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STELLINGEN
De grote fluctuaties die optreden in het inkomen van landbouwers
zorgen ervoor dat de gemeten 'preference drift' van landbouwers met
betrekking tot het actuele inkomen geringer is dan gemiddeld in de
Nederlandse samenleving.
Dit

proefschrift

De preferenties van landbouwers met betrekking tot het inkomen passen
zich aan aan het inkomensniveau dat over een langere periode gezien als
normaal voor de betreffende tak kan worden beschouwd.
Dit

proefschrift

De boerin is met een lager inkomen tevreden dan de boer. Dit is een
gevolg van de door Kapteyn (1986) beschreven vorm van 'vergeetachtigheid/onwetendheid' van de boerin.
Dit proefschrift

en Kapteyn e.a. (1986). Some

Issues in the Implementation

methodological

of Subjective Poverty

The Journal of Human Resources XXIIK2), pp.

Definitions.

222-242.

Het geven van het 'sociaal wenselijke antwoord' wordt beschouwd als
misleiding van de vragensteller. Beschouwd als onderdeel van de
'reference drift' is het slechts een indicatie van veranderende preferenties.
De conclusie van Elhorst dat "Uit het feit dat de waarde van het marginaal produkt van gezinsarbeid binnen het bedrijf kleiner is dan de in de
CAO vastgestelde loonvoet van de landbouw kan worden vastgesteld dat
aan arbeid binnen het bedrijf een hoger nut wordt toegekend dan aan
arbeid buiten het bedrijf' is voorbarig.
Elhorst, J. P. (1990). De inkomensvorming
ling in de Nederlandse
produktietheorie.

en de

inkomensverde-

landbouw verklaard vanuit de huishoud-

Onderzoeksverslag

72, LEI, Den

Haag.

Als gevolg van de fysieke beperktheid van het menselijk lichaam
vertoont de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie slechts in beperkte
mate conjuncturele bergen en dalen. Dit vergemakkelijkt de raming van
de volume component van produktie en afzet van deze bedrijfstakken.

7.

Stijgende grondstoffenprijzen vormen slechts een indicator voor de te
verwachten inflatie. Omdat de niet-energetische grondstoffen een gering
deel uitmaken van de produktie in het OESO-gebied is het directe effect
van een prijsstijging van deze grondstoffen op het algemene prijspeil erg
klein.
OECD, Economie Outlook, 56, December

1994.

8.

Cardinaliteit mag dan niet in het woordenboek van de moderne neoklassieke econoom voorkomen, het is wel een handig begrip om er op
terug te vallen.

9.

Een evenwichtig niet-evenwichtsmodel valt te prefereren boven een
onevenwichtig evenwichtsmodel.

10.

Het feit dat een groot deel van de Nederlanders bij de aanduiding van
een 'verkeerslicht' de term 'stoplicht' gebruikt, geeft duidelijk weer hoe
een verkeersücht in de belevingswereld van de gemiddelde Nederlander
wordt ervaren.
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1: De enquête
CURRICULUM VITAE

