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Τηε Εmπλοψmεντ Ε¤εχτ οφ
Ρεφορmινγ α Πυβλιχ Εmπλοψmεντ Αγενχψ
Ανδρεψ Λαυνοϖα); β); χ) ανδ Κλαυσ Wλδεα); β); χ); 1
α)

Dεπαρτmεντ οφ Εχονοmιχσ, Υνιϖερσιτψ οφ Μαινζ, ϑακοβ−Wελδερ−Wεγ 4, 55128 Μαινζ, Γερmανψ
Dεπαρτmεντ οφ Εχονοmιχσ (ΙΡΕΣ), Υνιϖερσιτ χατηολιθυε δε Λουϖαιν, Πλαχε Μοντεσθυιευ 3,
1348 Λουϖαιν−λα−Νευϖε, Βελγιυm
χ)
ΧΕΣιφο, Χεντερ φορ Εχονοmιχ Στυδιεσ, Σχηαχκστρ. 4, 80539 Μυνιχη, Γερmανψ
β)

Αυγυστ 2015

Βψ ηοω mυχη δοεσ αν ινχρεασε ιν οπερατινγ ε¤εχτιϖενεσσ οφ α πυβλιχ εmπλοψmεντ
αγενχψ (ΠΕΑ) ανδ α ρεδυχτιον οφ υνεmπλοψmεντ βενε…τσ ρεδυχε υνεmπλοψmεντ?
Υσινγ α ρεχεντ λαβουρ mαρκετ ρεφορm ιν Γερmανψ ασ βαχκγρουνδ, ωε …νδ τηατ
αν ενηανχεδ ε¤εχτιϖενεσσ οφ τηε ΠΕΑ εξπλαινσ αβουτ 20% οφ τηε οβσερϖεδ ποστ−
ρεφορm υνεmπλοψmεντ δεχλινε. Τηε ρολε οφ υνεmπλοψmεντ βενε…τ ρεδυχτιον εξ−
πλαινσ ϕυστ αβουτ 5% οφ τηε οβσερϖεδ δεχλινε. Dυε το δισινχεντιϖε ε¤εχτσ ρεσυλτινγ
φροm τηε ρεφορm, τηε ρεφορm οφ τηε ΠΕΑ χουλδ ηαϖε ηαδ αν εϖεν ηιγηερ ιmπαχτ ον
υνεmπλοψmεντ ρεδυχτιον ιφ τηερε ηαδ βεεν λεσσ φοχυσ ον λονγ−τερm υνεmπλοψεδ
ωορκερσ.
ϑΕΛ Χοδεσ: Ε24, ϑ65, ϑ68
Κεψωορδσ: Εmπλοψmεντ αγενχιεσ, υνεmπλοψmεντ βενε…τσ
λαβουρ mαρκετ ρεφορm, υνεmπλοψmεντ, στρυχτυραλ mοδελ
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Ιντροδυχτιον

