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Αβστραχτ
Στανδαρδ µαχροεχονοµιχ µοδελσ υνδερπρεδιχτ τηε ϖολατιλιτψ οφ υνεµπλοψµεντ
υχτυατιονσ. Α χοµµον σολυτιον ισ το ασσυµε ωαγεσ αρε ριγιδ. Ωε εξπλορε ωηετηερ
τηισ εξπλανατιον ισ χονσιστεντ ωιτη τηε δατα. Ωε σηοω τηατ τηε ωαγε οφ νεωλψ ηιρεδ
ωορκερσ, υνλικε τηε αγγρεγατε ωαγε, ισ ϖολατιλε ανδ ρεσπονδσ ονε−το−ονε το χηανγεσ
ιν λαβορ προδυχτιϖιτψ. Ιν ορδερ το ρεπλιχατε τηεσε νδινγσ ιν α σεαρχη µοδελ, ιτ
µυστ βε τηατ ωαγεσ αρε ριγιδ ιν ονγοινγ ϕοβσ βυτ εξιβλε ατ τηε σταρτ οφ νεω ϕοβσ.
Τηισ φορµ οφ ωαγε ριγιδιτψ δοεσ νοτ α⁄εχτ ϕοβ χρεατιον ανδ τηυσ χαννοτ εξπλαιν τηε
υνεµπλοψµεντ ϖολατιλιτψ πυζζλε.
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Ιντροδυχτιον

Τηισ παπερ δοχυµεντσ τηατ ωαγεσ οφ νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ ουτ οφ νον−εµπλοψµεντ στρονγλψ
ρεσπονδ το αγγρεγατε λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ. Ιν τηε χοντεξτ οφ α λαβορ µαρκετ τηατ ισ
χηαραχτεριζεδ βψ σεαρχη φριχτιονσ, τηε ωαγε οφ νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ ισ ιµπορταντ βεχαυσε
νεω ηιρεσ αρε τηε µαργιναλ ωορκερσ τηατ α⁄εχτ ρµσ δεχισιονσ το χρεατε ϕοβσ. Τηε ωαγε
οφ ωορκερσ ιν ονγοινγ ϕοβσ ον τηε οτηερ ηανδ, δοεσ νοτ υχτυατε µυχη. Σινχε τηερε αρε
µανψ µορε ωορκερσ ιν ονγοινγ ϕοβσ τηαν νεω ηιρεσ, τηισ µακεσ τηε αγγρεγατε ωαγε ριγιδ.
Το δοχυµεντ τηεσε φαχτσ, ωε χονστρυχτ τιµε σεριεσ φορ τηε ωαγε οφ ϖαριουσ συβγρουπσ οφ
ωορκερσ φροµ τηε ΧΠΣ, τηε λαργεστ πυβλιχλψ αϖαιλαβλε ΥΣ µιχρο−δατασετ τηατ αλλοωσ το
µακε τηισ διστινχτιον.
Σηιµερ (2005) ανδ Χοσταιν ανδ Ρειτερ (2008) σηοωεδ τηατ α βυσινεσσ χψχλε ϖερσιον οφ
τηε σεαρχη ανδ µατχηινγ µοδελ φαλλσ σεϖερελψ σηορτ οφ ρεπλιχατινγ λαβορ µαρκετ δψναµ−
ιχσ. Ιν παρτιχυλαρ, φορ χοµµονλψ υσεδ χαλιβρατιονσ οφ τηε µοδελ, τηε πρεδιχτεδ ϖολατιλιτψ
οφ λαβορ µαρκετ τιγητνεσσ ανδ υνεµπλοψµεντ ισ µυχη λοωερ τηαν οβσερϖεδ ιν τηε δατα.
Σηιµερ αργυεδ τηατ περιοδ−βψ−περιοδ Ναση βαργαινινγ οϖερ τηε ωαγε λεαδσ ωαγεσ το ρε−
σπονδ στρονγλψ το τεχηνολογψ σηοχκσ, δαµπενινγ τηε ε⁄εχτ οφ τηεσε σηοχκσ ον εξπεχτεδ
προ τσ ανδ τηερεφορε ον ϖαχανχψ χρεατιον. Ηε συγγεστεδ ωαγε ριγιδιτψ ασ α µεχηανισµ
ωορτη εξπλορινγ το αµπλιφψ τηε ρεσπονσε οφ ϖαχανχψ χρεατιον ανδ υνεµπλοψµεντ το τεχη−
νολογψ σηοχκσ.
Ηαλλ (2003) προποσεδ α µοδελ οφ υνεµπλοψµεντ υχτυατιονσ ωιτη εθυιλιβριυµ ωαγε
στιχκινεσσ, ιν ωηιχη ωαγεσ αρε χοµπλετελψ ριγιδ ωηεν ποσσιβλε ανδ ρεβαργαινινγ τακεσ
πλαχε ονλψ ωηεν νεχεσσαρψ το αϖοιδ µατχη δεστρυχτιον (ειτηερ τηρουγη α λαψο⁄ ορ α
θυιτ). Ιν Ηαλλσ µοδελ τηερε ισ α υνιθυε µαρκετ ωαγε, ωηιχη ιµπλιχιτλψ εξτενδσ τηισ
ριγιδιτψ οφ ωαγεσ ον τηε ϕοβ το ωαγεσ οφ νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ. Α λαργε νυµβερ οφ µορε
ρεχεντ παπερσ ηαϖε αππεαλεδ το σοµε φορµ οφ ωαγε ριγιδιτψ το ιµπροϖε τηε περφορµανχε
οφ λαβορ µαρκετ µοδελσ ωιτη σεαρχη φριχτιονσ το µατχη τηε βυσινεσσ χψχλε φαχτσ ιν τηε
δατα (Χοσταιν ανδ Ρειτερ 2008; Μενζιο 2005; Ρυδανκο 2008; Φαρµερ 2006; Μοεν ανδ
Ροσεν 2006; Βραυν 2006; Γερτλερ ανδ Τριγαρι 2006; Βλανχηαρδ ανδ Γαλ 2008; Κενναν
2008; Ηαλλ ανδ Μιλγροµ 2008; Σηιµερ 2009).
Φεω εχονοµιστσ ωουλδ δουβτ τηε ιντυιτιϖε αππεαλ οφ τηισ σολυτιον. Α σιµπλε συππλψ
ανδ δεµανδ ιντυιτιον ιµµεδιατελψ ρεϖεαλσ τηατ τεχηνολογψ σηοχκσ λεαδ το λαργερ υχτυ−
ατιονσ ιν τηε δεµανδ φορ λαβορ ιφ ωαγεσ αρε ριγιδ. Φυρτηερµορε, ιτ ισ α ωελλ δοχυµεντεδ
φαχτ τηατ ωαγεσ αρε λεσσ ϖολατιλε τηαν µοστ µοδελσ οφ τηε βυσινεσσ χψχλε πρεδιχτ.1 Υσινγ
ινδιϖιδυαλ−λεϖελ πανελ δατα ον ωαγεσ, σεϖεραλ στυδιεσ δοχυµεντ εϖιδενχε φορ ωαγε ριγιδιτψ
(Βιλσ 1985, Σολον, Βαρσκψ ανδ Παρκερ 1994, Βεαυδρψ ανδ ∆ιΝαρδο 1991).
Ωε αργυε, ηοωεϖερ, τηατ τηε εµπιριχαλλψ οβσερϖεδ φορµ οφ ωαγε ριγιδιτψ δοεσ νοτ
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Λικε τηε οβσερϖατιον τηατ εµπλοψµεντ (ορ τοταλ ηουρσ) ισ µορε ϖολατιλε τηαν πρεδιχτεδ βψ τηε µοδελ,
τηισ ισ τρυε φορ Ρεαλ Βυσινεσσ Χψχλε µοδελσ, σεαρχη ανδ µατχηινγ µοδελσ ασ ωελλ ασ νεω Κεψνεσιαν
µοδελσ.
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γενερατε αδδιτιοναλ ϖολατιλιτψ ιν εµπλοψµεντ ανδ ϖαχανχιεσ. Τηε αργυµεντ γοεσ ιν τωο
στεπσ. Φιρστ, ωε πρεσεντ νεω εϖιδενχε τηατ ωαγεσ οφ νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ αρε ϖολατιλε ανδ
ρεσπονδ ονε−το−ονε το χηανγεσ ιν προδυχτιϖιτψ. Ωε αλσο νδ τηατ ωαγεσ φορ ονγοινγ ϕοβ
ρελατιονσηιπσ αρε ινδεεδ ριγιδ οϖερ τηε βυσινεσσ χψχλε, ασ ιν πρεϖιουσ στυδιεσ. Σεχονδ, ωε
σηοω τηατ ιν ορδερ το ρεπλιχατε τηεσε νδινγσ ιν α σεαρχη µοδελ, ωε νεεδ το ασσυµε τηατ
ωαγεσ ιν ονγοινγ ϕοβσ αρε ριγιδ βυτ ατ τηε σταρτ οφ α ϕοβ αρε σετ ιν α περφεχτλψ εξιβλε
µαννερ. Τηισ κινδ οφ ωαγε ριγιδιτψ δοεσ νοτ α⁄εχτ ϕοβ χρεατιον. Τηυσ, τηερε ισ εϖιδενχε
φορ ωαγε ριγιδιτψ, βυτ νοτ οφ τηε κινδ τηατ λεαδσ το µορε ϖολατιλιτψ ιν υνεµπλοψµεντ
υχτυατιονσ.
Τηε ρστ χοντριβυτιον οφ τηισ παπερ ισ το το χονστρυχτ α λαργε, ρεπρεσεντατιϖε δατασετ
οφ ωαγεσ φορ νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ ουτ οφ νον−εµπλοψµεντ. Ωε υσε δατα ον εαρνινγσ ανδ
ηουρσ ωορκεδ φροµ τηε Χυρρεντ Ποπυλατιον Συρϖεψ (ΧΠΣ) ουτγοινγ ροτατιον γρουπσ το
χαλχυλατε ωαγεσ. Ωε µατχη τηε ουτγοινγ ροτατιον γρουπσ το τηε βασιχ µοντηλψ δατα λεσ
ανδ χονστρυχτ φουρ µοντησ εµπλοψµεντ ηιστορψ φορ εαχη ινδιϖιδυαλ ωορκερ. Ωε υσε τηεσε
µιχρο−δατα το χονστρυχτ θυαρτερλψ τιµε σεριεσ φορ α ωαγε ινδεξ οφ νεω ηιρεσ ανδ ωορκερσ
ιν ονγοινγ ϕοβσ ανδ εξπλορε τηε χψχλιχαλ προπερτιεσ οφ εαχη σεριεσ. Αφτερ χοντρολλινγ φορ
χοµποσιτιον βιασ, ωε νδ αν ελαστιχιτψ οφ τηε ωαγε ωιτη ρεσπεχτ το προδυχτιϖιτψ οφ 0:8
φορ νεω ηιρεσ ανδ 0:2 φορ αλλ ωορκερσ.
Πρεϖιουσ εµπιριχαλ στυδιεσ ον ωαγε ριγιδιτψ βψ µαχροεχονοµιστσ ηαϖε βεεν χονχερνεδ
ωιτη αγγρεγατε ωαγεσ (∆υνλοπ 1938, Ταρσηισ 1939, Χοολεψ 1995). Ιφ τηε ιµπορτανχε
οφ ωαγεσ οφ νεω ηιρεσ ηασ βεεν ρεχογνιζεδ ατ αλλ, τηεν α χαρεφυλ εµπιριχαλ στυδψ ηασ
βεεν χονσιδερεδ ινφεασιβλε βεχαυσε οφ λαχκ οφ δατα.2 Τηισ πραχτιχε ηασ γιϖεν ρισε το τηε
χονϖεντιοναλ ωισδοµ τηατ ωαγεσ υχτυατε λεσσ τηαν µοστ µοδελσ πρεδιχτ ανδ τηατ τηε
δατα ωουλδ τηερεφορε συππορτ µοδελινγ σοµε φορµ οφ ωαγε ριγιδιτψ.
Λαβορ εχονοµιστσ ωηο ηαϖε στυδιεδ ωαγεσ ατ τηε µιχρο−λεϖελ ηαϖε µοστλψ βεεν χον−
χερνεδ ωιτη ωαγε χηανγεσ οφ ινδιϖιδυαλ εµπλοψεεσ. Τηυσ, τηε αναλψσισ ηασ νατυραλλψ
βεεν ρεστριχτεδ το ωαγεσ ιν ονγοινγ εµπλοψµεντ ρελατιονσηιπσ, ωηιχη ηαϖε βεεν φουνδ
το βε στρονγλψ ριγιδ. Νοταβλε εξχεπτιονσ αρε ∆εϖερευξ ανδ Ηαρτ (2006) ανδ Βαρλεϖψ
(2001) ωηο βοτη στυδψ ϕοβ χηανγερσ ανδ νδ τηειρ ωαγεσ το βε µυχη µορε εξιβλε τηαν
ωαγεσ οφ ωορκερσ ιν ονγοινγ ϕοβσ. Πισσαριδεσ (2007) συρϖεψσ τηεσε ανδ οτηερ εµπιριχαλ
µιχρο−λαβορ στυδιεσ ανδ χονχλυδεσ τηατ ωαγεσ οφ ϕοβ χηανγερσ ρεσπονδ µυχη στρονγερ το
υνεµπλοψµεντ τηαν ωαγεσ οφ ωορκερσ ιν χοντινυινγ εµπλοψµεντ ρελατιονσηιπσ.
Τηε µαιν δι⁄ερενχε βετωεεν τηεσε στυδιεσ ανδ ουρσ, ισ τηατ ωε φοχυσ ον νεωλψ ηιρεδ
ωορκερσ, ι.ε. ωορκερσ χοµινγ φροµ νον−εµπλοψµεντ, ωηιχη ισ τηε ρελεϖαντ ωαγε σεριεσ
φορ χοµπαρισον το στανδαρδ σεαρχη µοδελσ, ρατηερ τηαν ϕοβ χηανγερσ.3 Σινχε ωαγεσ οφ
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Ηαλλ (2005) ωριτεσ τηατ ηε δοεσ νοτ βελιεϖε τηατ τηισ τψπε οφ ωαγε µοϖεµεντ χουλδ βε δετεχτεδ ιν
αγγρεγατε δατα (π.51). Μορε σπεχι χαλλψ, Βεωλεψ (1999) χλαιµσ τηατ τηερε ισ λιττλε στατιστιχαλ δατα ον
τηε παψ οφ νεω ηιρεσ (π.150).
3
ϑοβ χηανγερσ ινχλυδε βοτη ωορκερσ τηατ εξπεριενχε αν υνεµπλοψµεντ σπελλ ανδ νδ α νεω ϕοβ βεφορε
τηε νεξτ ιντερϖιεω δατε ανδ ωορκερσ τηατ µοϖε διρεχτλψ φροµ ονε ϕοβ το ανοτηερ. Ποτεντιαλλψ, τηεσε αρε
τωο ϖερψ δι⁄ερεντ γρουπσ οφ ωορκερσ, αλτηουγη ωε σηοω ιν σεχτιον 3.3 τηατ τηερε ισ νο λαργε δι⁄ερενχε ιν
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νον−εµπλοψεδ ωορκερσ αρε νοτ οβσερϖεδ, ωε νεεδ το υσε α δι⁄ερεντ εστιµατιον προχεδυρε,
ωηιχη δοεσ νοτ ρεθυιρε ινδιϖιδυαλ−λεϖελ πανελ δατα. Ουρ προχεδυρε ηασ τηε αδδιτιοναλ
αδϖανταγε τηατ ωε χαν υσε τηε ΧΠΣ, ωηιχη γιϖεσ υσ α µυχη λαργερ νυµβερ οφ οβσερϖατιονσ
τηαν τηε εαρλιερ στυδιεσ, ωηιχη υσε τηε ΠΣΙ∆ ορ ΝΛΣΨ δατασετσ.
Λικε πρεϖιουσ ρεσεαρχη, ωε νδ στρονγ εϖιδενχε φορ χοµποσιτιον βιασ βεχαυσε οφ ωορκερ
ηετερογενειτψ. Σολον, Βαρσκψ ανδ Παρκερ (1994) σηοω τηατ φαιλινγ το χοντρολ φορ (ποτεν−
τιαλλψ υνοβσερϖαβλε) ηετερογενειτψ αχροσσ ωορκερσ λεαδσ το α συβσταντιαλ δοωνωαρδ βιασ
ιν τηε χψχλιχαλιτψ οφ ωαγεσ. Ωε δοχυµεντ τηε χψχλιχαλ παττερνσ ιν τηε δι⁄ερενχεσ βετωεεν
νεω ηιρεσ ανδ τηε αϖεραγε ωορκερ ιν δεµογραπηιχσ, εξπεριενχε ανδ παρτιχυλαρλψ ιν τηε
σχηοολινγ λεϖελ τηατ χαυσε τηισ βιασ. Χοντρολλινγ φορ υχτυατιονσ ιν τηε σκιλλ λεϖελ οφ τηε
ωορκφορχε ισ παρτιχυλαρλψ ιµπορταντ φορ ουρ πυρποσεσ σινχε ωε στυδψ νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ
ανδ ατ λεαστ σοµε οφ τηε χοµποσιτιον βιασ ισ λικελψ το βε δριϖεν βψ σελεχτιον ιν τηε ηιρινγ
προχεσσ. Τηισ χονστιτυτεσ α ποτεντιαλ ωεακνεσσ οφ ουρ αππροαχη, βεχαυσε ωε χαννοτ τακε
ινδιϖιδυαλ−σπεχι χ ρστ δι⁄ερενχεσ ανδ τηυσ χαννοτ χοντρολ φορ υνοβσερϖαβλε χοµπονεντσ
οφ σκιλλ ασ Σολον, Βαρσκψ ανδ Παρκερ δο. Ηοωεϖερ, ωε υσε τηε ΠΣΙ∆ το δεµονστρατε τηατ
χοντρολλινγ φορ οβσερϖαβλε σκιλλ ισ συ′χιεντ το χοντρολ φορ χοµποσιτιον βιασ. Ωηιλε υνοβ−
σερϖαβλε χοµπονεντσ οφ σκιλλ µιγητ βε ιµπορταντ, τηεψ αρε συ′χιεντλψ στρονγλψ χορρελατεδ
ωιτη εδυχατιον το βε χαπτυρεδ βψ ουρ χοντρολσ.
Α ναλ δι⁄ερενχε βετωεεν τηισ παπερ ανδ τηε εξιστινγ λιτερατυρε ισ τηατ ωε φοχυσ ον
τηε ρεσπονσε οφ ωαγεσ το χηανγεσ ιν λαβορ προδυχτιϖιτψ, ωηερεασ πρεϖιουσ στυδιεσ ηαϖε
τψπιχαλλψ χονσιδερεδ τηε χορρελατιον βετωεεν ωαγεσ ανδ τηε υνεµπλοψµεντ ρατε. Ωιτη α
σεαρχη µοδελ, ιν ωηιχη υχτυατιονσ αρε δριϖεν βψ εξογενουσ χηανγεσ ιν λαβορ προδυχτιϖ−
ιτψ βυτ υνεµπλοψµεντ υχτυατιονσ αρε ενδογενουσ, ουρ στατιστιχ ισ τηε µορε ιντερεστινγ
ονε.4 Τηε ελαστιχιτψ οφ τηε ωαγε το λαβορ προδυχτιϖιτψ ηασ α νατυραλ ιντερπρετατιον ιν α
ωιδε ρανγε οφ µοδελσ. Ιτ ισ νοτ νεχεσσαρψ φορ εξαµπλε, τηατ χηανγεσ ιν λαβορ προδυχτιϖιτψ
αρε δριϖεν βψ τεχηνολογψ σηοχκσ. Ουρ εστιµατεσ ηαϖε τηε σαµε ιντερπρετατιον φορ ανψ
σηοχκ τηατ δοεσ νοτ α⁄εχτ ωαγεσ διρεχτλψ, βυτ ονλψ τηρουγη χηανγεσ ιν προδυχτιϖιτψ, ε.γ.
γοϖερνµεντ εξπενδιτυρε σηοχκσ ορ µονεταρψ πολιχψ σηοχκσ. Ωε εξπλορε τηε ροβυστνεσσ
οφ ουρ εστιµατεσ το αλτερνατιϖε µεασυρε οφ προδυχτιϖιτψ ανδ νδ ϖερψ σιµιλαρ ρεσυλτσ. Ιφ
ωε υσε υνεµπλοψµεντ ρατηερ τηαν προδυχτιϖιτψ ασ ουρ ρεγρεσσορ, ωε νδ σιµιλαρ εστι−
µατεσ το τηοσε οφ Βαρλεϖψ (2001) ανδ ∆εϖερευξ ανδ Ηαρτ (2006) φορ ϕοβ χηανγερσ. Τηισ
ινδιχατεσ τηατ τηε ωαγε οφ νεω ηιρεσ ουτ οφ νον−εµπλοψµεντ βεηαϖεσ σιµιλαρ το τηατ οφ
ϕοβ−το−ϕοβ µοϖερσ ανδ λενδσ αδδιτιοναλ χρεδιβιλιτψ το ουρ εστιµατεσ.
Ουρ σεχονδ χοντριβυτιον ισ το ποιντ ουτ τηε ιµπλιχατιονσ οφ ουρ

νδινγσ φορ τηε

υνεµπλοψµεντ ϖολατιλιτψ πυζζλε. Ιν τηε στανδαρδ στοχηαστιχ σεαρχη ανδ µατχηινγ µοδελ
ασ ιν Σηιµερ (2005), τηε ελαστιχιτψ οφ τηε ωαγε ωιτη ρεσπεχτ το προδυχτιϖιτψ ισ χλοσε το
τηε χψχλιχαλιτψ οφ τηειρ ωαγεσ.
4
Μορεοϖερ, ασ ποιντεδ ουτ βψ Ηαγεδορν ανδ Μανοϖσκιι (2008), σινχε ωε αρε υλτιµατελψ ιντερεστεδ
ιν τηε πρεδιχτιονσ οφ τηε µοδελ φορ υνεµπλοψµεντ υχτυατιονσ, τηε χαλιβρατιον ταργετσ, ινχλυδινγ τηε
χψχλιχαλιτψ οφ ωαγεσ, σηουλδ νοτ δεπενδ ον υνεµπλοψµεντ. Ωε δισχυσσ τηισ ισσυε φυρτηερ ιν σεχτιον 3.
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ονε. Ωε ρεφερ το τηισ µοδελ, ιν ωηιχη ωαγεσ αρε σετ περιοδ−βψ−περιοδ τηρουγη Ναση
βαργαινινγ, ασ τηε εξιβλε ωαγε µοδελ.5 Ιν ορδερ το µατχη ουρ εστιµατε φορ τηε αϖεραγε
ωαγε ελαστιχιτψ οφ αλλ ωορκερσ, ωε νεεδ το ασσυµε τηατ ωαγεσ αρε ριγιδ ιν ονγοινγ ϕοβ
ρελατιονσηιπσ. Βψ ριγιδιτψ ωε µεαν ανψ κινδ οφ χονστραιντ ον τηε ωαγε βαργαινινγ προχεσσ
τηατ ιµπλιεσ τηατ τηε διϖισιον οφ µατχη συρπλυσ βετωεεν ωορκερ ανδ ρµ σηιφτσ ιν φαϖορ
οφ ωορκερσ ιν περιοδσ ωηεν τηε συρπλυσ ισ σµαλλ.
Τηεορψ συγγεστσ σεϖεραλ ρεασονσ ωηψ ωαγεσ οφ νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ σηουλδ ϖαρψ µορε
στρονγλψ ωιτη προδυχτιϖιτψ τηαν ωαγεσ οφ ωορκερσ ιν ονγοινγ εµπλοψµεντ ρελατιονσηιπσ.
Βεαυδρψ ανδ ∆ιΝαρδοσ (1991) µοδελ οφ ιµπλιχιτ ωαγε χοντραχτσ ισ α γοοδ ιλλυστρατιον
οφ τηε τψπε οφ ωαγε ριγιδιτψ τηατ ωε βελιεϖε το βε πλαυσιβλε. Υπον τηε σταρτ οφ α ωορκ−
ρελατιονσηιπ τηε βαργαινινγ παρτιεσ αρε ρελατιϖελψ φρεε ιν τηειρ ωαγε δετερµινατιον. Ηοω−
εϖερ, ονχε τηε χοντραχτ ηασ βεεν σιγνεδ, ωαγεσ χαν νο λονγερ βε χηανγεδ ϖερψ µυχη,
ιν ορδερ το ινσυρε τηε ωορκερ αγαινστ υχτυατιονσ ιν ηερ ινχοµε. Ιν αδδιτιον, ιντερναλ
λαβορ µαρκετσ χαν γιϖε ρισε το αλµοστ δετερµινιστιχ ωαγε ινχρεασεσ φορ χοντινυινγ ωορκ−
ερσ (Βακερ, Γιββσ ανδ Ηολµστροµ, 1994). Μανψ οτηερ τηεοριεσ οφ ωαγε ριγιδιτψ, βεχαυσε
οφ ε′χιενχψ ωαγεσ (Ψελλεν 1984), υνιονσ (Οσωαλδ 1985), µοτιϖατιοναλ χονχερνσ (Βεωλεψ
1999) ορ σιµπλψ βεχαυσε ρεβαργαινινγ ισ χοστλψ, αλλ προϖιδε πλαυσιβλε εξπλανατιονσ φορ ωηψ
ωαγεσ αρε νοτ χηανγεδ ϖερψ οφτεν δυρινγ τηε ρελατιονσηιπ, βυτ δο νοτ σεεµ το αππλψ το
νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ.
Ωαγε ριγιδιτψ ιν ονγοινγ ϕοβσ ηασ νο ε⁄εχτ ον ϕοβ χρεατιον ανδ υνεµπλοψµεντ υχ−
τυατιονσ ιν τηε στανδαρδ σεαρχη ανδ µατχηινγ µοδελ. Ωηατ µαττερσ φορ εµπλοψµεντ
δψναµιχσ ισ νοτ τηε αγγρεγατε ωαγε ιν τηε εχονοµψ, βυτ τηε ωαγε οφ τηε µαργιναλ ωορκ−
ερσ τηατ αρε βεινγ ηιρεδ. Φορµαλλψ, ωηεν