151

VOORWOORD
Enige jaren geleden schreef een promovendus in het voorwoord van zijn proefschrift dat het schrijven van een proefschrift een 'lonely journey' is. Ik kan het
hier slechts ten dele mee eens zijn. Mijn ervaring is dat mensen uit mijn
omgeving zich te pas (en soms te onpas) met het ontstaan van mijn proefschrift
hebben bezig gehouden. Niet alleen voor het geven van advies met betrekking
tot inhoudelijke zaken, maar ook door het geven van een soms maar al te
noodzakelijke aanmoediging. Hoewel op het moment zelf niet altijd gewaardeerd, zijn het toch deze stimulansen geweest die er toe hebben bijgedragen dat
dit proefschrift is afgerond. De ben al deze mensen daar zeer erkentelijk voor.
Waar het gaat om steun, inhoudelijk advies en opbouwende kritiek dienen de
beide Arie's niet onvermeld te blijven: Arie Oskam en Arie Kapteyn. Arie
Oskam, van zeer nabij, en Arie Kapteyn, van wat meer op afstand, hebben in
hun rol als promotor een belangrijke steun voor mij betekend. Voor hun
inbreng ben ik beide veel dank verschuldigd.
Het onderzoek dat aan dit proefschrift ten grondslag ligt is voor het grootste
deel uitgevoerd tijdens mijn aanstelling als promotie-assistent bij de vakgroep
Algemene Agrarische Economie van de LUW. Ik denk nog steeds met voldoening terug aan de jaren bij de vakgroep. Zonder de overige leden van de
vakgroep tekort te willen doen, wil ik een tweetal oud-collega's uit die tijd
noemen: Gerard van Middelaar en Geert Thijssen.
Mijn dank gaat tevens uit naar de directie van het CPB. Zonder de tijd en de
faciliteiten die het CPB mij ter beschikking heeft gesteld, zou dit proefschrift
(nog) later zijn afgerond. Bovendien wil ik mijn collega's op het CPB die mij
met raad en daad hebben bijgestaan nogmaals bedanken.
De steekproef van gezinsbedrijven is getrokken door het LEL De diverse
STULM-bureau's hebben de adressen van de getrokken bedrijven geleverd. De
ben deze mstellingen zeer erkentelijk voor hun belangeloze medewerking. Met
betrekking tot de opstelling van de enquête wil ik prof. Nooij bedanken voor
zijn adviezen omtrent opbouw van de vragenlijst en de manier van vraagstelling. Wat de uitvoering van de enquête betreft gaat mijn dank uit naar de
studenten die heel Nederland hebben afgereisd om de steekproefbedrijven te
bezoeken.
Tot slot wil ik een groep mensen bedanken die anoniem figureren in dit proefschrift: de boeren en boerinnen die tijd hebben vrijgemaakt om de enquêtevragen te beantwoorden. Zonder hun welwillende medewerking had dit proefschrift helemaal niet tot stand kunnen komen.
Douwe Kingma
Den Haag, maart 1995
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HOOFDSTUK 0
INLEIDING
Inkomen, op wat voor manier dan ook gedefinieerd of gemeten, heeft altijd
centraal gestaan binnen het landbouwbeleid, zowel op EG-niveau als op het
niveau van afzonderlijke lidstaten. Het beleid was (en is in vele gevallen nog
steeds) erop gericht de werkenden in de landbouw een redelijk of aanvaardbaar
inkomen te verschaffen. De aandacht was (en is) hierbij niet zozeer gericht op
de absolute omvang van het inkomen als wel op de verhouding tussen het
inkomen in de landbouw en het inkomen daarbuiten. Bellerby (1956) beschrijft
voor een aantal landen hoe deze verhouding zich heeft ontwikkeld. De gegevens die Bellerby hierbij gebruikt zijn hoofdzakelijk afkomstig uit de periode
voor de Tweede Wereldoorlog. De inkomens in de landbouw blijken gedurende
deze periode aanzienhjk lager te zijn dan de inkomens in de industrie. Slechts
gedurende kortere perioden bereikten de landbouwinkomens het niveau in de
industrie. Ook uit informatie met betrekking tot de periode na de Tweede
Wereldoorlog concludeert Bellerby dat er van een algemene verbetering van
de relatieve positie van de landbouw nog geen sprake is. Van den Nooit (1965)
beschrijft de situatie in Nederland gedurende de periode 1923-1963. Vooral in
de crisisjaren liggen de inkomens in de landbouw aanzienhjk lager dan in de
rest van de maatschappij. Dit is voor de overheid aanleiding om via gerichte
maatregelen (invoerheffingen, uitvoersubsidies, produktiebeperkingen, etc) te
gaan streven naar verbetering van de inkomens in de landbouw. Reeds voor de
oorlog treden er verbeteringen op. Ook in de periode 1949-1963 is er geen
sprake meer van een achterblijvende beloning in de landbouw. In deze periode
is er sprake van inkomenspariteit.
Na 1959 is het nationale beleid, gericht op verbetering van de inkomenspositie
van de werkers in de landbouw, vervangen door het EG-beleid. Artikel 39 van
het Verdrag van Rome bevat een expliciete verwijzing naar de landbouwinkomens. Volgens dit "Verdrag tot oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap" dient het beleid met betrekking tot de landbouw er op gericht te
zijn de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te verzekeren, met
name door de verhoging van het hoofdelijke inkomen van hen die in de
landbouw werkzaam zijn (De Hoogh e.a. 1988). Doelstellingen daarentegen
met betrekking tot arbeid worden niet expliciet gemaakt. Echter, indirect heeft
het inkomensbeleid invloed op de arbeidsduur. Ondersteuning van het inkomen,
bijvoorbeeld door prijsondersteuning voor de geproduceerde goederen, kan
betekenen dat boer en boerin minder lang behoeven te werken om toch een
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Hoofdstuk O