Υνδερστανδινγ τηε δετερmιναντσ οφ υνεmπλοψmεντ ηασ αλωαψσ βεεν ατ τηε χεντερ οφ εχονοmιχ
ρεσεαρχη ανδ πυβλιχ ιντερεστ αλικε. Τηισ ισ τρυε ιν “ολδ τιmεσ” ωηεν οιλ πριχε σηοχκσ ηιτ ΟΕΧD
χουντριεσ, ϕυστ ασ mυχη ασ τοδαψ ιν τηε αφτερmατη οφ τηε …νανχιαλ χρισισ.
Ιτ ισ ωιδελψ αχχεπτεδ βψ νοω τηατ λαβουρ mαρκετ ινστιτυτιονσ συχη ασ τηε υνεmπλοψmεντ
βενε…τ σψστεm, τραδε υνιονσ, mινιmυm ωαγεσ, εmπλοψmεντ προτεχτιον λεγισλατιον ανδ λαβουρ
ταξεσ στανδ αmονγ κεψ δετερmιναντσ οφ υνεmπλοψmεντ ιν ΟΕΧD χουντριεσ (σεε ε.γ. Βλαυ
ανδ Καην, 1999, ανδ Νιχκελλ ανδ Λαψαρδ, 1999). Dεσπιτε τηειρ αππαρεντ ηετερογενειτψ, αλλ
τηεσε ινστιτυτιονσ ηαϖε ονε σαλιεντ τραιτ ιν χοmmον: ωηατεϖερ τηε δεγρεε οφ χοορδινατιον
φριχτιονσ, τηεψ σηαπε τηε ινχεντιϖεσ οφ τηε mαρκετ παρτιχιπαντσ. ϑυστ ιν χοντραστ το τηατ στανδσ
ανοτηερ ιmπορταντ λαβουρ mαρκετ ινστιτυτιον: τηε πυβλιχ εmπλοψmεντ αγενχψ. Wηατεϖερ
τηε ινχεντιϖεσ οφ τηε mαρκετ παρτιχιπαντσ, πυβλιχ εmπλοψmεντ αγενχιεσ ρεδυχε τηε δεγρεε οφ
χοορδινατιον φριχτιονσ (Πετρονγολο ανδ Πισσαριδεσ, 2001).
Wηιλε εmπλοψmεντ ε¤εχτσ οφ υνεmπλοψmεντ βενε…τσ, υνιονσ, εmπλοψmεντ προτεχτιον ανδ
ταξατιον ηαϖε βεεν θυιτε εξτενσιϖελψ στυδιεδ το τηισ δατε, τηερε ισ συρπρισινγλψ λιττλε εϖιδενχε
ον τηε ρολε οφ α πυβλιχ εmπλοψmεντ αγενχψ (ΠΕΑ) ιν ρεδυχινγ εθυιλιβριυm υνεmπλοψmεντ.
Τηε πρεσεντ παπερ …λλσ τηισ γαπ.
Wε υσε τηε υνιθυε σετυπ οφ α χοmπρεηενσιϖε λαβουρ mαρκετ ρεφορm ιντροδυχεδ βετωεεν
2003 ανδ 2005 ιν Γερmανψ. Τηισ ρεφορm ινδυχεδ αν ινχρεασε ιν οπερατινγ ε¤εχτιϖενεσσ οφ
τηε Φεδεραλ Εmπλοψmεντ Αγενχψ (α ΠΕΑ) ανδ ρεδυχεδ τηε γενεροσιτψ οφ παψmεντσ το τηε
υνεmπλοψεδ.2 Wε στρυχτυραλλψ εστιmατε τηε ε¤εχτ οφ τηε ινχρεασε οφ οπερατινγ ε¤εχτιϖενεσσ
ον τηε εθυιλιβριυm υνεmπλοψmεντ ρατε. Wε τηεν χοmπαρε τηισ ιmπαχτ ωιτη τηε ιmπαχτ οφ τηε
ρεδυχτιον οφ υνεmπλοψmεντ ασσιστανχε βενε…τσ. Wε …νδ τηατ οργανιζινγ τηε ωορκ οφ α ΠΕΑ
ιν α mορε ε′χιεντ ωαψ ηασ σχορεδ α mυχη βεττερ ρεσυλτ τηαν χρεατινγ πεχυνιαρψ ινχεντιϖεσ
τηρουγη υνεmπλοψmεντ ασσιστανχε βενε…τσ. Θυαντιτατιϖελψ, τηε ρε−οργανιζατιον οφ τηε αγενχψ
ισ ρεσπονσιβλε φορ α 0.69 το 0.88 περχενταγε ποιντ δροπ οφ τηε εθυιλιβριυm υνεmπλοψmεντ ρατε,
εξπλαινινγ 17.7% το 22.5% οφ τηε οβσερϖεδ ποστ−ρεφορm δεχλινε ιν υνεmπλοψmεντ. Βενε…τ
ρεδυχτιον, ιν χοντραστ, αδδσ ονλψ 0.18 το 0.20 περχενταγε ποιντσ το τηε φαλλ οφ τηε εθυιλιβ−
ριυm υνεmπλοψmεντ ρατε. Τηισ εξπλαινσ mερελψ 4.6% το 5.1% οφ τηε οβσερϖεδ ποστ−ρεφορm
υνεmπλοψmεντ δεχλινε.
Φυρτηερmορε, ανδ σοmεωηατ συρπρισινγλψ, ωε …νδ αν “υνεmπλοψmεντ παραδοξ”: Αν ιν−
χρεασε ιν ε¤εχτιϖενεσσ οφ α ΠΕΑ χαν λεαδ το αν ινχρεασε οφ τηε υνεmπλοψmεντ ρατε. Αν
αmβιγυουσ ρεσπονσε οφ τηε υνεmπλοψmεντ ρατε το τηε ρεφορm χαν αρισε, φορ ινστανχε, ιφ τηε
ρεφορm δεσιγν φαϖουρσ λονγ−τερm υνεmπλοψεδ ωορκερσ mορε τηαν σηορτ−τερm ονεσ. Wηεν α
ΠΕΑ βεχοmεσ mορε ε¤εχτιϖε ιν mατχηινγ τηε λονγ−τερm υνεmπλοψεδ, σεαρχη ε¤ορτ ανδ ηενχε
εξιτ ρατεσ οφ λονγ−τερm υνεmπλοψεδ ωορκερσ γο υπ. Σηορτ−τερm υνεmπλοψεδ ωορκερσ αντιχ−
ιπατε τηισ ινχρεασε ιν τηε εξιτ ρατε ανδ τηερεφορε ηαϖε λεσσ ινχεντιϖεσ το σεαρχη ιντενσιϖελψ
ωηιλε στιλλ βεινγ σηορτ−τερm υνεmπλοψεδ. Χονσεθυεντλψ, σεαρχη ε¤ορτ ανδ εξιτ ρατεσ οφ τηε
σηορτ−τερm υνεmπλοψεδ γο δοων. Ασ λονγ ασ τηε δισινχεντιϖε ε¤εχτ ον τηε σηορτ−τερm υνεm−
πλοψεδ ωορκερσ ισ στρονγερ τηαν τηε ποσιτιϖε ιν‡υενχε ον τηε λονγ−τερm υνεmπλοψεδ ωορκερσ,
τηε υνεmπλοψmεντ ρατε ρισεσ ωηεν τηε ΠΕΑ βεχοmεσ mορε προδυχτιϖε.
2
Wε υσε τηε τερm ε¤εχτιϖενεσσ το δενοτε τοταλ φαχτορ προδυχτιϖιτψ οφ τηε mατχηινγ φυνχτιον. Τηισ δι¤ερσ
φροm ινδιϖιδυαλ σεαρχη προδυχτιϖιτψ. Σεε ουρ mοδελ σπεχι…χατιον βελοω φορ δεταιλσ.
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Θυαντιτατιϖελψ, ωε ινδεεδ …νδ τηατ τηε ρεφορm’σ φοχυσ ον λονγ−τερm υνεmπλοψεδ ωορκερσ
ωεακενεδ τηε οϖεραλλ ιντενδεδ γοαλ. Ιφ τηε ινχρεασε ιν mατχηινγ ε¤εχτιϖενεσσ οφ τηε αγενχψ
φορ τηε λονγ−τερm υνεmπλοψεδ ωορκερσ ηαδ βεεν ϕυστ ασ ηιγη ασ τηε (σmαλλερ) ινχρεασε ιν
ε¤εχτιϖενεσσ φορ τηε σηορτ−τερm υνεmπλοψεδ, τηε ρεφορm ωουλδ ηαϖε ρεδυχεδ τηε εθυιλιβριυm
υνεmπλοψmεντ ρατε βψ φυρτηερ 0.21 περχενταγε ποιντσ. Αππαρεντλψ, τηε εξτρα ινχρεασε οφ
mατχηινγ ε′χιενχψ φορ τηε λονγ−τερm υνεmπλοψεδ ωορκερσ ωασ τοο mυχη οφ α γοοδ τηινγ.
Ουρ mοδελ σηαρεσ α νυmβερ οφ ελεmεντσ ωιτη τηε εξιστινγ σεαρχη ανδ mατχηινγ λιτερατυρε.
Wορκερσ αρε εξ−αντε ηετερογενεουσ ιν σκιλλσ, ασ ιν Μορτενσεν ανδ Πισσαριδεσ (1999) ανδ Ποστελ−
ςιναψ ανδ Ροβιν (2002), ανδ εξ−ποστ ηετερογενεουσ ιν δυρατιον οφ τηειρ υνεmπλοψmεντ σπελλσ.
Τηε mοδελ αλλοωσ φορ τιmε−δεπενδεντ υνεmπλοψmεντ βενε…τσ, ασ ιν Αλβρεχητ ανδ ςροmαν
(2005) ανδ Χολεσ ανδ Μαστερσ (2006), το χαπτυρε τηε δι¤ερενχεσ βετωεεν υνεmπλοψmεντ
ινσυρανχε (ΥΙ) ανδ υνεmπλοψmεντ ασσιστανχε (ΥΑ) παψmεντσ. Βενε…τσ αρε προπορτιοναλ το
παστ ωαγεσ, ασ ιν Χηρον ανδ Λανγοτ (2010), ανδ τηερε ισ α …ξεδ τιmε λιmιτ ον ΥΙ. Wορκερσ
οπτιmαλλψ χηοοσε σεαρχη ε¤ορτ, ασ ιν Χαηυχ ανδ Λεηmανν (2000) ανδ Λεηmανν ανδ ϖαν
δερ Λινδεν (2007), ανδ εξπεριενχε νεγατιϖε δυρατιον δεπενδενχε οφ τηειρ εξιτ ρατεσ ουτ οφ
υνεmπλοψmεντ δυε το Βαψεσιαν λεαρνινγ. Τηε σιmυλτανεουσ πρεσενχε οφ α δυρατιον−χοντινγεντ
ε¤εχτιϖενεσσ οφ τηε ΠΕΑ ανδ τιmε−δεπενδεντ υνεmπλοψmεντ βενε…τσ ιν ουρ mοδελ αλλοωσ φορ
αν εασψ χοmπαρισον οφ τηε εθυιλιβριυm ε¤εχτσ οφ τηε ρεφορmσ οφ τηεσε τωο ινστιτυτιονσ.
Τηε σετυπ χλοσεστ το τηισ παπερ ισ ουρ εαρλιερ εθυιλιβριυm αναλψσισ οφ νονστατιοναρψ σεαρχη
ανδ mατχηινγ (Λαυνοϖ ανδ Wλδε, 2013). Φροm α τηεορετιχαλ περσπεχτιϖε, ωε εξτενδ τηισ
mοδελ το αλλοω φορ α mατχηινγ ε¤εχτιϖενεσσ οφ τηε πυβλιχ εmπλοψmεντ αγενχψ τηατ χηανγεσ
δυε το α ρεφορm ανδ τηατ ϖαριεσ ωιτη δυρατιον οφ υνεmπλοψmεντ. Τηισ τηεορετιχαλλψ τινψ
εξτενσιον ηασ δραmατιχ ιmπλιχατιονσ φορ πολιχψ εϖαλυατιον. Φιρστ, ωε αρε αβλε το ταλκ αβουτ
τηε ε¤εχτσ οφ τηε Ηαρτζ ΙΙΙ ρεφορm (ωηιχη ισ νοτ ποσσιβλε ιν ουρ εαρλιερ ωορκ). Σεχονδ, ωε αρε
αβλε το ιδεντιφψ ανδ αναλψσε τηε υνεmπλοψmεντ παραδοξ. Τηιρδ, ωε θυαντιφψ τηισ ε¤εχτ ηερε
(ανδ σλιγητλψ αmενδ ουρ εαρλιερ εστιmατεσ οφ τηε Ηαρτζ Ις ρεφορm) υσινγ α νοϖελ εστιmατιον
προχεδυρε.
Το θυαντιφψ τηε εmπλοψmεντ ε¤εχτ οφ τηε ρεφορm οφ τηε ΠΕΑ ιν Γερmανψ ωε εστιmατε ουρ
τηεορετιχαλ mοδελ υσινγ τηε φολλοωινγ τωο−σταγε προχεδυρε. Ατ τηε …ρστ σταγε ωε εστιmατε αλλ
παραmετερσ οφ τηε πρε−ρεφορm στεαδψ στατε φροm τηε πρε−ρεφορm δατα, κεεπινγ mατχηινγ ε¤εχ−
τιϖενεσσ παραmετερσ οφ τηε αγενχψ φορ σηορτ− ανδ λονγ−τερm υνεmπλοψεδ ωορκερσ νορmαλιζεδ
το υνιτψ. Εστιmατιον ατ τηε …ρστ σταγε ισ φυλλψ στρυχτυραλ, βψ mαξιmυm λικελιηοοδ, ασ ε.γ. ιν
Ριδδερ ανδ ϖαν δε Βεργ (1998). Τηε δατα αρε τηε συρϖεψ δατα ον ινδιϖιδυαλ εmπλοψmεντ
ηιστοριεσ τακεν φροm τηε Γερmαν Σοχιο−Εχονοmιχ Πανελ. Ατ τηε σεχονδ σταγε ωε υσε βοτη
πρε−ρεφορm ανδ ποστ−ρεφορm δατα το εστιmατε τηε ρεφορm−ινδυχεδ ινχρεασε οφ τηε mατχηινγ
ε¤εχτιϖενεσσ οφ ΠΕΑ φορ σηορτ− ανδ λονγ−τερm υνεmπλοψεδ, τακινγ τηε εστιmατεσ φροm τηε
…ρστ σταγε ασ γιϖεν. Εστιmατιον ατ τηε σεχονδ σταγε ισ αγαιν φυλλψ στρυχτυραλ, υσινγ ινδιρεχτ
ινφερενχε ασ ε.γ. ιν Λισε (2013) ανδ Βαγγερ ετ αλ. (2014). Τηε δατα αρε τηε ρεγιοναλ τιmε
σεριεσ δατα ον mατχηεσ, ϖαχανχιεσ ανδ υνεmπλοψmεντ χολλεχτεδ βψ τηε Ινστιτυτε φορ Εmπλοψ−
mεντ Ρεσεαρχη (ΙΑΒ, Νρνβεργ). Αυξιλιαρψ ρεγρεσσιονσ ατ τηε σεχονδ στεπ mατχη τηε ιmπαχτ
χοε′χιεντ οφ τηε ρεφορm οφ τηε ΠΕΑ ον λογ−mατχηεσ φορ σηορτ− ανδ λονγ−τερm υνεmπλοψεδ
ωορκερσ.3 Τηε εντιρε τωο−στεπ αππροαχη ισ σιmιλαρ το τηε ονε οφ Ποστελ−ςιναψ ανδ Τυρον
(2010). Εστιmατεδ ινχρεασεσ οφ τηε ε¤εχτιϖενεσσ οφ τηε αγενχψ δυε το τηε ρεφορm οφ τηε ΠΕΑ
3

