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Inkomensongelijkheid 
China lijkt te stabiliseren

B E S C H R I J V E N D E  S TAT I S T I E K

Na decennia van toenemende inkomens on
gelijkheid behoort China inmiddels samen 
met landen uit ZuidAmerika en Afrika tot 
de groep landen waar deze ongelijkheid het 

grootste op de wereld is. Begin jaren zeventig was China als 
socialistisch land juist relatief egalitair. Ten grondslag aan 
deze toegenomen ongelijkheid liggen de econo mische her
vormingen die China sinds eind jaren zeventig heeft door
gevoerd. 

HERVORMINGEN
De hervormingen richtten zich eind jaren zeventig in  eerste 
instantie op de agrarische sector. Het inkomensverschil 
 tussen stedelingen en plattelandsbewoners daalt daardoor 
van een factor 2,5 in 1978 naar 1,8 midden jaren tachtig 
(figuur 1). Rurale gebieden profiteren van de introduc
tie van marktprijzen voor hun goederen en het gedeelte
lijk wegvallen van de centraal geleide planeconomie. Het 
 systeem van centrale planning met vaste productieeisen 
voor iedere boer verdwijnt naar de achtergrond. Boeren 
mogen voortaan een groter deel van hun opbrengst zelf 
verkopen, met als gevolg dat de productie en productiviteit 
in de landbouw stijgen. 

De hervormingen van de jaren negentig leiden een 
periode van grootschalige privatisering en industrialisatie 
in waar met name de stedelijke gebieden van profiteren. 
Begin jaren negentig zijn de inkomensverschillen tussen 
stad en platteland daardoor weer gelijk aan die van eind 
jaren zeventig, en vanaf 2000 genieten stedelingen gemid
deld een ruim driemaal zo hoog inkomen als plattelands

bewoners. Beperkingen ten aanzien van het migreren 
naar de steden hebben er bovendien voor gezorgd dat het 
voor Chinezen met een rurale hukoustatus, die niet in de 
 steden mochten werken (zie het artikel van Kuyvenhoven, 
p. 59–61, in deze ESB, voor een beschrijving), lange tijd 
moeilijk geweest is te profiteren van de groei en werkgele
genheid in de steden. Degenen die wel migreerden, wer
den geconfronteerd met bureaucratie, mindere toegang tot 
sociale voorzieningen en een achtergestelde positie bij het 
verkrijgen van een baan. 

Ongelijkheid in China is echter niet louter een twee
deling tussen de steden enerzijds en rurale gebieden ander
zijds. Ook de ongelijkheid tussen plattelandsbewoners en 
stedelingen onderling is groter dan voorheen. Met name 
in de steden was de inkomensongelijkheid tot eind jaren 
tachtig laag als gevolg van het grote aandeel inwoners dat 
voor staatsbedrijven – met van staatswege bepaalde lonen 
– werkte (figuur 2). In verschillende privatiseringsrondes 
is het aandeel Chinezen werkzaam in staatsbedrijven afge
nomen van zeventig procent eind jaren tachtig naar twin
tig procent in 2007 (Shi, 2016). Tegelijkertijd nemen de 
inkomensverschillen tussen werknemers toe. De grotere 
inkomensverschillen tussen stad en platteland, gecombi
neerd met toenemende ongelijkheid binnen zowel stad al 
platteland, hebben de inkomensongelijkheid van China als 
geheel doen oplopen. 

Een laatste belangrijke oorzaak van de opgelopen 
inkomensongelijkheid is de ongelijke toestroom van zowel 
binnenlandse als buitenlandse investeringen. Beide richt
ten zich in de jaren tachtig en negentig in sterkere mate op 
de oostelijke kustregio’s dan op het midden en westen van 
het land (Wan et al., 2007). Verschillen in welvaart tussen 
provincies, gecombineerd met een gedecentraliseerd belas
tingstelsel, hebben bovendien hun uitwerking gehad op 
investeringen in bijvoorbeeld het onderwijs. 

