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Nederlandsee samenvatting (Summary in Dutch) 

Kwantitatievee analyse van welzijn met economische toepassingen 

Aanpak k 

Inn dit proefschrift wordt economisch onderzoek gepresenteerd dat is gebaseerd op subjectieve 

maatstavenn van welvaart en welzijn. Dergelijke maatstaven kunnen worden afgeleid van 

individuelee antwoorden op vragen aan individuen over de eigen perceptie van hun welvaarts-

off  welzijnsomstandigheden. Met andere woorden, ze zijn gebaseerd op zelfgerapporteerde 

'individuelee bevrediging'. Dit proefschrift start vanuit de premisse dat men subjectieve 

maatstavenn kan hanteren als een benadering voor het meten van welvaart en welzijn. 

Hett aantal studies dat gebruik maakt van subjectieve maatstaven is sterk toegenomen in de 

afgelopenn jaren. Toepassingen omvatten thema's binnen de welvaarts-, gezondheids- en 

arbeidseconomie.. Volgens de traditionele aanpak van de welvaartseconomie, met name 

toegepastt op vragen over armoede en ongelijkheid, worden individuen vergeleken op basis 

vann objectieve maatstaven. Voorbeelden hiervan zijn inkomen en of een individu werk heeft 

off  gezond is. Dit proefschrift bepleit een andere aanpak, namelijk gericht op het vergelijken 

vann individuen op basis van hun zelfgerapporteerde welvaart en welzijn, in het algemeen of 

opp 'deelterreinen' van het leven. De zinvolheid en toepasbaarheid van subjectieve maatstaven 

wordtt geïllustreerd aan de hand van toepassingen op verschillende problemen. 

Teneindee zelfgerapporteerde welvaart en welzijn te kunnen gebruiken in kwantitatieve 

studiess dient de veronderstelling te worden gemaakt dat de zelfgerapporteerde niveaus van 

welvaartt en welzijn vergelijkbaar zijn tussen de verschillende respondenten. De antwoorden 

opp vragen over welzijn kunnen worden geïnterpreteerd als ordinaal of kardinaal. Ordinaliteit 

impliceertt voor interpersonele vergelijkbaarheid dat een individu met antwoord '8' op een "0' 

tott '10' welzijnsschaal gelukkiger is dan iemand die '4' antwoord. Kardinaliteit betekent 

bovendienn dat de eerste persoon twee maal zo gelukkig is als de laatste. De meeste empirische 

analysess in dit proefschrift gaan uit van ordinaliteit en ontwijken, waar mogelijk, de sterkere 

aannamee van kardinaliteit. Een aantal empirische toepassingen was echter betekenisloos of 

technischh onuitvoerbaar zonder de aanname van kardinaliteit. 
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Aangezienn de specifieke aannames verschillen tussen toepassingen zijn meerdere 

econometrischee technieken gebruikt. Waar ordinaliteit is verondersteld corresponderen de 

antwoordenn op de subjectieve weizijnsvragen met een geordende categorische variabele, 

hetgeenn een analyse met een 'Ordered Probit' model mogelijk maakt. Indien van kardinaliteit 

wordtt uitgegaan is het mogelijk om GLS of OLS regressiemethoden te hanteren. 

Dee empirische studies zijn gebaseerd op drie panel datasets, nl. voor Duitsland (GSOEP), 

Groot-Brittanniëë (BHPS), en Rusland (RUSSET). Deze datasets zijn alle micropanels; dat wil 

zeggenn dat ze informatie bevatten over individuen en huishoudens over de tijd. Met 

uitzonderingg van Hoofdstuk 6 maken alle empirische studies nuttig gebruik van de 

panelstructuurr van de data door verschillende golven te hanteren. Vanuit een econometrisch 

perspectieff  betekent dit dat de regressieanalyse rekening houdt met zowel tijds- als 

individuelee effecten. De gekozen aanpak hiervoor is 'Ordered Probit' met individuele 