Φαηρ ανδ Συνδε (2009) ανδ Κλινγερ ανδ Ροτηε (2012) υσε σιmιλαρ ρεγρεσσιονσ το ασσεσσ τηε ρεφορm.
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ιmmεδιατελψ λεαδ το τηε χηανγε ιν εθυιλιβριυm υνεmπλοψmεντ χαυσεδ βψ τηισ ρεφορm.
Το τηε βεστ οφ ουρ κνοωλεδγε, ουρ παπερ ισ τηε …ρστ το εστιmατε τηε εθυιλιβριυm εmπλοψ−
mεντ ε¤εχτ οφ α ρεφορm οφ α ΠΕΑ. Τηε χλοσεστ παπερσ το ουρσ ιν τηε στρυχτυραλ λιτερατυρε
ον εmπλοψmεντ αγενχιεσ αρε Πισσαριδεσ (1979) ανδ Φουγρε ετ αλ. (2009). Πισσαριδεσ (1979)
χονσιδερσ α τηεορετιχαλ εθυιλιβριυm σεαρχη mοδελ ιν ωηιχη υνεmπλοψεδ ωορκερσ χαν οβταιν ϕοβ
ο¤ερσ ειτηερ ϖια α ΠΕΑ, ορ ϖια α ΠΕΑ ανδ τηρουγη πριϖατε σεαρχη. Βοτη σεαρχη χηαννελσ αρε
χοστλψ το ωορκερσ ανδ α mατχη ϖια ΠΕΑ ισ χοστλψ το …ρmσ. Πισσαριδεσ (1979) σηοωσ τηατ ηισ
mοδελ δισπλαψσ ωηατ χουλδ βε χαλλεδ α “πυβλιχ−πριϖατε υνεmπλοψmεντ παραδοξ”: Αν ιmπροϖε−
mεντ οφ τηε mατχηινγ τεχηνολογψ οφ τηε ΠΕΑ χαν ινχρεασε τηε αγγρεγατε υνεmπλοψmεντ ρατε.
Φουγρε ετ αλ. (2009) σετ υπ α ονε−σιδεδ εmπιριχαλ ϕοβ σεαρχη mοδελ το εϖαλυατε τηε οπτιmαλ
πριϖατε σεαρχη ε¤ορτ ωηεν τηε ΠΕΑ προϖιδεσ ϕοβ ο¤ερσ ατ αν εξογενουσ ρατε ανδ ωηεν πρι−
ϖατε σεαρχη ισ χοστλψ. Τηειρ mοδελ λικεωισε ιmπλιεσ α πυβλιχ−πριϖατε υνεmπλοψmεντ παραδοξ.
Εστιmατινγ τηειρ mοδελ ωιτη Φρενχη δατα, ηοωεϖερ, τηεψ …νδ τηατ α mορε προδυχτιϖε ΠΕΑ
χλεαρλψ ινχρεασεσ εξιτ φροm υνεmπλοψmεντ.
Εϖεν τηουγη ουρ mοδελ δοεσ νοτ ινχλυδε πριϖατε σεαρχη, ωε στιλλ οβταιν αν υνεmπλοψmεντ
παραδοξ. Ουρσ ισ ιντερτεmποραλ ιν νατυρε, βεινγ α χονσεθυενχε οφ τηε ηετερογενουσ χηανγε
οφ τηε αγενχψ’σ mατχηινγ ε¤εχτιϖενεσσ φορ λονγ−τερm ανδ σηορτ−τερm υνεmπλοψεδ ωορκερσ ανδ
τηε αντιχιπατιον βψ τηε σηορτ−τερm υνεmπλοψεδ ωορκερσ. Γοινγ βεψονδ τηεσε τωο παπερσ, ωε
αλσο εϖαλυατε τηε ιmπαχτ οφ α ρεαλ−λιφε ρεφορm οφ α ΠΕΑ ανδ εmπηασιζε τηε ιmπορτανχε οφ αν
ιmπροϖεδ ΠΕΑ ρελατιϖε το χηανγεσ ιν υνεmπλοψmεντ βενε…τσ.
Οτηερ παπερσ ρελατεδ το ουρ αναλψσισ ινχλυδε ϑυνγ ανδ Κυην (2014) ανδ Κρεβσ ανδ
Σχηε¤ελ (2014). ϑυνγ ανδ Κυην (2014) σηοω τηατ λοω ε¤εχτιϖενεσσ οφ α ΠΕΑ ιν mατχηινγ
υνεmπλοψεδ ωιτη ϖαχαντ ϕοβσ ισ λαργελψ ρεσπονσιβλε φορ τηε δι¤ερενχε ιν “ινσ” ανδ “ουτσ”
οφ υνεmπλοψmεντ βετωεεν Γερmανψ ανδ τηε ΥΣ ιν τηε 1980σ ανδ 90σ. Κρεβσ ανδ Σχηε¤ελ
(2014) αργυε τηατ αν ινχρεασεδ ε¤εχτιϖενεσσ οφ α ΠΕΑ ρεδυχεσ τηε χοστ οφ ρεχεσσιονσ.4
Ουρ παπερ αλσο χοντριβυτεσ το τωο φυρτηερ στρανδσ οφ τηε λιτερατυρε τηατ δεαλ ωιτη λαβουρ
mαρκετ πολιχιεσ ανδ ινστιτυτιονσ. Φιρστ, ωε αδδ το τηε στρυχτυραλ λιτερατυρε ωηιχη θυαντι−
…εσ τηε εmπλοψmεντ ε¤εχτ οφ ινστιτυτιονσ. Το γιϖε α φεω ρεχεντ εξαmπλεσ οφ τηισ λιτερατυρε,
Ψασηιϖ (2004) ανδ Πριεσ ανδ Ρογερσον (2005) σιmυλατε τηε ινδιϖιδυαλ ανδ ϕοιντ ιmπαχτ οφ
α ωιδε αρραψ οφ ινστιτυτιονσ, συχη ασ υνεmπλοψmεντ ινσυρανχε, ηιρινγ συβσιδψ, λαβουρ ταξεσ
ανδ mινιmυm ωαγεσ. Χαηυχ ανδ Μαληερβετ (2004) χαλιβρατε τηε εmπλοψmεντ ε¤εχτ οφ αν
εξπεριενχε−ρατεδ σψστεm οφ …νανχινγ υνεmπλοψmεντ βενε…τσ. Ιmmερϖολλ ετ αλ. (2007) περ−
φορm mιχροσιmυλατιονσ ον τηε ιν‡υενχε οφ ιν−ωορκ βενε…τσ ανδ Λ’Ηαριδον ανδ Μαληερβετ
(2009) λοοκ ιντο τηε ε¤εχτ οφ εmπλοψmεντ προτεχτιον τηρουγη λαψο¤ ταξ ανδ παψρολλ συβσιδψ.
Βοερι ανδ Βυρδα (2009) ινϖεστιγατε τηε ιmπαχτ οφ ενδογενουσ χοϖεραγε οφ χολλεχτιϖε βαργαιν−
ινγ ανδ Βεντολιλα ετ αλ. (2012) ασσεσσ τηε ρολε οφ τεmποραρψ χοντραχτσ ανδ …ρινγ χοστσ. Φιναλλψ,
Φλινν (2006) σετσ υπ στρυχτυραλ εστιmατιον οφ τηε εmπλοψmεντ ε¤εχτ οφ α mινιmυm ωαγε ανδ
Λαυνοϖ ανδ Wλδε (2013) δο τηε σαmε φορ τηε λενγτη ανδ λεϖελ οφ υνεmπλοψmεντ βενε…τσ.
Wε χοντριβυτε το τηισ λιτερατυρε βψ εϖαλυατινγ − ασ ωε σηοω − α ϖερψ ιmπορταντ ινστιτυτιον
ωηιχη, συρπρισινγλψ, ηασ βεεν λαργελψ οϖερλοοκεδ σο φαρ. Τηισ ινστιτυτιον ισ τηε ΠΕΑ ιτσελφ.
Σεχονδ, ωε αδδ το τηε εξιστινγ ρεδυχεδ−φορm εχονοmετριχ λιτερατυρε ον τηε ε¤εχτιϖενεσσ
οφ ΠΕΑσ ασ χοmπαρεδ το οτηερ σεαρχη mετηοδσ. Τηισ λιτερατυρε πρεδοmιναντλψ φολλοωσ τηε
4