ρµσ δεχιδε ον ωηετηερ ορ νοτ το ποστ α

ϖαχανχψ, τηεψ φαχε α τραδε−ο⁄ βετωεεν τηε σεαρχη χοστσ (ϖαχανχψ ποστινγ χοστσ) ανδ τηε
εξπεχτεδ νετ πρεσεντ ϖαλυε οφ τηε προ τσ τηεψ ωιλλ µακε ονχε τηεψ νδ α ωορκερ το λλ τηε
ϕοβ. Τηυσ, ωηατ µαττερσ φορ τηισ δεχισιον ισ τηε εξπεχτεδ νετ πρεσεντ ϖαλυε οφ τηε ωαγε
τηεψ ωιλλ ηαϖε το παψ τηε ωορκερ τηεψ αρε αβουτ το ηιρε. Ηοω τηισ εξπεχτεδ νετ πρεσεντ
ϖαλυε ισ παιδ ουτ οϖερ τηε δυρατιον οφ τηε µατχη, ισ ιρρελεϖαντ (Βολδριν ανδ Ηορϖατη 1995,
Σηιµερ 2004, Κυδλψακ 2007). Πρεϖιουσ στυδιεσ τηατ ηαϖε υσεδ ωαγε ριγιδιτψ το εξπλαιν
τηε υνεµπλοψµεντ ϖολατιλιτψ πυζζλε, ηαϖε ειτηερ εξτενδεδ τηε ριγιδιτψ το νεωλψ φορµεδ
µατχηεσ (Ηαλλ 2005, Γερτλερ ανδ Τριγαρι 2006) ορ νδ ϖερψ σµαλλ ε⁄εχτσ (Ρυδανκο 2008).
Ωηατ δο ουρ ρεσυλτσ ιµπλψ φορ τηε υνεµπλοψµεντ ϖολατιλιτψ πυζζλε? Ωε σηοω τηατ
τηερε ισ νο νεεδ το ασσυµε ριγιδιτψ ιν τηε ωαγε οφ νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ ιν ορδερ το µατχη
τηε ωαγε δατα. Βασεδ ον ουρ εστιµατεσ, ωε χαννοτ ρυλε ουτ α µοδερατε δεγρεε οφ ριγιδιτψ
ιν τηε ωαγεσ οφ τηεσε ωορκερσ, λικε φορ εξαµπλε τηε βαργαινινγ σετυπ ιν Ηαλλ ανδ Μιλγροµ
(2008), ωηιχη ρεδυχεσ τηε ινυενχε οφ τηε ϖαλυε οφ υνεµπλοψµεντ ον τηε ουτχοµε οφ τηε
ωαγε βαργαιν. Νειτηερ χαν ωε ρυλε ουτ α χαλιβρατιον ασ ιν Ηαγεδορν ανδ Μανοϖσκιι (2008)
τηατ ρελιεσ ον α ωαγε ελαστιχιτψ σλιγητλψ σµαλλερ τηαν ονε ιν χοµβινατιον ωιτη α ϖερψ σµαλλ
5
Τηε νυµβερ δεπενδσ ον τηε χαλιβρατιον. Φορ εξαµπλε, ιφ ωορκερσ βαργαινινγ ισ ϖερψ λοω, ασ ιν
Ηαγεδορν ανδ Μανοϖσκιι (2008), τηε ελαστιχιτψ ισ µυχη λοωερ, αλτηουγη ωαγεσ ιν τηατ µοδελ αρε εξιβλε.
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µατχη συρπλυσ. Ιν φαχτ, ωε νδ σοµε εϖιδενχε τηατ τηε ρεσπονσε οφ ωαγεσ οφ νεω ηιρεσ
το χηανγεσ ιν προδυχτιϖιτψ ισ σµαλλερ ιν τηε περιοδ βεφορε τηε Γρεατ Μοδερατιον. Ιν τηε
ποστ 1984 περιοδ ηοωεϖερ, ωε νδ νο εϖιδενχε φορ ριγιδιτψ ιν τηε ωαγε οφ νεω ηιρεσ ανδ
ιν τηε εξπεχτεδ νετ πρεσεντ ϖαλυε οφ ωαγε παψµεντσ φορ νεωλψ χρεατεδ ϕοβσ.
Τηε ρεµαινδερ οφ τηισ παπερ ισ οργανιζεδ ασ φολλοωσ. Ιν τηε νεξτ σεχτιον ωε δεσχριβε
ουρ δατασετ ανδ χοµµεντ ον σοµε οφ ιτσ στρενγτησ ανδ ωεακνεσσεσ. Ωε αλσο προϖιδε
α χοµπαρισον οφ νεω ηιρεσ ανδ ωορκερσ ιν ονγοινγ ϕοβσ ιν τερµσ οφ οβσερϖαβλε ωορκερ
χηαραχτεριστιχσ. Ιν σεχτιον 3, ωε φοχυσ ον τηε χψχλιχαλ προπερτιεσ οφ τηε ωαγε ανδ πρεσεντ
ουρ εστιµατεσ οφ τηε ελαστιχιτψ οφ τηε ωαγε οφ νεω ηιρεσ ωιτη ρεσπεχτ το προδυχτιϖιτψ.
Ωε αλσο δισχυσσ ηοω ωε χοντρολ φορ χοµποσιτιον βιασ ανδ εξπλορε τηε ροβυστνεσσ οφ ουρ
ρεσυλτσ. Σεχτιον 4 δισχυσσεσ τηε ιµπλιχατιονσ οφ ουρ νδινγσ φορ µαχροεχονοµιχ µοδελσ
οφ τηε λαβορ µαρκετ. Σεχτιον 5 χονχλυδεσ.

2

∆ατα

Τηε πρεϖαιλινγ οπινιον ιν τηε µαχρο λιτερατυρε ισ τηατ νο δατα αρε αϖαιλαβλε το τεστ τηε
ηψποτηεσισ τηατ τηε ωαγε οφ νεω ηιρεσ µιγητ βε µυχη µορε εξιβλε τηαν τηε αγγρεγατε
ωαγε (Βεωλεψ 1999, Ηαλλ 2005). Σοµε ανεχδοταλ εϖιδενχε σεεµσ το ποιντ αγαινστ ιτ.6 Το
ουρ κνοωλεδγε, τηισ παπερ ισ τηε ρστ αττεµπτ το χονστρυχτ δατα ον τηε αγγρεγατε ωαγε
φορ νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ βασεδ ον α λαργε δατασετ τηατ ισ ρεπρεσεντατιϖε φορ τηε ωηολε ΥΣ
λαβορ µαρκετ.

2.1

Ινδιϖιδυαλ−λεϖελ δατα φροµ τηε ΧΠΣ

Ωε υσε δατα ον εαρνινγσ ανδ ηουρσ ωορκεδ φροµ τηε ΧΠΣ ουτγοινγ ροτατιον γρουπσ φροµ
τηε ΒΛΣ (2000), α συρϖεψ τηατ ηασ βεεν αδµινιστερεδ εϖερψ µοντη σινχε 1979 ωηιχη
αλλοωσ υσ το χονστρυχτ θυαρτερλψ ωαγε σεριεσ φορ τηε περιοδ 19792006.7 Ηοωεϖερ, ιν µοστ
οφ τηε παπερ ωε φοχυσ ον τηε ποστ Γρεατ−Μοδερατιον περιοδ 19842006. Ωαγεσ αρε ηουρλψ
6

Αχχορδινγ το Βεωλεψ, νοτ ονλψ τηερε ισ λιττλε στατιστιχαλ δατα ον τηε παψ οφ νεω ηιρεσ (1999,
π.150), βυτ ιν αδδιτιον, τηε δατα τηατ δο εξιστ σηοω λιττλε δοωνωαρδ εξιβιλιτψ. Τηε δατα ηε ρεφερσ
το αρε αϖεραγε σταρτινγ σαλαρψ ο⁄ερσ το χολλεγε γραδυατεσ ιν προφεσσιοναλ ελδσ χολλεχτεδ βψ τηε Χολλεγε
Πλαχεµεντ Χουνχιλ. Ωηιλε συγγεστιϖε, τηεσε δατα αρε ηαρδλψ ρεπρεσεντατιϖε φορ τηε λαβορ φορχε ασ α ωηολε.
Βεωλεψ αλσο χιτεσ εϖιδενχε ιν φαϖορ οφ ωαγεσ οφ νεω ηιρεσ βεινγ µορε εξιβλε φροµ Βακερ, Γιββσ ανδ
Ηολµστροµ (1994), ωηο σηοω τηατ τηε αϖεραγε ρεαλ παψ οφ νεωλψ ηιρεδ µαναγερσ δεχλινεδ ιν ρεχεσσιονσ,
εϖεν ασ τηε ωαγε οφ εξιστινγ εµπλοψεεσ χοντινυεδ το ινχρεασε.
Σοµε ιντερεστινγ αδδιτιοναλ συγγεστιϖε εϖιδενχε ιν φαϖορ οφ εξιβιλιτψ ιν τηε ωαγε οφ νεω ηιρεσ χοµεσ
φροµ Σιµον (2001). Σιµον δοχυµεντσ τηατ δυρινγ τηε Γρεατ ∆επρεσσιον, φροµ 1929 το 1933, ωαγεσ
ασκεδ φροµ σιτυατιονσ−ωαντεδ αδσ φορ φεµαλε χλεριχαλ ωορκερσ φελλ βψ αλµοστ 58%, µυχη µορε τηαν ωαγεσ
οφ εξιστινγ φεµαλε ο′χε ωορκερσ (17.6%). Ηοωεϖερ, Σιµον αλσο αργυεσ τηατ τηε ωαγεσ ο⁄ερεδ το ωορκερσ
τηατ ωερε αχτυαλλψ ηιρεδ, αλτηουγη µορε εξιβλε τηαν ωαγεσ παιδ το εξιστινγ ωορκερσ, φελλ βψ µυχη λεσσ
τηαν ωαγεσ ασκεδ ανδ ιντερπρετσ ηισ νδινγσ ασ εϖιδενχε τηατ εµπλοψερσ ρατιονεδ ϕοβσ. Ωε αρε γρατεφυλ
το Εµι Νακαµυρα φορ δραωινγ ουρ αττεντιον το τηισ παπερ.
7
Τηε ΒΛΣ σταρτεδ ασκινγ θυεστιονσ αβουτ εαρνινγσ ιν τηε ουτγοινγ ροτατιον γρουπ (ΟΡΓ) συρϖεψσ ιν
1979. Τηε Μαρχη συππλεµεντ γοεσ βαχκ µυχη φυρτηερ (τιλλ 1963), βυτ δοεσ νοτ αλλοω το χονστρυχτ ωαγε
σεριεσ ατ ηιγηερ φρεθυενχιεσ τηαν αννυαλ. Τηε σαµε ισ τρυε φορ τηε Μαψ συππλεµεντ, τηε πρεδεχεσσορ οφ
τηε εαρνινγσ θυεστιονσ ιν τηε ΟΡΓ συρϖεψ.
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εαρνινγσ (ωεεκλψ εαρνινγσ διϖιδεδ βψ υσυαλ ωεεκλψ ηουρσ φορ ωεεκλψ ωορκερσ) χορρεχτεδ
φορ τοπ−χοδινγ ανδ ουτλιερσ ανδ δεατεδ υσινγ τηε δεατορ φορ αγγρεγατε χοµπενσατιον
ιν τηε πριϖατε νον−φαρµ βυσινεσσ σεχτορ.
Ωε µατχη ωορκερσ ιν ουρ συρϖεψ το τηε σαµε ινδιϖιδυαλσ ιν τηρεε πρεχεδινγ βασιχ
µοντηλψ δατα λεσ. Τηισ αλλοωσ υσ το ιδεντιφψ νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ ασ τηοσε ωορκερσ τηατ
ωερε νοτ εµπλοψεδ φορ ατ λεαστ ονε οφ τηε τηρεε µοντησ βεφορε ωε οβσερϖε τηειρ ωαγε.8
Ιν αδδιτιον, ωε ηαϖε ινφορµατιον ον ωορκερ χηαραχτεριστιχσ (γενδερ, αγε, εδυχατιον, ραχε,
ετηνιχιτψ ανδ µαριταλ στατυσ), ινδυστρψ ανδ οχχυπατιον.
Ωε ρεστριχτ τηε σαµπλε το νον−συπερϖισορψ ωορκερσ βετωεεν 25 ανδ 60 ψεαρσ οφ αγε ιν
τηε πριϖατε νον−φαρµ βυσινεσσ σεχτορ βυτ ινχλυδε βοτη µεν ανδ ωοµεν ιν αν αττεµπτ το
ρεπλιχατε τηε τρενδσ ανδ υχτυατιονσ ιν τηε αγγρεγατε ωαγε. Ιν αν αϖεραγε θυαρτερ, ωε
ηαϖε ωαγε δατα φορ αβουτ 25 000 ωορκερσ, ουτ οφ ωηιχη αβουτ 19 000 χαν βε χλασσι εδ το
βε ιν ονγοινγ ϕοβ ρελατιονσηιπσ. Τηε δεταιλσ ον τηε δατα ανδ τηε προχεδυρε το ιδεντιφψ
ϕοβ σταψερσ ανδ νεω ηιρεσ αρε ιν Αππενδιξ Α.
Φιγυρε 1 πλοτσ τηε νυµβερ οφ νεω ηιρεσ ασ α φραχτιον οφ τηε τοταλ νυµβερ οφ ωορκερσ
οϖερ τιµε. Ον αϖεραγε, αβουτ 8% οφ εµπλοψεδ ωορκερσ φουνδ τηειρ ϕοβ ωιτηιν τηε χυρρεντ
θυαρτερ. Τηισ φραχτιον σεεµσ το ηαϖε βεεν ηιγηερ ιν τηε 1980σ τηεν ιν τηε λατερ παρτ οφ
τηε σαµπλε. Τηερε ισ α χλεαρ χψχλιχαλ παττερν, ωιτη τηε φραχτιον οφ νεω ηιρεσ συβσταντιαλλψ
ηιγηερ ιν ρεχεσσιονσ.9 Ιν τηε θυαρτερ ωιτη τηε σµαλλεστ φραχτιον, ωε στιλλ ηαϖε αβουτ 7% ορ
1300 νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ. Τηε ονλψ εξχεπτιονσ αρε τηε τηιρδ ανδ φουρτη θυαρτερ οφ 1985
ανδ 1995. Ιν τηεσε θυαρτερσ, ωε χαννοτ µατχη ινδιϖιδυαλσ το τηε πρεχεδινγ φουρ µοντησ
βεχαυσε οφ χηανγεσ ιν τηε σαµπλε δεσιγν σο τηατ αλλ ουρ σεριεσ τηατ ρεθυιρε ωορκερσ
εµπλοψµεντ ηιστορψ ιν τηε πρεϖιουσ θυαρτερ ωιλλ ηαϖε µισσινγ ϖαλυεσ ιν τηοσε θυαρτερσ.
Ταβλε 1 ρεπορτσ συµµαρψ στατιστιχσ φορ σοµε οβσερϖαβλε χηαραχτεριστιχσ οφ ωορκερσ ανδ
τηε εϖολυτιον οφ σοµε οφ τηεσε χηαραχτεριστιχσ οϖερ τιµε χαν βε φουνδ ιν Φιγυρε 2. Χλεαρλψ,
νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ αρε νοτ ρεπρεσεντατιϖε φορ τηε λαβορ φορχε. Νεω ηιρεσ αρε µορε λικελψ
το βε φεµαλε, ανδ µυχη µορε λικελψ το βε Αφριχαν−Αµεριχαν ορ ηισπανιχ. Τηεψ αρε αλσο
σλιγητλψ ψουνγερ ανδ τηερεφορε ηαϖε λεσσ λαβορ µαρκετ εξπεριενχε.10 Φιναλλψ, νεω ηιρεσ
8
Αβοωδ ανδ Ζελλνερ (1985) σηοω τηερε ισ συβσταντιαλ µισχλασσι χατιον ιν εµπλοψµεντ στατυσ ιν τηε
ΧΠΣ ανδ προϖιδε χορρεχτιον φαχτορσ φορ λαβορ µαρκετ οωσ. Μισρεπορτινγ οφ εµπλοψµεντ στατυσ αλσο
α⁄εχτσ ουρ ρεσυλτσ. Α ωορκερ ωηο, ατ σοµε ποιντ δυρινγ τηε συρϖεψ περιοδ, ινχορρεχτλψ ρεπορτσ νοτ το βε
εµπλοψεδ ωιλλ βε χλασσι εδ ασ νεω ηιρε βψ ουρ προχεδυρε. Ηενχε, συχη µισρεπορτινγ ιµπλιεσ τηατ σοµε
ωορκερσ ωηο αρε αχτυαλλψ ιν ονγοινγ ρελατιονσηιπσ ωιλλ αππεαρ ιν ουρ σαµπλε οφ νεω ηιρεσ. Γιϖεν ουρ
αργυµεντ τηατ τηε ωαγε οφ νεω ηιρεσ ρεαχτσ στρονγερ το προδυχτιϖιτψ υχτυατιονσ, συχη µισρεπορτινγ ωιλλ
βιασ τηε εστιµατεσ αγαινστ ουρ ρεσυλτ.
9
Τηισ χουντερχψχλιχαλ παττερν µαψ βε συρπρισινγ χοµπαρεδ το Σηιµερσ (2007) νδινγ τηατ τηε ηιρινγ
ρατε ισ στρονγλψ προχψχλιχαλ. Τηε δι⁄ερενχε ισ βεχαυσε τηε ηιρινγ ρατε (ορ ϕοβ νδινγ ρατε) ισ τηε ρατιο οφ
νεω µατχηεσ οϖερ τηε νυµβερ οφ υνεµπλοψεδ ωορκερσ, ωηερεασ ηερε ωε πλοτ τηε ρατιο οφ νεω µατχηεσ
οϖερ τηε νυµβερ οφ εµπλοψεδ ωορκερσ. Ωε χουλδ ρετριεϖε τηε ϕοβ νδινγ ρατε βψ µυλτιπλψινγ τηε σεριεσ ιν
γυρε 1 βψ α φαχτορ (1 υ) =υ, ωηερε υ ισ τηε υνεµπλοψµεντ ρατε, ωηιχη ισ α στρονγλψ προχψχλιχαλ φαχτορ.
10
Ιφ ωε ινχλυδε ωορκερσ υνδερ 25 ψεαρσ ολδ, τηε δι⁄ερενχε ιν εξπεριενχε βεχοµεσ µυχη λαργερ. Ιν τηισ
σαµπλε, νεω ηιρεσ ηαϖε αν αϖεραγε εξπεριενχε λεϖελ οφ 14.0 ψεαρσ, χοµπαρεδ το 19.5 ψεαρσ φορ αλλ ωορκερσ
βεχαυσε ωορκερσ τηατ νδ τηειρ ρστ ϕοβ αρε χλασσι εδ ασ νεω ηιρεσ. Φορ τηισ ρεασον, ωε εξχλυδε ψουνγ
ωορκερσ φροµ ουρ βασελινε σαµπλε. Τηε αϖεραγεσ φορ τηε οτηερ χηαραχτεριστιχσ αρε σιµιλαρ ιν βοτη σαµπλεσ.
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ηαϖε ον αϖεραγε α ψεαρ λεσσ σχηοολινγ τηαν τηε αϖεραγε φορ αλλ ωορκερσ. Ιτ ισ νοτ συρπρισινγ
τηερεφορε, τηατ νεω ηιρεσ ον αϖεραγε εαρν µυχη λοωερ ωαγεσ. Τηεσε νυµβερσ συγγεστ
τηατ ωορκερσ ωιτη λοωερ ωαγεσ αλσο τενδ το ωορκ ιν ηιγηερ τυρνοϖερ ϕοβσ, ωηιχη µακεσ
τηεµ µορε λικελψ το ηαϖε ρεχεντλψ σταρτεδ α νεω ϕοβ ιν ανψ γιϖεν θυαρτερ.

2.2

Χονστρυχτιον οφ τηε ωαγε ινδεξ

Ωορκερσ αρε ηετερογενεουσ ανδ νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ αρε νοτ α ρεπρεσεντατιϖε συβσαµπλε
οφ τηε λαβορ φορχε. Ιφ τηε χοµποσιτιον οφ νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ ϖαριεσ οϖερ τηε βυσινεσσ
χψχλε, τηεν τηισ ηετερογενειτψ ωιλλ βιασ ουρ εστιµατε οφ ωαγε χψχλιχαλιτψ. Σολον, Βαρσκψ
ανδ Παρκερ (1994) σηοω τηατ τηισ χοµποσιτιον βιασ ισ συβσταντιαλ ανδ τηατ φαιλινγ το
χοντρολ φορ χηανγεσ ιν τηε χοµποσιτιον οφ εµπλοψεδ ωορκερσ οϖερ τηε χψχλε µακεσ ωαγεσ
σεεµ λεσσ χψχλιχαλ τηαν τηεψ ρεαλλψ αρε.
Τακινγ ιντο αχχουντ ινδιϖιδυαλ ηετερογενειτψ, τηε ωαγε ωιϕτ οφ αν ινδιϖιδυαλ ωορκερ
ι ατ τιµε τ, δεπενδσ ιν παρτ ον ωορκερ ισ ινδιϖιδυαλ χηαραχτεριστιχσ ανδ ιν παρτ ον α
ρεσιδυαλ τηατ µαψ ορ µαψ νοτ δεπενδ ον αγγρεγατε λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ.
λογ ωιτ = ξ0ι + λογ ω
⊥ιτ

(1)

Ηερε, ξι ισ α ϖεχτορ οφ ινδιϖιδυαλ χηαραχτεριστιχσ τηατ ισ χονσταντ ορ ελσε ϖαριεσ δετερµιν−
ιστιχαλλψ ωιτη τιµε, λικε αγε, ανδ ω
⊥ιϕτ ισ τηε ρεσιδυαλ ωαγε τηατ ισ ορτηογοναλ το τηοσε
χηαραχτεριστιχσ.
Φολλοωινγ Βιλσ (1985), τηε στανδαρδ αππροαχη ιν τηε µιχρο−λιτερατυρε ηασ βεεν το ωορκ
ωιτη ρστ δι⁄ερενχεσ οφ τηε ωαγε, σο τηατ τηε ινδιϖιδυαλ ηετερογενειτψ τερµσ δροπ ουτ.
Ηοωεϖερ, τακινγ ρστ δι⁄ερενχεσ οφ ινδιϖιδυαλ ωαγεσ λιµιτσ τηε αναλψσισ το ωορκερσ τηατ
ωερε εµπλοψεδ βοτη ιν τηε χυρρεντ ανδ ιν τηε πρεϖιουσ περιοδ ανδ τηυσ δοεσ νοτ αλλοω το
χονσιδερ τηε ωαγε οφ νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ. Τηερεφορε, ωε τακε α δι⁄ερεντ αππροαχη ανδ
προξψ ξι βψ α ϖεχτορ οφ οβσερϖαβλεσ: γενδερ, ραχε, µαριταλ στατυσ, εδυχατιον ανδ α φουρτη
ορδερ πολψνοµιαλ ιν εξπεριενχε. Ωε κνοω φροµ αν εξτενσιϖε λιτερατυρε ον τηε ρετυρν το
σχηοολινγ, τηατ τηεσε ϖαριαβλεσ εξπλαιν παρτ οφ τηε ιδιοσψνχρατιχ ϖαριατιον ιν ωαγεσ, σεε
ε.γ. Χαρδ (1999).
Το οβταιν χοµποσιτιον−βιασ χορρεχτεδ ωαγεσ, ωε ρεγρεσσ λογ ωαγεσ ον οβσερϖαβλε
ωορκερ χηαραχτεριστιχσ ανδ τακε τηε ρεσιδυαλσ. Σινχε ωε αρε ιντερεστεδ ιν τηε χοµοϖε−
µεντ οφ ωαγεσ ωιτη αγγρεγατε λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ, ωε τηεν αγγρεγατε βψ αϖεραγινγ
τηεσε ρεσιδυαλσ βψ θυαρτερ φορ δι⁄ερεντ συβγρουπσ οφ ωορκερσ (ε.γ νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ
ορ ωορκερσ ιν ονγοινγ ϕοβσ).11 Τηυσ, τηε ωαγε ινδεξ φορ συβγρουπ ϕ, ω
⊥ϕτ , ρελατεσ το τηε
αϖεραγε ωαγε οφ τηατ γρουπ οφ ωορκερσ, ωϕτ , ασ φολλοωσ,
λογ ω
⊥ϕτ = λογ ωϕτ

(ξϕτ

ξ
ϕ )0

(2)

11
Ωε χονσιδερ αϖεραγε λογ ωαγεσ το βε χονσιστεντ ωιτη τηε αφορεµεντιονεδ µιχρο−λιτερατυρε, αλτηουγη
ουρ ρεσυλτσ αρε ροβυστ φορ λογ αϖεραγε ωαγεσ ασ ωελλ.
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ωηερε ξϕτ ισ τηε αϖεραγε οφ τηε ϖεχτορ οφ οβσερϖαβλε χηαραχτεριστιχσ φορ τηατ συβγρουπ οφ
ωορκερσ ιν εαχη θυαρτερ ανδ ξ
ϕ δενοτεσ τηε σαµπλε αϖεραγε ξϕ . Νοτιχε τηατ εϖεν ιφ αν
ινδιϖιδυαλ ωορκερσ χηαραχτεριστιχσ αρε τιµε−ινϖαριαντ, τηε αϖεραγε χηαραχτεριστιχσ φορ α
γρουπ οφ ωορκερσ µαψ ϖαρψ ωιτη τιµε βεχαυσε τηε χοµποσιτιον οφ τηε γρουπ χηανγεσ.