'randomm effects' en vaste tijdseffecten. Om correlatie tussen individuele onobserveerbare 

effectenn en de verklarende variabelen toe te staan is een specificatie gebruikt die aanvankelijk 

wass voorgesteld in 1978 door Mundlak. Deze leidt tot een decompositie van het individuele 

'randomm effect' in twee onderdelen: een pure foutterm, welke ongecorreleerd is met de 

waarneembaree verklarende variabelen, en een term die gecorreleerd is met een 

deelverzamelingg van de verklarende variabelen. Dit heeft twee voordelen: alle individuen en 

allee verklarende variabelen kunnen worden behouden. Dit leidt vervolgens tot een maximale 

kwaliteitt van de econometrische schattingen. 

Vanuitt een economisch perspectief staat het gebruik van paneldata toe om een onderscheid 

tee maken tussen een niveau- of gemiddeld effect en een overgangs- of schokeffect. Deze twee 

effectenn zijn bestudeerd door zowel de jaarlijkse waarde als het gemiddelde over de gehele 

periodee van analyse voor een aantal verklarende variabelen mee te nemen. Het niveaueffect 

identificeertt de invloed van de permanente welzijnskenmerken van individuen of 

huishoudens.. Bijvoorbeeld, het gemiddeld inkomen van een huishouden over de tijd is 

geïnterpreteerdd als het permanente inkomen zoals geïntroduceerd door Friedman (1957). Het 

schokeffectt definieert hoe individuen worden beïnvloed door veranderingen, zoals fluctuaties 

inn het inkomen. De opname van het tijdsgemiddelde van een aantal verklarende variabelen is 

wiskundigg gezien equivalent met de genoemde Mundlak-transformatie. 
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Economischee relevantie 

Dee empirische analyse van subjectieve welvaart en welzijn staat economen en 

gedragswetenschapperss toe om een groot aantal wetenschappelijke en beleidsrelevante vragen 

tee bestuderen waarvoor geen andere methoden beschikbaar zijn. In dit proefschrift is een 

onderscheidd gemaakt naar vier velden van onderzoek. 

Allereerstt kunnen subjectieve vragen worden gebruikt om de determinanten van welvaart 

enn welzijn te bepalen. Aldus kan men de structuur van de welvaart en het welzijn van 

individuenn modelleren, alsmede individuele preferenties onderzoeken. Voorbeelden van een 

dergelijkee toepassing zijn gepresenteerd in de Hoofdstukken 3 en 4. 

Eenn tweede toepassingsveld betreft het hanteren van de gevonden determinanten voor het 

bepalenn van de invloed van sociaal-economisch beleid op individuele welvaart en welzijn. Op 

dezee wijze kan een dergelijk beleid worden geëvalueerd en bijgesteld. Men kan bijvoorbeeld 

dee invloed van verschillende ziekten op welzijn of 'Health Satisfaction' traceren teneinde 

beleidd op het terrein van de gezondheidszorg te voeden met informatie. Hoofstuk 5 bevat een 

analysee waarin individuele 'Health Satisfaction' wordt geregresseerd op verschillende 

ziekten. . 

Eenn derde toepassingsterrein is het gebruik van subjectieve vragen om verdelingsbeleid te 

informeren,, gericht op het verbeteren van de inkomensverdeling. Gelijkheid van subjectieve 

'financiëlee bevrediging of welzijn' kan echter worden beschouwd als een betere doel 

aangezienn dit reflecteert hoe individuen zich werkelijk voelen. Bovendien kan men 

verwachtenn dat wanneer individuen subjectieve vragen over hun financiële situatie 

beantwoorden,, zij rekening houden met hun persoonlijke en familiesituatie. Hierbij kan men 

denkenn aan o.a. familieomvang, leeftijd, opleiding en gezondheid. In Hoofdstuk 7 is de 

ongelijkheidd op basis van subjectieve financiële bevrediging voor Duitsland bestudeerd door 

tee kijken naar de oorzaken van de waargenomen ongelijkheid. 