Μορε δισταντλψ ρελατεδ αρτιχλεσ χοmπρισε Πλεσχα (2010), ωηο σετσ υπ α mοδελ ωιτη διρεχτεδ σεαρχη τηρουγη
αγενχιεσ, ανδ Ψαϖα÷σ (1994), ωηο ϖιεωσ αγενχιεσ ασ mιδδλεmεν.
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πιονεερινγ χοντριβυτιονσ οφ Ηολζερ (1988) ανδ Βλαυ ανδ Ροβινσ (1990), χονσιδερινγ α mυλτι−
τυδε οφ ϕοβ σεαρχη τεχηνιθυεσ υσεδ βψ υνεmπλοψεδ ωορκερσ.5 Χονχλυσιονσ ον τηε ε¤εχτιϖενεσσ
οφ τηε αγενχψ ιν τηισ λιτερατυρε ϖαρψ. Ψετ, ιρρεσπεχτιϖε οφ τηε χονχλυσιονσ, ιτσ ρεδυχεδ−φορm
νατυρε mακεσ ιτ ηαρδ το ινφερ αβουτ τηε ε¤εχτ οφ τηε ΠΕΑ ον τηε εθυιλιβριυm υνεmπλοψmεντ
ρατε. Wε χοντριβυτε το τηισ λιτερατυρε βψ λοοκινγ βεψονδ τηε σιmπλε σιγνι…χανχε οφ τηε αγενχψ
ανδ εστιmατε ιτσ εθυιλιβριυm ιmπαχτ ον τηε δψναmιχσ οφ υνεmπλοψmεντ.
Τηε παπερ ισ οργανιζεδ ασ φολλοωσ. Σεχτιον 2 πρεσεντσ στψλιζεδ φαχτσ αβουτ Γερmαν υν−
εmπλοψmεντ ανδ προϖιδεσ α δεταιλεδ δεσχριπτιον οφ τηε χοmπρεηενσιϖε λαβουρ mαρκετ ρεφορm
οφ 2003−2005 (τηε σο−χαλλεδ Ηαρτζ ρεφορmσ). Σεχτιον 3 δεσχριβεσ τηε τηεορετιχαλ mοδελ ωε υσε
το ρεαχη αλλ οφ ουρ χονχλυσιονσ. Ιτ αλσο ωορκσ ουτ τηε αmβιγυιτψ οφ τηε ιmπαχτ οφ τηε ρεφορm
οφ α ΠΕΑ υνδερ α ηετερογενεουσ ινχρεασε οφ mατχηινγ ε¤εχτιϖενεσσ φορ σηορτ− ανδ λονγ−τερm
υνεmπλοψεδ ωορκερσ. Σεχτιον 4 λαψσ ουτ τηε στρυχτυραλ εστιmατιον προχεδυρε, δισχυσσεσ τηε
εστιmατιον ρεσυλτσ, αναλψσεσ τηε ε¤εχτ οφ αν ιmπροϖεmεντ οφ α ΠΕΑ ρελατιϖε το α ρεδυχτιον οφ
υνεmπλοψmεντ βενε…τσ ανδ χονδυχτσ σενσιτιϖιτψ αναλψσεσ. Σεχτιον 5 χονχλυδεσ.

2

Λαβουρ mαρκετ ρεφορmσ ιν Γερmανψ

2.1

Στψλιζεδ φαχτσ

Λικε mανψ λαργε χοντινενταλ Ευροπεαν χουντριεσ, Γερmανψ ηασ βεεν εξπεριενχινγ α στεαδψ
ινχρεασε ιν υνεmπλοψmεντ εϖερ σινχε τηε εαρλψ 1970σ. Ασ Φιγυρε 1 σηοωσ, τηισ ρισε χοντινυεδ
ιν Γερmανψ υντιλ εαρλψ 2005.6
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Φιγυρε 1 Μοντηλψ υνεmπλοψmεντ ρατε αρουνδ τηε τιmε οφ τηε Ηαρτζ ρεφορmσ (δατα σουρχε:
Βυνδεσαγεντυρ φρ Αρβειτ)
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Σεε Wεβερ ανδ Μαηρινγερ (2008) φορ α ρεχεντ αππλιχατιον ανδ συmmαρψ οφ τηισ λιτερατυρε οϖερ τηε πρε−
χεδινγ τωεντψ ψεαρσ.
6
Τηε ινχρεασε λεαδινγ το τηε πεακ ιν ϑανυαρψ 2005 ισ ηιγηερ τηαν ιν οτηερ ψεαρσ. Τηισ ισ ρελατεδ το α
στρυχτυραλ βρεακ ιν υνεmπλοψmεντ στατιστιχσ, ασ φροm ϑανυαρψ 2005 ονωαρδσ αλλ φορmερ ρεχιπιεντσ οφ ωελφαρε
παψmεντσ ηαδ το ρεγιστερ ασ βεινγ υνεmπλοψεδ ιν ορδερ το βε ελιγιβλε το βενε…τ παψmεντσ.
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Τηε αβσενχε οφ ανψ περσιστεντ ρεϖερσαλ βψ τηε 2000σ χαλλεδ φορ α ρεστρυχτυρινγ οφ τηε
(συπποσεδλψ) γενερουσ ινστιτυτιονσ οφ τηε ωελφαρε στατε. Τηε λονγ αωαιτεδ πολιτιχαλ ρεσπονσε
ηασ αρριϖεδ ωιτη α χοmπρεηενσιϖε λαβουρ mαρκετ ρεφορm: τηε Ηαρτζ ρεφορm. Τηε ρεφορm
ηασ βεεν ιντροδυχεδ στεπ βψ στεπ βετωεεν 2003 ανδ 2005. Ιτ χονσιστεδ οφ φουρ δι¤ερεντ
παχκαγεσ (Ηαρτζ Ι το Ις) ωηιχη α¤εχτεδ νεαρλψ αλλ ασπεχτσ οφ τηε Γερmαν λαβουρ mαρκετ. Ιτ ισ
ρεmαρκαβλε τηατ ιτσ τηιρδ παχκαγε (Ηαρτζ ΙΙΙ) ωασ αλmοστ εξχλυσιϖελψ δεϖοτεδ το ρεοργανιζινγ
τηε οπερατιον οφ τηε Φεδεραλ Εmπλοψmεντ Αγενχψ, ωηιλε ιτσ λαστ παχκαγε (Ηαρτζ Ις) φοχυσεδ
αλmοστ εξχλυσιϖελψ ον τηε mονεταρψ χοmπενσατιον σχηεmε φορ τηε υνεmπλοψεδ ωορκερσ.
Ασ οφ Μαρχη 2005, α στρονγ δεχλινε ιν υνεmπλοψmεντ ηασ σετ ιν. Τηισ αππλιεσ βοτη το
Γερmανψ ασ α ωηολε (λεφτ πανελ οφ Φιγυρε 1) ανδ το Εαστ ανδ Wεστ Γερmανψ σεπαρατελψ
(ριγητ πανελ). Ιν τερmσ οφ νυmβερσ, βετωεεν τηε ιντροδυχτιον οφ Ηαρτζ Ις ανδ τηε ονσετ οφ
τηε Γρεατ Ρεχεσσιον, τηε υνεmπλοψmεντ ρατε ιν Γερmανψ ηασ γονε δοων φροm 11.7% ιν 2005
το 7.8% ιν 2008, ι.ε. βψ 3.9 περχενταγε ποιντσ. Τηε σαmε αππλιεσ το Εαστ ανδ Wεστ Γερmανψ
ωιτη 5.6 ανδ 3.5 περχενταγε ποιντσ ρεδυχτιον, ρεσπεχτιϖελψ.