Tabel 0.1:-Sociale indicatoren
aandachtsgebied
GEZONDHEID
levensduur
ziekte
SCHOLING EN OPLEIDING
gebruik faciliteiten

indicator
levensverwachting
kindersterfte
korte periode
langere periode

regelmatige scholing
volwassen educatie
scholing
analfabetisme
WERKGELEGENHEID EN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
beschikbaarheid van werk
werkeloosheidspercentage
gedwongen deeltijdarbeid
"discouraged workers"
kwaliteit vd arbeid
gemiddelde werktijd
reistijd naar werk
vakantieverlof
ploegendienst
"diste, of earnings"
arbeidsongevallen
omstandigheden op werkplek
TIJD EN VRIJE TIJD
tijdsbesteding
vrije tijd
activiteiten in vrije tijd
BESCHIKKINGSMACHT OVER GOEDEREN EN DIENSTEN
inkomen
inkomensverdeling
laag inkomen
materiele deprivatie
vermogensverdeling
vermogen
FYSIEKE OMSTANDIGHEDEN
woonoppervlak
woonomstandigheden
buiteriruimte
voorzieningen in huis
beschikbaarheid diensten
nabijheid van diensten
milieu verontreiniging
luchtvervuiling
lawaai
SOCIALE OMGEVING
sociale relaties
zelfmoord percentage
VEILIGHEID
blootstelling aan gevaar
fatale ongelukken
ernstige ongelukken
gevoelsmatige dreiging
angst voor eigen veiligheid
Bron: OECD (1982)
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aanvaardbaar inkomen te verdienen.
Inkomen en arbeid (tevens vrije tijd) vormen slechts een deel van alle factoren
die het welvaartspeil van een individu/groep van individuen bepalen. De OECD
heeft een lijst opgesteld met acht aandachtsgebieden die betrekking hebben op
de levensomstandigheden van individuen en die het welvaartspeil zowel in
positieve als negatieve zin kunnen beïnvloeden (List of Social Concerns
Common to most OECD countries, 1973). Inkomen (om precies te zijn:
beschikkingsmacht over goederen en diensten), arbeid en vrije tijd zijn drie van
de acht in de lijst opgenomen aandachtsgebieden. Voor de acht gebieden zijn
een aantal indicatoren ontwikkeld (The OECD list of social indicators, 1982)
aan de hand waarvan de ontwikkelingen op de diverse gebieden kunnen
worden gemeten. Tabel 0.1 geeft een overzicht van de onderscheiden aandachtsgebieden eü\ per aandachtsgebied, de betreffende indicatoren.
Wat de economie betreft wordt alleen naar die deelaspecten uit de OECD-üjst
gekeken welke als "behorend tot de economie" worden beschouwd. Hill (1989)
citeert Little als het gaat om de inperking van de OECD lijst met indicatoren.
Uiteindelijk is voor Hill alleen "de beschikkingsmacht over goederen en
diensten" een welvaartsbepalende factor waar de economie iets over kan
zeggen. De. indicatoren welke Hill hiervoor kiest zijn inkomen (door Hill
nauwkeurig afgebakend) en vermogen.
Het onderzoek naar de inkomenssituatie van bedrijven en gezinnen in de
landbouw kan ruwweg worden onderverdeeld in drie subgebieden:
-onderzoek naar de inkomensontwikkeling in de tijd (bijv. LEI, div.
publicaties; Hill, 1989)
-vergelijking van inkomens binnen en buiten de landbouw; het bepalen
van het zogenaamde paritaire inkomen (zie bijv. Bellerby, 1956; Johnson, 1958; Van den Noort, 1965)
-armoedeonderzoek; het onderzoek naar het optreden van erg lage
(agrarische) inkomens in bepaalde regio's (Hill, 1982; Martin, 1981).
Met betrekking tot arbeid kunnen de door de OECD onderscheiden indicatoren
worden samengevat in een tweetal subgebieden:
-het al dan niet hebben van betaald werk en in die gevallen waar
gewerkt wordt de lengte van de werkdag/werkweek
-de kwaliteit van het werk.