Opp vergelijkbare wijze kunnen subjectieve vragen worden gebruikt om armoede te 

definiëren,, gebruikmakend van de eigen beoordeling door individuele personen. Traditioneel 

evaluerenn economische studies armoede op basis van het aantal inkomens beneden een vooraf 

gedefinieerdd minimum. Het definiëren van armoede op grond van individuele antwoorden op 

subjectievee financiële of weizijnsvragen impliceert dat meer factoren dan inkomen worden 

meegenomen,, alsmede dat niet een arbitrair minimum inkomen hoeft te worden bepaald. 
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Hoofdstukk 6 presenteert een vergelijking van welvaart en welzijnsarmoede voor de Russische 

Federatie. . 

Eenn vierde gebied van studie volgt uit het inzicht dat determinanten van welvaart en 

welzijnn begrip opleveren over de noodzakelijke afwegingen tussen inkomen en andere 

variabelen,, zoals werk, gezondheid en kinderen. Met dergelijke informatie kan men een 

empirischee analyse uitvoeren van 'family equivalence scales' of schaduwprijzen voor 

'goederen'' zoals 'werk hebben', gezondheid, geluidsoverlast en klimaat. Een schaduwprijs 

kann worden bepaald via subjectieve vragen over welvaart en welzijn. Aldus kan bijvoorbeeld 

dee afname in welzijn veroorzaakt door een vermindering van 'Health Satisfaction1 ten 

gevolgee van een chronische ziekte worden bepaald. Voorts kan de noodzakelijke stijging van 

hett inkomen om een dergelijke ziekte te 'compenseren' worden bepaald. In Hoofdstuk 8 

wordtt dit type analyse uitgevoerd om de terugval in gezondheid monetair te waarderen. 

Gedetailleerdee inhoud en bevindingen 

HoofdstukHoofdstuk 2 geeft een overzicht van de literatuur over subjectieve welvaart en welzijn. De 

belangrijkstee aannames worden besproken. Tevens worden argumenten voor het gebruik van 

subjectievee maatstaven als een benadering van individuele welvaart en welzijn aangedragen. 

HoofdstukHoofdstuk 3 introduceert een tamelijk complex model van de structuur van individueel 

welzijn.. Dit wordt toegepast voor Duitsland. 'General Satisfaction' wordt verklaard op grond 

vann individuele bevrediging op zes verschillend 'levensdomeinen' ('Domain Satisfactions'): 

baan,, financiën, gezondheid, woning, vrije tijd en omgeving. Deze worden op hun beurt 

verklaardd door objectieve variabelen. Dit model is vervolgens herschreven in een 

gereduceerdee vorm, waarbij individuele 'General Satisfaction' direct afhangt van objectieve 

variabelen.. Het volledige, uitgebreide model van individueel welzijn is vergeleken met het 

modell  in gereduceerde vorm. Hieruit blijkt dat de specificaties zeer vergelijkbare resultaten 

opleveren.. Het structurele model heeft echter als voordeel dat het tot een beter begrip van 

individuelee preferenties leidt. 

HoofdstukHoofdstuk 4 presenteert een empirische analyse van de invloed van het eigen inkomen 

alsmedee de inkomens van anderen op het individuele welzijn. Ook deze studie is uitgevoerd 

opp basis van de dataset voor Duitsland. De studie draagt bij aan de geringe empirische 

literatuurr over de invloed van afhankelijkheden tussen preferenties over individueel welzijn 
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enn geluk. De aanpak die hier is gevolgd is een van de weinige waarin microdata wordt 

gebruiktt in combinatie met een subjectieve maat voor welzijn. Vier verschillende hypothesen 

overr de relatie tussen inkomen en individueel welzijn worden getoetst: (i) alleen het eigen 

inkomenn is van belang voor individueel welzijn; (ii ) individueel welzijn hangt af van het 

gemiddeldee inkomen van de referentiegroep; (iii ) individueel welzijn hangt af van het verschil 

tussenn het eigen inkomen en het gemiddelde inkomen van de referentiegroep; en (iv) 

inkomensvergelijkingenn geschieden met name opwaarts. 