2.2

Ινστιτυτιοναλ φραmεωορκ οφ τηε ρεφορm

Τηε Ηαρτζ ρεφορm ηασ βεεν δεσιγνεδ το συβσταντιαλλψ ρεφυρβιση τηε ινστιτυτιοναλ οργανιζατιον
οφ τηε Γερmαν λαβουρ mαρκετ, α¤εχτινγ νεαρλψ αλλ οφ ιτσ φαχετσ.
Το γιϖε α χλεαρ ιδεα οφ ωηατ ισ τηε πλαχε οφ τηε τωο ινστιτυτιονσ οφ ουρ ιντερεστ, ναmελψ τηε
ΠΕΑ ανδ υνεmπλοψmεντ βενε…τσ, ιν τηε εντιρε σετ οφ πολιχψ mεασυρεσ ιντροδυχεδ, ωε προϖιδε
α βριεφ οϖερϖιεω οφ αλλ χορε παχκαγεσ οφ τηε Ηαρτζ ρεφορm (φορ δεταιλσ ον τηε χορρεσπονδινγ
λιτερατυρε, σεε Αππενδιξ Α.1).
Ηαρτζ Ι ηασ λαυνχηεδ α χονσιδεραβλε ϖαριετψ οφ εmπλοψmεντ−στιmυλατινγ προγραmmεσ ανδ
‡εξιβλε φορmσ οφ ωορκ. Ιτ ηασ αλσο εσταβλισηεδ περσοννελ σερϖιχε αγενχιεσ ωηιχη σερϖε ασ ιν−
τερmεδιαριεσ βετωεεν ϕοβ σεαρχηερσ ανδ εmπλοψερσ ο¤ερινγ τεmποραρψ (συβχοντραχτεδ) ωορκ
πλαχεmεντ. Ιτ ηασ φυρτηερmορε ιντροδυχεδ τραινινγ ϖουχηερσ το τακε αδϖανταγε οφ οχχυπα−
τιοναλ τραινινγ ανδ ιmπλεmεντεδ σπεχιαλ ρυλεσ φορ ϕοβ mαρκετ ιντεγρατιον οφ ωορκερσ οϖερ
50 ψεαρσ οφ αγε. Ον τοπ οφ τηατ, Ηαρτζ Ι ηασ στρενγτηενεδ σανχτιονσ ιν χασε οφ ϖολυνταρψ
ϕοβ θυιτσ, ρεϕεχτιον οφ συιταβλε ο¤ερσ ανδ αβορτινγ τραινινγ προγραmσ ορ τεmποραρψ ωορκ
πλαχεmεντ. Τηισ παχκαγε ηασ βεχοmε ε¤εχτιϖε ασ οφ ϑανυαρψ 2003.
Ηαρτζ ΙΙ ηασ ρε−οργανιζεδ mαργιναλ εmπλοψmεντ ρεπρεσεντεδ βψ σο−χαλλεδ “mινι−” ανδ
“mιδιϕοβσ”. Wορκερσ ιν mινιϕοβσ ωερε αλλοωεδ το εαρν υπ το ΕΥΡ 400 ταξ−φρεε περ mοντη. Α
λινεαρ ταξ ρυλε ωασ ιντροδυχεδ φορ mιδιϕοβσ παψινγ υπ το ΕΥΡ 800 περ mοντη. Ηαρτζ ΙΙ ηασ
αλσο mοδι…εδ τηε προγραm φορ σταρτ−υπ συβσιδιεσ το ενηανχε τρανσιτιονσ το σελφ−εmπλοψmεντ.
Ιτ βεχαmε ε¤εχτιϖε σιmυλτανεουσλψ ωιτη Ηαρτζ Ι.
Ηαρτζ ΙΙΙ ηασ λαιδ ουτ τηε ιντερναλ αδmινιστρατιϖε ρεφορm οφ τηε Φεδεραλ Εmπλοψmεντ
Αγενχψ ασ αν εντιτψ. Ιτ ηασ βρουγητ ιν α σετ οφ νεω ρεγυλατιονσ ανδ ρεϖισεδ τηε διστριβυτιον
οφ ρεσπονσιβιλιτιεσ ωιτηιν τηε αγενχψ. Μοστ ιmπορταντλψ, αλλ χλαιmσ βψ αν υνεmπλοψεδ ωορκερ
ηαϖε νοω βεχοmε προχεσσεδ βψ α σινγλε χασε−ωορκερ. Φυρτηερ, λιmιτσ ον τηε νυmβερ οφ χασεσ
συπερϖισεδ βψ α σινγλε χασε−ωορκερ ωερε ιντροδυχεδ. Αλονγ ωιτη ιmπορτανχε γραδινγ οφ χασεσ,
τηισ ηασ αλλοωεδ το ινχρεασε χονταχτ τιmε περ υνεmπλοψεδ ωορκερ. Ανοτηερ ιmπορταντ φεατυρε
οφ τηισ παχκαγε ωασ τηε προϖισιον οφ σεπαρατε αδϖιχε φορ σηορτ− ανδ λονγ−τερm υνεmπλοψεδ
ωορκερσ. Ηαρτζ ΙΙΙ ηασ αλσο ρεδυχεδ τηε ωειγητ οφ αχτιϖε λαβουρ mαρκετ προγραmσ. Ιτ ηασ
βεχοmε ε¤εχτιϖε ασ οφ ϑανυαρψ 2004.
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Ηαρτζ Ις ηασ αβολισηεδ τηε προπορτιοναλιτψ οφ τηε φορmερ ΥΑ βενε…τσ το πρεϖιουσ νετ
εαρνινγσ. Φιξεδ ΥΑ βενε…τσ (χαλλεδ Αρβειτσλοσενγελδ ΙΙ ; ΑΛΓ ΙΙ) ωερε ιντροδυχεδ ινστεαδ, λοω
ενουγη το γενερατε α ρεδυχτιον οφ ασσιστανχε παψmεντσ ον αϖεραγε. Ηαρτζ Ις ηασ φυρτηερmορε
ρεδυχεδ τηε δυρατιον οφ εντιτλεmεντ το ΥΙ βενε…τσ (νοω χαλλεδ Αρβειτσλοσενγελδ Ι ; ΑΛΓ Ι)
φορ ωορκερσ οϖερ 45. Σεϖεριτψ οφ τηισ ρεδυχτιον οφ εντιτλεmεντ δυρατιον ινχρεασεδ ωιτη αγε.
Τηισ παχκαγε ηασ βεχοmε ε¤εχτιϖε ασ οφ ϑανυαρψ 2005.
Τηισ οϖερϖιεω σηοωσ ωηψ λοοκινγ ατ τηε Ηαρτζ ρεφορm ισ ιντερεστινγ ιφ ονε ωαντσ το
εστιmατε τηε ε¤εχτ οφ α ρεφορm οφ α ΠΕΑ ανδ χοmπαρε ιτ το τηε ε¤εχτ οφ α ρεφορm οφ αν
υνεmπλοψmεντ βενε…τ σψστεm. Τηε τηιρδ παχκαγε οφ τηισ ρεφορm (Ηαρτζ ΙΙΙ) αλmοστ εντιρελψ
δεαλσ ωιτη τηε ρεοργανιζατιον οφ τηε αγενχψ.7 Φυρτηερmορε, ιmπλεmεντατιον οφ Ηαρτζ ΙΙΙ
διδ νοτ χοινχιδε ωιτη ανψ οτηερ πολιχψ χηανγε ασσυmεδ βψ τηε Ηαρτζ ρεφορm. Ρεδυχτιον
οφ υνεmπλοψmεντ βενε…τ γενεροσιτψ, ιν ιτσ τυρν, ωασ τηε χεντραλ οβϕεχτιϖε οφ τηε φουρτη
παχκαγε (Ηαρτζ Ις). ϑυστ λικε ωιτη τηε πρεχεδινγ παχκαγε, νο οτηερ πολιχψ χηανγε ηασ βεεν
ιmπλεmεντεδ τογετηερ ωιτη τηισ βενε…τ ρεδυχτιον.
Ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ τηερε ωερε αλσο ελεmεντσ οφ ΠΕΑ ιmπροϖεmεντσ, ναmελψ τηε
ιντροδυχτιον οφ περσοννελ σερϖιχε αγενχιεσ ανδ στρενγτηενινγ οφ σανχτιονσ, ιν τηε …ρστ παχκαγε
οφ τηε Ηαρτζ ρεφορmσ. Ηοωεϖερ ΠΕΑ−ρελατεδ χοmπονεντσ οφ Ηαρτζ Ι ωερε ονλψ α σmαλλ φραχτιον
οφ τηε εντιρε παχκαγε ανδ τηε χοmποσιτιον οφ Ηαρτζ Ι ισ τοο χοmπλεξ το αλλοω ιδεντι…χατιον
οφ τηεσε χοmπονεντσ ωιτηιν τηε εντιρε σπεχτρυm οφ τηε παχκαγε πολιχιεσ. Μορεοϖερ Ηαρτζ Ι
ανδ ΙΙ ωερε ιmπλεmεντεδ σιmυλτανεουσλψ, ωηιχη χοmπλιχατεσ mαττερσ εϖεν φυρτηερ. Φορ τηισ
ρεασον ωε ωιλλ τακε α χονσερϖατιϖε στανχε ανδ mεασυρε τηε ε¤εχτ οφ τηε ρεφορm οφ τηε ΠΕΑ
βψ τηε ε¤εχτ οφ Ηαρτζ ΙΙΙ εξχλυσιϖελψ.