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De eerste welvaartsindicator met betrekking tot arbeid wordt zonder twijfel tot
het domein van de (landbouw)economie gerekend. De economie tracht iets te
zeggen over werkloosheid (gekozen dan wel gedwongen) en probeert een
verklaring te geven voor het aanbod van en de vraag naar arbeid. In die
gevallen waar het gaat om de verklaring van het arbeidsaanbod wordt arbeid
beschouwd als een welvaartsbepalende factor. Als zodanig wordt in de theorie
van het consumentengedrag arbeid, preciezer geformuleerd de arbeidsomvang,
dan ook in de nutsfunctie opgenomen (Deaton en Muellbauer, 1980). Aan de
vraagkant wordt arbeid gezien als produktiefactor. Onderzoek naar de kwaliteit
van de arbeid en naar arbeidsomstandigheden behoort in belangrijke mate tot
het terrein van de sociologie. Wat de economie betreft wordt binnen de "theory of equalizing differences" (zie oa. Rosen, 1986) aandacht geschonken aan de
kwaliteit van de arbeid. Beloningsverschillen welke bestaan tussen de diverse
soorten arbeid worden door deze theorie verklaard uit verschillen in kwaliteit
van de geleverde arbeid (de aanbodkant) en uit verschillen in arbeidsomstandigheden (de vraagkant).
De verschillende onderzoeken op het gebied van inkomen en arbeidsomstandigheden en de daarop gebaseerde conclusies aangaande de leefsituatie van
(groepen van) individuen hebben gemeen dat de meetlat waarmee gemeten
wordt en de norm waarmee de uitkomst wordt vergeleken in het algemeen
buiten het betreffende individu liggen waarop het onderzoek betrekking heeft.
Wat goed of slecht is voor een individu wordt bepaald door derden. De maat
wordt genomen door een "objectieve buitenstaander".
In hetgeen volgt wordt getracht de maat wat betreft welvaartsbeleving door het
betreffende individu zelf te laten bepalen. Als meetlat wordt de door Van Praag
(1968) ontwikkelde individuele welvaartsfunctie gebruikt. In dit onderzoek dat
betrekking heeft op gezinsbedrijven in de Nederlandse landbouw wordt
gekeken hoe boer en boerin scoren op deze meetlat, zowel wat betreft inkomen
als arbeid. Hierbij is niet het waargenomen gedrag van boer en boerin bepalend
voor het meetresultaat, maar wordt via een enquête getracht te achterhalen hoe
boer en boerin hun eigen situatie beoordelen. Met behulp van de welvaartsfunctie wordt getracht de preferenties van boer en boerin met betrekking tot
inkomen en arbeid te achterhalen.
Het concept van de welvaartsfunctie, en dan met name de welvaartsfunctie van
het inkomen, is reeds meerdere malen toegepast. De op de welvaartsfunctie
betrekking hebbende preferentievormingstheorie (Kapteyn, 1977) is reeds in
verschillende onderzoeken getoetst. In de volgende hoofdstukken zal worden
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getracht een antwoord te geven op de vraag in hoeverre het concept van de
welvaartsfunctie toepasbaar is in de specifieke situatie van gezinshuishoudingen
in de landbouw. Zo bestaat er een groot verschil in inkomenszekerheid binnen
en buiten de landbouw. Het inkomensniveau binnen de landbouw kan grote
jaarlijkse fluctuaties te zien geven, voornamelijk als gevolg van verschil in
weersomstandigheden. Buiten de landbouw is er, afgezien van enkele uitzonderlijke beroepen (handelaren e.d.) een redelijke mate van zekerheid omtrent
het te behalen inkomen. Ook wat arbeid betreft bestaan er grote verschillen.