Dee resultaten zijn als volgt. Allereerst blijkt de invloed van inkomen op individueel welzijn 

relatieff  belangrijk te zijn. Ten tweede is de invloed van inkomen op individueel welzijn groter 

naarr mate individuen armer zijn. In het bijzonder geldt dit voor individuen uit de Oost-Duitse 

deelsteekproef.. Ten derde leiden gelijktijdige en vergelijkbare stijgingen van het eigen 

inkomenn en het gemiddelde inkomen van de referentiegroep niet tot een significante 

veranderingg in individueel welzijn. Ten vierde zijn mensen gelukkiger naar mate hun inkomen 

hogerr is dan het gemiddelde inkomen van hun referentiegroep. Ten vijfde geldt dat het 

'comparisonn effect' asymmetrisch en overwegend opwaarts is. Dit betekent dat het welzijn 

vann armere individuen negatief wordt beïnvloed door het feit dat hun inkomen lager is dan het 

gemiddeldee van hun referentiegroep, terwijl rijkere individuen niet gelukkiger worden van 

eenn inkomen boven het gemiddelde van hun referentiegroep. Deze bevindingen impliceren dat 

indienn een Sociale Welvaartsfunctie zou worden gedefinieerd met een additieve vorm, het 

minderr scheef maken van de inkomensverdeling zou leiden tot een hoger niveau van sociale 

welvaart. . 

HoofdstukHoofdstuk 5 bestudeert individuele preferenties betreffende gezondheid op basis van de 

Britsee dataset. In het bijzonder wordt de determinanten van individuele 'Health Satisfaction' 

beschouwd,, zoals inkomen, leeftijd en ziekten. 'Health Satisfaction' wordt 

geoperationaliseerdd via een zelfgerapporteerde maatstaf. De belangrijkste innovatie is dat het 

effectt van een ziekte op 'Health Satisfaction' kan variëren tussen individuen met een 

verschillendee leeftijd. Ten behoeve van de analyse hiervan bevat het model interactietermen 

tussenn ziekten en leeftijd. De analyse toont dat er inderdaad sterke leeftijdseffecten voor 

sommigee ziekten bestaan. Bijvoorbeeld de invloed van 'long- en ademhalingsproblemen' op 

'Healthh Satisfaction' neemt toe met leeftijd. Voor de meeste andere ziekten echter -

'gehoorstoomissen,, 'hart- en vaatziekten, 'problemen met de maag, lever en nieren', 
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'diabetes',, en 'nervositeit en depressie' - neemt de invloed op 'Health Satisfaction' af met 

leeftijd.. Dus zelfs indien de ziekte objectief beschouwd ernstigere vormen aanneemt in de 

loopp van de tijd, kan een individu het subjectief anders waarnemen. Hiervoor zijn een aantal 

verklaringenn te geven: individuen passen zich aan - ofwel raken gewend aan - een ziekte; 

oudee personen verwachten en accepteren een slechtere prestatie van lichaamsfuncties; en zij 

leidenn vaak aan meerdere kwalen, waardoor een specifieke afwijking relatief minder invloed 

heeftt op het geluksgevoel. De analyse laat zien dat een decompositie van de invloed van 

ziektenn op 'Health Satisfaction' resultaten oplevert waarmee beleidsmakers hun voordeel 

kunnenn doen. 