2.3

ςολατιλιτψ οφ ωαγεσ

Ταβλε 2 πρεσεντσ στανδαρδ στατιστιχσ φορ τηε ϖολατιλιτψ ανδ περσιστενχε οφ ϖαριουσ ωαγε
σεριεσ. Ωε πρεσεντ τηεσε στατιστιχσ φορ δετρενδεδ δατα υσινγ τηε βανδπασσ λτερ ανδ τηε
Ηοδριχκ−Πρεσχοττ λτερ. Ωε ηαϖε αλσο χορρεχτεδ τηε στατιστιχσ φορ τηε σαµπλινγ ερρορ ιν
τηε ωαγε σεριεσ τηατ αρε χονστρυχτεδ φροµ τηε ΧΠΣ, ωηιχη βιασεσ τηε σεχονδ µοµεντσ,
σεε Αππενδιξ Β.
Τηε στανδαρδ δεϖιατιον οφ τηε ωαγε οφ νεω ηιρεσ ισ αβουτ 40% ηιγηερ τηαν φορ τηε
ωαγε οφ αλλ ωορκερσ ανδ αν Φ−τεστ οϖερωηελµινγλψ ρεϕεχτσ τηε νυλλ τηατ τηε τωο ϖαριανχεσ
αρε εθυαλ. Τηε ωαγε οφ νεω ηιρεσ ισ αλσο σοµεωηατ λεσσ περσιστεντ. Τηε ωαγε φορ σταψερσ
λοοκσ χονσιστεντλψ ϖερψ σιµιλαρ το τηε ωαγε οφ αλλ ωορκερσ, βεχαυσε οφ τηε φαχτ τηατ ιν
ανψ γιϖεν θυαρτερ, τηε ϖαστ µαϕοριτψ οφ ωορκερσ αρε ιν ονγοινγ ϕοβ ρελατιονσηιπσ. Τηεσε
ρεσυλτσ αρε νοτ σπεχι χ το τηε λτερ υσεδ φορ δετρενδινγ. Αλσο, ουρ χονχλυσιονσ αρε τηε
σαµε, ανδ οφτεν εϖεν σταρκερ, ιφ ωε υσε τηε µεδιαν ινστεαδ οφ τηε µεαν ωαγε φορ εαχη
γρουπ. Τηισ ισ ουρ ρστ πιεχε οφ εϖιδενχε τηατ τηε ωαγε φορ νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ ισ λεσσ
ριγιδ τηαν τηε αγγρεγατε ωαγε.

3

Ρεσπονσε οφ ωαγεσ το προδυχτιϖιτψ

Ωε νοω φοχυσ ον α παρτιχυλαρλψ ρελεϖαντ βυσινεσσ χψχλε στατιστιχ: τηε χοε′χιεντ οφ α
ρεγρεσσιον οφ τηε λογ ρεαλ ωαγε ινδεξ ον λογ ρεαλ λαβορ προδυχτιϖιτψ. Τηισ στατιστιχ ηασ α
νατυραλ ιντερπρετατιον ασ α µεασυρε οφ ωαγε ριγιδιτψ: ιφ ωαγεσ αρε περφεχτλψ εξιβλε, τηεψ
ρεσπονδ ονε−φορ−ονε το χηανγεσ ιν προδυχτιϖιτψ, ωηερεασ αν ελαστιχιτψ οφ ζερο χορρεσπονδσ
το περφεχτλψ ριγιδ ωαγεσ.
Ασ ποιντεδ ουτ βψ Ηαγεδορν ανδ Μανοϖσκιι (2008), τηε ελαστιχιτψ οφ ωαγεσ ωιτη
ρεσπεχτ το προδυχτιϖιτψ ισ α βεττερ συµµαρψ στατιστιχ φορ χαλιβρατινγ τηε σεαρχη µοδελ
τηαν τηε χορρελατιον ορ ελαστιχιτψ οφ ωαγεσ ωιτη οτηερ ϖαριαβλεσ, λικε τηε υνεµπλοψµεντ
ρατε, ϖαχανχιεσ ορ λαβορ µαρκετ τιγητνεσσ. Τηερε αρε ατ λεαστ τωο ρεασονσ φορ τηισ. Φιρστ, ιν
τηε µοδελ, οτηερ λαβορ µαρκετ ϖαριαβλεσ αρε ενδογενουσ, βυτ προδυχτιϖιτψ ισ εξογενουσ.
Τηερεφορε, α ρεγρεσσιον οφ λογ ωαγεσ ον λογ προδυχτιϖιτψ ωιλλ δελιϖερ αν υνβιασεδ εστιµατε
οφ τηε ελαστιχιτψ. Σεχονδ, τηε χοε′χιεντ οφ α ρεγρεσσιον οφ ωαγεσ ον υνεµπλοψµεντ ορ
ϖαχανχιεσ ισ ινϖερσελψ προπορτιοναλ το τηε ϖαριανχε οφ τηεσε ϖαριαβλεσ. Ιφ ωε αρε εϖαλυατινγ
τηε περφορµανχε οφ τηε µοδελ το µατχη τηεσε ϖαριανχεσ, τηεν ωε δο νοτ ωαντ το ταργετ
τηεµ ιν τηε χαλιβρατιον.
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3.1

Εστιµατιον

Ιν τηε χοντεξτ οφ τηισ παπερ, τηερε αρε αδδιτιοναλ αδϖανταγεσ οφ υσινγ τηε ελαστιχιτψ
ρατηερ τηαν τηε χορρελατιον οφ ωαγεσ ωιτη προδυχτιϖιτψ. Ουρ ωαγε σεριεσ αρε συβϕεχτ το
(ιντερτεµποραλλψ υνχορρελατεδ) µεασυρεµεντ ερρορ. Τηισ βιασεσ τηε ϖολατιλιτψ οφ ωαγεσ
ανδ τηερεφορε τηειρ χορρελατιον ωιτη οτηερ ϖαριαβλεσ (σεε Αππενδιξ Β). Ιν α ρεγρεσσιον,
ηοωεϖερ, µεασυρεµεντ ερρορ ιν τηε δεπενδεντ ϖαριαβλε δοεσ νοτ βιασ τηε χοε′χιεντ.
Μορεοϖερ, τηε χοε′χιεντ ηασ α χλεαρ χαυσαλ ιντερπρετατιον ασ αν ελαστιχιτψ, ιτ ισ στραιγητ−
φορωαρδ το χαλχυλατε στανδαρδ ερρορσ, ανδ ωε χαν εασιλψ χοντρολ φορ οτηερ φαχτορσ τηατ
α⁄εχτ ωαγεσ, ιφ νεχεσσαρψ.
Ιν ορδερ το αϖοιδ α σπυριουσ εστιµατε οφ τηε ελαστιχιτψ ιφ ωαγεσ ανδ προδυχτιϖιτψ αρε
ιντεγρατεδ, ωε εστιµατε ουρ ρεγρεσσιον ιν ρστ δι⁄ερενχεσ.
 λογ ω
⊥ϕτ =

ϕ

(3)

+  ϕ  λογ ψτ + ∀ϕτ

ωηερε ω
⊥ϕτ ισ α ωαγε ινδεξ τηατ χοντρολσ φορ χηανγεσ ιν τηε σκιλλ χοµποσιτιον οφ τηε
ωορκερ ποολ ασ ιν (2), ϕ δενοτεσ τηε συβγρουπ οφ ωορκερσ (ε.γ. νεω ηιρεσ) ανδ ψτ ισ λαβορ
προδυχτιϖιτψ. Εστιµατινγ ιν ρστ δι⁄ερενχεσ ηασ τηε αδδιτιοναλ αδϖανταγε τηατ ωε δο νοτ
ηαϖε το δετρενδ τηε δατα υσινγ α λτερ, ωηιχη χηανγεσ τηε ινφορµατιον στρυχτυρε οφ τηε
δατα ανδ τηερεφορε µακεσ ιτ ηαρδερ το γιϖε α χαυσαλ ιντερπρετατιον το τηε χοε′χιεντ.
Νοτιχε τηατ ω
⊥ϕτ ιν εθυατιον (3) ισ ιτσελφ αν εστιµατε φροµ τηε υνδερλψινγ ινδιϖιδυαλ
λεϖελ ωαγε δατα. Πρεϖιουσ στυδιεσ ον τηε χψχλιχαλιτψ οφ ωαγεσ, σταρτινγ ωιτη Βιλσ (1985),
ηαϖε χολλαπσεδ τηε τωο στεπσ οφ τηε εστιµατιον προχεδυρε ιντο ονε, ανδ διρεχτλψ εστιµατεδ
τηε φολλοωινγ σπεχι χατιον φροµ τηε µιχρο δατα.
 λογ ωιϕτ = ∼ ϕ + ∼ϕ  λογ ψτ + ∼∀ιϕτ

(4)

ωηερε ωιϕτ ισ τηε υνχορρεχτεδ ωαγε οφ ινδιϖιδυαλ ι, βελονγινγ το συβγρουπ ϕ, ατ τιµε τ,
ασ ιν (1). Ηοωεϖερ, σινχε τηε ωαγε λαστ θυαρτερ ισ υνοβσερϖεδ φορ νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ
(βεχαυσε τηεψ ωερε νοτ εµπλοψεδ τηεν), τηισ αππροαχη ισ νοτ φεασιβλε φορ ουρ πυρποσε.
Τηερεφορε, ωε ιµπλεµεντ ουρ προχεδυρε ασ α τωο−στεπ εστιµατορ ανδ εστιµατε (3) φροµ
αγγρεγατε ωαγε σεριεσ.
Τηε µαιν µετηοδολογιχαλ δι⁄ερενχε βετωεεν ουρ στυδψ ανδ πρεϖιουσ ωορκ, ωηιχη
αλλοωσ υσ το εξπλορε τηε χψχλιχαλιτψ ιν τηε ωαγε οφ νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ, ισ τηατ ωε
υσε τηε

ρστ δι⁄ερενχε οφ τηε αϖεραγε ωαγε, ρατηερ τηαν τηε αϖεραγε

ρστ δι⁄ερενχε

οφ τηε ωαγε, ασ τηε δεπενδεντ ϖαριαβλε. Τηισ ραισεσ τηε θυεστιον ωηετηερ ουρ αππροαχη
το χοντρολ φορ χοµποσιτιον βιασ υσινγ οβσερϖαβλε ωορκερ χηαραχτεριστιχσ ισ συ′χιεντ το
χοντρολ φορ αλλ ωορκερ ηετερογενειτψ. Το εξπλορε τηισ ισσυε, ωε ρε−εστιµατεδ τηε ρεσυλτσ ιν
∆εϖερευξ (2001), τηε µοστ ρεχεντ παπερ τηατ ισ χοµπαραβλε το ουρσ. Φορ τηισ πυρποσε,
ωε υσε αννυαλ πανελ δατα φροµ τηε ΠΣΙ∆ ανδ αππλψ τηε σαµε σαµπλε σελεχτιον χριτερια
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ασ ∆εϖερευξ δοεσ.12
Τηε ρστ χολυµν οφ Ταβλε 3 ρεπλιχατεσ ∆εϖερευξσ (2001) εστιµατε οφ τηε ρεσπονσε
οφ τηε ωαγε οφ ωορκερσ ιν ονγοινγ ρελατιονσηιπσ το χηανγεσ ιν τηε υνεµπλοψµεντ ρατε.13
Τηισ ρεσπονσε ισ εστιµατεδ ασ ιν ∆εϖερευξ, φροµ εθυατιον (4) υσινγ α τωο−στεπ προχεδυρε.
Φιρστ, ωε τακε ρστ δι⁄ερενχεσ φορ τηε ωαγε οφ ινδιϖιδυαλ ωορκερσ ανδ αϖεραγε τηοσε βψ
ψεαρ. Ιν τηε σεχονδ στεπ, ωε ρεγρεσσ τηε αννυαλ αϖεραγεσ οφ τηε χηανγε ιν τηε ωαγε
ον τηε ρστ δι⁄ερενχε οφ τηε υνεµπλοψµεντ ρατε.14 Τηε σεχονδ χολυµν πρεσεντσ τηε
σαµε ελαστιχιτψ, εστιµατεδ διρεχτλψ φροµ τηε µιχρο−δατα ιν α 1−στεπ προχεδυρε, χλυστερινγ
τηε στανδαρδ ερρορσ βψ ψεαρ. Ασ εξπεχτεδ, τηισ λεαϖεσ βοτη τηε ποιντ εστιµατε ανδ τηε
στανδαρδ ερρορ ϖιρτυαλλψ υναλτερεδ.
Ωε νοω τρψ το ρε−εστιµατε τηεσε νυµβερσ υσινγ τηε 2−στεπ εστιµατιον προχεδυρε ωε
υσε φορ τηε ΧΠΣ, ρστ αγγρεγατινγ ωαγεσ ιν λεϖελσ ανδ τηεν εστιµατινγ τηε ελαστιχιτψ ιν
ρστ δι⁄ερενχεσ. Τηισ προχεδυρε, ωηιχη φαιλσ το χοντρολ φορ χοµποσιτιον βιασ, γιϖεσ α ϖερψ
δι⁄ερεντ ποιντ εστιµατε, µακινγ τηε ωαγε λοοκ λεσσ χψχλιχαλ. Ηοωεϖερ, ωηεν ωε ινχλυδε
χοντρολσ φορ εδυχατιον ανδ δεµογραπηιχ χηαραχτεριστιχσ ιν τηε ρστ στεπ, τηε εστιµατε ιν
χολυµν 4 ισ ονχε αγαιν ϖερψ χλοσε το τηατ ιν ∆εϖερευξ (2001). Συρπρισινγλψ γιϖεν τηατ
ουρ προχεδυρε ισ λεσσ ε′χιεντ τηαν τηε ονε υσεδ βψ ∆εϖερευξ, ωε εϖεν γετ ϖιρτυαλλψ τηε
σαµε στανδαρδ ερρορ, συγγεστινγ τηε ε′χιενχψ λοσσ ισ σµαλλ ανδ ωε χονχλυδε τηατ ουρ
προχεδυρε το χοντρολ φορ ινδιϖιδυαλ ηετερογενειτψ υσινγ οβσερϖαβλε ωορκερ χηαραχτεριστιχσ
ωορκσ ωελλ ιν πραχτιχε.

3.2

Νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ ουτ οφ νον−εµπλοψµεντ

Εστιµατιον ρεσυλτσ φορ τηε ελαστιχιτψ οφ τηε ωαγε οφ νεω ηιρεσ ωιτη ρεσπεχτ το προδυχτιϖιτψ
αρε ρεπορτεδ ιν Ταβλε 4. Τηε ρεγρεσσιονσ ιν τηισ ταβλε ινχλυδε θυαρτερ δυµµιεσ το χοντρολ
φορ σεασοναλιτψ βυτ αρε οτηερωισε ασ ιν εθυατιον (3). Φορ εαχη ρεγρεσσιον, ωε ρεπορτ τηε
εστιµατε φορ τηε ωαγε ελαστιχιτψ  ϕ , ιτσ στανδαρδ ερρορ ανδ τηε νυµβερ οφ θυαρτερλψ
οβσερϖατιονσ.
Τηε ελαστιχιτψ οφ τηε ωαγε οφ νεω ηιρεσ ωιτη ρεσπεχτ το προδυχτιϖιτψ ισ µυχη ηιγηερ
τηαν τηε ελαστιχιτψ οφ τηε ωαγε οφ αλλ ωορκερσ. Τηε ωαγε οφ νεω ηιρεσ ρεσπονδσ αλµοστ
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Ωε αρε γρατεφυλ το Παυλ ∆εϖερευξ φορ µακινγ ηισ δατα αϖαιλαβλε το υσ. Το ουρ κνοωλεδγε, ∆εϖερευξ
(2001) ισ τηε µοστ ρεχεντ παπερ ωιτη εστιµατεσ χοµπαραβλε το ουρσ φροµ τηε ΠΣΙ∆. ∆εϖερευξ ανδ Ηαρτ
(2006) υσε ΥΚ δατα. Βαρλεϖψ (2001) ρεγρεσσεσ ωαγεσ ον στατε−λεϖελ υνεµπλοψµεντ ρατεσ ανδ ινχλυδεσ
ιντεραχτιονσ οφ τηε υνεµπλοψµεντ ρατε ωιτη υνεµπλοψµεντ ινσυρανχε. Οτηερ µορε ρεχεντ παπερσ (Γραντ
2003, Σηιν ανδ Σολον 2007) υσε τηε ΝΛΣΨ. Ωηιλε τηε ΝΛΣΨ µαψ βε ωελλ συιτεδ το εξπλορε σοµε ιντερεστινγ
θυεστιονσ χλοσελψ ρελατεδ το τηε τοπιχ οφ τηισ παπερ (ιν παρτιχυλαρ, τηε χψχλιχαλιτψ οφ τηε ωαγε οφ ϕοβ
χηανγερσ βεχαυσε οφ τηε µυχη λαργερ νυµβερ οφ οβσερϖατιονσ φορ τηισ παρτιχυλαρ γρουπ οφ ωορκερσ), ιτ ισ
νοτ α ρεπρεσεντατιϖε σαµπλε οφ τηε ΥΣ λαβορ φορχε.
13
Πρεϖιουσ στυδιεσ ηαϖε τψπιχαλλψ φοχυσεδ ον τηε ρεσπονσε οφ ωαγεσ το υνεµπλοψµεντ ασ α χψχλιχαλ ιν−
διχατορ ρατηερ τηαν προδυχτιϖιτψ. Σινχε ηερε ωε αρε ιντερεστεδ ιν εϖαλυατινγ τηε εστιµατιον µετηοδολογψ,
ωε φολλοω τηισ πραχτιχε φορ χοµπαραβιλιτψ.
14
∆εϖερευξ ινχλυδεσ α τιµε τρενδ, εξπεριενχε ανδ τενυρε ασ αδδιτιοναλ χοντρολσ ιν τηε σεχονδ στεπ. Ιν
ορδερ το εξαχτλψ ρεπλιχατε ηισ εστιµατεσ, ωε δο τηε σαµε. Ηοωεϖερ, εξχλυδινγ τηεσε σεχονδ στεπ χοντρολσ
χηανγεσ τηε εστιµατεσ ϖερψ λιττλε, ινδιχατινγ τηατ ρστ δι⁄ερενχινγ ιν τηε ρστ στεπ λαργελψ τακεσ χαρε οφ
ηετερογενειτψ αχροσσ ωορκερσ αλονγ τηεσε διµενσιονσ.
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ονε−το−ονε το χηανγεσ ιν λαβορ προδυχτιϖιτψ, ωιτη αν ελαστιχιτψ οφ 0:79 ιν ουρ τηε βασελινε
εστιµατεσ. Τηε ποιντ εστιµατεσ αρε νεϖερ σιγνι χαντλψ δι⁄ερεντ φροµ ονε ανδ οφτεν
σιγνι χαντλψ δι⁄ερεντ φροµ ζερο. Τηυσ, ωε δο νοτ νδ εϖιδενχε φορ ωαγε ριγιδιτψ ιν τηε
ωαγε οφ νεω ηιρεσ.
Ιφ ηουρσ περ ωορκερ χαννοτ βε φρεελψ αδϕυστεδ, ονε µαψ αργυε τηατ ουτπυτ περ περσον
ανδ εαρνινγσ περ περσον προϖιδε βεττερ µεασυρεσ οφ ωαγεσ ανδ λαβορ προδυχτιϖιτψ. Ρε−
συλτσ φορ τηεσε µεασυρεσ αρε αλσο πρεσεντεδ ιν Ταβλε 4 ανδ προϖιδε α ϖερψ σιµιλαρ πιχτυρε
ασ τηε ηουρλψ δατα. Τηε ρεσυλτσ αρε αλσο σιµιλαρ ορ εϖεν στρενγτηενεδ ιφ ωε υσε µεδιαν
ινστεαδ οφ µεαν ωαγεσ ορ ιφ ωε ωειγητ τηε ρεγρεσσιον βψ τηε ινϖερσε οφ τηε ϖαριανχε οφ τηε
ρστ στεπ εστιµατεσ το οβταιν τηε ε′χιεντ σεχονδ στεπ εστιµατορ, σεε Ταβλε 5. Φιναλλψ, τηε
ρεσυλτσ αρε ροβυστ το δι⁄ερεντ σαµπλε σελεχτιον χριτερια φορ χονστρυχτινγ αϖεραγε ωαγεσ
φροµ τηε ΧΠΣ, σεε Ταβλε 6.
3.2.1

Χοµποσιτιον βιασ

Χοντρολλινγ φορ χοµποσιτιον βιασ ισ χρυχιαλ φορ ουρ ρεσυλτσ. Τηισ ισ παρτιχυλαρλψ τρυε φορ
νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ, ωηοσε ωαγε ισ µορε σενσιτιϖε το χηανγεσ ιν τηε χοµποσιτιον οφ τηε
υνεµπλοψµεντ ποολ. Ιν Ταβλε 7, ωε πρεσεντ αλτερνατιϖε εστιµατεσ ιφ ωε χοντρολ ονλψ φορ α
συβσετ οφ οβσερϖαβλε χοµπονεντσ οφ σκιλλ. Νοτ χοντρολλινγ φορ σκιλλ, ρεδυχεσ τηε ελαστιχιτψ
οφ τηε ωαγε οφ νεω ηιρεσ φροµ 0:79 το αβουτ 0:54.
Ωε νδ τηατ εδυχατιον ισ βψ φαρ τηε µοστ ιµπορταντ χοµπονεντ οφ σκιλλ. Νοτ χοντρολ−
λινγ φορ εδυχατιον γιϖεσ αν εστιµατε τηατ ισ σιµιλαρ το τηε ελαστιχιτψ ωε γετ ιφ ωε δο νοτ
χοντρολ φορ σκιλλ ατ αλλ. Χοντρολλινγ φορ εξπεριενχε ορ δεµογραπηιχ χηαραχτεριστιχσ ηασ α
µυχη σµαλλερ ε⁄εχτ ον τηε ελαστιχιτψ. Το ουρ κνοωλεδγε, τηισ ρεσυλτ ισ νεω. Ωηερεασ τηε
ιµπορτανχε οφ χοµποσιτιον βιασ ωασ ωελλ κνοων, ωε δοχυµεντ τηατ ιτ ισ λαργελψ δριϖεν
βψ εδυχατιον λεϖελ οφ υνεµπλοψεδ ωορκερσ, ορ ατ λεαστ βψ σοµε χοµπονεντ οφ σκιλλ φορ
ωηιχη τηε εδυχατιον λεϖελ ισ α γοοδ προξψ.
3.2.2

Ωαγε ρεσπονσε βψ γενδερ ανδ αγε γρουπσ

Μυχη οφ τηε µιχρο−λιτερατυρε ον ωαγε χψχλιχαλιτψ ηασ φοχυσεδ ον µαλε ωορκερσ, αργυινγ
τηατ φεµαλε ωορκερσ µαψ βε µορε λοοσελψ ατταχηεδ το τηε λαβορ µαρκετ. Ωηιλε ωε βελιεϖε
τηατ φορ ουρ πυρποσεσ, ινχλυδινγ βοτη γενδερσ προϖιδεσ τηε χορρεχτ χοµπαρισον φορ τηε
µοδελ πρεδιχτεδ βεηαϖιορ οφ ωαγεσ, ιν Ταβλε 8 ωε εξπλορε ηοω τηισ χηοιχε α⁄εχτσ ουρ
ρεσυλτσ. Τηε ρεσπονσε οφ ωαγεσ το προδυχτιϖιτψ ισ συβσταντιαλλψ ηιγηερ φορ µεν, αλτηουγη
τηε δι⁄ερενχε ισ νεϖερ σιγνι χαντ. Τηε δι⁄ερενχεσ αρε παρτιχυλαρλψ λαργε φορ νεωλψ ηιρεδ
ωορκερσ. Τηυσ, φοχυσινγ ον µαλε ωορκερσ ονλψ ωουλδ φυρτηερ στρενγτηεν ουρ εϖιδενχε
τηατ ωαγεσ οφ νεω ηιρεσ αρε εξιβλε.
Ταβλε 8 αλσο πρεσεντσ σοµε εστιµατεσ ινχλυδινγ ωορκερσ φροµ α λαργερ αγε ρανγε ιν τηε
σαµπλε. Ιν ουρ βασελινε ρεσυλτσ, ωε φοχυσ ον ωορκερσ βετωεεν 25 ανδ 60 ψεαρσ ολδ ιν ορδερ
το εξχλυδε ωορκερσ ον τηειρ ρστ ϕοβ ασ ωελλ ασ ωορκερσ χλοσε το ρετιρεµεντ. Παρτιχυλαρλψ
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εξχλυδινγ τηε ψουνγ ωορκερσ ισ ιµπορταντ φορ ουρ ρεσυλτ. Αδδινγ ωορκερσ βετωεεν 20 ανδ
25 ψεαρσ ολδ το τηε σαµπλε, τηε ελαστιχιτψ οφ τηε ωαγε οφ νεω ηιρεσ δεχρεασεσ συβσταντιαλλψ,
αλτηουγη νοτ σιγνι χαντλψ. Τηε ρεσυλτ σεεµσ µορε ροβυστ το ινχλυδινγ ολδερ ωορκερσ
βετωεεν 60 ανδ 65 ψεαρσ ολδ, ωιτη τηε ελαστιχιτψ ρεµαινινγ ϖιρτυαλλψ υναλτερεδ. Ωε
αργυε τηατ τηε βεηαϖιορ οφ βοτη ψουνγ ανδ ολδ ωορκερσ ισ νοτ δεσχριβεδ ωελλ βψ α σιµπλε
µοδελ οφ λαβορ συππλψ ανδ τηε χορρεχτ χοµπαρισον βετωεεν µοδελ ανδ δατα ισ το λιµιτ τηε
αναλψσισ το ωορκερσ τηατ αρε ιν τηε µιδδλε οφ τηειρ χαρεερ. Το µακε συρε ωε ηαϖε σετ ουρ
αγε λιµιτσ στρινγεντ ενουγη, τηε λαστ ροωσ οφ τηε ταβλε πρεσεντ ρεσυλτσ βασεδ ον ωορκερσ
βετωεεν 30 ανδ 45 ψεαρσ οφ αγε ονλψ. Σινχε τηε σαµπλε σιζε γοεσ δοων συβσταντιαλλψ, τηε
στανδαρδ ερρορσ ινχρεασε βυτ τηε ποιντ εστιµατεσ αρε αλµοστ ιδεντιχαλ.
3.2.3

