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Relatieve inkomenspositie, individuele en sociale inkomensbevrediging en in-

komensongelijkheid

A.L. Hempenius

"Ook wisten ze nog precies wie en wat beneden hun stand was; ..."
Nescio, De uitvreter.

1. Inleiding

In Kapteyn (1982) kan men de volgende hypothese aantreffen: wanneer aan een

inkomenstrekker gevraagd wordt zijn huidige inkomen, y, te waarderen op een

schaal van 0 tot 1, dan is zij antwoord F(y), waarbij F de cumulatieve verde-

lingsfunctie van de zgn, gepercipieerde inkomensverdeling is. Deze gepercipi-

eerde inkomensverdeling is de verdeling van alle inkomens waarmee de inkomens-

trekker zijn eigen huidige inkomen vergelijkt. Deze zgn. referentie-inkomens

zijn inkomens van andere inkomenstrekkers en mogelijkerwijs ook vroegere in-

komens van de inkomenstrekker zelf.

De juist genoemde hypothese is zodanig te herformuleren dat zijn

juistheid bijna vanzelfsprekend lijkt: als aan n inkomenstrekkers, die een

stabiel inkomen genieten en die elkaars referentie-inkomens vormen, wordt ge-

vraagd hun tevredenheid met hun inkomen op een schaal van 1 tot n aan te ge-

ven, dan is hun antwoord de rang van hun inkomen. De equivalentie van deze

herformulering met de eerdere formulering kan men inzien door de rangen van de

n inkomens te normeren door deling door n, zodat de aldus genormeerde rangen

gelijk zijn aan de cumulatieve frequenties F.

Ik zei dat deze herformulering de hypothese bijna evident maakte.
Bezie nl. het volgende voorbeeld.

Voorbeeld 1. De volgende vier stabiele inkomens, 2, 4, 8 en 16, vor-
men elkaars referentie-inkomens. De rangen zijn resp. 1, 2, 3 en 4. De door
deling door 4 genormeerde rangen zijn ~, ~, ~a en 1. De (genormeerde) rang is
een tamelijk grove maat van uit gevoelens van "superioriteit" voortkomende te-
vredenheid, omdat de maat de inkomens zelf zeer oppervlakkig gebruikt: het
ligt meer voor de hand een (geschikt genormeerde) gewcgen rang te gebruiken.
Eén manier is het wegen van de "lagere" inkomenstrekkers met de volgende ver-
houdingen: gebruik i.p.v, rang 3- 1 t 1 t 1 de gewogen rang (8~8) x 1 f
(8~4) x 1 t(8~2) x 1- 7. De aldus gewogen rangen voor de vier inkomens zijn
dan 1, 3, 7 en 15. De via deling door 15 genormeerde gewogen rangen zijn 1~15,
1~5, 7~15 en 1. Een tweede manier is het gebruik van het aantal guldens i.p.v.



het aantal inkomenstre'nkers: hoe meer guldens men "onder" zich weet, in de ver-

zameling gerangschikte inkomens, des te tevrede'ner voelt men zich: i.p.v. rang

3 gebruiict men dan 2 f 4 t 8- 14 als gewogen rang. De aldus gewogen rangen

zijn 2, 6, 14 en 3Q; na normering: 1~15, 1~5, 7~15 en 1. (In het algemeen onge-

lijk aan de uitkomsten van de eerste manier. De gelijke uitkomsten ontstaan

door de speciale relaties der inkomens.) De noYmering bij beide manieren zorgt

ervoor dat het hoogste inkomen, dat zich alleen met lagere inkomens vergelijkt,

een waardering van 1:crijgt. Voor de la;eY? irkomen:treykers ?~etekent het dat

deze zich ook met het hoogste inkomen uit hun referentiegroep vergelijken (ze

hebben dit tenslotte niet voor niets opgenomen) en hun waardering uitdrukken in
termen van waardering van dit hoogste inkomen.