Een landbouwer is eigen baas, werkt met levend materiaal (vee, planten) en is
veel buiten. Door velen, zowel binnen als buiten de landbouw, worden deze
kenmerken van boerenarbeid positief beoordeeld. Kenmerken van arbeid buiten
de landbouw worden vaak negatief beoordeeld. Zo is er buiten de landbouw
vaak sprake van een werkgever-werknemer relatie, werken in een fabriek en
eentonige arbeid (lopende band). Overeenkomsten en verschillen met voorgaande toepassingen van de welvaartsfunctie worden beschreven cq. verklaard. Wat
de welvaartsfunctie van het inkomen betreft is er een ruime hoeveelheid
vergehjkingsmateriaal voorhanden. Van slechts één onderzoek echter zijn er
resultaten met betrekking tot de welvaartsfunctie van arbeid beschikbaar.
Evenals dit voor de welvaartsfunctie van het inkomen is gedaan (Van Herwaarden en Kapteyn, 1981) wordt er voor de welvaartsfunctie van arbeid
gekeken naar alternatieven voor de lognormale specificatie. De plausibiliteit
van de uitkomsten, zowel met belxelddng tot de welvaartsfunctie van inkomen
als de welvaartsfunctie van arbeid, is daarnaast nog mede afhankelijk van de
noodzakelijke vooronderstellingen welke gemaakt moeten worden om tot de
resultaten te komen. Tot slot is er slechts dan sprake van een toepasbaar
concept als de operationele uitvoering, cq. de enquête, voor de respondenten
geen onoverkomenlijke problemen opleveren.
In hoofdstuk 1 wordt een korte schets gegeven van de ontwikkelingen in het
nutsbegrip. Nut en welvaart worden in het vervolg als synoniemen behandeld.
Hoofdstuk 2 beschrijft in het kort de plaats van inkomen en arbeid in de
standaard economiebeoefening. Voor een gezinsbedrijf in de landbouw, met
zijn verwevenheid van gezin en bedrijf, wordt de huishoudproduktietheorie als
dé aangewezen theorie op dit gebied beschouwd. Hoofdstuk 3 bevat een
algemene beschrijving van de in resterende hoofdstukken te gebruiken meetlat:
de individuele welvaartsfunctie. Bovendien komt hier op deze functie gebaseerd onderzoek kort aan de orde. Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de
gehouden enquête. Naast een weergave van de belangrijkste enquêtresultaten
wordt er ook een vergelijking gemaakt met uitkomsten van eerder onderzoek.
Op deze manier is het mogelijk een indruk te krijgen van de representativiteit.
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Hoofdstukken 5, 6 en 7 bevatten de resultaten met betrekking tot de individuele welvaartsfuncties van boer en boerin. Hoofdstuk 5 bevat de resultaten
wat betreft de individuele welvaartsfunctie van het inkomen, hoofdstuk 6 wat
betreft arbeid en hoofdstuk 7 bevat de resultaten met betrekking tot de welvaartsfunctie van inkomen en arbeid. In een aantal gevallen, m.n. in hoofdstuk
5, worden ook toepassingen van de gemeten welvaartsfuncties gegeven. Hoofdstuk 8, tenslotte, bevat de conclusies. De vragenhjst die gebruikt is bij de
verzameling van de gegevens met betrekking tot de gezinsbedrijven is als
bijlage opgenomen.
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HOOFDSTUK 1
HET NUTSBEGRD?
1.1. Ontwikkeling in de tijd
Met de opkomst van de neo-klassieke school heeft het nutsbegrip haar belangrijke plaats in de economische theorie verworven. De geschiedenis van de
economie en de ontwikkelingen in het denken omtrent het nutsbegrip zijn door
diverse auteurs beschreven. Hetgeen hier volgt is voornamelijk gebaseerd op
Blaug (1978), Nentjes (1974) en Schumpeter (1954) .
1