Εξογενουσ χηανγεσ ιν προδυχτιϖιτψ

Ουρ βασελινε προδυχτιϖιτψ µεασυρε ισ ουτπυτ περ ηουρ. Ασ Ηαλλ (2007) ηασ ρεχεντλψ
ποιντεδ ουτ, τηε αϖεραγε ανδ µαργιναλ προδυχτ οφ λαβορ αρε προπορτιοναλ το εαχη οτηερ ιφ
τηε προδυχτιον φυνχτιον ισ Χοββ ∆ουγλασ ανδ, υνδερ τηισ ασσυµπτιον, ουτπυτ περ ηουρ
ισ τηε αππροπριατε µεασυρε οφ προδυχτιϖιτψ το χαλχυλατε ελαστιχιτιεσ. Φορ ουρ πυρποσεσ, ιτ
ισ ιρρελεϖαντ ωηατ δριϖεσ χηανγεσ ιν προδυχτιϖιτψ. Τηε εστιµατεσ ηαϖε τηε σαµε ιντερ−
πρετατιον φορ ανψ σηοχκ τηατ δοεσ νοτ α⁄εχτ ωαγεσ διρεχτλψ, βυτ ονλψ τηρουγη χηανγεσ ιν
προδυχτιϖιτψ. Ηοωεϖερ, ιφ λαβορ προδυχτιϖιτψ ισ ενδογενουσ, τηεν τηε χαυσαλ ιντερπρετα−
τιον οφ τηε ε⁄εχτ οφ προδυχτιϖιτψ ον ωαγεσ ισ λοστ.
Τηε µοστ προµινεντ ποσσιβιλιτψ οφ ενδογενειτψ ιν λαβορ προδυχτιϖιτψ αρε διµινισηινγ
ρετυρνσ το λαβορ. Ιν τηισ χασε, τηε µαργιναλ προδυχτ οφ λαβορ ισ προπορτιοναλ το τοταλ φαχτορ
προδυχτιϖιτψ, βυτ τηε φαχτορ οφ προπορτιοναλιτψ δεπενδσ ον εµπλοψµεντ. Ανδ σινχε ωε
αρε νοτ συρε ωηατ δριϖεσ υχτυατιονσ ιν εµπλοψµεντ, τηισ µιγητ ιντροδυχε α σπυριουσ
χορρελατιον βετωεεν προδυχτιϖιτψ ανδ ωαγεσ. Το εξπλορε ωηετηερ τηισ τψπε οφ ενδογενειτψ
ισ ιµπορταντ, ωε χονστρυχτ α µεασυρε οφ εξογενουσ χηανγεσ ιν λογ προδυχτιϖιτψ, τηατ ισ
γιϖεν βψ λογ ουτπυτ µινυσ 1

τιµεσ λογ ηουρσ, ωηερε 1

ισ τηε λαβορ σηαρε ιν α

Χοββ−∆ουγλασ προδυχτιον φυνχτιον. Ιφ χαπιταλ ισ ξεδ, τηισ µεασυρε ισ προπορτιοναλ το
τοταλ φαχτορ προδυχτιϖιτψ (ΤΦΠ).15 Ασ α µορε πρεχισε µεασυρε οφ ΤΦΠ, ωε αλσο υσε τηε
θυαρτερλψ ϖερσιον οφ τηε Βασυ, Φερναλδ ανδ Κιµβαλλ (2006) σεριεσ, χονστρυχτεδ βψ Φερναλδ
(2007).
Σινχε τοταλ φαχτορ προδυχτιϖιτψ ισ αργυαβλψ αν εξογενουσ σουρχε οφ υχτυατιονσ ιν
λαβορ προδυχτιϖιτψ, ωε υσε τηεσε µεασυρε οφ ΤΦΠ το ινστρυµεντ ουτπυτ περ ηουρ ιν ουρ
15
Συπποσε προδυχτιον ρεθυιρεσ χαπιταλ ανδ λαβορ ανδ ισ οφ τηε Χοββ−∆ουγλασ φορµ ωιτη διµινισηινγ
ρετυρνσ το τοταλ ηουρσ, Ψτ = Ατ Κτ Λ1τ , ωηερε Ατ ισ τοταλ φαχτορ προδυχτιϖιτψ, Κτ ισ χαπιταλ ανδ Λτ ισ τοταλ
ηουρσ. Λογ τοταλ φαχτορ προδυχτιϖιτψ εθυαλσ λογ Ατ = λογ Ψτ
λογ Κτ (1
) λογ Λτ , ωηερεασ λογ λαβορ
προδυχτιϖιτψ ισ γιϖεν βψ λογ ψτ = λογ Ψτ λογ Λτ = λογ Ατ + λογ Κτ
λογ Λτ . Τηισ ιλλυστρατεσ τηε προβλεµ
οφ ενδογενουσ υχτυατιονσ ιν τοταλ ηουρσ. Ιφ ωηατ ωε αρε ιντερεστεδ ιν ισ τοταλ φαχτορ προδυχτιϖιτψ,
τηεν λογ λαβορ προδυχτιϖιτψ ισ ενδογενουσ βεχαυσε οφ τηε λογ Λτ τερµ. Ιγνορινγ υχτυατιονσ ιν τηε
χαπιταλ στοχκ, ωηιχη αρε σµαλλ χοµπαρεδ το υχτυατιονσ ιν λαβορ ατ ηιγη φρεθυενχιεσ, ωε χαν χονστρυχτ
α θυαρτερλψ προδυχτιϖιτψ σεριεσ χορρεχτεδ φορ ενδογενουσ υχτυατιονσ ιν τοταλ ηουρσ ασ λογ ψ∼τ = λογ Ψτ
(1
) λογ Λτ = λογ ψτ + λογ Λτ .
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ρεγρεσσιονσ. Τηε ρεσυλτσ αρε πρεσεντεδ ιν Ταβλε 9. Φορ αλλ ινστρυµεντσ, ουρ ρεσυλτσ βεχοµε
στρονγερ ανδ τηε ελαστιχιτψ οφ τηε ωαγε οφ νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ ισ νοω ϖερψ χλοσε το υνιτψ.

3.3

ϑοβ χηανγερσ

Τηρουγηουτ τηισ παπερ, ωε ηαϖε φοχυσεδ ον νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ ουτ οφ νον−εµπλοψµεντ.
Ωε αργυε τηατ τηισ ισ τηε ρελεϖαντ γρουπ οφ ωορκερσ το χοµπαρε το α στανδαρδ σεαρχη
ανδ µατχηινγ µοδελ. Ηοωεϖερ, ασ αργυεδ βψ Πισσαριδεσ (2007), ϕοβ χηανγερσ, αλτηουγη
νοτ στριχτλψ χοµπαραβλε το α µοδελ ωιτηουτ ον−τηε−ϕοβ σεαρχη, µαψ αλσο βε ινφορµατιϖε
αβουτ ωαγε εξιβιλιτψ οφ νεω ηιρεσ. Σοµε πρεϖιουσ στυδιεσ εξπλορεδ τηε χψχλιχαλιτψ οφ
ωαγεσ οφ τηισ γρουπ οφ ωορκερσ (Βιλσ 1985; ∆εϖερευξ ανδ Ηαρτ 2006; Βαρλεϖψ 2001, σεε
αλσο Πισσαριδεσ 2007 φορ α συρϖεψ οφ τηεσε ανδ οτηερ παπερσ). Χοµπαρεδ το νεω ηιρεσ
ουτ οφ νον−εµπλοψµεντ, ϕοβ χηανγερσ αρε αν αττραχτιϖε γρουπ το στυδψ βεχαυσε ονε χαν
χοντρολ φορ χοµποσιτιον βιασ βψ τακινγ αν ινδιϖιδυαλ−σπεχι χ ρστ δι⁄ερενχε.
Το χοµπαρε ουρ ρεσυλτσ το τηοσε στυδιεσ, ωε ρεπλιχατε ανδ εξτενδ σοµε οφ τηε ρεσυλτσ
ιν ∆εϖερευξ (2001). Υσινγ αννυαλ πανελ δατα φροµ τηε ΠΣΙ∆, 1970−1991, ∆εϖερευξ
νδσ αν ελαστιχιτψ οφ τηε ωαγε οφ αλλ ωορκερσ το χηανγεσ ιν τηε υνεµπλοψµεντ ρατε οφ
αβουτ

1 ανδ φορ ϕοβ σταψερσ οφ αβουτ

0:8. Τηεσε εστιµατεσ αρε ρεπλιχατεδ ιν Ταβλε 10.

∆εϖερευξ δοεσ νοτ ρεπορτ τηε χψχλιχαλιτψ οφ ϕοβ χηανγερσ, βυτ τηισ ελαστιχιτψ χαν ρεαδιλψ
βε εστιµατεδ υσινγ ηισ δατα ανδ ισ αλσο ρεπορτεδ ιν τηε Ταβλε.16 Ωιτη αν ελαστιχιτψ οφ
2:4, τηε ωαγεσ οφ ϕοβ χηανγερσ αρε µυχη µορε χψχλιχαλ τηαν τηοσε οφ αλλ ωορκερσ.
Ωηεν ωε ρεπλαχε τηε ριγητ−ηανδ σιδε ϖαριαβλε ιν τηεσε ρεγρεσσιονσ ωιτη λαβορ προ−
δυχτιϖιτψ, ωε νδ εστιµατεσ τηατ αρε ϖερψ ωελλ ιν λινε ωιτη ουρ βασελινε ρεσυλτσ. Ωιτη αν
ελαστιχιτψ οφ αβουτ 0:96, τηε ωαγε οφ ϕοβ χηανγερσ ρεσπονδσ αλµοστ ονε−το−ονε το χηανγεσ
ιν προδυχτιϖιτψ. Τηε ωαγε οφ αλλ ωορκερσ ισ σλιγητλψ µορε ρεσπονσιϖε τηαν ιν ουρ βασελινε
εστιµατεσ (τηισ µαψ βε δυε το τηε δι⁄ερενχε ιν τηε σαµπλε περιοδ), βυτ ισ µυχη λεσσ
χψχλιχαλ τηαν τηε ωαγε οφ ϕοβ χηανγερσ.17
Φιναλλψ, ωε χηεχκ ωηετηερ τηερε µιγητ βε σψστεµατιχ δι⁄ερενχεσ βετωεεν τηε ΠΣΙ∆
ανδ τηε ΧΠΣ βψ εστιµατινγ τηε χψχλιχαλιτψ ιν τηε ωαγε οφ ϕοβ χηανγερσ φροµ ουρ ΧΠΣ
δατα. Αφτερ 1994, τηε ΧΠΣ ασκσ ρεσπονδεντσ ωηετηερ τηεψ στιλλ ωορκ ιν τηε σαµε ϕοβ
ασ ατ τηε τιµε οφ τηε λαστ ιντερϖιεω ονε µοντη εαρλιερ. Ωε υσε τηισ θυεστιον το ιδεντιφψ
ϕοβ χηανγερσ ανδ νδ τηε εστιµατεσ ιν τηε βοττοµ πανελ οφ Ταβλε 10. Σινχε ωε χαν ονλψ
υσε δατα σινχε 1994, τηε στανδαρδ ερρορσ οφ τηεσε εστιµατεσ αρε ϖερψ λαργε. Τηε ποιντ
εστιµατεσ ηοωεϖερ, αρε ωελλ ιν λινε ωιτη τηε εστιµατεσ φροµ τηε ΠΣΙ∆.
Ωε νδ τηατ τηε ωαγε οφ ϕοβ−το−ϕοβ µοϖερσ ρεσπονδσ σιµιλαρλψ το χηανγεσ ιν λαβορ
16

Ηερε ωε δε νε ϕοβ χηανγερσ ασ ωορκερσ τηατ αρε εµπλοψεδ ιν δι⁄ερεντ ϕοβσ ατ τωο συβσεθυεντ ιν−
τερϖιεω δατεσ. Τηισ ινχλυδεσ ωορκερσ τηατ µακε α ϕοβ−το−ϕοβ τρανσιτιον ασ ωελλ ασ ωορκερσ τηατ βεχοµε
υνεµπλοψεδ ανδ νδ α νεω ϕοβ βεφορε τηε νεξτ ιντερϖιεω δατε.
17
Νοτιχε τηατ τηε σαµπλε σιζε οφ ϕοβ χηανγερσ ιν τηε ΠΣΙ∆ ισ ϖερψ σµαλλ ανδ τηε στανδαρδ ερρορ οφ τηε
ελαστιχιτψ οφ τηε ωαγε οφ ϕοβ χηανγερσ το χηανγεσ ιν προδυχτιϖιτψ ισ µυχη λαργερ τηαν ουρ βασελινε εστιµατε
φορ τηε ρεσπονσε οφ νεω ηιρεσ ουτ οφ νον−εµπλοψµεντ, δεσπιτε τηε φαχτ τηατ τηε εστιµατιον προχεδυρε ιν
τηε ΠΣΙ∆ ισ µορε ε′χιεντ, σεε σεχτιον 3.1.
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µαρκετ χονδιτιονσ ασ τηε ωαγε οφ νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ ουτ οφ νον−εµπλοψµεντ ανδ −ιφ
ανψτηινγ− ισ εϖεν µορε χψχλιχαλ. Ιντυιτιϖελψ, τηισ µακεσ σενσε. Α στορψ οφ ωαγε ριγιδιτψ
τηατ ισ βασεδ ον ριγιδιτψ ιν ονγοινγ ϕοβ ρελατιονσηιπσ ωουλδ α⁄εχτ νειτηερ νεω ηιρεσ ουτ
οφ νον−εµπλοψµεντ νορ ϕοβ−το−ϕοβ µοϖερσ. Το τηε βεστ οφ ουρ κνοωλεδγε, τηισ ρεσυλτ
ωασ νοτ κνοων βεφορε. Ιτ ϕυστι εσ τηε εξερχισε ιν Πισσαριδεσ (2007), το υσε τηε ωαγε οφ
ϕοβ χηανγερσ ασ α προξψ φορ τηε ωαγε οφ νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ ουτ οφ υνεµπλοψµεντ το
χαλιβρατε α σεαρχη ανδ µατχηινγ µοδελ ωιτηουτ ον−τηε−ϕοβ σεαρχη.

3.4

Γρεατ µοδερατιον ανδ πρε−1984 ωαγε ριγιδιτψ

Αλτηουγη ουρ δατα σταρτσ ιν 1979, αλλ εστιµατεσ ωε πρεσεντεδ σο φαρ ωερε βασεδ ον τηε
1984−2006 σαµπλε περιοδ. Τηε ρεασον ισ τηατ αρουνδ 1984 ϖαριουσ σεχονδ µοµεντσ,
ρελατινγ το ϖολατιλιτψ βυτ αλσο το χοµοϖεµεντ οφ ϖαριαβλεσ, χηανγεδ ιν τηε σο χαλλεδ Γρεατ
Μοδερατιον (Στοχκ ανδ Ωατσον 2003). Τηε χηανγε ιν τηε χοµοϖεµεντ σεεµσ το βε
παρτιχυλαρλψ ρελεϖαντ φορ λαβορ µαρκετ ϖαριαβλεσ, σεε Γαλ ανδ Γαµβεττι (2007).
Ασ οπποσεδ το ϖιρτυαλλψ αλλ οτηερ µαχροεχονοµιχ αγγρεγατεσ, τηε ϖολατιλιτψ οφ ωαγεσ
διδ νοτ δεχρεασε αρουνδ τηε Γρεατ Μοδερατιον. Τηισ ισ τρυε φορ τηε αγγρεγατε ωαγε ασ
ωελλ ασ φορ τηε ωαγε οφ νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ, σεε Ταβλε 2. Ωε νοω εξπλορε ωηετηερ τηε
ρεσπονσε οφ ωαγεσ το προδυχτιϖιτψ χηανγεδ ιν τηισ περιοδ.
Ταβλε 11 πρεσεντσ τηε ελαστιχιτψ οφ τηε ωαγε ωιτη ρεσπεχτ το προδυχτιϖιτψ φορ ουρ
βασελινε σαµπλε 1984−2006 ασ ωελλ ασ φορ τηε φυλλ περιοδ φορ ωηιχη δατα αρε αϖαιλαβλε,
1979−2006.18 Εϖεν τηουγη ωε αδδ ονλψ 5 ψεαρσ οφ δατα το τηε σαµπλε, ωαγε ρεσπονδ
συβσταντιαλλψ λεσσ το χηανγεσ ιν προδυχτιϖιτψ οϖερ τηε φυλλ σαµπλε τηαν ιν τηε ποστ 1984
περιοδ. Τηε ορδερινγ οφ τηε ρεσπονσε οφ τηε ωαγεσ οφ τηε ϖαριουσ γρουπσ οφ ωορκερσ
ισ υνχηανγεδ: τηε ωαγε οφ νεω ηιρεσ ρεσπονδσ µορε τηαν τηε αϖεραγε ωαγε, τηε ωαγε
οφ ωορκερσ ιν ονγοινγ ϕοβσ λεσσ. Ηοωεϖερ, νοω εϖεν τηε ωαγε οφ νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ
ρεσπονδσ συβσταντιαλλψ λεσσ τηαν ονε φορ ονε το χηανγεσ ιν λαβορ προδυχτιϖιτψ. Λικε ουρ
βασελινε ρεσυλτσ, τηεσε εστιµατεσ αρε ροβυστ αχροσσ δι⁄ερεντ µεασυρεσ οφ προδυχτιϖιτψ,
δι⁄ερεντ σαµπλε σελεχτιον χριτερια ανδ δι⁄ερεντ ωαψσ το χαλχυλατε τηε ωαγε σεριεσ ορ το
εστιµατε τηε ελαστιχιτψ.
Τηεσε νδινγσ προϖιδε σοµε εϖιδενχε φορ ωαγε ριγιδιτψ πριορ το 1984 ανδ α εξιβι−
λιζατιον οφ τηε λαβορ µαρκετ δυρινγ τηε Γρεατ Μοδερατιον. Ανδ βεχαυσε τηερε σεεµσ
το ηαϖε βεεν ριγιδιτψ ιν ωαγεσ οφ νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ ασ ωελλ ασ ιν ωαγεσ οφ ωορκερσ ιν
ονγοινγ ϕοβσ, τηισ εξιβιλιζατιον µαψ ηαϖε α⁄εχτεδ υχτυατιονσ ιν εµπλοψµεντ ανδ οτηερ
µαχροεχονοµιχ αγγρεγατεσ. Ωηιλε ονε ηασ το ιντερπρετ τηεσε εστιµατεσ ωιτη χαρε γιϖεν
τηε σηορτ περιοδ οφ δατα βεφορε 1984, τηεψ αρε χονσιστεντ ωιτη στυδιεσ τηατ ηαϖε ποιντεδ
τοωαρδσ χηανγεσ ον τηε λαβορ µαρκετ ασ τηε υλτιµατε χαυσε οφ τηε Γρεατ Μοδερατιον
(Γαλ ανδ Γαµβεττι 2007) ορ ηαϖε εϖεν αττριβυτεδ τηε Γρεατ Μοδερατιον το α ρεδυχτιον
18

Ιδεαλλψ, ωε ωουλδ λικε το χοµπαρε τηε ελαστιχιτιεσ το τηοσε φορ τηε πρε−1984 περιοδ, βυτ σινχε ωε ηαϖε
ονλψ 5 ψεαρσ οφ δατα πριορ το 1984, τηισ ισ ινφεασιβλε.

15

ιν ωαγε ριγιδιτψ (Γουριο 2007).

4

Ιµπλιχατιονσ φορ ϕοβ χρεατιον ανδ υνεµπλοψµεντ

Ωηατ κινδ οφ µοδελσ οφ λαβορ µαρκετ υχτυατιονσ αρε χονσιστεντ ωιτη τηε οβσερϖεδ
βεηαϖιορ οφ ωαγεσ? Φιρστ οφ αλλ, ιτ µυστ βε τηατ τηε λαβορ µαρκετ ισ συβϕεχτ το σεαρχη
φριχτιονσ. Ον α φριχτιονλεσσ λαβορ µαρκετ, ωορκερσ χαν βε χοστλεσσλψ ρεπλαχεδ σο τηατ εαχη
ωορκερ ισ µαργιναλ ανδ δι⁄ερενχεσ ιν τηε ωαγε οφ νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ ανδ ωορκερσ ιν
ονγοινγ ϕοβσ χαννοτ βε συσταινεδ ασ αν εθυιλιβριυµ. Ιν τηισ σεχτιον ωε σηοω τηατ, ιν
αδδιτιον το σεαρχη φριχτιονσ, ωε αλσο νεεδ ριγιδιτψ ιν τηε ωαγεσ οφ ωορκερσ οφ ονγοινγ ϕοβσ
ιν ορδερ το µατχη τηε λοω ρεσπονσε οφ τηοσε ωαγεσ το χηανγεσ ιν προδυχτιϖιτψ. Ωε αλσο
σηοω τηατ ωαγεσ µυστ βε χλοσε το εξιβλε ατ τηε τιµε οφ χρεατιον οφ α µατχη το µατχη
τηε ρεσπονσε οφ ωαγεσ οφ νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ.
Τηε τψπε οφ ωαγε ριγιδιτψ ωε

νδ το βε χονσιστεντ ωιτη τηε δατα (εξιβλε ατ τηε

σταρτ οφ α µατχη, ριγιδ οϖερ τηε δυρατιον οφ τηε ϕοβ) δοεσ νοτ α⁄εχτ ϕοβ χρεατιον ανδ
τηερεφορε ισ υνλικελψ το εξπλαιν τηε υνεµπλοψµεντ ϖολατιλιτψ πυζζλε. Τηε βασιχ ιντυιτιον
φορ τηισ ρεσυλτ ισ τηατ ιν σεαρχη ανδ µατχηινγ µοδελσ, ασ ιν αλλ µοδελσ ωιτη λονγ τερµ
εµπλοψµεντ ρελατιονσηιπσ, τηε περιοδ ωαγε ισ νοτ αλλοχατιϖε (Βολδριν ανδ Ηορϖατη 1995).
Λαβορ µαρκετ εθυιλιβριυµ δετερµινεσ τηε πρεσεντ ϖαλυε οφ τηεσε ωαγε παψµεντσ ιν α
µατχη, βυτ τηε πατη ατ ωηιχη ωαγεσ αρε παιδ ουτ οϖερ τηε δυρατιον οφ τηε µατχη ισ
ιρρελεϖαντ φορ ϕοβ χρεατιον ασ λονγ ασ τηε ωαγε ρεµαινσ ωιτηιν τηε βαργαινινγ σετ ανδ
δοεσ νοτ ϖιολατε τηε ωορκερσ ορ ρµσ παρτιχιπατιον χονστραιντ (Ηαλλ 2005). Τηισ µεανσ
τηατ ωαγε ριγιδιτψ µαττερσ ονλψ ιφ ιτ ιµπλιεσ ριγιδιτψ ιν τηε εξπεχτεδ νετ πρεσεντ ϖαλυε οφ
ωαγε παψµεντ ατ τηε σταρτ οφ α µατχη (Σηιµερ 2004).

4.1

ϑοβ χρεατιον ον α φριχτιοναλ λαβορ µαρκετ

Το ιλλυστρατε τηισ ποιντ, χονσιδερ α στανδαρδ σεαρχη ανδ µατχηινγ µοδελ ωιτη αγγρεγατε
προδυχτιϖιτψ σηοχκσ. Βεχαυσε ωε φοχυσ ον ϕοβ χρεατιον, ωε ασσυµε ϕοβ δεστρυχτιον ισ
εξογενουσ ανδ χονσταντ, ασ ιν Πισσαριδεσ (1985). Ωε τηινκ οφ υχτυατιονσ ασ βεινγ
δριϖεν βψ σηοχκσ το προδυχτιϖιτψ, ασ ιν Σηιµερ (2005).19 Ιν τηισ µοδελ, ϕοβ χρεατιον ισ
δετερµινεδ βψ ϖαχανχψ ποστινγ. Ρισκ−νευτραλ ρµσ µαψ οπεν α ϖαχανχψ ατ χοστ χ > 0
περ περιοδ. Ωιτη προβαβιλιτψ θ (τ ), α ρµ νδσ α ωορκερ το λλ ιτσ ϖαχανχψ, ιν ωηιχη
χασε α µατχη ισ φορµεδ. Τηε ωορκερ νδινγ προβαβιλιτψ ισ στριχτλψ δεχρεασινγ ιν λαβορ
µαρκετ τιγητνεσσ τ = ϖτ =υτ , ωηερε ϖτ ισ τηε τοταλ νυµβερ οφ ϖαχανχιεσ ιν τηε εχονοµψ
ανδ υτ ισ τηε υνεµπλοψµεντ ρατε. Ματχηεσ προδυχε ουτπυτ ψτ ανδ τηε ωορκερ νεεδσ το
19

Ουρ εµπιριχαλ ρεσυλτσ δο νοτ ρελψ ον τηισ ασσυµπτιον. Ιφ βυσινεσσ χψχλεσ ωερε δριϖεν, φορ εξαµπλε, βψ
δεµανδ σηοχκσ, τηεσε σηοχκσ ωουλδ στιλλ α⁄εχτ ωαγεσ ονλψ τηρουγη τηε προδυχτιϖιτψ οφ λαβορ. Ηοωεϖερ,
ιν µορε γενεραλ µοδελσ τηε ε⁄εχτ οφ ωαγε ριγιδιτψ ον υνεµπλοψµεντ υχτυατιονσ ισ λεσσ χλεαρ, βεχαυσε
τηερε µαψ βε ιντεραχτιον ε⁄εχτσ ωιτη οτηερ φριχτιονσ λικε νοµιναλ ριγιδιτιεσ, σεε ε.γ. Τηοµασ (2008).
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βε παιδ α ωαγε ωτ σο τηατ προ τσ αρε ψτ
µατχηεσ αρε εξογενουσλψ σεπαρατεδ.