Dit voorbeeld laat zien,dat er een wat algemenere hypothese is te
formuleren die met het begrip gewogen rang werkt. In het vervolg zal dit be-
grip worden geformaliseerd en toegepast. Het inkomensverleden zal geen expli-
ciete rol spelen, zodat het in het vervolg gaat om de lange termijn inkomens-
bevrediging van het huidige inkomen: de benadering is een statische.

2. Definitie van de relatieve inkomenspositie

De belangrijkste veronderstelling waarop het vervolg gebaseerd is, luidt:

Als voldaan is aan iemand's basisbehoeften (voedsel, onderdak e.d.),
dan is zijn inkomensbevrediging een niet-dalende functie van zijn
relatieve inkomenspositie in zijn verzameling referenties-inkomens.

In deze paragraaf wordt de term "relatieve inkomenspositie" gedefinieerd.~ In
de volgende paragraaf wordt dan de manier waarop de inkomensbevrediging af-
hangt van deze relatieve positie gemodelleerd.

Ik stel voor de definitie van "relatieve inkomenspositie" van een be-
paalde inkomenstrekker te baseren op de rang van zijn inkomen in zijn verza-
meling van n referentie-inkomens, yl ~ y2 ~. .. ~ yn, welke verzameling tevens
het inkomen van de beschouwde inkomenstrekker bevat. Ten einde o.a. de moge-
lijkheden genoemd in de Inleiding te omvatten, wordt de gewogen rang van in-
komen y, gedefinieerd als El w.(i), waarin de w.(i) gewichten zijn die de

1 --- J-1 J J
~e) Het gebruik van begrippen als "relatief inkomen" of "relatieve inkomenspo-

sitie" is minstens te traceren tot Duesenberry (1949): "Our basic theory
shows that the savings ratio for an individual family is a function of its
position in the income distribution". Duesenberry gebruikte dan percentie-
len, d.w. z. F (y) .
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beschouwde inkomenstrekker toekent aan inkomen yj als hij inkomen y, (i -i
1,...,n) zou hebben. Als de inkomenstrekker met inkomen y, degene is die dei
gewichten gebruikt om via de gewogen rang zijn tevredenheid met zijn inkomen
yi te meten, dan vergelijkt hij zich ook nog met de gewogen rang van het
hoogste vergelijkingsinkomen, yn. Hiertoe wordt gedefinieerd ~) de relatieve
gewogen rang, r(y.), van inkomen y,:

i i

i n
(1) r(yi) - ~ w. (i)~ E w. (n) .

j-1 ~ j-1 ~

Een redelijke voorwaarde die aan de keuze der gewichten w, moet worden gesteld,
J

is dat bij een zeer gelijke verdeling van de referentie-inkomens de gewichten
ook ongeveer gelijk zijn, zodat r(yi)~ i~n - F(yi).

Gezien het voorgaande stel ik voor te definiéren:

De relatieye inkomenspositie van een inkomenstrekker met inkomen y,i
is de relatieve gewogen rang van zijn inkomen binnen de verzameling

van zijn referentie-inkomens, r(y.), zoals gedefinieerd in (1).
i

Een eerste speciale geval van (1) is de eerste manier van gewogen
rang bepaling uit Voorbeeld 1. De inkomenstrekker met inkomen y, geeft dan aani
wj(i) de waarde wj(i) - y,~yj, voor j ~ i, zodat de relatieve inkomenspositiei
is:

i yi n yn
(2) r(Yi) - E (-)~ E ()

J-1 yj J-1 yj

Y. Y
- F (Yi) (Hl) I (Hn) ~

i n

waarin H, als volgt gedefinieerd is:i

1 1 1 1
(3)

H. - i ~ y (i)'
1 j-1 J

d.w.z. H, is het harmonisch gemiddelde~) van de y ~ y ~... ~ y,.1 1 2 i
Uit (2) volgt dat deze gewogen rang gelijk is aan F(y,) met als "correctie-i
factor" yi~Hi, het gemiddelde van de eerste i inkomensverhoudingen yi~yj