HoofdstukHoofdstuk 6 behandelt verschillende concepten en meettechnieken voor de bestudering van 

armoede,, en past deze toe voor de Russische Federatie. Twee hoofdbenaderingen worden 

onderscheiden,, namelijk 'welvaartsarmoede' en 'welzijnsarmoede1. Het laatste is een nieuw 

concept,, hetgeen breed is in de zin dat het niet alleen de economische situatie van individuen 

omvatt maar ook hun bevrediging met het leven in zijn geheel tracht te vangen. Drie typen 

meettechniekenn zijn onderzocht: relatieve objectieve, absolute objectieve, en subjectieve 

maatstaven.. Om welvaartsarmoede te operationaliseren zijn de 'Leyden Poverty Line' en de 

'Subjectivee Financial Satisfaction Poverty Line' gehanteerd. De relevantie hiervan wordt 

ondersteundd door de bevinding dat er voor de Russische Federatie een sterke samenhang 

bestaatt tussen deze twee subjectieve maten. De armoederatio's die op basis hiervan gevonden 

zijnn worden vervolgens vergeleken met die welke verkregen door toepassing van de officieel 

gedefinieerdee absolute objectieve maatstaven. Om welzijnsarmoede te operationaliseren is de 

'Subjectivee Well-Being Poverty Line' toegepast. De resultaten laten zien dat in de Russische 

Federatiee gedurende 1997 en 1998 de welvaartsarmoede veel groter was dan de 

welzijnsarmoede. . 

HoofdstukHoofdstuk 7 levert een bijdrage aan de literatuur over ongelijkheid door een subjectief 

conceptt van ongelijkheid - 'Financial Satisfaction Inequality' - te introduceren. Dit is 

gebaseerdd op de variantie van individueel zelfgerapporteerde 'Financial Satisfaction'. Het 

omvatt objectieve inkomensongelijkheid als een speciaal geval, namelijk wanneer 'Financial 

Satisfaction'' alleen afhangt van het eigen inkomen. Een analyse voor Duitsland laat zien dat 

alleenn een relatief klein deel van 'Financial Satisfaction Inequality' kan worden toegeschreven 

aann observeerbare factoren als inkomen, opleiding en leeftijd. De twee objectieve variabelen 
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diee het meest bijdragen zijn gemiddeld familieinkomen over alle jaren - ofwel 'permanent 

income'' - en voor inactieven tevens leeftijd. De objectieve variabelen verklaren echter slechts 

eenn klein deel van de variantie. Dit suggereert dat psychologische gevoelens van ongelijkheid 

eenn belangrijke determinant vormen van 'Financial Inequality'. 

HoofdstukHoofdstuk 8 presenteert een methode om veranderingen in gezondheid monetair te 

waarderen.. Gebruikmakend van het individuele welzijnsmodel in Hoofdstuk 3 worden 

afwegingenn tussen 'Health Satisfaction' en inkomen afgeleid. Deze afwegingen worden 

vervolgenss vertaald in een monetaire waarde, gedefineerd als de toename van inkomen welke 

nodigg is om een individu na een verandering in 'Health Satisfaction' op het oorspronkelijke 

niveauu van welzijn te houden. Specifieke ziekten worden gerelateerd aan veranderingen in 

'Healthh Satisfaction'. Dit maakt het mogelijk om inkomenscompensatiemaatstaven voor deze 

ziektenn te bepalen. De methode is toegepast op Duitse en Britse data. De resultaten vertonen 

eenn grote overeenkomst voor wat betreft de omvang van de effecten. 

Conclusies s 

Dee antwoorden op de subjectieve vragen blijken als goede benaderingen van individuele 

welvaartt en welzijn te kunnen dienen. De resultaten van de empirische studies die hier zijn 

gepresenteerdd suggereren dat de aanname van interpersonele vergelijkbaarheid van 

'bevredigingen'' niet kan worden verworpen. Om deze redenen levert de combinatie van 

zelfgerapporteerdd welzijn en econometrische analyse een nuttig instrument op voor de 

evaluatiee en het ontwerp van sociaal-economisch beleid ten aanzien van gezondheidszorg, 

inkomensverdelingg en arbeidsmarkt. In plaats van het vervangen van objectieve door 

subjectievee maten kunnen zij een complementaire rol spelen. 
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