ωτ ιν εϖερψ περιοδ. Ωιτη προβαβιλιτψ  2 (0; 1),

Τηε δεχισιον ηοω µανψ ϖαχανχιεσ το ποστ ισ α τραδε−ο⁄ βετωεεν τηε ϖαχανχψ ποστινγ
χοστσ ον τηε ονε ηανδ ανδ τηε εξπεχτεδ νετ πρεσεντ ϖαλυε οφ προ τσ ον τηε οτηερ. Τηισ
τραδε−ο⁄ ισ συµµαριζεδ βψ τηε ϕοβ χρεατιον χονδιτιον,20
χ = θ (τ )

ψτ ω
τ
ρ+

(5)

ωηερε ρ > 0 ισ τηε δισχουντ ρατε φορ φυτυρε προ τσ ανδ ψτ ανδ ω
τ αρε τηε περµανεντ
λεϖελσ οφ προδυχτιϖιτψ ανδ τηε ωαγε, δε νεδ ασ21

1 
ρ+ Ξ 1  
ξ
τ =
Ετ ξτ+
1 
1+ρ

(6)

 =1

Νοτιχε τηατ τηε ρµ υσεσ αν ε⁄εχτιϖε δισχουντ ρατε οφ ρ + βεχαυσε οφ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ
τηε µατχη ισ δεστροψεδ. Ωηεν εξπεχτεδ προ τσ γο υπ, ρµσ ποστ µορε ϖαχανχιεσ, ωηιχη
ινχρεασεσ λαβορ µαρκετ τιγητνεσσ τ ανδ τηερεφορε ρεδυχεσ τηε ωορκερ νδινγ προβαβιλιτψ
υντιλ ιν εξπεχτατιον προ τσ αρε εθυαλ το τηε ϖαχανχψ ποστινγ χοστσ χ αγαιν. Τηε δεριϖατιον
οφ εθυατιον (5) ισ στανδαρδ; δεταιλσ µαψ βε φουνδ ιν Αππενδιξ Χ.1.
Ωε νοω τυρν το τηε θυεστιον ωηατ κινδ οφ ωαγε δετερµινατιον µεχηανισµ ωε νεεδ
το ασσυµε ιν ορδερ το µατχη ουρ νδινγσ φορ τηε ρεσπονσε οφ ωαγεσ το χηανγεσ ιν προ−
δυχτιϖιτψ. Ιφ ωαγεσ αρε ριγιδ ιν τηε σενσε τηατ τηε περµανεντ ωαγε ω
τ δοεσ νοτ ινχρεασε
ιν ρεσπονσε το αν ινχρεασε ιν (περµανεντ) προδυχτιϖιτψ ψτ , τηεν προ τσ ανδ τηερεφορε
ϖαχανχψ χρεατιον ρεσπονδ µορε στρονγλψ το τηισ ινχρεασε ιν προδυχτιϖιτψ. Βεχαυσε ωε
χαν τηινκ οφ τηε ϕοβ χρεατιον εθυατιον (5) ασ α λαβορ δεµανδ χυρϖε, τηισ ισ τηε σενσε ιν
ωηιχη σεαρχη µοδελσ ρεπλιχατε τηε Ωαλρασιαν ιντυιτιον φορ ωηψ ωαγε ριγιδιτψ αµπλι εσ
υνεµπλοψµεντ υχτυατιονσ. Τηε δι⁄ερενχε ωιτη τηε Ωαλρασιαν φραµεωορκ ισ τηατ νοτ
χυρρεντ προ τσ ψτ

ωτ µαττερ φορ ϖαχανχψ χρεατιον, βυτ τηε εξπεχτεδ νετ πρεσεντ ϖαλυε

οφ προ τσ οϖερ τηε δυρατιον οφ τηε µατχη.

4.2

Φλεξιβλε ωαγεσ

Βεχαυσε σεαρχη φριχτιονσ δριϖε α ωεδγε βετωεεν τηε ρεσερϖατιον ωαγεσ οφ ρµ ανδ ωορκερ,
τηερε ισ α ποσιτιϖε συρπλυσ φροµ α µατχη. Τηε στανδαρδ ασσυµπτιον ιν τηε λιτερατυρε ισ
τηατ εαχη περιοδ,

ρµ ανδ ωορκερ ενγαγε ιν (γενεραλιζεδ) Ναση βαργαινινγ οϖερ τηε

ωαγε, σο τηατ εαχη γετσ α ξεδ προπορτιον οφ τηε συρπλυσ. Υνδερ τηισ ασσυµπτιον, ωε
20
Ωε ωριτε τηε µοδελ ιν δισχρετε τιµε βυτ ασσυµε τηατ αλλ παψµεντσ αρε µαδε ατ τηε ενδ οφ τηε περιοδ,
σο τηατ τηε εξπρεσσιονσ λοοκ σιµιλαρ το τηε χοντινυουσ τιµε ρεπρεσεντατιον.
21
Τηεσε αρε τηε χονσταντ λεϖελσ φορ προδυχτιϖιτψ ανδ ωαγεσ τηατ γιϖε ρισε το τηε σαµε εξπεχτεδ νετ
πρεσεντ ϖαλυε ασ τηε αχτυαλ λεϖελσ. Ωε βορροω τηε τερµ περµανεντ λεϖελσ φροµ τηε χονσυµπτιον λιτερατυρε,
χφ. περµανεντ ινχοµε.
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χαν δεριϖε τηε φολλοωινγ ωαγε χυρϖε ορ λαβορ συππλψ εθυατιον,
ω
τ = (1

) β + ψτ + χτ

(7)

ωηερε β ισ τηε ϖαλυε το τηε ωορκερ οφ βεινγ υνεµπλοψεδ ιν εαχη περιοδ, ωηιχη ινχλυδεσ
υτιλιτψ φροµ λεισυρε ασ ωελλ ασ τηε υνεµπλοψµεντ βενε τ, ανδ

ισ ωορκερσ βαργαινινγ

ποωερ ιν τηε ωαγε νεγοτιατιονσ. Τηε ωαγε δεπενδσ ον λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ βεχαυσε
οφ τηε ωορκερσ ουτσιδε οπτιον το λοοκ φορ ανοτηερ ϕοβ. Τηε δεριϖατιον οφ εθυατιον (7)
ισ αγαιν στανδαρδ, σεε Αππενδιξ Χ.2. Χοµβινεδ ωιτη τηε ϕοβ χρεατιον εθυατιον (5), τηε
ωαγε χυρϖε φυλλψ δεσχριβεσ τηε εθυιλιβριυµ οφ τηε µοδελ.
Ιφ ωαγε βαργαινινγ τακεσ πλαχε ιν εϖερψ περιοδ, τηε ωαγε ιν τηισ µοδελ ισ εξιβλε ιν
τηε σενσε τηατ ιτ ιµµεδιατελψ αδϕυστσ το χηανγεσ ιν προδυχτιϖιτψ ανδ λαβορ µαρκετ χονδι−
τιονσ. Το εξπλορε τηε θυαντιτατιϖε πρεδιχτιονσ οφ τηε εξιβλε ωαγε µοδελ φορ τηε ρεσπονσε
οφ ωαγεσ το χηανγεσ ιν προδυχτιϖιτψ, ωε ασσυµε τηατ ψτ φολλοωσ αν εξογενουσ στοχηαστιχ
προχεσσ τηατ ισ χονσιστεντ ωιτη λαβορ προδυχτιϖιτψ δατα, ανδ σιµυλατε τηε µοδελ. Τηε
δεταιλσ οφ τηε χαλιβρατιον ανδ σιµυλατιον προχεδυρε αρε δεσχριβεδ ιν Αππενδιξ Χ.3. Σινχε
σοµε οφ τηε παραµετερσ αρε χαλιβρατεδ διρεχτλψ το δατα, ωε σηοω ονλψ τηε µοδελ πρεδιχ−
τιονσ φορ δι⁄ερεντ ϖαλυεσ οφ τηε υνεµπλοψµεντ βενε τ β ανδ ωορκερσ βαργαινινγ ποωερ
, κεεπινγ τηε οτηερ χαλιβρατιον ταργετσ ξεδ ατ τηε ϖαλυεσ υσεδ βψ Σηιµερ (2005).
Τηε σιµυλατιον ρεσυλτσ ιν Ταβλε 12 ρεϖεαλ σεϖεραλ ιντερεστινγ παττερνσ. Φιρστ, τηε
ελαστιχιτψ οφ τηε ωαγε οφ νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ ωιτη ρεσπεχτ το χυρρεντ προδυχτιϖιτψ ισ ϖερψ
χλοσε το τηε ελαστιχιτψ οφ τηε περµανεντ ωαγε ωιτη ρεσπεχτ το περµανεντ προδυχτιϖιτψ φορ
αλλ χαλιβρατιονσ. Σινχε ωε οβσερϖε τηε φορµερ, βυτ τηε λαττερ µαττερσ φορ ϕοβ χρεατιον, τηισ
νδινγ ισ ενχουραγινγ ιν λιγητ οφ τηε εξερχισε ιν τηισ παπερ. (Ιν σεχτιον 4.3, ωε δισχυσσ
ωηψ τηε τωο ελαστιχιτιεσ αρε νοτ εξαχτλψ τηε σαµε.)
Σεχονδ, ωε νδ τηατ τηε ρεσπονσε οφ τηε ωαγε οφ νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ ισ ιδεντιχαλ
το τηε ρεσπονσε οφ τηε ωαγε οφ ϕοβ σταψερσ το χηανγεσ ιν προδυχτιϖιτψ. Τηισ νδινγ ισ
νοτ συρπρισινγ. Σινχε αλλ ρµσ ανδ αλλ ωορκερσ αρε ιδεντιχαλ, τηεψ ηαϖε τηε σαµε ουτσιδε
οπτιονσ ατ εαχη ποιντ ιν τιµε. Ανδ σινχε εαχη ρµ−ωορκερ παιρ βαργαινσ οϖερ τηε ωαγε ιν
εαχη περιοδ, τηεψ αλωαψσ αγρεε ον τηε σαµε ωαγε. Τηισ πρεδιχτιον οφ τηε µοδελ ηοωεϖερ,
ισ χλεαρλψ ατ οδδσ ωιτη ουρ εστιµατεσ.
Φιναλλψ, τηε σιµυλατιον ρεσυλτσ σηοω τηατ τηε ελαστιχιτψ οφ τηε ωαγε ωιτη ρεσπεχτ το
προδυχτιϖιτψ ισ χλοσε το ονε φορ α ωιδε ρανγε οφ παραµετερ ϖαλυεσ. Ιν µοδελσ ωιτη α
φριχτιονλεσσ λαβορ µαρκετ, τηισ ελαστιχιτψ ισ αλωαψσ εξαχτλψ εθυαλ το ονε ιφ τηε εξπενδιτυρε
σηαρε ον λαβορ ιν τηε προδυχτιον φυνχτιον ισ χονσταντ. Ιν τηατ χασε, τηε µαργιναλ προδυχτ
οφ λαβορ ισ προπορτιοναλ το ιτσ αϖεραγε προδυχτ, ανδ τηε ωαγε εθυαλσ τηε µαργιναλ προδυχτ.
Ηοωεϖερ, ον α λαβορ µαρκετ ωιτη σεαρχη φριχτιονσ, τηε ωαγε ισ νο λονγερ εθυαλ το τηε
µαργιναλ προδυχτ οφ λαβορ. Ωηατ ωε σηοω ηερε ισ τηατ φορ α ωιδε ρανγε οφ χαλιβρατιονσ,
τηε ωαγε ισ ρουγηλψ προπορτιοναλ το τηε µαργιναλ προδυχτ. Τηισ προϖιδεσ αν ιντυιτιϖε
βενχηµαρκ φορ τηε εµπιριχαλ ρεσυλτσ: ιν α µοδελ ωιτη εξιβλε ωαγε σεττινγ, ωαγεσ σηουλδ
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ρεσπονδ αλµοστ ονε−φορ−ονε το χηανγεσ ιν λαβορ προδυχτιϖιτψ.22 Ανδ τηισ πρεδιχτιον
ισ χονσιστεντ ωιτη ουρ εστιµατε οφ τηε ρεσπονσε οφ τηε ωαγε οφ νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ,
συγγεστινγ τηατ ωαγε σεττινγ ισ εξιβλε φορ τηοσε ωορκερσ.
Συµµαριζινγ, α µοδελ ωιτη σεαρχη φριχτιονσ ον τηε λαβορ µαρκετ, βυτ περφεχτλψ εξ−
ιβλε ωαγε σεττινγ, πρεδιχτσ α ρεσπονσε οφ ωαγεσ οφ νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ το χηανγεσ ιν
προδυχτιϖιτψ τηατ ισ ιν λινε ωιτη ουρ εστιµατεσ. Τηε µοδελ φαιλσ ηοωεϖερ, το χαπτυρε τηε
συβσταντιαλλψ λοωερ ρεσπονσε οφ ωαγεσ οφ ωορκερσ ιν ονγοινγ µατχηεσ. Τηισ συγγεστσ τηατ
ωαγεσ ιν ονγοινγ ϕοβσ αρε ριγιδ. Ωε νοω προχεεδ το ιντροδυχε τηισ κινδ οφ ωαγε ριγιδιτψ
ιντο τηε µοδελ.

4.3

Ριγιδ ωαγεσ ιν ονγοινγ ϕοβσ

Ωε µαινταιν τηε ασσυµπτιον τηατ ωαγεσ αρε δετερµινεδ βψ Ναση βαργαινινγ, βυτ ονλψ
ατ τηε σταρτ οφ α µατχη. Τηερεαφτερ, ωαγεσ αρε ριγιδ σο τηατ τηεψ δο νοτ χηανγε µυχη
ανψµορε φορ τηε δυρατιον οφ τηε µατχη. Υνδερ τηισ ασσυµπτιον τηε ωαγε χυρϖε ισ εξαχτλψ
λικε (7). Νοτιχε τηατ τηε περµανεντ ωαγε δεπενδσ νοτ ονλψ ον χυρρεντ βυτ αλσο ον
εξπεχτεδ φυτυρε λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ, βεχαυσε βψ αχχεπτινγ α ϕοβ τηε ωορκερ φορφειτσ
τηε οπτιον ϖαλυε το νδ ανοτηερ ϕοβ ιν τηε φυτυρε. Τηε φαχτ τηατ τηε περιοδ ωαγε δοεσ
νοτ αππεαρ ιν τηε εθυιλιβριυµ χονδιτιονσ φορ τ ιλλυστρατεσ τηατ τηε πατη ατ ωηιχη ωαγεσ
αρε παιδ ισ ιρρελεϖαντ φορ λαβορ µαρκετ τιγητνεσσ τ ανδ τηερεφορε ϕοβ χρεατιον. Τηε περιοδ
ωαγε ισ νοτ δετερµινεδ ιν τηισ µοδελ, υνλεσσ ωε εξπλιχιτλψ µοδελ τηε τψπε οφ ωαγε ριγιδιτψ
ωε ηαϖε ιν µινδ.
Ασ αν εξτρεµε χασε, ασσυµε τηατ ωαγεσ αρε περφεχτλψ ριγιδ ιν ονγοινγ ϕοβσ. Τηισ
ισ τηε µοδελ αναλψζεδ ιν Σηιµερ (2004). Ασ ιν τηατ παπερ, ωε νεεδ το µακε αν ασ−
συµπτιον το αϖοιδ ινε′χιεντ µατχη δεστρυχτιον. Σηιµερ ασσυµεσ τηατ σεαρχη φριχτιονσ
αρε λαργε ενουγη τηατ, γιϖεν τηε στοχηαστιχ προχεσσ φορ λαβορ προδυχτιϖιτψ, τηε ωαγε ιν
ονγοινγ µατχηεσ νεϖερ ηιτσ τηε βουνδσ οφ τηε βαργαινινγ σετ. Ηερε, ωε µακε τηε σιµπλερ
ασσυµπτιον οφ φυλλ χοµµιτµεντ ον τηε παρτ οφ βοτη ωορκερ ανδ ρµ, σο τηατ µατχηεσ
νεϖερ γετ δεστροψεδ ενδογενουσλψ (ασ ιν τηε σιµπλε χασε ιν Ρυδανκο 2008). Τηισ µοδελ
ισ ρελατιϖελψ σιµπλε το σολϖε. Τηε σιµυλατιον ρεσυλτσ αρε πρεσεντεδ ιν Ταβλε 13.
Τηρεε µαιν ρεσυλτσ φολλοω φροµ τηε σιµυλατιονσ. Φιρστ, ωαγε ριγιδιτψ ιν ονγοινγ ϕοβσ
δριϖεσ α ωεδγε βετωεεν ωαγεσ οφ νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ ανδ οφ ωορκερσ ιν ονγοινγ ϕοβσ,
τηε λαττερ νοω ρεσπονδινγ συβσταντιαλλψ λεσσ το χηανγεσ ιν προδυχτιϖιτψ τηαν τηε φορµερ.
Σεχονδ, σοµε οφ τηε ωαγε ριγιδιτψ σεεµσ το σπιλλ οϖερ το νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ ανδ τηε
ρεσπονσε οφ τηε ωαγεσ οφ τηεσε ωορκερσ το χηανγεσ ιν προδυχτιϖιτψ ισ νοω συβσταντιαλλψ
λεσσ τηαν ονε. Τηιρδ, τηισ τψπε οφ ωαγε ριγιδιτψ δοεσ νοτ α⁄εχτ τηε ρεσπονσε οφ τηε
22

Τηε ονλψ χαλιβρατιονσ φορ ωηιχη τηε ελαστιχιτψ ισ συβσταντιαλλψ σµαλλερ τηαν ονε αρε ϖερψ σµαλλ ϖαλυεσ
οφ ωορκερσ βαργαινινγ ποωερ ασ, φορ εξαµπλε, ιν Ηαγεδορν ανδ Μανοϖσκιι (2008), ωηο χαλιβρατε το α
ωαγε ελαστιχιτψ οφ 0:3. Τηισ χαλιβρατιον ισ ρυλεδ ουτ βψ ουρ εστιµατεσ φορ τηε ρεσπονσε οφ ωαγεσ οφ νεωλψ
ηιρεδ ωορκερσ. Νοτιχε ηοωεϖερ, τηατ τηισ ιτ ισ νοτ χρυχιαλ φορ τηειρ ρεσυλτ τηατ τηε εξιβλε ωαγε µοδελ
χαν µατχη τηε ϖολατιλιτψ οφ ϖαχανχιεσ ανδ υνεµπλοψµεντ. Εϖεν ωιτη λαργε ϖαλυεσ φορ , τηε µοδελ χαν
γενερατε λαργε αµουντσ οφ ϖολατιλιτψ ασ λονγ ασ β ισ χλοσε ενουγη το 1 σο τηατ τηε µατχη συρπλυσ ισ σµαλλ.
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περµανεντ ωαγε το χηανγεσ ιν περµανεντ προδυχτιϖιτψ ανδ τηερεφορε αλσο δοεσ νοτ α⁄εχτ
τηε ϖολατιλιτψ οφ ϕοβ χρεατιον. Ωε δισχυσσ εαχη οφ τηεσε ρεσυλτσ ιν τυρν.
Σινχε ωε ασσυµεδ ωαγεσ οφ ωορκερσ ιν ονγοινγ ϕοβσ το βε ριγιδ, ιτ ισ νοτ συρπρισινγ
τηατ τηε ωαγε οφ τηισ γρουπ οφ ωορκερσ ρεσπονδσ λεσσ το προδυχτιϖιτψ τηαν τηε ωαγε οφ
νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ, ωηιχη ισ νοτ συβϕεχτ το τηε ριγιδιτψ. Τηε ονλψ ρεασον τηατ τηε
ελαστιχιτψ φορ ϕοβ σταψερσ ισ νοτ εθυαλ το ζερο ισ τηατ τηε γρουπ οφ σταψερσ χηανγεσ οϖερ
τιµε: τηισ περιοδ ϕοβ σταψερσ ινχλυδεσ λαστ περιοδσ νεω ηιρεσ. Βυτ βεχαυσε τηε φραχτιον οφ
νεω ηιρεσ ισ σµαλλ χοµπαρεδ το τηε οϖεραλλ σιζε οφ τηε λαβορ φορχε, τηισ ε⁄εχτ ισ σµαλλ. Τηε
µυχη λοωερ ρεσπονσιϖενεσσ οφ τηε ωαγε οφ ωορκερσ ιν ονγοινγ ϕοβσ τηαν τηε ωαγε οφ νεω
ηιρεσ το χηανγεσ ιν προδυχτιϖιτψ ισ χονσιστεντ ωιτη ουρ εστιµατεσ, ιµπροϖινγ τηε αβιλιτψ οφ
τηε µοδελ το µατχη τηε ωαγε δατα χοµπαρεδ το τηε µοδελ ωιτη περφεχτλψ εξιβλε ωαγεσ.
Το υνδερστανδ ωηψ τηε ωαγε οφ νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ ρεσπονδσ λεσσ τηαν ονε−φορ−ονε το
χηανγεσ ιν προδυχτιϖιτψ, δεσπιτε τηε φαχτ τηατ ωαγεσ σεττινγ ισ εξιβλε φορ τηεσε ωορκερσ,
ιτ ισ υσεφυλ το χονσιδερ τηε φολλοωινγ ιδεντιτψ,
δ λογ ω
τ
δ λογ ω
τ =δ λογ ωτ0 δ λογ ωτ0
=
δ λογ ψτ
δ λογ ψτ =δ λογ ψτ δ λογ ψτ

(8)

ωηερε ωτ0 δενοτεσ τηε ωαγε οφ νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ, σο τηατ δ λογ ωτ0 =δ λογ ψτ ισ τηε ελασ−
τιχιτψ οφ τηε ωαγε οφ νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ ωιτη ρεσπεχτ το χυρρεντ προδυχτιϖιτψ, ωηιχη
ωε οβσερϖε, ανδ δ λογ ω
τ =δ λογ ψτ ισ τηε ελαστιχιτψ οφ τηε περµανεντ ωαγε ωιτη ρεσπεχτ το
περµανεντ προδυχτιϖιτψ, ωηιχη δετερµινεσ υχτυατιονσ ιν ϕοβ χρεατιον. Τηε ελαστιχιτψ οφ
τηε περµανεντ ωαγε δι⁄ερσ φροµ τηατ οφ τηε ωαγε οφ νεω ηιρεσ βψ α φαχτορ τηατ ρεεχτσ
τηε ρελατιϖε περσιστενχε ιν ωαγεσ ανδ προδυχτιϖιτψ ιν ονγοινγ ϕοβσ.
Σινχε ιν τηισ µοδελ τηε περµανεντ ωαγε εθυαλσ τηε ωαγε οφ νεω ηιρεσ (σινχε τηε ωαγε
ιν α γιϖεν ϕοβ νεϖερ χηανγεσ ανψµορε αφτερ τηε τιµε οφ ηιρινγ), τηε νυµερατορ οφ τηισ ρατιο
εθυαλσ ονε. Ιφ προδυχτιϖιτψ ωερε α ρανδοµ ωαλκ, τηεν ψτ = ψτ ανδ τηε δενοµινατορ ωουλδ
βε ονε ασ ωελλ. Ιν τηατ χασε, τηε οβσερϖεδ ελαστιχιτψ οφ τηε ωαγε οφ νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ
ωουλδ εξαχτλψ ρεεχτ τηε ελαστιχιτψ οφ τηε περµανεντ ωαγε. Ιφ τηερε ισ µεαν ρεϖερσιον ιν
προδυχτιϖιτψ, δ λογ ψτ =δ λογ ψτ ισ σµαλλερ τηαν ονε, σο τηατ τηε οβσερϖεδ ελαστιχιτψ προϖιδεσ
α λοωερ βουνδ φορ τηε ελαστιχιτψ οφ τηε περµανεντ ωαγε. Τηισ ρεσυλτ ισ χονσιστεντ ωιτη
Κυδλψακ (2007), ωηο χονστρυχτσ αν εστιµατε φορ τηε περµανεντ ωαγε, ωηιχη σηε χαλλσ
τηε ωαγε χοµπονεντ οφ τηε υσερ χοστ οφ λαβορ, ανδ νδσ τηατ τηε ωαγε χοµπονεντ οφ
τηε υσερ χοστ ισ µορε χψχλιχαλ τηαν τηε ωαγεσ οφ νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ, ωηιχη ιν τυρν αρε
µορε χψχλιχαλ τηαν τηε ωαγεσ οφ αλλ ωορκερσ.
Εθυατιον (8) χαν αλσο βε υσεδ το εξπλαιν ωηψ, ιν τηε εξιβλε ωαγε µοδελ, τηε ρεσπονσε
οφ τηε ωαγε οφ νεω ηιρεσ το χηανγεσ ιν χυρρεντ προδυχτιϖιτψ ισ χλοσε, βυτ νοτ εξαχτλψ
εθυαλ, το τηε ρεσπονσε οφ τηε περµανεντ ωαγε το χηανγεσ ιν περµανεντ προδυχτιϖιτψ. Ιν
τηατ µοδελ, περσιστενχε ιν ωαγεσ ισ εθυαλ το τηε περσιστενχε οφ τηε προδυχτιϖιτψ προχεσσ
πλυσ ανψ αδδιτιοναλ περσιστενχε χοµινγ φροµ τηε µοδελ δψναµιχσ. Βυτ σινχε τηε σεαρχη
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ανδ µατχηινγ µοδελ εξηιβιτσ ϖιρτυαλλψ νο ενδογενουσ προπαγατιον, τηε ρατιο οφ τηε
περσιστενχε οφ ωαγεσ οϖερ προδυχτιϖιτψ ισ ϖερψ χλοσε το ονε.
Τηε µοδελ ωιτη περφεχτλψ ριγιδ ωαγεσ ιν ονγοινγ ϕοβσ σλιγητλψ υνδερπρεδιχτσ τηε
ρεσπονσε οφ τηε ωαγε οφ βοτη ωορκερσ ιν ονγοινγ ϕοβσ (0:16) ανδ νεω ηιρεσ (0:65) το
χηανγεσ ιν προδυχτιϖιτψ χοµπαρεδ το ουρ εστιµατεσ (0:25 ανδ 0:79 ρεσπεχτιϖελψ). Τηερε
αρε µανψ ρεασονσ ωηψ ωαγεσ ιν ονγοινγ ϕοβσ ωουλδ βε λεσσ τηαν περφεχτλψ ριγιδ. Ονε
ποσσιβιλιτψ ωουλδ βε το ρελαξ τηε ασσυµπτιον οφ φυλλ χοµµιτµεντ ανδ ασσυµε τηατ ωαγεσ
ιν ονγοινγ ϕοβσ αρε ρεβαργαινεδ ιφ βυτ ονλψ ιφ τηε ωαγε ηιτσ τηε βουνδσ οφ τηε βαργαινινγ
σετ, ασ ιν αν εαρλιερ ϖερσιον οφ Ηαλλσ (2005) παπερ. Ωηατ ισ ιµπορταντ φορ τηε αργυµεντ
ηερε, ισ τηατ ωε µατχη τηε ρεσπονσε οφ ωαγεσ το προδυχτιϖιτψ, ασσυµινγ τηατ ωαγεσ
αρε ριγιδ ονλψ ιν ονγοινγ ϕοβσ. Ασ ωε αργυεδ ιν τηε ιντροδυχτιον, τηισ ασσυµπτιον ισ
χονσιστεντ ωιτη µοστ µιχρο−φουνδατιονσ φορ ωαγε ριγιδιτψ.
Ωαγε ριγιδιτψ ιν ονγοινγ ϕοβσ δοεσ νοτ α⁄εχτ ϕοβ χρεατιον. Τηε ρεασον ισ τηατ ϕοβ
χρεατιον, ωηιχη ισ χοµπλετελψ πιννεδ δοων βψ εθυατιονσ (5) ανδ (7), ισ α⁄εχτεδ ονλψ
βψ τηε περµανεντ ωαγε. Ανδ ριγιδιτψ οφ τηε ωαγε ιν ονγοινγ ϕοβσ δοεσ νοτ ιµπλψ ανψ
ριγιδιτψ ιν τηε περµανεντ ωαγε. Τηε ιντυιτιον φορ τηισ ρεσυλτ ισ τηατ εθυιλιβριυµ τιγητνεσσ
ισ δετερµινεδ βψ τηοσε ρµσ ωηο ηαϖε νοτ ψετ φουνδ α ωορκερ ανδ αρε δεχιδινγ ωηετηερ
ορ νοτ το ποστ α ϖαχανχψ. Τηεσε ρµσ αρε τραδινγ ο⁄ παψµεντ οφ τηε σεαρχη χοστ χ ωιτη
τηε εξπεχτεδ φυτυρε προ τσ αφτερ ηιρινγ α ωορκερ. Ωηατ µαττερσ φορ τηεσε προ τσ, ισ τηε
εξπεχτεδ φυτυρε ωαγε παψµεντσ το βε µαδε το τηε ωορκερ.
Φορ χοµπαρισον, ωε αλσο πρεσεντ σιµυλατιον ρεσυλτσ φορ α µοδελ ωιτη ριγιδ ωαγεσ ατ
τηε σταρτ οφ α µατχη. Ηερε, ωε τηινκ οφ ωαγε ριγιδιτψ ασ χουντερχψχλιχαλ βαργαινινγ ποωερ
οφ ωορκερσ, ασ συγγεστεδ βψ Σηιµερ (2005). Ωε µοδελ τηισ ιν τηε σιµπλεστ ποσσιβλε ωαψ,
βψ µακινγ

δεπενδ νεγατιϖελψ ον τηε λεϖελ οφ προδυχτιϖιτψ, ανδ χαλιβρατε τηε δεγρεε οφ

ριγιδιτψ το µατχη τηε ρεσπονσε οφ ϕοβ χρεατιον το χηανγεσ ιν προδυχτιϖιτψ. Ωιτηουτ ανψ
αδδιτιοναλ ριγιδιτψ ιν ωαγεσ οφ ονγοινγ ϕοβσ, τηισ µοδελ ρουγηλψ µατχηεσ τηε ρεσπονσε οφ
τηε ωαγε οφ ωορκερσ ιν ονγοινγ ϕοβσ βυτ ιµπλιεσ α µυχη λοωερ ρεσπονσε οφ τηε ωαγε οφ
νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ τηαν ωε νδ ιν τηε δατα.