~) Zie ook de definitie van relatieve gewichten in Kapteyn (1979).
t~) Voor het harmonische gemiddelde van een verzameling getallen geldt dat het

in 't algemeen kleiner is dan het rekenkundig gemiddelde. Naarmate de va-
riatiecoéfficiént van de getallen kleiner is, ligt het harmonisch gemid-
delde dichter bij het rekenkundig gemiddelde. Zie ook Yule en Kendall
(1957) .
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(j - I,...,i), waarna nog normering plaats vindt door te delen door
F(yn) (ynlHn) - ynlHn.

Een tweede speciale geval van ( 1) is de tweede manier van gewogen
rang bepaling uit Voorbeeld 1. De inkomenstrekker met inkomen y, geeft dani
aan inkomen yj het gewicht van het aantal guldens, d.w.z. wj(i) - yj, voor
j ~ i, zodat

i n
(4) r(Y.) - E y.~ E y.i j-1 j-1 ~

yi

- F (yi) Y n

- s (Yi ) .

waarin y, als volgt gedefinieerd is:i

- 1 i
(5) yi - i E yj -

j-1

Een derde manier waarop inkomenstrekkers mogelijkerwijs hun relatieve
inkomenspositie bepalen, wordt gespecificeerd door w.(i) - yi~y, met y het re-

7
kenkundig gemiddelde van de vergelijkingsinkomens.~) De relatieve inkomenspo-

sitie is dan

yi
(6) r (Yi) - F (yi) Yn

- t(Yi)

Er zijn nog talloze andere manieren waarop een inkomenstrekker zijn
vergelijkingsinkomens kan gebruiken om zijn relatieve inkomenspositie te bepa-
len. In de bovengenoemde manieren zou bijv. elke verhouding yi~yj (voor de
eerste manier) of elke yj (voor de tweede manier) gewogen kunnen worden met
een factor a. (j - 1,...,n), aangevende het belang van vergelijkingsinkomen

J
y, voor de beschouwde inkomenstrekker: H. en y, zijn dan gewogen gemiddelden~ i i
Een triviaal voorbeeld is dat a, de (absolute of relatieve) frequentie van in-

J
komen y, in de verzameling vergelijkingsinkomens is.

J

~) Duesenberry (1949), blz. 35, gebruikt een gewogen gemiddelde van consump-
tieve vergelijkingsuitgaven om de variabelen in een nutsfunctie te "de-
fleren".
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3. Individuele inkomensvoorkeur

In deze paragraaf wordt het al of niet cardinale karakter van een maat van
individuele inkomensbevrediging besproken. Een redelijk klinkende argumenta-
tie vóór het cardinale karakter van zo'n maat luidt als volgt.

Het meest fundamentele instinct is het instinct tot zelfbehoud of

overleving, zowel fysiek als psychisch. Als men tevreden met iets materieels

of immaterieels is, dan is in feite het overlevingsinstinct bevredigd. Dit

instinct waardeert de omgeving op overlevingsmogelijkheden. Eén van deze mo-

gelijkheden is natuurlijk een bevredigend inkomen. Als men zijn inkomen waar-

deert, dan geeft men dit inkomen een cijfer, onder ceteris paribus condities

voor de andere overlevingsfactoren. Dit cijfer is in feite een geschatte over-

levingskans (nogmaals: overleving in de wijdste betekenis), d.w.z. het is een

getal tussen 0 en 1. Om het academisch te zeggen: men beschikt over een over-

levingskansfunctie, zeg U, die getallen tussen 0 en 1 produceert bij het waar-

deren van de overlevingsfactoren, waaronder het inkomen. Voor gegeven "waarden"

van de andere overlevingsfactoren is U, de overlevingskansfunctie ofwel de

(individuele) inkomensbevredigingsfunctie, een functie van het inkomen alleen:

(7) U - U (Y)

met 0 ~ U ~ 1 en natuurlijk niet-dalend.
Uit de veronderstelling in de vorige paragraaf volgt dat de inkomens-

bevrediging U(y) van een inkomenstrekker met inkomen y is te schrijven als:

(8) U (Y) - fÍ r (Y) ~ ,

met f niet-dalend. Het meest interessante specíale geval van (8) lijkt het
volgende:

(9) U (y) - cr (y) ,

met c een positieve constante: de inkomensvoorkeur is proportioneel met de
relatieve inkomenspositie. Aannemende dat de betreffende inkomenstrekker zijn
verzameling vergelijkingsinkomens zó zal kiezen, dat U(y )- 1, volgt uitn
r(y )- 1, dat c- 1. Dit resultaat is het waard expliciet te vermelden:n

Als de inkomensbevrediging U(y) proportioneel is met de relatieve
inkomenspositie r(y) in de verzameling vergelijkingsinkomens, dan
geldt:



(10) U (y) - r (y) .

Als bovendien de verdeling der vergelijkingsinkomen zeer gelijk is,
dan geldt:

(il) U(Y) ~ F(Y) -

Het resultaat (11) volgt uit de voorwaarde die aan de keuze der gewichten is
gesteld; zie onder (1).

Voorbeeld 2. Veronderstel dat een inkomenstrekker's vergelijkings-
inkomens zijn te beschrijven met een continue~) uniforme verdeling over het
interval [a,b], zodat de verdelingsfunctie van deze inkomens (x) gelijk is
aan

F(x) -(x-a) ~(b-a) voor a ~ x ~ b.

Voor de relatieve inkomenspositie van de inkomenstrekker (met inkomen y), ge-
meten volgens (2), geldt:

r (Y) - F (Y) y (b-a) kn (y~a)
b (y-a) Q,n (b~a) '

Y
want 1~H(y) - F( ) f x bla ~' terwijl bij meting volgens (4) geldt:

y a

s (Y) - F (Y) afy
afb'

en bij meting volgens (6) geldt:

t (Y) - F (Y) b.

In het vervolg zal vnl. s(y) worden gebruikt om de relatieve inkomens-
positie te meten en wel omdat het verband tussen de hypothese die stelt dat
U(y) - F(y) en de hypothese die stelt dat U(y) - s(y) wordt beschreven door
een zeer bekend verband, nl. de Lorenzcurve: de Lorenzcurve is per definitie
het functionele verband tussen s en F. [In Voorbeeld 2 is de Lorenzkromme voor

2een uniforme verdeling van vergelijkingsinkomens: s-{2aF f(b-a)F }~(atb),]

~e) Strikt genomen dient een discrete uniforme verdeling gebruikt te worden.
De variabele i,nkomen is echter practisch gesproken continu.
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4. Afhankelijkheid der relatieve inkomenspositie s(y) van gemiddelde en vari-

antie der vergelijkingsinkomens

In deze paragraaf wordt s(y) uit (4) gebruikt om de relatieve inkomenspositie

te meten. I.p.v. over relatieve ínkomenspositie wordt verder gesproken over

inkomensbevrediging, wat onder de veronderstellingen genoemd boven (10) moge-

lijk is.
De inkomensbevrediging (kortweg het "nut") is groter, bij dezelfde

relatieve rang F(y), in een verzameling vergelijkingsinkomen met hoog gemid-

deld inkomen dan in een verzameling met laag gemiddelde inkomen, aannemende

dat de spreiding der inkomens ín beide verzamelingen gelijk is. Dit is als

volgt te bewijzen uit het verband tussen Lorenzcurve en Ginicoéfficiënt~) en

de volgende schrijfwijze van de Ginicoéfficiènt, G:

1~IYi-Yjl~n2
(12) G - 2y .