3

Τηεορψ

3.1

Τηε mοδελ

Wε φορmυλατε α Μορτενσεν−Πισσαριδεσ mατχηινγ mοδελ ωιτη δυρατιον−χοντινγεντ ε¤εχτιϖενεσσ
οφ α ΠΕΑ ιν mατχηινγ υνεmπλοψεδ ωορκερσ ωιτη ϖαχαντ ϕοβσ ανδ δυρατιον−δεπενδεντ υνεm−
πλοψmεντ βενε…τ παψmεντσ. Wορκερσ ιν ουρ mοδελ αρε ρισκ αϖερσε ανδ εξ αντε ηετερογενεουσ
ωιτη ρεσπεχτ το οβσερϖεδ σκιλλσ ανδ υνοβσερϖεδ σεαρχη προδυχτιϖιτιεσ. Φιρmσ οπερατε ωιτηιν
σκιλλ−σπεχι…χ mαρκετσ, εαχη οπενινγ α ϖαχανχψ φορ α παρτιχυλαρ σκιλλ λεϖελ. Wαγεσ αρε σετ βψ
χολλεχτιϖε βαργαινινγ ανδ τηε γοϖερνmεντ ρυνσ α βαλανχεδ βυδγετ βψ …νανχινγ υνεmπλοψ−
mεντ βενε…τσ τηρουγη τηε λαβουρ ταξ. Ασ συχη, ουρ mοδελ ισ βασεδ ον α mοδελ οφ Λαυνοϖ ανδ
Wλδε (2013) εξτενδεδ φορ δυρατιον−χοντινγεντ mατχηινγ ε¤εχτιϖενεσσ οφ τηε αγενχψ. Τηισ
εξτενσιον προϖιδεσ α υνι…εδ φραmεωορκ τηατ αλλοωσ υσ το υνδερστανδ τηε ε¤εχτσ οφ τηε ΠΕΑ
ρεφορm ανδ χοmπαρε τηεσε το τηε ε¤εχτ οφ α ρεφορm οφ τηε βενε…τ σψστεm.8
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Wηιλε τηερε ωερε αλσο σοmε σανχτιονσ ιντροδυχεδ υνδερ Ηαρτζ ΙΙΙ, τηεψ ωερε νεγλιγιβλε ιν δυρατιον. Ατ
τηε ηαρσηεστ, βενε…τσ χουλδ βε ρεϖοκεδ φορ τωο ωεεκσ ιφ αν ινδιϖιδυαλ δοεσ νοτ σηοω ενουγη χοmmιτmεντ.
8
Φορ τηε τιmε βεινγ ωε ρεφραιν φροm ινχλυδινγ α πριϖατε σεαρχη χηαννελ (ασ ιν Πισσαριδεσ, 1979 ορ Φουγρε
ετ αλ., 2009) ιν ουρ αναλψσισ. Αδδινγ πριϖατε σεαρχη, ωε ωουλδ εξπεχτ τηατ δισχουραγεδ σεαρχη οφ σηορτ−τερm
υνεmπλοψεδ ϖια τηε ΠΕΑ ωουλδ ενχουραγε τηειρ σεαρχη ϖια τηε πριϖατε χηαννελ. Τηισ ωουλδ χουντεραχτ τηε
Πισσαριδεσ ε¤εχτ ανδ βρινγ αλονγ ανοτηερ αmβιγυουσ ε¤εχτ ον τηε υνεmπλοψmεντ ρατε. Wε βελιεϖε τηισ ισ
ωορτη βεινγ στυδιεδ ιν φυτυρε ωορκ.
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Ματχηινγ ε¤εχτιϖενεσσ οφ τηε αγενχψ
Γιϖεν τηε ηετερογενουσ αππροαχη το σηορτ− ανδ λονγ−τερm υνεmπλοψεδ ωορκερσ βψ τηε
Ηαρτζ ΙΙΙ ρεφορm ωε χονσιδερ τηε φολλοωινγ δυρατιον δεπενδενχε ιν mατχηινγ ε¤εχτιϖενεσσ
οφ τηε ΠΕΑ. Λετ σ δενοτε τηε δυρατιον οφ υνεmπλοψmεντ ανδ λετ σ δενοτε τηε δυρατιον
οφ εντιτλεmεντ το ΥΙ βενε…τσ. Αν υνεmπλοψεδ ωορκερ ισ χαλλεδ σηορτ−τερm υνεmπλοψεδ ιφ
0 σ σ ανδ λονγ−τερm υνεmπλοψεδ ιφ σ > σ. Τηε δυρατιον−χοντινγεντ ε¤εχτιϖενεσσ οφ τηε
ΠΕΑ ισ γιϖεν βψ
ΥΙ
, φορ 0 σ σ
(σ) =
:
ΥΑ
, φορ σ > σ
Τηε φυνχτιον (σ) ρε‡εχτσ βοτη πρε− ανδ ποστ−Ηαρτζ ΙΙΙ ινστιτυτιοναλ ενϖιρονmεντσ. Βεφορε
τηε Ηαρτζ ΙΙΙ ρεφορm (σ) ισ εθυαλ το υνιτψ ιρρεσπεχτιϖε οφ σ. Ιτ τακεσ ϖαλυεσ λαργερ τηαν ονε
αφτερ τηε ρεφορm. Dυε το δι¤ερεντιαλ τρεατmεντ οφ σηορτ− ανδ λονγ−τερm υνεmπλοψεδ βψ Ηαρτζ
ΙΙΙ ποστ−ρεφορm ϖαλυεσ οφ Υ Ι ανδ Υ Α αρε νοτ εθυαλ το εαχη οτηερ. Τηεορετιχαλλψ σπεακινγ,
τηερε αρε νο ρεστριχτιονσ ον ε¤εχτιϖενεσσ, ι.ε. Υ Ι Τ Υ Α .
Τηε φυνχτιον (σ) διρεχτλψ εντερσ τηε ινδιϖιδυαλ εξιτ ρατε φροm υνεmπλοψmεντ ασ σηοων
βελοω ιν (3). Εστιmατιον οφ ιτσ ποστ−ρεφορm ϖαλυεσ ισ τηε κεψ προβλεm οφ τηε πρεσεντ παπερ.
Υνεmπλοψmεντ βενε…τ σψστεm
Ουρ mοδελ ρεπλιχατεσ τηε στατυτορψ τωο−στεπ υνεmπλοψmεντ χοmπενσατιον σψστεm ωιτη
ΥΙ βενε…τσ (βΥ Ι ), ΥΑ βενε…τσ (βΥ Α ) ανδ τηε τιmε λιmιτ ον ΥΙ βενε…τσ. Wιτη σ ανδ σ ασ
δε…νεδ αβοϖε, τηε βενε…τσ ιν ουρ mοδελ αρε γιϖεν βψ
β (σ) =

βΥ Ι , φορ 0 σ
βΥ Α , φορ σ > σ

σ

(1)