De economen van de klassieke school hadden geen aandacht voor het nutsbegrip zoals wij dat nu kennen. De aanhangers van de klassieke school probeerden economische verschijnselen vanuit de aanbodkant te verklaren. De waarde
van voortgebrachte goederen werd in de visie van de klassieken bepaald door
de objectief bepaalde factoren aan de aanbodzijde. De prijzen van goederen
werden verklaard uit een 'natuurlijke' vergoeding voor de drie produktiefactoren, arbeid, grond en kapitaal (Adam Smith). Er was hier sprake van een
'natuurlijke prijs'. Zo bepalen in Ricardo's arbeidswaardeleer de arbeidskosten
de relatieve waarden van de goederen.
De neo-klassieke school (en ook de tot deze school te rekenen voorlopers)
gebruikten bij de waardebepaling van een goed zowel factoren van de aanbodkant als van de vraagkant. De bepalende factor aan de vraagkant is voor de
neo-klassieken het nut: de mate waarin een goed in staat is behoeften te
bevredigen. In beginsel werden slechts objectief te bepalen behoeften in
beschouwing genomen. Hierbij moet vooral worden gedacht aan de primaire
levensbehoeften. De mate waarin aan deze behoeften was voldaan werd
objectief meetbaar verondersteld. Pas later werd de aandacht uitgebreid tot de
immateriële behoeften. Langzamerhand ontstond het inzicht dat bijv. een
bezoek aan het theater ook in een bepaalde behoefte voorzag, zij het minder
duidelijk dan dat dit het geval was bij voedsel en kleding. Aangezien de mate
van behoeftebevrediging niet objectief te meten is, dit in tegenstelling tot
factoren aan de aanbodkant, wordt er hier gesproken van een subjectivistische
waardeleer.