4.4

Τηε υνεµπλοψµεντ ϖολατιλιτψ πυζζλε

Ωαγε ριγιδιτψ ιν ονγοινγ ϕοβσ, ωηιχη ισ χονσιστεντ ωιτη τηε ωαγε δατα, δοεσ νοτ α⁄εχτ
ϕοβ χρεατιον ανδ τηερεφορε δοεσ νοτ γενερατε µορε ϖολατιλιτψ ιν υνεµπλοψµεντ. Ωηατ αρε
τηε ιµπλιχατιονσ οφ ουρ ρεσυλτσ φορ τηε υνεµπλοψµεντ ϖολατιλιτψ πυζζλε µορε γενεραλλψ?
Α υσεφυλ σταρτινγ ποιντ ισ το χαλχυλατε τηε ρεσπονσε οφ τηε ϕοβ νδινγ ρατε το χηανγεσ ιν
λαβορ προδυχτιϖιτψ φροµ τηε ϕοβ χρεατιον εθυατιον (5). Ασσυµε τηε µατχηινγ φυνχτιον
ισ Χοββ−∆ουγλασ ωιτη χονσταντ ρετυρνσ το σχαλε ανδ λετ  δενοτε τηε σηαρε παραµετερ οφ
τηε υνεµπλοψµεντ ρατε. Τηεν, τηε ρεσπονσε οφ τηε ηιρινγ ρατε π (τ ) = τ θ (τ ) = 1τ
ισ γιϖεν βψ


δ λογ π (τ )
ψτ
1 
=
δ λογ ψτ

ψτ ω
τ
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ω
τ
ψτ

δ λογ ω
τ
ω
τ δ λογ ψτ





(9)

Τωο τηινγσ µαττερ φορ τηε ϖολατιλιτψ οφ τηε ϕοβ νδινγ ρατε ιν ρεσπονσε το προδυχτιϖιτψ
σηοχκσ: τηε ελαστιχιτψ οφ τηε περµανεντ ωαγε ωιτη ρεσπεχτ το περµανεντ προδυχτιϖιτψ,
ανδ τηε σιζε οφ περµανεντ προ τσ ψτ

ω
τ . Ουρ εστιµατεσ ινδιχατε τηατ τηε ωαγε ελαστιχιτψ

δ λογ ω
τ =δ λογ ψτ ισ χλοσε το ονε ιν τηε δατα.
Τηερε αρε τωο ωαψσ το ιντερπρετ ουρ ρεσυλτσ. Φιρστ, ονε µιγητ χονχλυδε τηατ ωαγεσ
µυστ βε περφεχτλψ εξιβλε ανδ σο τηατ τηε ωαγε ελαστιχιτψ ισ ϖιρτυαλλψ εθυαλ το ονε, ασ ιν
Ταβλε 13. Τηισ ιντερπρετατιον ισ χερταινλψ χονσιστεντ ωιτη ουρ εστιµατεσ. Ιν τηισ χασε, τηε
ρεσπονσε οφ τηε ϕοβ νδινγ ρατε το χηανγεσ ιν προδυχτιϖιτψ ιν (9) ρεδυχεσ το (1

) =.

Τηε ονλψ παραµετερ τηατ µαττερσ φορ υχτυατιονσ ιν ϕοβ χρεατιον ισ τηε ελαστιχιτψ οφ τηε
µατχηινγ φυνχτιον. Πετρονγολο ανδ Πισσαριδεσ συρϖεψ εµπιριχαλ εστιµατεσ οφ  ανδ νδ
τηατ τηε σηαρε οφ υνεµπλοψµεντ ιν τηε µατχηινγ φυνχτιον ισ νο γρεατερ τηαν 0:5. Τηυσ,
τηε ρεσπονσε οφ π (τ ) το χηανγεσ ιν ψτ πρεδιχτεδ βψ τηε µοδελ, ισ ατ µοστ 1. Ιν τηε
δατα, τηε ρατιο οφ τηε στανδαρδ δεϖιατιον οφ τηε ϕοβ νδινγ ρατε π (τ ) οϖερ τηε στανδαρδ
δεϖιατιον οφ λαβορ προδυχτιϖιτψ ψτ ισ αβουτ 5:9. Τηυσ, ιν τηισ ιντερπρετατιον, τηε µοδελ
χαννοτ βε χαλιβρατεδ το µατχη τηε ϖολατιλιτψ οφ ϕοβ χρεατιον. Σινχε (9) ωασ δεριϖεδ ονλψ
φροµ τηε ϕοβ χρεατιον εθυατιον (5), ωηιχη ωασ δεριϖεδ ωιτηουτ ανψ ασσυµπτιονσ ον ωαγε
δετερµινατιον ορ ωορκερσ βεηαϖιορ, τηε ονλψ ωαψ το ξ τηε µοδελ ωουλδ βε το χηανγε
µοδελινγ οφ λαβορ δεµανδ σιδε οφ τηε µαρκετ.
Ουρ εστιµατεσ αρε χονσιστεντ ωιτη αν αλτερνατιϖε ιντερπρετατιον ασ ωελλ. Α ϖαλυε
φορ δ λογ ω
τ =δ λογ ψτ τηατ ισ χλοσε το, βυτ νοτ εθυαλ το ονε, χαννοτ βε ρεϕεχτεδ βασεδ ον
ουρ εστιµατεσ. Τηυσ, α µοδερατε δεγρεε οφ ωαγε ριγιδιτψ, φορ εξαµπλε ασ ιµπλιεδ βψ
τηε βαργαινινγ σετυπ ιν Ηαλλ ανδ Μιλγροµ (2008), µαψ ηελπ γενερατε µορε ϖολατιλιτψ ιν
ϕοβ χρεατιον. Ιν τηισ χασε, αν αλτερνατιϖε χαλιβρατιον µαψ αλσο χοντριβυτε το σολϖινγ τηε
πυζζλε. Βψ µακινγ προ τσ α ϖερψ σµαλλ σηαρε οφ τοταλ µατχη ουτπυτ, τηε ρεσπονσε οφ τηε
ϕοβ νδινγ ρατε το χηανγεσ ιν προδυχτιϖιτψ ασ ιν εθυατιον (9) χαν βε µαδε αρβιτραριλψ
λαργε. Τηισ ισ τηε ιντυιτιον φορ ωηψ τηε σµαλλ συρπλυσ χαλιβρατιον οφ Ηαγεδορν ανδ
Μανοϖσκιι (2008) γενερατεσ λαργε υχτυατιονσ ιν υνεµπλοψµεντ.
Φιναλλψ, α γενεραλιζατιον οφ τηε µοδελ τηατ αλλοωσ φορ ενδογενουσ ϕοβ δεστρυχτιον
χουλδ χοντριβυτε το τηε ϖολατιλιτψ οφ υνεµπλοψµεντ, αλτηουγη τηε χοντριβυτιον το υχτυ−
ατιονσ ιν ϕοβ χρεατιον −ιφ ανψ− ισ λικελψ το βε σµαλλ. Φυϕιτα ανδ Ραµεψ (2008), ιν ρεσπονσε
το Σηιµερ (2007), σηοω τηατ υχτυατιονσ ιν τηε σεπαρατιον ρατε µαψ εξπλαιν υπ το 50%
οφ τηε ϖολατιλιτψ οφ υνεµπλοψµεντ. Ιν ουρ µοδελ, τηε σεπαρατιον ρατε ισ χονσταντ, σο τηατ
υχτυατιονσ ιν υνεµπλοψµεντ αρε αττριβυτεδ εντιρελψ το υχτυατιονσ ιν τηε ϕοβ νδινγ
ρατε βψ τηε φολλοωινγ αχχουντινγ ιδεντιτψ.
υτ+1 = υτ +  (1

υτ )

π (τ ) υτ

(10)

Σινχε εξογενουσ υχτυατιονσ ιν τηε σεπαρατιον ρατε  τ , ιµπλψ α χουντερφαχτυαλ ποσιτιϖε
χορρελατιον βετωεεν υνεµπλοψµεντ ανδ ϖαχανχιεσ (σεε ε.γ. Σηιµερ 2005), τηε µοστ
προµισινγ ωαψ το ρελαξ τηισ ασσυµπτιον σεεµσ το βε το ενδογενιζε ϕοβ δεστρυχτιον,
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ε.γ. ασ ιν Μορτενσεν ανδ Πισσαριδεσ (1994). Τηισ ραισεσ τηε θυεστιον ωηετηερ ωαγε
ριγιδιτψ µαψ α⁄εχτ ϕοβ χρεατιον τηρουγη ιτσ ε⁄εχτ ον ϕοβ δεστρυχτιον, φορ εξαµπλε βεχαυσε
ωορκερ ανδ ρµ τακε ιντο αχχουντ τηε ε⁄εχτ ον τηε προβαβιλιτψ τηατ τηειρ µατχη ωιλλ
βε δεστροψεδ ωηεν τηεψ βαργαιν οϖερ τηε ωαγε ατ τηε σταρτ οφ τηε µατχη. Ωε αργυε
τηατ τηισ ε⁄εχτ ισ λικελψ το βε σµαλλ. Φιρστ, ιτ σεεµσ ιµπλαυσιβλε ον τηεορετιχαλ γρουνδσ
τηατ ωαγε ριγιδιτψ ωουλδ α⁄εχτ ϕοβ δεστρυχτιον, σινχε τηε ε⁄εχτ ωουλδ ιµπλψ ινε′χιεντ
δεστρυχτιον οφ µατχηεσ, ι.ε. σεπαρατιονσ τηατ χουλδ βε αϖοιδεδ βψ ρε−βαργαινινγ τηε ωαγε
ωηεν νεχεσσαρψ, σεε Ηαλλ (2005). Σεχονδ, ασ σηοων βψ Μορτενσεν ανδ Ναγψπ〈λ (2007)
ανδ Πισσαριδεσ (2007), ωηιλε ενδογενουσ σεπαρατιονσ µαψ ηαϖε αν ιµπορταντ ιµπαχτ ον
υνεµπλοψµεντ υχτυατιονσ, τηισ γενεραλιζατιον οφ τηε µοδελ δοεσ νοτ α⁄εχτ τηε δψναµιχσ
οφ λαβορ µαρκετ τιγητνεσσ. Σινχε ιν τηισ παπερ, ωε φοχυσ ον τηε δψναµιχσ οφ ϕοβ χρεατιον,
ρελαξινγ τηε ασσυµπτιον οφ αν εξογενουσ σεπαρατιον ρατε ωιλλ νοτ α⁄εχτ ουρ ρεσυλτσ.

5

Χονχλυσιονσ

Ιν τηισ παπερ ωε χονστρυχτ αν αγγρεγατε τιµε σεριεσ φορ τηε ωαγε οφ ωορκερσ νεωλψ ηιρεδ
ουτ οφ νον−εµπλοψµεντ. Ωε νδ τηατ τηεσε ωαγεσ οφ νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ ρεαχτ ονε−το−
ονε το προδυχτιϖιτψ υχτυατιονσ, ωηερεασ ωαγεσ οφ ωορκερσ ιν ονγοινγ ϕοβ ρελατιονσηιπσ
ρεαχτ ϖερψ λιττλε το χηανγεσ ιν προδυχτιϖιτψ. Χοντρολλινγ φορ χψχλιχαλ ϖαριατιον ιν τηε
σκιλλ χοµποσιτιον οφ τηε ωορκφορχε ισ ιµπορταντ φορ τηισ ρεσυλτ, ανδ ωε σηοω τηατ τηε
αϖεραγε σκιλλ λεϖελ οφ τηε ωορκφορχε ισ χαπτυρεδ ωελλ βψ τηε αϖεραγε νυµβερ οφ ψεαρσ οφ
εδυχατιον. Φιναλλψ, ωε ρελατε ουρ νδινγ το εξιστινγ στυδιεσ ον τηε χψχλιχαλιτψ οφ ωαγεσ
οφ ϕοβ χηανγερσ ανδ σηοω τηατ ωαγεσ οφ νεω ηιρεσ ουτ οφ νον−εµπλοψµεντ βεηαϖε σιµιλαρ
το ωαγεσ οφ ϕοβ−το−ϕοβ µοϖερσ.
Ουρ ρεσυλτσ ποιντ αγαιστ ριγιδιτψ ιν τηε ωαγε οφ νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ ασ αν εξπλανατιον
φορ τηε ϖολατιλιτψ οφ υνεµπλοψµεντ οϖερ τηε βυσινεσσ χψχλε ασ φορωαρδεδ βψ Ηαλλ (2005),
Γερτλερ ανδ Τριγαρι (2006) ανδ Βλανχηαρδ ανδ Γαλ (2008). Ηοωεϖερ, α µοδερατε δεγρεε
οφ ωαγε ριγιδιτψ ορ αλτερνατιϖε χαλιβρατιονσ ασ ιν Ηαγεδορν ανδ Μανοϖσκιι (2008) ορ Ηαλλ
ανδ Μιλγροµ (2008) αρε ωιτηιν τηε χον δενχε ιντερϖαλ οφ ουρ εστιµατεσ. Φιναλλψ, ουρ
βασελινε εστιµατεσ αρε βασεδ ον τηε ποστ 1984 περιοδ ανδ ωε νδ σοµε εϖιδενχε τηατ
ωαγεσ οφ νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ ωερε µορε ριγιδ πριορ το τηατ ψεαρ.
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Α

∆εσχριπτιον οφ τηε δατα

Ωε υσε ωαγε δατα φορ ινδιϖιδυαλ ωορκερσ ιν τηε ΧΠΣ ουτγοινγ ροτατιον γρουπσ φροµ 1979
το 2006. Ωε µατχη τηεσε ωορκερσ το τηε τηρεε πρεχεδινγ βασιχ µοντηλψ δατα λεσ ιν ορδερ
το χονστρυχτ φουρ µοντησ (ονε θυαρτερ) οφ εµπλοψµεντ ηιστορψ, ωηιχη ωε υσε το ιδεντιφψ
νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ.

Α.1

Ωαγεσ φροµ τηε ΧΠΣ ουτγοινγ ροτατιον γρουπσ

Ωε χονσιδερ ονλψ ωαγε ανδ σαλαρψ ωορκερσ τηατ αρε νοτ σελφ−εµπλοψεδ ανδ ρεπορτ νον−
ζερο εαρνινγσ ανδ ηουρσ ωορκεδ. Βοτη γενδερσ ανδ αλλ αγεσ αρε ινχλυδεδ ιν ουρ βασελινε
σαµπλε. Ουρ ωαγε µεασυρε ισ ηουρλψ εαρνινγσ (ον τηε µαιν ϕοβ) φορ ηουρλψ ωορκερσ
ανδ ωεεκλψ εαρνινγσ διϖιδεδ βψ υσυαλ ωεεκλψ ηουρσ φορ ωεεκλψ ωορκερσ. Φορ ωεεκλψ
ωορκερσ ωηο ρεπορτ τηατ τηειρ ηουρσ ϖαρψ (φροµ 1994 ονωαρδσ), ωε υσε ηουρσ ωορκεδ
λαστ ωεεκ. Τοπ−χοδεδ ωεεκλψ εαρνινγσ αρε ιµπυτεδ ασσυµινγ α λογ−νορµαλ χροσσ−σεχτιοναλ
διστριβυτιον φορ εαρνινγσ, φολλοωινγ Σχηµιττ (2003), ωηο νδσ τηατ τηισ µετηοδ βεττερ
ρεπλιχατεσ αγγρεγατε ωαγε σεριεσ τηαν µυλτιπλψινγ βψ α ξεδ φαχτορ ορ ιµπυτινγ υσινγ
δι⁄ερεντ διστριβυτιονσ. Νοτιχε τηατ τηε ιµπυτατιον οφ τοπ−χοδεδ εαρνινγσ α⁄εχτσ τηε
µεαν, βυτ νοτ τηε µεδιαν ωαγε.
Ουτλιερσ ιντροδυχε εξτρα σαµπλινγ ϖαριατιον. Τηερεφορε, ωε αππλψ µιλδ τριµµινγ το
τηε χροσσ−σεχτιοναλ διστριβυτιον οφ ηουρσ ωορκεδ (λοωεστ ανδ ηιγηεστ 0.5 περχεντιλε) ανδ
ηουρλψ ωαγεσ (0.3 περχεντιλεσ). Τηεσε ϖαλυεσ ρουγηλψ χορρεσπονδ το ΥΣ∆ 1 περ ηουρ
ανδ ΥΣ∆ 100 περ ηουρ ατ χονσταντ 2002 δολλαρσ, τηε ϖαλυεσ ρεχοµµενδεδ βψ Σχηµιττ
(2003). Ωε πρεφερ τριµµινγ βψ θυαντιλεσ ρατηερ τηαν αβσολυτε λεϖελσ βεχαυσε (ι) ιτ ισ
σψµµετριχ ανδ τηερεφορε δοεσ νοτ α⁄εχτ τηε µεδιαν, (ιι) ιτ ισ νοτ α⁄εχτεδ βψ ρεαλ ωαγε
γροωτη ανδ (ιιι) ιτ ισ νοτ α⁄εχτεδ βψ ινχρεασεδ ωαγε δισπερσιον οϖερ τηε σαµπλε περιοδ.
Ωε αλσο χηεχκ τηατ ουρ ρεσυλτσ αρε ροβυστ το υσινγ µεδιαν ωαγεσ, ωηιχη αρε λεσσ α⁄εχτεδ
βψ ουτλιερσ.
Ωε δο νοτ χορρεχτ ωαγεσ φορ οϖερτιµε, τιπσ ανδ χοµµισσιονσ, βεχαυσε (ι) τηε ρελεϖαντ
ωαγε φορ ουρ πυρποσεσ ισ τηε ωαγε παιδ βψ εµπλοψερσ, ωηιχη ινχλυδεσ τηεσε σεχονδαρψ
βενε τσ, (ιι) τηε δατα νεχεσσαρψ το δο τηισ αρε νοτ αϖαιλαβλε οϖερ τηε ωηολε σαµπλε περιοδ,
ανδ (ιιι) τηισ χορρεχτιον ηασ ϖερψ λιττλε ε⁄εχτ ον τηε αϖεραγε ωαγε (Σχηµιττ 2003). Ωε
αλσο δο νοτ εξχλυδε αλλοχατεδ εαρνινγσ βεχαυσε (ι) δοινγ σο µιγητ βιασ ουρ εστιµατε φορ
τηε αϖεραγε ωαγε ανδ (ιι) αλλοχατιον αγσ αρε νοτ αϖαιλαβλε φορ αλλ ψεαρσ ανδ (ιιι) εϖεν
ιφ τηεψ αρε ονλψ αβουτ 25% οφ αλλοχατεδ οβσερϖατιονσ αρε αγγεδ ασ συχη (Ηιρσχη ανδ
Σχηυµαχηερ 2004).
Μεαν ανδ µεδιαν ωαγεσ ιν α γιϖεν µοντη αρε ωειγητεδ βψ τηε αππροπριατε σαµπλινγ
ωειγητσ (τηε εαρνινγσ ωειγητσ φορ τηε ουτγοινγ ροτατιον γρουπσ) ανδ βψ ηουρσ ωορκεδ,
φολλοωινγ Αβραηαµ ετ αλ. (1999) ανδ Σχηµιττ (2003). Ωε εξπλορε ροβυστνεσσ το τηε
ωειγητσ ανδ χον ρµ τηε νδινγ οφ τηεσε παπερσ τηατ ηουρσ ωειγητεδ σεριεσ βεττερ ρεπλιχατε
τηε αγγρεγατε ωαγε. Αϖεραγε µεαν ορ µεδιαν ωαγεσ ιν α θυαρτερ αρε σιµπλε αϖεραγεσ οφ
τηε µοντηλψ µεαν ορ µεδιαν ωαγεσ. Χονσιστεντ ωιτη τηε λιτερατυρε, ωε χονσιδερ µεαν
λογ ωαγεσ ρατηερ τηαν λογ µεαν ωαγεσ.
Ιν ορδερ το χορρεχτ τηε βυσινεσσ χψχλε στατιστιχσ φορ τηε ωαγε φορ σαµπλινγ ερρορ (σεε
Αππενδιξ Β), ωε χαλχυλατε στανδαρδ ερρορσ φορ µεαν ανδ µεδιαν ωαγεσ. Στανδαρδ ερρορσ
φορ τηε µεαν αρε σιµπλψ τηε στανδαρδ δεϖιατιον οφ τηε ωαγε διϖιδεδ βψ τηε σθυαρε ροοτ οφ
τηε νυµβερ οφ οβσερϖατιονσ. Μεδιανσ αρε αλσο ασψµπτοτιχαλλψ νορµαλ, βυτ τηειρ ϖαριανχε
ισ δοωνωαρδ βιασεδ ιν σµαλλ σαµπλεσ. Τηερεφορε, ωε βοοτστραπ τηεσε στανδαρδ ερρορσ.
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Ωε σεασοναλλψ αδϕυστ ουρ ωαγε σεριεσ βψ ρεγρεσσινγ τηε λογ ωαγε ον θυαρτερ δυµµιεσ.
Νοµιναλ ωαγεσ αρε δεατεδ βψ τηε ιµπλιχιτ δεατορ φορ ηουρλψ εαρνινγσ ιν τηε πριϖατε
νον−φαρµ βυσινεσσ σεχτορ (χηαιν−ωειγητεδ) φροµ τηε ΒΛΣ προδυχτιϖιτψ ανδ χοστσ προγραµ.
Υσινγ δι⁄ερεντ δεατορσ α⁄εχτσ τηε ρεσυλτσ ϖερψ λιττλε, βυτ δεχρεασεσ τηε χορρελατιον οφ
ουρ ωαγε σεριεσ ωιτη τηε αγγρεγατε ωαγε.
Ουρ βασελινε σαµπλε ινχλυδεσ νον−συπερϖισορψ ωορκερσ ιν τηε πριϖατε νον−φαρµ βυσι−
νεσσ σεχτορ. Τηισ συβσαµπλε οφ ωορκερσ γιϖεσ τηε βεστ ρεπλιχατιον οφ τηε αγγρεγατε ωαγε
ιν τερµσ οφ ιτσ χορρελατιον ωιτη ηουρλψ χοµπενσατιον φροµ τηε εσταβλισηµεντ συρϖεψ ανδ
ιν τερµσ οφ ιτσ ϖολατιλιτψ, περσιστενχε ανδ χοµοϖεµεντ ωιτη οτηερ ϖαριαβλεσ.23 Ωε ιδεν−
τιφψ πριϖατε σεχτορ ωορκερσ υσινγ ρεπορτεδ χλασσ οφ ωορκερ. Ωε χονστρυχτ αν ινδυστρψ
χλασσι χατιον τηατ ισ χονσιστεντ οϖερ τηε ωηολε σαµπλε περιοδ (βυιλδινγ ον τηε ΝΒΕΡ
χονσιστεντ ινδυστρψ χλασσι χατιον βυτ εξτενδινγ ιτ φορ δατα φροµ 2003 ονωαρδσ) ανδ υσε
ιτ το ιδεντιφψ φαρµ ωορκερσ. Σιµιλαρλψ, ωε ιδεντιφψ συπερϖισορψ ωορκερσ υσινγ ρεπορτεδ
οχχυπατιον. Βεχαυσε οφ τηε χηανγε ιν τηε ΒΛΣ οχχυπατιον χλασσι χατιον ιν 2003, τηερε
ισ α σλιγητ ϕυµπ ιν τηε φραχτιον οφ συπερϖισορψ ωορκερσ φροµ 2002:Ις το 2003:Ι. Ιτ ισ νοτ
ποσσιβλε το διστινγυιση συπερϖισορψ ωορκερσ ιν αγριχυλτυρε ορ τηε µιλιταρψ, σο αλλ ωορκερσ
ιν τηεσε σεχτορσ αρε εξχλυδεδ ιν τηε ωαγε σεριεσ φορ νον−συπερϖισορψ ωορκερσ.
Φιναλλψ, ιν ορδερ το χοντρολ φορ χοµποσιτιον βιασ βεχαυσε οφ ηετερογενεουσ ωορκ−
ερσ (σεε σεχτιον 2.2), ωε νεεδ αδδιτιοναλ ωορκερ χηαραχτεριστιχσ το υσε ιν α Μινχεριαν
εαρνινγσ ρεγρεσσιον. ∆υµµιεσ φορ φεµαλεσ, βλαχκσ, ηισπανιχσ ανδ µαρριεδ ωορκερσ (ωιτη
σπουσε πρεσεντ) αρε, ορ χαν βε µαδε, χονσιστεντ οϖερ τηε σαµπλε περιοδ. Ωε χονστρυχτ α
χονσιστεντ εδυχατιον ϖαριαβλε ιν ϖε χατεγοριεσ ασ ωελλ ασ αν αλµοστ χονσιστεντ µεασυρε
φορ ψεαρσ οφ σχηοολινγ φολλοωινγ ϑαεγερ (1997) ανδ χαλχυλατε ποτεντιαλ εξπεριενχε ασ αγε
µινυσ ψεαρσ οφ σχηοολινγ µινυσ σιξ.