STABILISATIE EN OMKEER
Dertig jaar geleden was de inkomensongelijkheid in  China 
vergelijkbaar met die van een Europees land als Frankrijk 
(Ginicoëfficiënt van 0,3). Inmiddels heeft China de VS, die 
een Ginicoëfficiënt van ongeveer 0,4 heeft,  ingehaald en 
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Vanaf eind jaren zeventig zorgen hervormingen in China voor een 
instroom aan buitenlandse investeringen, meer vrijheden voor 
boeren en ondernemers en meer internationale handel.  Parallel 
daaraan nemen inkomensverschillen toe. Pas recent lijkt de  stijging 
van inkomensverschillen af te vlakken. Hoe is deze ontwikkeling 
te verklaren?
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In het kort
 ▶ Veertig jaar van hervormingen hebben China naast groei van 
de welvaart ook een hoge inkomensongelijkheid opgeleverd. 

 ▶ Een combinatie van economische en beleidsmatige factoren 
heeft de stijgende inkomensongelijkheid op dit moment een 
halt toegeroepen, maar de toekomst blijft onzeker. 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Stedelijk Ruraal China totaal

Gini-coëfficiënt

0

5

10

15

20

25

30

35

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

1978

’79

1980

’81

1982

’83

1984

’85

1986

’87

1988

’89

1990

’91

1992

’93

1994

’95

1996

’97

1998

’99

2000

’01

2002

’03

2004

’05

2006

’07

2008

’09

2010

’11

2012

’13

2014

’15

In duizenden YuanRatio van stedelijke en rurale inkomens

Ratio van stedelijke en rurale inkomens (linkeras)
Jaarinkomen rurale huishoudens per hoofd van de bevolking (rechteras)
Jaarinkomen stedelijke huishoudens per hoofd van de bevolking (rechteras)

komt inkomensongelijkheid van het kaliber van  sommige 
Afrikaanse en LatijnsAmerikaanse landen in zicht (Gini
coëfficiënt van 0,5 tot 0,6). 

Er zijn echter steeds meer tekenen dat de inkomens
ongelijkheid stabiliseert of zelfs afneemt. Decennia van 
urbanisatie hebben ertoe geleid dat de arbeidsmarkt met 
name in de rurale gebieden krapper wordt. Er zijn teke
nen dat het Lewis turning point bereikt is. De lonen op het 
platteland stijgen dan harder dan in de steden (Zhang et 
al., 2015). Samen met de steeds verdere versoepeling van 
het hukousysteem (Wang et al., 2015) en loonstijgingen 
van de voorheen achtergestelde Chinezen met een rurale 
hukou zorgt dit voor een afname van de inkomensverschil
len tussen huishoudens met een rurale en stedelijke status.  

Daarmee is echter nog niet gezegd dat inkomens
ongelijkheid in China van nu af aan alleen maar kan dalen. 
Naarmate de Chinese economie verder transformeert rich
ting een diensten en kenniseconomie winnen opleiding en 
menselijk kapitaal aan belang. Juist de groep Chinezen met 

een rurale achtergrond die geen of weinig vervolgonderwijs 
hebben genoten, lopen het risico dat ze de boot missen. 
Ook zullen stijgende lonen in de agrarische sector steeds 
meer leiden tot mechanisatie, met als mogelijk gevolg een 
dalende vraag naar arbeid. 

Het stemt evenwel hoopvol dat ook de focus van het 
beleid verschoven is van economische groei en export als 
hoogste prioriteit naar andere doelen, zoals een meer gelijk
matige verdeling van de verkregen welvaart en het aanjagen 
van binnenlandse consumptie. Er is van beleidswege steeds 
meer aandacht voor de provincies in het binnenland die ten 
tijde van de industrialisering in de jaren tachtig en negentig 
zijn achtergebleven. Verder is het belastingstelsel in de afge
lopen vijftien jaar progressiever geworden en zijn regelin
gen die een minimuminkomen en een oudedagvoorziening 
garanderen ingesteld. (Shi, 2016). De eerste contouren van 
een sociaal stelsel dus zijn zichtbaar. De komende jaren zal 
duidelijk worden hoe effectief dit stelsel is in het verder 
beteugelen van de hoge Chinese inkomensongelijkheid. 

Bezien vanuit Nederland biedt een bredere Chinese 
middenklasse met name kansen voor de handel. Op dit 
moment importeert Nederland ruim drie maal meer goe
deren uit China dan dat China afneemt uit Nederland 
(CBS Statline, 2017).  
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