Bij gegeven spreiding, zoals gemeten door het gemiddelde absolute verschil,

in de teller van (12), daalt G bij toename van y. Daar G gelíjk is aan twee

maal het oppervlak tussen de Lorenzcurve en de lijn van de oorsprong naar het

U' -
2

U2 - -

F2 F1

Figuur 1

1

punt (1,1) (zie Figuur 1), stijgt de gehele Lorenzcurve bij toename van y,

aannemende dat de Lorenzcurven van de twee verdelingen elkaar niet snijden.

Het nut stijgt dus; in Figuur 1, bij F1, van U1 naar U1.

~) Zie Cowell (1977) of Sen (1973) voor de begrippen Lorenzcurve en Ginicoëf-
ficiënt.
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Als een inkomenstrekker om de een of andere reden, bijv. een verhuí-

zing door een baanverandering, van referentiegroep verandert, dan zullen i.h.a.

zowel zijn relatieve rang als zijn referentiegemiddelde veranderen. Figuur 1

illustreert wat er kan gebeuren (bij eenzelfde spreiding weer, anders valt er

niets over de nieuwe positie van de Lorenzcurve te zeggen):

een eventuele lagere relatieve rang F2 in de nieuwe verdeling verlaagt cet.
par. (zelfde gemiddelde) zijn nut (van U1 naar U2 langs de oude curve), maar
de hogere Lorenzcurve (hoger gemiddelde) kan deze verlaging compenseren (van
U2 naar U2, van de oude naar de nieuwe curve): U2 ~ U1.

Veranderingen van spreiding (bij gelijkblijvend gemiddelde) in de
referentie-inkomens geven aanleiding tot resultaten die tegengesteld zijn aan
de bovenstaande voor veranderingen in gemiddelde. Dit volgt rechtstreeks uit
de teller van (12) en het verband van G met de Lorenzcurve.

Wat er feitelijk gebeurt als een inkomenstrekker's inkomen verandert
en~of als zijn groep van referentie-inkomens verandert, is dat zowel de rang

F van het inkomen van de beschouwde inkomenstrekker als de waarde van G ver-
anderen en dus de positie van U(y) - s(y) als functie van F(y) . Figuur 2
geeft een voorbeeld: een flinke plotselinge verandering in het inkomen van

een inkomenstrekker verandert, omdat de referentie-inkomens gelijk blijven,

nauwelijks de waarde van G(en dus ook niet de positie van U(F)), maar beín-

vloedt in sterke mate de relatieve rang F(van F1 naar F2 in Figuur 2). De

verandering van Ui naar U2 wordt dan gedomineerd door de verandering langs de

oude Lorenzcurve.

0 F1

Figuur 2

F2 1



5. Utilitaire sociale welvaartsfuncties en afgeleide ongelijkheidsmaten

Veronderstel, om te beginnen, dat alle inkomenstrekkers in Nederland elkaars
referentiegroep vormen: er is maar
Veronderstel verder een utilitaire

op de individuele inkomens (reële,

één referentiegroep, practisch gesproken.

sociale welvaartsfunctie W, gedefinieerd

voor gezinsomvang gecorrigeerde, inkomens

en genormeerd voor het aantal inkomenstrekkers n door vermenigvuldiging met
l~n) .

n
(13) W - n E Ui (yi) .

i-1

Veronderstel verder, zoals in Paragraaf 4, dat U.(y.) - s(y.), zodati i i
n

(14) W - n E s (yi) -
i-1

Dan geldt:

(15)
n i

W - E E y.~n2y
i-1 j-1 ~

-{nyl t(n-1)y2 t(n-2)y3 f... t yn}~n2y ,

waarbij is aangenomen dat yl ~ y2 ~... ~ yn. Kennelijk ontstaat W door we-
ging van elk inkomen met de "omaekeerde ranq" (het hoogste inkomen heeft ge-
wicht 1 en het laagste n) en door te normeren door deling met n2y. De relatie
van W met de Ginicoéfficiént is (voor grote n):

(16) W - ~(1-G) .

Dit is rechtstreeks te bewijzen uit (15) en de definitie van de Ginicoéfficiént

of zoals in de voetnoot.~) De relatie tussen de Ginicoéfficiënt en een achter-

líggende (lineair homogene) sociale welvaartsfunctie is welbekend; zie bijv.