Α.2

Ιδεντιφψινγ νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ

Ωε µατχη τηε ινδιϖιδυαλσ ιν τηε ουτγοινγ ροτατιον γρουπσ το τηε τηρεε πρεχεδινγ βασιχ
µοντηλψ δατα λεσ υσινγ τηε ηουσεηολδ ιδεντι ερ, ηουσεηολδ νυµβερ (φορ µυλτιπλε ηουσε−
ηολδσ ον ονε αδδρεσσ), περσον λινε νυµβερ (φορ µυλτιπλε ωαγε εαρνερσ ιν ονε ηουσεηολδ),
µοντη−ιν−σαµπλε ανδ στατε. Το ιδεντιφψ µισµατχηεσ, ωε υσε τηε σϕρϕα χριτεριον προποσεδ
βψ Μαδριαν ανδ Λεφγρεν (2000): α ωορκερ ισ αγγεδ ασ α µισµατχη ιφ γενδερ ορ ραχε
χηανγεσ βετωεεν τωο συβσεθυεντ µοντησ ορ ιφ τηε δι⁄ερενχε ιν αγε ισ λεσσ τηαν 0 ορ
γρεατερ τηαν 2 (το αλλοω φορ σοµε µεασυρεµεντ ερρορ ιν τηε ρεπορτεδ αγε). Μαδριαν ανδ
Λεφγρεν σηοω τηατ τηισ χριτεριον περφορµσ ωελλ ιν τηε τραδε−ο⁄ βετωεεν φαλσε µατχηεσ
ανδ φαλσε µισµατχηεσ. Ωιτηιν τηε σετ οφ µεασυρεσ τηατ τηεψ νδ το περφορµ ωελλ, σϕρϕα
ισ τηε στριχτεστ. Ωε χηοοσε α στριχτ χριτεριον βεχαυσε µισµατχηεσ αρε µορε λικελψ το βε
χλασσι εδ ασ νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ (σεε βελοω) ανδ αρε τηερεφορε λικελψ το α⁄εχτ ουρ ρεσυλτσ
συβσταντιαλλψ.
Ωε χαν χρεδιβλψ µατχη αβουτ 80% οφ ωορκερσ ιν τηε ουτγοινγ ροτατιον γρουπ το αλλ
τηρεε πρεχεδινγ µοντηλψ λεσ. Βεχαυσε οφ χηανγεσ ιν τηε σαµπλε δεσιγν, ωε χαννοτ µατχη
συ′χιεντλψ µανψ ινδιϖιδυαλσ το τηε πρεχεδινγ φουρ µοντησ ιν τηε τηιρδ ανδ φουρτη θυαρτερ
οφ 1985 ανδ ιν τηε τηιρδ ανδ φουρτη θυαρτερ οφ 1995, σο τηατ τηε ωαγε σεριεσ φορ ϖαλιδλψ
µατχηεδ ωορκερσ, ϕοβ σταψερσ ανδ νεω ηιρεσ ηαϖε µισσινγ ϖαλυεσ ιν τηοσε θυαρτερσ. Ιν ουρ
ρεγρεσσιονσ, ωε ωειγητ θυαρτερσ βψ τηε ϖαριανχε οφ τηε εστιµατε φορ τηε µεαν ορ µεδιαν
23
∆εταιλεδ ρεσυλτσ φορ τηισ ρεπλιχατιον εξερχισε αρε αϖαιλαβλε ιν α πρεϖιουσ ϖερσιον οφ τηισ παπερ (ϑυλψ
2007), αϖαιλαβλε φροµ ουρ ωεβσιτεσ.
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ωαγε σο τηατ θυαρτερσ ωιτη λεσσ τηαν αϖεραγε νυµβερ οφ οβσερϖατιονσ αυτοµατιχαλλψ γετ
λεσσ ωειγητ.
Ινχλυδινγ τηε ουτγοινγ ροτατιον γρουπ ιτσελφ, τηε µατχηεδ δατα ινχλυδε φουρ µοντησ
εµπλοψµεντ ηιστορψ (εµπλοψεδ, υνεµπλοψεδ ορ νοτ−ιν−τηε−λαβορ−φορχε), ωηιχη ωε οβταιν
φροµ τηε ΒΛΣ λαβορ φορχε στατυσ ρεχοδε ϖαριαβλε. Ωε υσε τηισ εµπλοψµεντ ηιστορψ το
ιδεντιφψ νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ ανδ ωορκερσ ιν ονγοινγ ϕοβ ρελατιονσηιπσ. Νεω ηιρεσ αρε
δε νεδ ασ ωορκερσ τηατ ωερε ειτηερ υνεµπλοψεδ ορ νοτ ιν τηε λαβορ φορχε φορ ανψ οφ τηε
πρεχεδινγ τηρεε µοντησ. ϑοβ σταψερσ αρε ιδεντι εδ ασ ωορκερσ τηατ ωερε εµπλοψεδ φορ
αλλ φουρ µοντησ. Νοτιχε τηατ τηε τωο γρουπσ αρε νοτ χοµπρεηενσιϖε φορ τηε γρουπ οφ
αλλ ωορκερσ, βεχαυσε ωορκερσ τηατ χαννοτ βε µατχηεδ το αλλ πρεχεδινγ µοντησ χαν νοτ
αλωαψσ βε χλασσι εδ.

Β

Χορρεχτινγ βυσινεσσ χψχλε στατιστιχσ φορ σαµπλινγ ερρορ

Ωε εστιµατε ωαγεσ φορ αλλ ωορκερσ, ϕοβ σταψερσ ανδ νεω ηιρεσ φροµ αν υνδερλψινγ µιχρο−
δατα συρϖεψ. Τηερεφορε, ουρ ωαγε σεριεσ αρε συβϕεχτ το σαµπλινγ ερρορ. Γιϖεν τηε ωαψ ωε
χονστρυχτ τηεσε σεριεσ, ωε κνοω τηρεε τηινγσ αβουτ τηε σαµπλινγ ερρορ. Φιρστ, βεχαυσε
τηερε ισ νο οϖερλαπ βετωεεν ινδιϖιδυαλσ ινχλυδεδ ιν τηε ουτγοινγ ροτατιον γρουπσ ιν τωο
συβσεθυεντ θυαρτερσ, τηε σαµπλινγ ερρορ ισ υνχορρελατεδ οϖερ τιµε.24 Σεχονδ, βεχαυσε
τηε σαµπλινγ ερρορ ιν εαχη περιοδ ισ τηε ερρορ ασσοχιατεδ ωιτη εστιµατινγ α µεαν (ορ
µεδιαν), ιτ ισ ασψµπτοτιχαλλψ νορµαλλψ διστριβυτεδ. Τηιρδ, ωε ηαϖε αν εστιµατε φορ τηε
στανδαρδ δεϖιατιον οφ τηε σαµπλινγ ερρορ ιν εαχη θυαρτερ, ωηιχη ισ γιϖεν βψ τηε στανδαρδ
ερρορ οφ τηε µεαν (ορ µεδιαν) ωαγε ιν τηατ θυαρτερ. Νοτιχε τηατ τακινγ ρστ δι⁄ερενχε
π
εξαχερβατεσ τηε µεασυρεµεντ ερρορ, ινχρεασινγ τηε στανδαρδ δεϖιατιον βψ α φαχτορ 2.
Βεχαυσε οφ τηεσε τηρεε προπερτιεσ, ανδ βεχαυσε τηε εστιµατεδ στανδαρδ ερρορσ αρε σταβλε
οϖερ τιµε, ωε χαν τρεατ τηε σαµπλινγ ερρορ ασ χλασσιχαλ µεασυρεµεντ ερρορ, ωηιχη ισ
ινδεπενδεντ ανδ ιδεντιχαλλψ διστριβυτεδ.
Λετ ωτ δενοτε αν εστιµατεδ ωαγε σεριεσ, ωτ = ωτ + ∀τ , ωηερε ωτ ισ τηε τρυε ωαγε
ανδ ∀τ ισ τηε σαµπλινγ ερρορ ιν τηε ωαγε, ωηιχη ισ υνχορρελατεδ οϖερ τιµε ανδ ωιτη ωτ
ανδ ηασ α κνοων ϖαριανχε  2 . Τηε βυσινεσσ χψχλε στατιστιχσ ωε χονσιδερ αρε τηε στανδαρδ
δεϖιατιον οφ ωτ , τηε αυτοχορρελατιον οφ ωτ ανδ τηε χορρελατιον οφ ωτ ωιτη ξτ , αν αγγρεγατε
ϖαριαβλε τηατ ισ νοτ συβϕεχτ το µεασυρεµεντ ερρορ. Τηεσε στατιστιχσ χαν βε χαλχυλατεδ
φροµ τηε εστιµατεδ ωαγε σεριεσ ωτ ανδ τηε εστιµατεδ στανδαρδ δεϖιατιον οφ τηε σαµπλινγ
ερρορ  ασ φολλοωσ.
π
ϖαρ (ωτ ) = ϖαρ (ωτ ) +  2 ) σδ (ωτ ) = Ρ  σδ (ωτ )
(11)




χορρ (ωτ ; ωτ
Ρ
χορρ (ωτ ; ξτ )
π
χοϖ (ωτ ; ξτ ) = χοϖ (ωτ ; ξτ ) ) χορρ (ωτ ; ξτ ) =
Ρ

χοϖ (ωτ ; ωτ

1)

= χοϖ ωτ ; ωτ

1

) χορρ ωτ ; ωτ
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1

=

1)

(12)
(13)

Ινδιϖιδυαλσ ιν τηε ΧΠΣ αρε ιντερϖιεωεδ φουρ µοντησ ιν α ροω, τηε λαστ ονε οφ ωηιχη ισ αν ουτγοινγ
ροτατιον γρουπ, τηεν λεαϖε τηε σαµπλε φορ ειγητ µοντησ, αφτερ ωηιχη τηεψ αρε ιντερϖιεωεδ ανοτηερ φουρ
µοντησ, τηε λαστ ονε οφ ωηιχη ισ αγαιν αν ουτγοινγ ροτατιον γρουπ. Τηερεφορε, αβουτ ηαλφ οφ τηε σαµπλε ιν
θυαρτερ τ (ινδιϖιδυαλσ ιν ροτατιον γρουπ 8) ισ αλσο ινχλυδεδ ιν τηε σαµπλε ιν θυαρτερ τ 4 (ωηεν τηεψ ωερε
ιν ροτατιον γρουπ 4) ανδ τηε οτηερ ηαλφ ισ ινχλυδεδ ιν τηε σαµπλε ιν θυαρτερ τ + 4. Τηυσ, τηε σαµπλινγ
ερρορ µαψ βε χορρελατεδ ωιτη α φουρ θυαρτερ λαγ, βυτ νοτ βετωεεν συβσεθυεντ θυαρτερσ. Ωε ιγνορε τηισ
χορρελατιον στρυχτυρε ανδ τρεατ τηε σαµπλινγ ερρορ ασ υνχορρελατεδ οϖερ τιµε.
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ωηερε Ρ = ϖαρ (ωτ )  2 =ϖαρ (ωτ ) 2 (0; 1) ισ τηε φραχτιον οφ σιγναλ ιν τηε ϖαριανχε οφ
π
π
ωτ . Υνλεσσ εξπλιχιτλψ σπεχι εδ, ωε υσε τηε χορρεχτιον φαχτορσ Ρ, 1=Ρ ανδ 1= Ρ φορ
αλλ ρεπορτεδ βυσινεσσ χψχλε στατιστιχσ. Τηισ βιασ χορρεχτιον ισ σµαλλ φορ τηε ωαγεσ οφ αλλ
ωορκερσ ανδ ϕοβ σταψερσ, βεχαυσε σαµπλε σιζεσ αρε λαργε ανδ τηερεφορε  2 ισ σµαλλ, βυτ
συβσταντιαλ φορ τηε ωαγε οφ νεω ηιρεσ. Νοτιχε τηατ τηε βιασ χορρεχτιον δεχρεασεσ τηε
ρεπορτεδ στανδαρδ δεϖιατιονσ τοωαρδσ ζερο βυτ ινχρεασεσ τηε ρεπορτεδ αυτοχοϖαριανχεσ
ανδ χορρελατιον χοε′χιεντσ αωαψ φροµ ζερο. Φορ βανδπασσ λτερεδ σεριεσ νο χορρεχτιον ισ
νεχεσσαρψ βεχαυσε τηε λτερ ρεµοϖεσ τηε ηιγη−φρεθυενχψ υχτυατιονσ δυε το µεασυρεµεντ
ερρορ φροµ τηε δατα. Ρεγρεσσιον χοε′χιεντσ φορ τηε ωαγε ον λαβορ προδυχτιϖιτψ αρε νοτ
βιασεδ ιν τηε πρεσενχε οφ χλασσιχαλ µεασυρεµεντ ερρορ ιν τηε δεπενδεντ ϖαριαβλε σο νο
χορρεχτιον ισ νεχεσσαρψ.

Χ
Χ.1

∆εταιλσ αβουτ τηε µοδελ ιν σεχτιον 4
∆εριϖατιον οφ τηε ϕοβ χρεατιον εθυατιον

Φρεε εντρψ δριϖεσ τηε ϖαλυε οφ α ϖαχανχψ το ζερο, ωηιχη ιµπλιεσ τηατ τηε περιοδ χοστ χ
µυστ εθυαλ τηε προβαβιλιτψ τηατ τηε ϖαχανχψ τρανσφορµσ ιν α µατχη τιµεσ τηε εξπεχτεδ
ϖαλυε οφ τηατ µατχη.
χ = θ (τ ) Ετ ϑτ+1
(14)
Τηε ϖαλυε το τηε ρµ οφ ηαϖινγ α λλεδ ϕοβ ϑτ , ισ γιϖεν βψ τηε φολλοωινγ Βελλµαν εθυατιον.
(1 + ρ)ϑτ = ψτ

ωτ + (1

(15)

)Ετ ϑτ+1 :

Σολϖινγ εθυατιον (15) φορωαρδ γιϖεσ αν εξπρεσσιον φορ τηε ϖαλυε οφ α λλεδ ϕοβ.
Ετ ϑτ+1 =

ψτ ω
τ
ρ+

(16)

Συβστιτυτινγ (16) ιντο (14) γιϖεσ τηε ϕοβ χρεατιον εθυατιον ιν τηε µαιν τεξτ.

Χ.2

∆εριϖατιον οφ τηε ωαγε εθυατιον

Τηε δεριϖατιον οφ τηε ωαγε χυρϖε (Εθυατιον 7) φολλοωσ Πισσαριδεσ (2000, σεχτιον 1.4).
Ηερε τηε στεπσ αρε σλιγητλψ δι⁄ερεντ βεχαυσε ωε χονσιδερ α στοχηαστιχ ϖερσιον οφ τηε
σεαρχη µοδελ. Φιρστ οφ αλλ, ιτ ισ χονϖενιεντ το νοτε, τηατ Ναση βαργαινινγ ιµπλιεσ
Ωτ+1

Υτ+1 =

1

(17)

ϑτ+1

Το δεριϖε τηε ωαγε εθυατιον, σταρτ φροµ τηε Βελλµαν εθυατιον φορ τηε ϖαλυε οφ βεινγ
υνεµπλοψεδ.
(1 + ρ) Υτ = β + τ θ (τ ) Ετ Ωτ+1 + ((1

τ θ (τ )) Ετ Υτ+1

(18)

Ρεαρρανγε το οβταιν:
Ετ Υτ+1

(1 + ρ)Υτ =

β

τ θ (τ ) Ετ (Ωτ+1

Ετ Υτ+1 )

(19)

Νοω υσε (17) το ρεπλαχε τηε ωορκερ συρπλυσ ον τηε ριγητ−ηανδ σιδε οφ τηε εθυατιον. Τηεν
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υσε (14) το ρεπλαχε τηε ϖαλυε οφ α ϕοβ.
Ετ Υτ+1

(1 + ρ) Υτ =

β

τ θ (τ )



χ
θ (τ )

1



=

β

1

χτ

(20)

Τηισ εθυατιον ωιλλ βε υσεφυλ µοµενταριλψ.
Νεξτ χονσιδερ τηε Βελλµαν εθυατιον φορ ηαϖινγ α ϕοβ.
(1 + ρ)Ωτ = ωτ + (1

(21)

)Ετ Ωτ+1 + Ετ Υτ+1

Συβτραχτ (1 + ρ) Υτ φροµ βοτη σιδεσ το οβταιν:
(1 + ρ) (Ωτ

Υτ ) = ωτ + (1

) Ετ (Ωτ+1

Υτ+1 ) + Ετ Υτ+1

(1 + ρ) Υτ

(22)

χτ

(23)

Νοω ρεπλαχε τηε λαστ τωο τερµσ υσινγ (20) ανδ ρεαρρανγε,
(1

) Ετ (Ωτ+1

Υτ+1 )

(1 + ρ) (Ωτ

Υτ ) =

ωτ + β +

1

σολϖε φορωαρδ ανδ συβστιτυτε τηε δε νιτιονσ οφ ω
τ ανδ τ , το γετ αν εξπρεσσιον φορ τηε
ωορκερσ συρπλυσ οφ βεινγ ιν α µατχη.
(ρ + ) Ετ (Ωτ+1

Υτ+1 ) = ω
τ

β

1

χτ

(24)

Αγαιν υσινγ Ναση βαργαινινγ (17) ανδ ελιµινατινγ ϑτ+1 υσινγ (16), ωε γετ,
1

(
ψτ

ω
τ ) = ω
τ

β

1

χτ

(25)

ωηιχη αφτερ σολϖινγ φορ ω
τ γιϖεσ εθυατιον (7) ιν τηε µαιν τεξτ.

Χ.3

Νυµεριχαλ σολυτιον ανδ σιµυλατιονσ

Βεχαυσε τηεσε µορε γενεραλ µοδελσ χαν νο λονγερ βε σολϖεδ αναλψτιχαλλψ, ωε σιµυλατε
τηεµ. Ωε ασσυµε (ασ ιν Σηιµερ 2005), τηατ λαβορ προδυχτιϖιτψ φολλοωσ αν ΑΡ(1) τψπε
προχεσσ, βουνδεδ βελοω βψ τηε οω υτιλιτψ οφ υνεµπλοψµεντ.
ψτ = β + εζτ (1
ζτ = ζτ

1

+ ∀τ

β)

(26)
(27)


ωηερε προδυχτιϖιτψ σηοχκσ αρε νορµαλλψ διστριβυτεδ, ∀τ  Ν 0;  2 . Ουρ χαλιβρατιον
οφ τηε µοδελ παραµετερσ ισ ιδεντιχαλ το Σηιµερ (2005). Ασ αν αλτερνατιϖε ωε πρεσεντ
ρεσυλτσ φορ α σµαλλ συρπλυσ χαλιβρατιον ιν τηε σπιριτ οφ Ηαγεδορν ανδ Μανοϖσκιι (2008).
Τηε ϖαχανχψ ποστινγ χοστ ισ χηοσεν το ψιελδ στεαδψ στατε τιγητνεσσ οφ υνιτψ. Ωε σιµυλατε
τηε µοδελ ατ α ωεεκλψ φρεθυενχψ ανδ αγγρεγατε το θυαρτερλψ οβσερϖατιονσ. Τηε ρεπορτεδ
ελαστιχιτιεσ αρε αϖεραγεσ οϖερ 1000 σιµυλατιονσ οφ λενγτη 89.
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Ταβλε 1: Ωορκερ χηαραχτεριστιχσ, σαµπλε αϖεραγεσ

Περχενταγε οφ φεµαλε ωορκερσ
Περχενταγε οφ Αφριχαν−Αµεριχανσ
Περχενταγε οφ ηισπανιχσ
Εδυχατιον (ψεαρσ οφ σχηοολινγ)
Εξπεριενχε (ψεαρσ)

Αλλ ωορκερσ
44.0
11.5
9.5
13.4
20.5

Νεω ηιρεσ
44.9
15.2
15.0
12.2
20.1

Τηε σαµπλε ινχλυδεσ αλλ ινδιϖιδυαλσ ιν τηε ΧΠΣ οϖερ τηε περιοδ 19842006 ωηο αρε
εµπλοψεδ ιν τηε πριϖατε νον−φαρµ βυσινεσσ σεχτορ ανδ αρε βετωεεν 25 ανδ 60 ψεαρσ ολδ
(µεν ανδ ωοµεν), εξχλυδινγ συπερϖισορψ ωορκερσ. Εξπεριενχε ισ ποτεντιαλ λαβορ µαρκετ
εξπεριενχε: αγε µινυσ ψεαρσ οφ σχηοολινγ µινυσ 6.

Ταβλε 2: ςολατιλιτψ οφ ωαγεσ ατ βυσινεσσ χψχλε φρεθυενχιεσ

Αγγρεγατε ωαγε
ΧΠΣ, αλλ ωορκερσ
ΧΠΣ, νεω ηιρεσ

1951−2001
1984−2006
1984−2006
1984−2006

ΒΠ λτερ
Ρελατιϖε
Αυτο
στδ. δεϖ. χορρελ.
0.41
0.92
0.85
0.92
0.44
0.91
0.68
0.80

ΗΠ λτερ
Ρελατιϖε
Αυτο
στδ. δεϖ. χορρελ.
0.43
0.91
0.84
0.93
0.67
0.92
1.09
0.71

Τηε αγγρεγατε ωαγε ισ ηουρλψ χοµπενσατιον ιν τηε πριϖατε νον−φαρµ βυσινεσσ σεχτορ
φροµ τηε ΒΛΣ προδυχτιϖιτψ ανδ χοστ προγραµ. Ωαγεσ φροµ τηε ΧΠΣ αρε αϖεραγεσ φορ αλλ
εµπλοψεδ ωορκερσ ιν τηε πριϖατε νον−φαρµ βυσινεσσ σεχτορ βετωεεν 25 ανδ 60 ψεαρσ ολδ,
εξχλυδινγ συπερϖισορψ ωορκερσ, χορρεχτεδ φορ χοµποσιτιον βιασ ασ δεσχριβεδ ιν τηε µαιν
τεξτ. Αλλ σεριεσ ιν λογσ. Βανδπασσ λτερεδ δατα ινχλυδε υχτυατιονσ ωιτη περιοδιχιτιεσ
βετωεεν 6 ανδ 32 θυαρτερσ. ΗΠ λτερεδ δατα υσε α σµοοτηινγ παραµετερ οφ 100,000. Ιν
τηε ΧΠΣ ωαγε σεριεσ τηε µοµεντσ ηαϖε βεεν χορρεχτεδ φορ σαµπλινγ ερρορ ασ δεσχριβεδ
ιν Αππενδιξ Β.
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Ταβλε 3: Ρεπονσε οφ ωαγεσ οφ ϕοβ σταψερσ το υνεµπλοψµεντ

Ελαστιχιτψ ωρτ προδυχτιϖιτψ
Στδ. ερρορ
Οβσερϖατιονσ

2−στεπ εστ.
ρστ δι⁄.
−0.81
0.20
42164

1−στεπ εστ.
−0.81
0.19

2−στεπ εστ.
λεϖελσ
−0.37
0.62

2−στεπ εστ.
χοντρολσ
−0.80
0.20

Ελαστιχιτιεσ αρε εστιµατεδ υσινγ αννυαλ πανελ δατα φροµ τηε ΠΣΙ∆, 1979−1991. Τηε εσ−
τιµατεσ ιν τηε ρστ χολυµν ρεπλιχατε τηοσε ρεπορτεδ ιν ∆εϖερευξ (2001), αππλψινγ ηισ
2−στεπ προχεδυρε. Ιν τηε ρστ στεπ, ινδιϖιδυαλ−σπεχι χ ρστ δι⁄ερενχεσ οφ τηε ωαγε αρε
ρεγρεσσεδ ον τιµε δυµµιεσ. Ιν τηε σεχονδ στεπ, τηε χοε′χιεντσ οφ τηεσε τιµε δυµµιεσ
αρε ρεγρεσσεδ ον τηε χηανγε ιν τηε νατιοναλ υνεµπλοψµεντ ρατε. Τηισ 2−στεπ προχεδυρε
χαν βε ρεπλιχατεδ ιν ονε στεπ, χλυστερινγ τηε στανδαρδ ερρορσ βψ θυαρτερ (χολυµν 2). Ιν
τηε τηιρδ χολυµν ωε ρεγρεσσ τηε λογ οφ τηε αϖεραγε ωαγε ον τιµε δυµµιεσ ανδ τηεν
ρεγρεσσ τηε χοε′χιεντσ οφ τηεσε δυµµιεσ ον τηε υνεµπλοψµεντ ρατε ιν ρστ δι⁄ερενχεσ.
Τηε φουρτη χολυµν ρεπορτσ τηε ρεσυλτσ οφ ουρ 2−στεπ προχεδυρε, ωηιχη ινχλυδεσ ινδιϖιδ−
υαλ χηαραχτεριστιχσ (ψεαρσ οφ εδυχατιον, α φουρτη ορδερ πολψνοµιαλ ιν εξπεριενχε, ανδ
δυµµιεσ φορ γενδερ, ραχε, µαριταλ στατυσ) ασ χοντρολ ϖαριαβλεσ ιν τηε ρστ στεπ.