ωηερε βΥ Ι > βΥ Α . Τηισ σψστεm λικεωισε ρε‡εχτσ βοτη πρε− ανδ ποστ−Ηαρτζ Ις ινστιτυτιοναλ
ενϖιρονmεντσ. Βεφορε τηε ρεφορm βοτη βΥ Ι ανδ βΥ Α αρε προπορτιοναλ το τηε νετ ωαγε παιδ βψ
τηε λαστ ϕοβ. Αφτερ τηε ρεφορm βΥ Α ισ ρεπλαχεδ βψ τηε …ξεδ ΑΛΓ ΙΙ αmουντ.
Ελιγιβιλιτψ το ΥΑ βενε…τσ ισ mεανσ τεστεδ, ωιτη Υ Α δενοτινγ τηε ινδιϖιδυαλ’σ προβαβιλιτψ
(φροm τηε εχονοmετριχιαν’σ ϖιεωποιντ) οφ πασσινγ τηε mεανσ τεστ. Ασ mεανσ τεστσ ρελατε το
φαmιλψ ινχοmε ανδ φυρτηερ ινδιϖιδυαλ χιρχυmστανχεσ, ωηιχη αρε υσυαλλψ κνοων το ωορκερσ
βεφορεηανδ, ωορκερσ κνοω ωιτη χερταιντψ ωηετηερ τηεψ ωιλλ πασσ τηισ τεστ.
Wορκερσ
Wορκερσ αρε εξ αντε ηετερογενεουσ ωιτη ρεσπεχτ το σκιλλσ ανδ σεαρχη προδυχτιϖιτψ. Βοτη
σκιλλ λεϖελ ανδ σεαρχη προδυχτιϖιτψ λεϖελ αρε ιννατε ανδ ρεmαιν χονσταντ τηρουγηουτ τηε ωηολε
ωορκινγ λιφε. Τηε σκιλλ διστριβυτιον φ (κ)γΚ
κ=1 τακεσ Κ διστινχτ λεϖελσ ανδ ισ κνοων το τηε
ωορκερ υπον εντρψ ιντο τηε mαρκετ. Τηε διστριβυτιον οφ σεαρχη προδυχτιϖιτψ τακεσ τωο διστινχτ
λεϖελσ: ‘λοω’ ανδ ‘ηιγη’, ωηερε
ισ τηε ποπυλατιον σηαρε οφ ηιγη−προδυχτιϖε ωορκερσ. Αν
υνεmπλοψεδ ωορκερ οφ σκιλλ κ δοεσ νοτ κνοω ωιτη χερταιντψ ηοω προδυχτιϖε σηε ισ ιν σεαρχη.
Ινστεαδ, ατ τηε βεγιννινγ οφ εαχη υνεmπλοψmεντ σπελλ σηε ηασ α πριορ βελιεφ αβουτ βεινγ α
ηιγη−προδυχτιϖε τψπε. Wε δενοτε τηισ ινιτιαλ συβϕεχτιϖε προβαβιλιτψ οφ βεινγ α ηιγη−προδυχτιϖε
8

τψπε βψ πκ (0). Τηισ προβαβιλιτψ ωιλλ βε υπδατεδ ιν α Βαψεσιαν φασηιον τηρουγηουτ τηε
υνεmπλοψmεντ σπελλ ασ δεσχριβεδ ιν (14) βελοω.9
Υνεmπλοψεδ ωορκερσ οφ σκιλλ κ ρεχειϖε βενε…τσ β(σ) ανδ εξερτ σεαρχη ε¤ορτ κ (σ) το λοοκ φορ
ϕοβσ. Ινσταντανεουσ υτιλιτψ ϖ (β (σ) ; κ (σ)) στριχτλψ ινχρεασεσ ιν βενε…τσ ανδ στριχτλψ δεχρεασεσ
ιν σεαρχη ε¤ορτ. Wε ασσυmε τηατ τηε ινσταντανεουσ υτιλιτψ φυνχτιον τακεσ α ΧΡΡΑ φορm,10
ϖ (β (σ) ;

κ

(σ)) =

1

β (σ)1

1

1

κ

(σ) .

(2)

Wηιλε σεαρχη ε¤ορτ βρινγσ δισυτιλιτψ, ιτ αλσο ινχρεασεσ τηε χηανχεσ οφ χονταχτ ωιτη α ϖαχανχψ
αϖαιλαβλε ον τηε χορρεσπονδινγ σκιλλ mαρκετ. Χονταχτσ ωιτη …ρmσ αρριϖε το ωορκερσ ατ τηε
(οβϕεχτιϖε) ρατε
κ

(σ; ) = (1

)

0;κ

+

(σ) [

1;κ

κ

(σ)

κ]

,

1;κ

>

0;κ

> 0 8κ.

(3)

Ιν τηισ εξπρεσσιον ισ αν ινδιχατορ ϖαριαβλε τηατ τακεσ τηε ϖαλυε οφ 1 ιφ τηε ωορκερ ισ ηιγη−
προδυχτιϖε ιν σεαρχη (ανδ = 0 ιφ λοω−προδυχτιϖε); 0;κ ανδ 1;κ αρε τηε σκιλλ−σπεχι…χ σεαρχη
προδυχτιϖιτψ παραmετερσ οφ τηε χονταχτ ρατε οφ λοω− ανδ ηιγη−προδυχτιϖε τψπεσ, ρεσπεχτιϖελψ;
ισ τηε σηαπε παραmετερ οφ τηε χονταχτ ρατε, ωιτη 2 (0; 1) συχη τηατ ρετυρνσ το σεαρχη
ε¤ορτ αρε διmινισηινγ; κ ισ τηε τιγητνεσσ, ι.ε. ϖαχανχψ−το−υνεmπλοψmεντ ρατιο, ατ τηε σκιλλ−
σπεχι…χ mαρκετ κ. Τηε mατχηινγ ε¤εχτιϖενεσσ οφ τηε ΠΕΑ, (σ), εντερσ τηε χονταχτ ρατε ασ
αν αδδιτιοναλ σχαλε παραmετερ, ϕυστ ασ τηε σεαρχη−τψπε οφ αν ινδιϖιδυαλ.11
Βαψεσιαν λεαρνινγ ιmπλιεσ τηατ υνεmπλοψεδ ωορκερσ δο νοτ κνοω τηειρ σεαρχη προδυχτιϖιτψ
τψπε ωιτη χερταιντψ. Ασ α χονσεθυενχε, τηεψ δο νοτ κνοω τηειρ οβϕεχτιϖε ϕοβ−αρριϖαλ ρατε (3).
Τηεψ τηερεφορε νεεδ το ωορκ ωιτη α συβϕεχτιϖε προβαβιλιτψ πκ (σ) τηατ τηεψ αρε οφ τηε ηιγη−
προδυχτιϖιτψ τψπε. Τηε λαττερ λεαδσ το α συβϕεχτιϖελψ περχειϖεδ χονταχτ ρατε
κ

(σ; πκ (σ)) =

κ

(σ)

9

(σ) [

κ

(σ)

κ]

,

(4)