Deaton and Muellbauer (1980). Veronderstelt men een sociale welvaartsfunctie

van dit type, dan is de door de Ginicoéfficiént gefmpliceerde sociale welvaarts-

1
~e) Schrijf W in continue notatie als: W - ~ s(y) dF (y) - ~ L(F-1 (z) ) dz -

1.
Ó L(F)dF, met L(F) de Lorenzcurve. Dit is het oppervlak onder de Lorenz-
curve. Dit oppervlak is gelijk aan (1-G)~2.
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functie in essentie W uit (15).
Het is wellicht realistischer, aan te nemen dat er verschillende,

mogelijkerwijs overlappende, referentiegroepen zijn. Neem eerst eeus ~~;-r::,
dat er twee disjuncte referentiegroepen zijn, waarbinnen men elkaars verzame-
ling referentie-inkomens is. Voor de sociale welvaartsfunctie W' geldt dan:

nl n
(17) 2W' - n { E s(yi) t E s(yi) }

i-1 nltl

- ri (1-G1) t n2 (1~2),

waarin ni (i - 1,2) de omvang van groep i is en Gi de Gínicoéfficiënt van de

inkomens in groep i. Daar de Gi natuurlijk (meestal aanzienlijk) kleiner zijn

dan G(de Ginicoëfficiènt voor alle inkomens), geldt W' ~~ W. Anders gezegd:

de inkomensontevredenheid (ongelijkheid), 1-2W' -(nl~n)G1 f(n2~n)G2, is in

het geval van disjuncte referentiegroepen (meestal aanmerkelijk) lager dan in

het geval van één referentiegroep, met 1-2W - G als maat voor inkomensongelijk-

heid. De uitbreiding tot meer dan twee referentiegroepen is duidelijk: het ge-
noemde effect wordt sterker naarmate er meer disjuncte referentiegroepen zijn.

Een aardige oefening in economische statistiek is dan ook de inkomens-
verdeling op te delen in drie disjuncte groepen, die van "de" lage, middelba-
re en hoge inkomens, en W' te berekenen. (Of G' als gewogen gemiddelde der Gi.)
Het probleem is natuurlijk de afbakening van de groepen, omdat hiermee sterk
W' is te beinvloeden.

Blijft nog het probleem van niet-disjuncte referentiegroepen. Het ex-
treme niet-disjuncte geval is dat van elkaar volledig overlappende groepen: er
is dan weer één referentiegroep. Het extreme disjuncte geval is dat geen enkele
inkomenstrekker om zich heen kijkt: er zijn n niet-overlappende "referentie-
groepen". Dan is W' - 1. Tussen deze twee uitersten, W en 1, zal de waarde van
de sociale welvaartsfunctie liggen, als men s(y.) uit (4) als individuele nuts-i
functie veronderstelt.

Bij gebruik van U.(y.) - r(y,) uit (2) wordt de sociale welvaarts-i i i
functie:

n
(18) W~ - n E r (yi )

i-1

H yi2 E E (-) .
n Yn i?j yj

~e) De welvaartsfunctie (15) is in feite een (homogeen van de graad nul zijnde)
nuts-index, als gevolg van het relatieve karakter van s(y,).i
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Als alle inkomens gelijk zouden zijn aan y, dan is

(19) W~(Y,...,y) - -~- E E (y) - (2n1) ~ 2 ~
n y i~j y

I.p.v. de eerdere Ginicoéfficiént ligt dus de volgende vergelijkheidsmaat,
aangegeven met D, voor de hand:

~
(20) D - 1 - ~ - 1 - 2W~.

Voor twee disjuncte referentiegroepen is analoog aan de alinea rond (17) de

totale ongelijkheid:

(21) D' - n D1 t n2 D2

waarin D, de ongelijkheidsmaat (20) voor groep i is.i
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