Ταβλε 4: Ρεσπονσε οφ ωαγεσ το προδυχτιϖιτψ

Ελαστιχιτψ ωρτ προδυχτιϖιτψ
Στδ. ερρορ
Οβσερϖατιονσ
Θυαρτερσ

Ωαγε περ ηουρ
Αλλ ωορκερσ Νεω ηιρεσ
0.24
0.79
0.14
0.40
1566161
117243
83
83

Εαρνινγσ περ περσον
Αλλ ωορκερσ Νεω ηιρεσ
0.37
0.83
0.17
0.51
1566161
117243
83
83

Ελαστιχιτιεσ αρε εστιµατεδ υσινγ τηε τωο−στεπ µετηοδ δεσχριβεδ ιν τηε τεξτ. Τηε νυµβερ
οφ οβσερϖατιονσ ισ τηε νυµβερ οφ ινδιϖιδυαλ ωορκερσ ιν τηε ρστ στεπ. Λαβορ προδυχτιϖιτψ
ισ ουτπυτ περ ουρ ιν τηε νον−φαρµ βυσινεσσ σεχτορ φροµ τηε ΒΛΣ προδυχτιϖιτψ ανδ χοστ
προγραµ. Φορ τηε ηουρλψ ωαγε ωε υσε λαβορ προδυχτιϖιτψ περ ηουρ ανδ φορ ρεγρεσσιονσ
οφ εαρνινγσ περ περσον ωε υσε λαβορ προδυχτιϖιτψ περ περσον. Τηε σεχονδ στεπ ινχλυδεσ
σεασοναλ δυµµιεσ.
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Ταβλε 5: Ροβυστνεσσ το αλτερνατιϖε εστιµατορσ

ΩΛΣ
Ελαστιχιτψ ωρτ προδυχτιϖιτψ
Στδ. ερρορ
Μεδιαν
Ελαστιχιτψ ωρτ προδυχτιϖιτψ
Στδ. ερρορ
Μεδιαν, ΩΛΣ
Ελαστιχιτψ ωρτ προδυχτιϖιτψ
Στδ. ερρορ

Ωαγε περ ηουρ
Αλλ ωορκερσ Νεω ηιρεσ
0.25
0.79
0.14
0.40
Αλλ ωορκερσ Νεω ηιρεσ
0.13
0.89
0.20
0.45
Αλλ ωορκερσ Νεω ηιρεσ
0.11
0.89
0.24
0.49

Εαρνινγσ περ περσον
Αλλ ωορκερσ Νεω ηιρεσ
0.36
0.86
0.17
0.50
Αλλ ωορκερσ Νεω ηιρεσ
0.15
0.56
0.24
0.70
Αλλ ωορκερσ Νεω ηιρεσ
−0.05
0.57
0.22
0.72

Ελαστιχιτιεσ αρε εστιµατεδ υσινγ τηε τωο−στεπ µετηοδ δεσχριβεδ ιν τηε τεξτ. ΩΛΣ ωειγητσ
τηε σεχονδ στεπ ρεγρεσσιον βψ τηε ινϖερσε οφ τηε ϖαριανχε οφ τηε ρστ στεπ εστιµατεσ.
Μεδιαν υσεσ τηε µεδιαν ωαγεσ ινστεαδ οφ µεαν ωαγεσ βψ θυαρτερ.

Ταβλε 6: Ροβυστνεσσ το αλτερνατιϖε σαµπλε σελεχτιον χριτερια

Ινχλυδινγ συπερϖισορψ ωορκερσ
Ελαστιχιτψ ωρτ προδυχτιϖιτψ
Στδ. ερρορ
Ινχλυδινγ πυβλιχ σεχτορ
Ελαστιχιτψ ωρτ προδυχτιϖιτψ
Στδ. ερρορ
Νεω ηιρεσ ουτ οφ υνεµπλοψµεντ
Ελαστιχιτψ ωρτ προδυχτιϖιτψ
Στδ. ερρορ

Ωαγε περ ηουρ
Αλλ ωορκερσ Νεω ηιρεσ
0.10
0.57
0.13
0.40
Αλλ ωορκερσ Νεω ηιρεσ
0.06
0.70
0.12
0.48
Αλλ ωορκερσ Νεω ηιρεσ
0.24
0.77
0.14
0.55

Εαρνινγσ περ περσον
Αλλ ωορκερσ Νεω ηιρεσ
0.39
0.70
0.18
0.49
Αλλ ωορκερσ Νεω ηιρεσ
0.33
0.57
0.15
0.54
Αλλ ωορκερσ Νεω ηιρεσ
0.37
0.69
0.17
0.70

Ελαστιχιτιεσ αρε εστιµατεδ υσινγ τηε τωο−στεπ µετηοδ δεσχριβεδ ιν τηε τεξτ. Τηε ταβλε
χοµπαρεσ τηε ρεσυλτσ φορ δι⁄ερεντ χοµποσιτιονσ οφ τηε σαµπλε φροµ ωηιχη τηε ΧΠΣ ωαγεσ
αρε χονστρυχτεδ.
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Ταβλε 7: Ωορκερ ηετερογενειτψ ανδ χοµποσιτιον βιασ

Νο χοντρολσ φορ σκιλλ
Ελαστιχιτψ ωρτ προδυχτιϖιτψ
Στδ. ερρορ
Νο χοντρολσ φορ εξπεριενχε
Ελαστιχιτψ ωρτ προδυχτιϖιτψ
Στδ. ερρορ
Νο χοντρολσ φορ εδυχατιον
Ελαστιχιτψ ωρτ προδυχτιϖιτψ
Στδ. ερρορ
Ονλψ χοντρολσ φορ εδυχατιον
Ελαστιχιτψ ωρτ προδυχτιϖιτψ
Στδ. ερρορ

Ωαγε περ ηουρ
Αλλ ωορκερσ Νεω ηιρεσ
0.14
0.67
0.15
0.41
Αλλ ωορκερσ Νεω ηιρεσ
0.26
0.91
0.14
0.42
Αλλ ωορκερσ Νεω ηιρεσ
0.16
0.54
0.15
0.40
Αλλ ωορκερσ Νεω ηιρεσ
0.22
0.92
0.14
0.44

Εαρνινγσ περ περσον
Αλλ ωορκερσ Νεω ηιρεσ
0.27
0.73
0.18
0.50
Αλλ ωορκερσ Νεω ηιρεσ
0.40
0.94
0.17
0.53
Αλλ ωορκερσ Νεω ηιρεσ
0.30
0.58
0.18
0.48
Αλλ ωορκερσ Νεω ηιρεσ
0.35
0.98
0.17
0.53

Ελαστιχιτιεσ αρε εστιµατεδ υσινγ τηε τωο−στεπ µετηοδ δεσχριβεδ ιν τηε τεξτ. Τηε ταβλε
χοµπαρεσ τηε ρεσυλτσ φορ ϖαρψινγ σπεχι χατιονσ οφ τηε ρστ στεπ ρεγρεσσιον. Τηε ρστ
σπεχι χατιον εξχλυδεσ αλλ χοντρολσ φορ ινδιϖιδυαλ χηαραχτεριστιχσ φροµ τηε ρεγρεσσιον. Τηε
σεχονδ ανδ τηιρδ σπεχι χατιον οµιτ χοντρολσ φορ λαβορ µαρκετ εξπεριενχε ανδ εδυχατιον,
ρεσπεχτιϖελψ. Τηε φουρτη σπεχι χατιον οµιτσ χοντρολσ φορ βοτη εξπεριενχε ανδ δεµογραπηψ
βυτ ινχλυδεσ χοντρολσ φορ εδυχατιον.

Ταβλε 8: ∆ι⁄ερενχεσ αχροσσ γενδερ ανδ αγε γρουπσ

Αγε: 25  60
Ελαστιχιτψ ωρτ
Στδ. ερρορ
Αγε: 20  60
Ελαστιχιτψ ωρτ
Στδ. ερρορ
Αγε: 25  65
Ελαστιχιτψ ωρτ
Στδ. ερρορ
Αγε: 30  45
Ελαστιχιτψ ωρτ
Στδ. ερρορ

προδυχτιϖιτψ

προδυχτιϖιτψ

προδυχτιϖιτψ

προδυχτιϖιτψ

Μεν ανδ
Αλλ ωορκερσ
0.24
0.14
Αλλ ωορκερσ
0.17
0.13
Αλλ ωορκερσ
0.23
0.13
Αλλ ωορκερσ
0.13
0.17

ωοµεν
Νεω ηιρεσ
0.79
0.40
Νεω ηιρεσ
0.34
0.35
Νεω ηιρεσ
0.70
0.40
Νεω ηιρεσ
0.70
0.62

Αλλ

Αλλ

Αλλ

Αλλ

Μεν ονλψ
ωορκερσ Νεω
0.26
0.14
ωορκερσ Νεω
0.21
0.13
ωορκερσ Νεω
0.25
0.14
ωορκερσ Νεω
0.20
0.19

ηιρεσ
1.29
0.55
ηιρεσ
0.71
0.47
ηιρεσ
1.15
0.56
ηιρεσ
1.72
0.71

Ελαστιχιτιεσ αρε εστιµατεδ υσινγ τηε τωο−στεπ µετηοδ δεσχριβεδ ιν τηε τεξτ. Τηε ταβλε
χοµπαρεσ τηε ρεσυλτσ φορ δι⁄ερεντ χοµποσιτιονσ οφ τηε σαµπλε φροµ ωηιχη τηε ΧΠΣ ωαγεσ
αρε χονστρυχτεδ, ϖαρψινγ γενδερ ανδ αγε ρανγεσ.
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Ταβλε 9: Εξογενουσ χηανγεσ ιν προδυχτιϖιτψ

Χορρεχτεδ λαβορ προδυχτιϖιτψ
Ελαστιχιτψ ωρτ προδυχτιϖιτψ
Στδ. ερρορ
ΤΦΠ
Ελαστιχιτψ ωρτ προδυχτιϖιτψ
Στδ. ερρορ
ΤΦΠ, χορρ. φορ φαχτορ υτιλιζατιον
Ελαστιχιτψ ωρτ προδυχτιϖιτψ
Στδ. ερρορ

Ωαγε περ ηουρ
Αλλ ωορκερσ Νεω ηιρεσ
0.33
1.07
0.18
0.47
Αλλ ωορκερσ Νεω ηιρεσ
0.26
1.03
0.19
0.48
Αλλ ωορκερσ Νεω ηιρεσ
0.19
1.06
0.18
0.58

Εαρνινγσ περ περσον
Αλλ ωορκερσ Νεω ηιρεσ
0.43
1.00
0.19
0.55
Αλλ ωορκερσ Νεω ηιρεσ
0.33
0.82
0.20
0.55
Αλλ ωορκερσ Νεω ηιρεσ
0.29
1.07
0.23
0.70

Ελαστιχιτιεσ αρε εστιµατεδ υσινγ τηε τωο−στεπ µετηοδ δεσχριβεδ ιν τηε τεξτ. Τηε ταβλε
χοµπαρεσ τηε ρεσυλτσ φορ ϖαρψινγ µεασυρεσ οφ προδυχτιϖιτψ ιν τηε σεχονδ στεπ ρεγρεσσιον.
Τηε ρστ σπεχι χατιον υσεσ α ρουγη µεασυρε οφ ΤΦΠ, λογ ουτπυτ µινυσ 1
τιµεσ λογ
ηουρσ ωορκεδ, ωηερε 1
ισ τηε λαβορ σηαρε ιν α Χοββ−∆ουγλασ προδυχτιον φυνχτιον.
Τηε σεχονδ ανδ τηιρδ σπεχι χατιονσ υσε τηε θυαρτερλψ ϖερσιον οφ τηε Βασυ, Φερναλδ ανδ
Κιµβαλλ (2006) προδυχτιϖιτψ σεριεσ. Ιν αλλ χασεσ, τηεσε προδυχτιϖιτψ µεασυρεσ αρε υσεδ
το ινστρυµεντ λαβορ προδυχτιϖιτψ.

Ταβλε 10: Ρεσπονσε οφ ωαγεσ οφ ϕοβ χηανγερσ
ΠΣΙ∆, 1970−1991
Ελαστιχιτψ ωρτ υνεµπλοψµεντ
Στδ. ερρορ
Ελαστιχιτψ ωρτ προδυχτιϖιτψ
Στδ. ερρορ
Οβσερϖατιονσ
Ψεαρσ
ΧΠΣ, 1994−2006
Ελαστιχιτψ ωρτ προδυχτιϖιτψ
Στδ. ερρορ
Οβσερϖατιονσ
Θυαρτερσ

Αλλ ωορκερσ
−1.01
0.21
0.43
0.21
52525
21
Αλλ ωορκερσ
0.42
0.54
863600
45

Νεω ηιρεσ

Νεω ηιρεσ
1.31
1.74
62753
45

ϑοβ χηανγερσ
−2.43
0.68
0.96
0.74
6406
21
ϑοβ χηανγερσ
2.02
2.09
57619
45

Τηε ταβλε χοµπαρεσ τηε ρεσπονσε οφ τηε αϖεραγε ωαγε οφ ϕοβ χηανγερσ το τηε αϖεραγε
ωαγε φορ αλλ ωορκερσ ανδ φορ νεω ηιρεσ. Τηε εστιµατεσ φροµ τηε ΠΣΙ∆ υσε ∆εϖερευξσ
(2001) αννυαλ δατα, τακε ινδιϖιδυαλ−σπεχι χ ρστ δι⁄ερενχεσ ανδ ινχλυδε α λινεαρ τιµε
τρενδ. Τηε εστιµατεσ φροµ τηε ΧΠΣ αρε εστιµατεδ υσινγ τηε τωο−στεπ µετηοδ δεσχριβεδ
ιν τηε τεξτ. Ιν ορδερ το βε χονσιστεντ ωιτη τηε οτηερ εστιµατεσ ιν τηισ παπερ, ϕοβ σταψερσ
ινχλυδε ϕοβ−το−ϕοβ µοϖερσ.
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Ταβλε 11: Ωαγε ριγιδιτψ βεφορε τηε Γρεατ Μοδερατιον

1984−2006
Ελαστιχιτψ ωρτ προδυχτιϖιτψ
Στδ. ερρορ
1979−2006
Ελαστιχιτψ ωρτ προδυχτιϖιτψ
Στδ. ερρορ

Ωαγε περ ηουρ
Αλλ ωορκερσ Νεω ηιρεσ
0.24
0.79
0.14
0.40
Αλλ ωορκερσ Νεω ηιρεσ
0.18
0.49
0.11
0.32

Εαρνινγσ περ περσον
Αλλ ωορκερσ Νεω ηιρεσ
0.37
0.83
0.17
0.51
Αλλ ωορκερσ Νεω ηιρεσ
0.20
0.30
0.10
0.35

Τηε ταβλε χοµπαρεσ τηε ρεσυλτσ φορ ουρ βασελινε σαµπλε οφ ποστ 1984 δατα το τηε φυλλ
σαµπλε σταρτινγ ιν 1979. Ελαστιχιτιεσ αρε εστιµατεδ υσινγ τηε τωο−στεπ µετηοδ δεσχριβεδ
ιν τηε τεξτ.
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Ταβλε 12: Σιµυλατεδ ελαστιχιτιεσ φορ τηε εξιβλε ωαγε µοδελ
β
0.200
0.200
0.200
0.200
0.200
0.200
0.400
0.400
0.400
0.400
0.400
0.400
0.600
0.600
0.600
0.600
0.600
0.600
0.800
0.800
0.800
0.800
0.800
0.800
0.980
0.980
0.980
0.980
0.980
0.980

0.050
0.100
0.300
0.500
0.700
0.900
0.050
0.100
0.300
0.500
0.700
0.900
0.050
0.100
0.300
0.500
0.700
0.900
0.050
0.100
0.300
0.500
0.700
0.900
0.050
0.100
0.300
0.500
0.700
0.900

δ λογ ω

δ λογ ψ

δ λογ ω
δ λογ ψ

δ λογ ω
δ λογ ψ

δ λογ ω

δ λογ ω

δ λογ ψ
δ λογ ψ

δ λογ 
δ λογ ψ


ψ

υ
ψ

0.727
0.843
0.951
0.978
0.990
0.997
0.592
0.751
0.919
0.963
0.984
0.996
0.499
0.677
0.889
0.949
0.977
0.994
0.431
0.616
0.861
0.935
0.971
0.992
0.384
0.570
0.837
0.923
0.966
0.991

1.126
1.300
1.464
1.505
1.524
1.535
0.920
1.160
1.415
1.483
1.514
1.532
0.777
1.047
1.369
1.461
1.504
1.530
0.672
0.954
1.327
1.440
1.494
1.527
0.600
0.884
1.291
1.422
1.487
1.525

0.732
0.845
0.951
0.978
0.990
0.997
0.598
0.754
0.920
0.964
0.984
0.996
0.505
0.680
0.890
0.949
0.978
0.994
0.437
0.620
0.862
0.936
0.971
0.992
0.390
0.574
0.839
0.924
0.966
0.991

0.646
0.648
0.649
0.650
0.650
0.650
0.643
0.647
0.649
0.650
0.650
0.650
0.642
0.646
0.649
0.650
0.650
0.650
0.641
0.646
0.649
0.649
0.650
0.650
0.640
0.645
0.648
0.649
0.649
0.650

0.650
0.650
0.650
0.650
0.650
0.650
0.650
0.650
0.650
0.650
0.650
0.650
0.650
0.650
0.650
0.650
0.650
0.650
0.650
0.650
0.650
0.650
0.650
0.650
0.650
0.649
0.650
0.649
0.650
0.650

1.171
1.191
1.221
1.231
1.236
1.239
1.561
1.588
1.627
1.641
1.647
1.652
2.341
2.381
2.443
2.462
2.471
2.478
4.684
4.761
4.878
4.921
4.945
4.949
46.749
47.518
48.772
49.103
49.352
49.486

1.171
1.192
1.221
1.231
1.236
1.239
1.561
1.588
1.627
1.642
1.647
1.653
2.342
2.381
2.444
2.463
2.472
2.478
4.686
4.763
4.880
4.923
4.948
4.951
46.782
47.554
48.811
49.144
49.392
49.528

0.240
0.243
0.250
0.251
0.252
0.254
0.319
0.324
0.333
0.335
0.338
0.338
0.479
0.486
0.499
0.503
0.505
0.507
0.957
0.975
0.998
1.007
1.011
1.013
9.542
9.721
9.979
10.046
10.107
10.129

Τηε ταβλε ρεπορτσ σιµυλατεδ ελαστιχιτιεσ φορ δι⁄ερεντ χαλιβρατιονσ οφ τηε µοδελ. Ωε ϖαρψ
τηε οω ϖαλυε οφ υνεµπλοψµεντ β ανδ ωορκερσ βαργαινινγ ποωερ . Οτηερ παραµετερσ
αρε χαλιβρατεδ ασ ιν Σηιµερ (2005). Τηε ρεπορτεδ ελαστιχιτιεσ αρε αϖεραγεσ οφ 1000 σιµ−
υλατιονσ οφ 89 θυαρτερσ. Αλλ σιµυλατεδ δατα αρε ιν λογ ρστ δι⁄ερενχεσ. Τηε µοδελ ισ
σιµυλατεδ ατ ωεεκλψ φρεθυενχψ ανδ αγγρεγατεδ το θυαρτερλψ δατα βεφορε χοµπυτινγ τηε
στατιστιχσ. Ιν βολδ φαχε τηε χαλιβρατιονσ οφ Σηιµερ (2005) ανδ Ηαγεδορν ανδ Μανοϖσκιι
(2008). ω ισ τηε αϖεραγε ωαγε ιν τηε µοδελ, ψ ισ αϖεραγε προδυχτιϖιτψ, ω
 ανδ ψ αρε τηε
περµανεντ ϖαλυεσ οφ τηεσε ϖαριαβλεσ (σεε σεχτιον 4.2),  ισ λαβορ µαρκετ τιγητνεσσ ανδ  ξ
δενοτεσ τηε στανδαρδ δεϖιατιον οφ ϖαριαβλε ξ.
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Ταβλε 13: Σιµυλατιον ρεσυλτσ φορ ριγιδ ωαγε µοδελσ
Μοδελ
Σηιµερ, ΑΕΡ χαλιβρατιον
Σµαλλ συρπλυσ χαλιβρατιον
Χουντερχψχλιχαλ βαργαινινγ ποωερ
Ον−τηε−ϕοβ ωαγε ριγιδιτψ

δ λογ ω

δ λογ ψ

δ λογ ων
δ λογ ψ

δ λογ ωσ
δ λογ ψ

δ λογ ωα
δ λογ ψ

δ λογ 
δ λογ ψ

υ
ψ

0.985
0.384
0.601
0.985

0.986
0.389
0.228
0.648

0.986
0.389
0.228
0.159

0.986
0.389
0.228
0.163

1.646
46.516
24.028
1.646

0.413
11.706
6.002
0.413

Τηε ταβλε ρεπορτσ σιµυλατεδ ελαστιχιτιεσ φορ δι⁄ερεντ µοδελσ, ϖαρψινγ τηε τψπε οφ ωαγε
ριγιδιτψ. Παραµετερσ αρε χαλιβρατεδ ασ ιν Σηιµερ (2005), εξχεπτ φορ τηε σµαλλ συρπλυσ
χαλιβρατιον ωηερε τηε οω υτιλιτψ οφ υνεµπλοψµεντ ισ 0:98 οφ περ περιοδ προδυχτιϖιτψ
ανδ τηε ωορκερ βαργαινινγ ποωερ ισ 0:05. Ιν εαχη σιµυλατιον τηε ϖαχανχψ ποστινγ χοστ ισ
χηοσεν το νορµαλιζε στεαδψ στατε λαβορ µαρκετ τιγητνεσσ το υνιτψ. Τηε ρεπορτεδ ελαστιχ−
ιτιεσ αρε αϖεραγεσ οφ 1000 σιµυλατιονσ οφ 89 θυαρτερσ. Αλλ σιµυλατεδ δατα αρε ιν λογ ρστ
δι⁄ερενχεσ. Τηε µοδελσ αρε σιµυλατεδ ατ ωεεκλψ φρεθυενχψ ανδ αγγρεγατεδ το θυαρτερλψ
δατα βεφορε χοµπυτινγ τηε στατιστιχσ.

Φιγυρε 1: Φραχτιον οφ νεω ηιρεσ αµονγ εµπλοψεδ ωορκερσ

.07

.08

.09

.1

Fraction of newly hired workers among employed workers

1980

1985

1990

1995

2000

2005

Τηε γραπη πρεσεντσ τηε νυµβερ οφ νεω ηιρεσ ασ α φραχτιον οφ τηε τοταλ νυµβερ οφ εµπλοψεδ
ωορκερσ. Τηε σαµπλε ινχλυδεσ αλλ ινδιϖιδυαλσ ιν τηε ΧΠΣ ωηο αρε εµπλοψεδ ιν τηε πριϖατε
νον−φαρµ βυσινεσσ σεχτορ ανδ αρε βετωεεν 25 ανδ 60 ψεαρσ οφ αγε (µεν ανδ ωοµεν),
εξχλυδινγ συπερϖισορψ ωορκερσ. Νεω ηιρεσ αρε ωορκερσ τηατ ωερε νον−εµπλοψεδ ατ λεαστ
ονχε ωιτηιν τηε πρεϖιουσ 3 µοντησ. Τηε γαπσ ιν τηε γραπη αρε θυαρτερσ ωηεν ιτ ισ νοτ
ποσσιβλε το ιδεντιφψ νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ, σεε Αππενδιξ Α. Τηε γρεψ αρεασ ινδιχατε ΝΒΕΡ
ρεχεσσιονσ.
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Φιγυρε 2: Χηαραχτεριστιχσ οφ νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ οϖερ τιµε
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Τηε γρεεν δοττεδ λινε ισ τηε αϖεραγε φορ αλλ ωορκερσ ανδ τηε βλυε σολιδ λινε φορ νεω ηιρεσ.
Εδυχατιον χοδινγ χηανγεσ ιν 1992. Ιν ορδερ νοτ το λοοσε τηατ οβσερϖατιον, ωε ρεγρεσσεδ
τηε αϖεραγε εδυχατιον λεϖελ ιν τηε σαµπλε ον α τηιρδ ορδερ πολψνοµιαλ ιν τιµε ανδ α ποστ
1992 δυµµψ ανδ τοοκ τηε ρεσιδυαλσ, αδδινγ βαχκ υπ τηε πολψνοµιαλ βυτ νοτ τηε δυµµψ
το χορρεχτ τηε ρεσυλτινγ λεϖελ σηιφτ. Τηε σαµπλε ινχλυδεσ αλλ ινδιϖιδυαλσ ιν τηε ΧΠΣ ωηο
αρε εµπλοψεδ ιν τηε πριϖατε νον−φαρµ βυσινεσσ σεχτορ ανδ αρε βετωεεν 25 ανδ 60 ψεαρσ
οφ αγε (µεν ανδ ωοµεν), εξχλυδινγ συπερϖισορψ ωορκερσ. Νεω ηιρεσ αρε ωορκερσ τηατ
ωερε νον−εµπλοψεδ ατ λεαστ ονχε ωιτηιν τηε πρεϖιουσ 3 µοντησ. Τηε γαπσ ιν τηε γραπη
αρε θυαρτερσ ωηεν ιτ ισ νοτ ποσσιβλε το ιδεντιφψ νεωλψ ηιρεδ ωορκερσ, σεε Αππενδιξ Α.
Τηε γρεψ αρεασ ινδιχατε ΝΒΕΡ ρεχεσσιονσ.
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Λιστ οφ ταβλεσ
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3.
4.
5.
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2.
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