Wanneer er gerefereerd wordt aan andere bronnen, wordt dit op de betreffende
plaats in de tekst vermeld.

8

Hoofdstuk 1

In de loop van de tijd is het belang van het nutsbegrip in de economie steeds
verder ondergraven. Met de bedoeling om met zo weinig mogelijk vooronderstellingen ('Occams razor') zo veel mogelijk omtrent het consumentengedrag te
verklaren, werden de aan het nut toegedachte eigenschappen steeds minder
restrictief. Via de theorie van de indifferentiecurven (Fisher, Edgeworth) werd
het nutsbegrip door Samuelson uiteindelijk helemaal uitgebannen. In zijn
'revealed preference' theorie worden een aantal eigenschappen van vraagfuncties verklaard zonder dat daarbij gebruik gemaakt wordt van het nutsbegrip.
Hoewel het nutsbegrip steeds minder inhoud kreeg, werd het toepassingsgebied
van het consumentengedrag steeds verder verruimd. In eerste instantie werd de
theorie slechts toegepast bij de allocatie van middelen over goederen. Later
werd de theorie ook gebruikt bij de bepaling van het aantal uren arbeid dat een
individu aanbiedt, bij de bepaling van de keuze tussen consumptie en sparen en
bij de aankoopbeslissing van duurzame consumptiegoederen. Vooral door de
ontwikkeling van de zogenaamde "huishoudproduktietheorie" (Becker, 1965 en
Lancaster, 1966) konden op een veel breder terrein problemen worden aangepakt en opgelost dan voorheen mogelijk was geweest.
1.2. Schaalsoorten
Met de ontwikkeling van de economische theorie werd de veronderstelling van
meetbaarheid van het nut meer en meer van de hand gewezen. Bij de introductie van het nutsbegrip door o.a. de Oostenrijkse school werd het nut cardinaal
meetbaar verondersteld en vergelijkbaar tussen personen. Wanneer we het nut
cardinaal meetbaar veronderstellen betekent dit dat we nutsverschillen kunnen
vergeüjken. Het nutsverschil voor individu A dat optreedt bij een overgang van
situatie U naar situatie V kan worden vergeleken met het nutsverschil bij een
overgang van situatie X naar situatie Y. Cardinale meetbaarheid van het nut
betekent formeel dat het nut gemeten kan worden volgens een interval schaal
of een ratio schaal (Kapteyn,1977). Waarden op een interval schaal zijn uniek
op een positief affiene transformatie na. Dit houdt in dat wanneer de functie t
een bepaalde eigenschap meet van de objecten a,b,c en d, dat dan dezelfde
eigenschap eveneens kan worden gemeten met de functie:
(1.1)

f = kt + m

(k>0)

Uit vergelijking (1,1) volgt dat de verhouding tussen twee intervallen uniek is
onafhankelijk van de gekozen t en t':

Het nutsbegrip

( 1

2 )
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f (a) - f(b) _ t(a) - t(b)
t'(c) - t'(d)
t(c) - t(d)

Wanneer de functie t een eigenschap van een object meet volgens een ratio
schaal dan kan elke functie t' waarvoor geldt:
(1.3)

t' = kt

(k>0)

als vervanger voor t dienen. Voor de functies t en t' geldt:
(14)

*'(a) - *(a)
f(b)
t(b)

Een belangrijk element in de theorie omtrent het cardinale nut is het zgn.
"grensnut". Het grensnut werd door de aanhangers van de Oostenrijkse school
afnemend verondersteld. Deze "wetmatigheid" was reeds voor het ontstaan van
de Oostenrijkse school neergelegd in de "eerste wet van Gossen" (Gossen,
1854). Deze wet, dat elke extra eenheid van een goed steeds minder extra nut
oplevert, werd later een belangrijke hoeksteen in het neo-klassieke denken.
Cardinale meetbaarheid van het nut werd door Marshall en Jevons van de hand
gewezen. De absolute omvang van het nut was niet belangrijk. Het ging er
slechts om of iets meer of minder nut opleverde. Hoeveel meer of hoeveel
minder was niet belangrijk en bovendien niet te bepalen. Deze gedachtengang
leidde tot een ordinaal nutsbegrip. Het is vooral Pareto geweest die het ordinale
nutsbegrip verder heeft uitgewerkt. Het nut werd uniek verondersteld op een
monotone toenemende transformatie na. Wanneer de functie t een ordinale
eigenschap van de objecten a,b,c en d meet en voor t geldt:
(1.5)

t(a) * t(b) * t(c) *t(d)

dan mag t door elke functie t' worden vervangen zolang voor deze functie t'
maar geldt:
(1.6)

t'(a) ;> t'(b) * t'(c) ;> t'(d)

1.3. Nutsmeting
Hoewel in de loop van de tijd de nadruk steeds meer op het ordinale nutsbegrip kwam te liggen, werd in sommige gevallen toch weer teruggegrepen naar
het cardinale nutsbegrip. In de praktijk van de nutsmeting bleek het nodig om
het nut als een cardinale grootheid te beschouwen.