Wε ιντροδυχε Βαψεσιαν λεαρνινγ αβουτ ονε’σ οων ϕοβ−σεαρχη προδυχτιϖιτψ το αχχουντ φορ δοωνωαρδ δυ−
ρατιον δεπενδενχε ιν ινδιϖιδυαλ εξιτ ρατεσ φροm υνεmπλοψmεντ ατ λονγερ δυρατιονσ. Dοωνωαρδ δυρατιον
δεπενδενχε ιν ινδιϖιδυαλ εξιτ ρατεσ χοmπλεmεντσ υνοβσερϖεδ ηετερογενειτψ ωιτη ρεσπεχτ το σεαρχη προδυχ−
τιϖιτψ ατ τηε …ρστ σταγε οφ εστιmατιον το βεττερ mατχη τηε φαλλινγ αγγρεγατε εξιτ ρατε φροm υνεmπλοψmεντ
(σεε Λαυνοϖ ανδ Wλδε, 2013, φορ mορε δισχυσσιον). Ιφ ονε βελιεϖεσ τηατ τηερε ισ στρονγ εϖιδενχε οφ τηε
αβσενχε οφ τρυε ινδιϖιδυαλ δυρατιον δεπενδενχε ιν χερταιν εχονοmιεσ, Βαψεσιαν λεαρνινγ χουλδ βε ρεmοϖεδ
φροm τηε mοδελ. Ονλψ υνοβσερϖεδ ηετερογενειτψ ωουλδ ρεmαιν. Μοδελλινγ λεαρνινγ ωιτη τηε σαmε πριορ βελιεφ
πκ (0) ατ εαχη νεω υνεmπλοψmεντ σπελλ ισ α σιmπλι…χατιον τηατ αλλοωσ αϖοιδινγ χονδιτιονινγ ον τηε εντιρε
ηιστορψ οφ παστ υνεmπλοψmεντ. Wηιλε ωε υσε λεαρνινγ, τηερε αρε αλσο αλτερνατιϖε τηεορετιχαλ mεχηανισmσ το
γενερατε νεγατιϖε δυρατιον δεπενδενχε, ε.γ. στιγmα (Λοχκωοοδ, 1991) ορ …ρmσ’ ρανκινγ οφ αππλιχαντσ βψ
υνεmπλοψmεντ δυρατιον (Βλανχηαρδ ανδ Dιαmονδ, 1994; Φερνανδεζ−Βλανχο ανδ Πρευγσχηατ, 2015).
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Τηε χηοιχε οφ χονχαϖε υτιλιτψ ανδ λινεαρ χοστ οφ σεαρχη φυνχτιονσ ισ συγγεστεδ βψ τηε στανδαρδ ιδεντι…χατιον
ρεσυλτ ιν εmπιριχαλ ϕοβ σεαρχη mοδελσ, ωηιχη τελλσ τηατ φροm δυρατιον ανδ βενε…τ δατα ονε χαν ιδεντιφψ
ειτηερ χονχαϖε υτιλιτψ ανδ λινεαρ χοστ οφ σεαρχη ορ λινεαρ υτιλιτψ ανδ χονϖεξ χοστ οφ σεαρχη, βυτ νοτ βοτη
σιmυλτανεουσλψ. Ασ ουρ τηεορετιχαλ mοδελ ισ δεσιγνεδ το βε στρυχτυραλλψ εστιmαβλε, τηε χηοιχε οφ (2) ρε‡εχτσ
τηισ ιmπλιχιτ ιδεντι…χατιον ασσυmπτιον. Σενσιτιϖιτψ αναλψσισ (σεε Σεχτιον 4.4) σηοωσ τηατ συχη χηοιχε οφ
φυνχτιοναλ φορmσ ισ νοτ ρεστριχτιϖε.
11
Ιφ ωε δεριϖεδ τηε αγγρεγατε mατχηινγ φυνχτιον ιmπλιεδ βψ τηισ ϕοβ−αρριϖαλ ρατε, ωε ωουλδ σεε τηατ αν
ινδιϖιδυαλ’σ σεαρχη προδυχτιϖιτψ ανδ τηε ε¤εχτιϖενεσσ οφ τηε ΠΕΑ α¤εχτ τοταλ φαχτορ προδυχτιϖιτψ οφ τηε
mατχηινγ φυνχτιον ιν α χονσταντ ρετυρνσ φασηιον. Ινδιϖιδυαλ ε¤ορτ ανδ τιγητνεσσ, ηοωεϖερ, αρε συβϕεχτ το
δεχρεασινγ ρετυρνσ (ατ τηε σαmε ποωερ ) ασ τηεψ αρε αργυmεντσ οφ τηε mατχηινγ φυνχτιον. Τηισ ισ τηε
στανδαρδ σπεχι…χατιον, σεε ε.γ. Πισσαριδεσ (2000, χη. 5) φορ τηε χασε οφ ε¤ορτ ανδ αδϖερτισινγ.
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ωηερε κ (σ) = (1 πκ (σ)) 0;κ + πκ (σ) 1;κ ισ τηε εξπεχτεδ σεαρχη προδυχτιϖιτψ παραmετερ
οφ τηε χονταχτ ρατε χοmπυτεδ ον τηε ινδιϖιδυαλ’σ συβϕεχτιϖε βελιεφ πκ (σ) : Υπον συχχεσσφυλ
χονταχτ ωιτη α …ρm, υνεmπλοψεδ ωορκερσ γετ α ϕοβ τηατ παψσ τηε νετ ωαγε ωκ .
Λετ ςκ ( (σ) ; β (σ) ; σ) δενοτε τηε ϖαλυε οφ υνεmπλοψmεντ ατ υνεmπλοψmεντ δυρατιον σ
ιν σκιλλ γρουπ κ γιϖεν τηε χυρρεντ στατε οφ τηε ινστιτυτιονσ: τηε ΠΕΑ’σ δυρατιον−χοντινγεντ
ε¤εχτιϖενεσσ (σ) ανδ υνεmπλοψmεντ βενε…τ β (σ). Φυρτηερmορε, λετ ς (ωκ ) δενοτε τηε ϖαλυε
οφ α ϕοβ ατ ωαγε ωκ . Υνεmπλοψεδ ωορκερσ χηοοσε σεαρχη ε¤ορτ κ (σ) το mαξιmιζε τηειρ ϖαλυε
οφ υνεmπλοψmεντ γιϖεν τηειρ συβϕεχτιϖε προβαβιλιτψ οφ βεινγ α ηιγη−προδυχτιϖε σεαρχηερ. Τηε
Βελλmαν εθυατιον φορ τηε ϖαλυε οφ υνεmπλοψmεντ ρεαδσ
ςκ ( (σ) ; β (σ) ; σ) = mαξ ϖ (β (σ) ;
κ (σ)

κ

δ
ςκ ( (σ) ; β (σ) ; σ)
δσ
+ κ (σ; π (σ)) [ς (ωκ ) ςκ ( (σ) ; β (σ) ; σ)]γ , (5)

(σ)) +

ωηερε ισ τηε ρατε οφ τιmε πρεφερενχε. Τηε …ρστ χοmπονεντ υνδερ τηε mαξ−οπερατορ σηοωσ
τηε ινσταντανεουσ υτιλιτψ οφ υνεmπλοψmεντ νετ οφ σεαρχη χοστσ. Τηε σεχονδ χοmπονεντ ισ τηε
δετερmινιστιχ χηανγε ιν τηε ϖαλυε οφ υνεmπλοψmεντ δυε το αντιχιπατιον οφ τηε εξπιρατιον οφ
εντιτλεmεντ το ΥΙ ανδ δυε το χηανγεσ ιν τηε συβϕεχτιϖε προβαβιλιτψ οφ βεινγ ηιγη−προδυχτιϖε
ιν σεαρχη. Τηε λαστ χοmπονεντ ισ τηε εξπεχτεδ γαιν φροm τηε τρανσιτιον το εmπλοψmεντ.
Ονχε εmπλοψεδ, ινδιϖιδυαλσ οφ σκιλλ τψπε κ ρεχειϖε τηε νετ ωαγε ωκ ανδ δο νοτ σεαρχη
1 . Τηε ωορκερ−…ρm mατχη
φορ ϕοβσ ανψmορε, ενϕοψινγ τηε υτιλιτψ ϖ (ωκ ) = 1 1 ωκ1
ισ δεστροψεδ ατ τηε εξογενουσ ρατε κ . Wηενεϖερ λοσινγ τηε ϕοβ, αν ινδιϖιδυαλ σταρτσ τηε
νεω υνεmπλοψmεντ σπελλ ωιτη α ρεστορεδ φυλλ εντιτλεmεντ το ΥΙ βενε…τσ. Χονσεθυεντλψ, τηε
Βελλmαν εθυατιον φορ τηε ϖαλυε οφ εmπλοψmεντ ρεαδσ
ς (ωκ ) = ϖ (ωκ ) +

κ

[ςκ ( (0) ; β (0) ; 0)

ς (ωκ )] .

(6)

Τηε …ρστ χοmπονεντ ον τηε ριγητ ηανδ σιδε σηοωσ τηε ινσταντανεουσ υτιλιτψ οφ εmπλοψmεντ
ανδ τηε σεχονδ χοmπονεντ ρε‡εχτσ τηε χαπιταλ λοσσ δυε το ϕοβ δεστρυχτιον.
Φιρmσ
Α ωορκερ−…ρm παιρ ον τηε σκιλλ mαρκετ κ προδυχεσ ουτπυτ Ακ . Φιρmσ παψ τηε γροσσ
), ωηερε ισ τηε ταξ ρατε το …νανχε υνεmπλοψmεντ βενε…τσ. Λετ
ωαγε ωκγροσσ = ωκ = (1
ϑ (ωκ = (1
)) δενοτε τηε ϖαλυε οφ α προδυχινγ …ρm ανδ λετ ϑ0κ δενοτε τηε ϖαλυε οφ τηε
ϖαχαντ …ρm ον τηε χορρεσπονδινγ σκιλλ mαρκετ. Τηεν τηε ϖαλυε οφ τηε προδυχινγ …ρm σολϖεσ
ωκ

ϑ

1

= Ακ

ωκ
κ

1

ϑ

ωκ
1

ϑ0κ .

(7)

Τηε τερm Ακ ωκ = (1
) ον τηε ριγητ ηανδ σιδε οφ τηισ Βελλmαν εθυατιον σηοωσ τηε ιν−
σταντανεουσ προ…τ. Τηε ρεmαινινγ τερm ιλλυστρατεσ τηε εξπεχτεδ χαπιταλ λοσσ οφ τηε …ρm δυε
το ϕοβ δεστρυχτιον.
ςαχαντ …ρmσ ινχυρ ‡οω χοστ κ οφ αδϖερτισινγ τηε ϖαχανχψ. ςαχανχιεσ mεετ υνεmπλοψεδ
ωορκερσ ατ ρατε κ = κ , ωηερε κ ισ τηε εξπεχτεδ ϕοβ …νδινγ ρατε οφ σκιλλ γρουπ κ. Αδδινγ υπ
τηε αϖεραγεσ οϖερ τψπεσ , ωειγητεδ βψ τηε ρεσπεχτιϖε τψπε σιζεσ, κ ισ γιϖεν βψ
Ζ 1
Ζ 1
(8)
)
κ (σ; 0) φκ (σ; 0) δσ,
κ (σ; 1) φκ (σ; 1) δσ + (1
κ =
0

0
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ωηερε φκ (σ; ) ισ τηε εθυιλιβριυm προβαβιλιτψ δενσιτψ οφ υνεmπλοψmεντ δυρατιον οφ τηε ωορκ−
ερσ ωιτη σκιλλ λεϖελ κ ανδ σεαρχη προδυχτιϖιτψ . Τηισ δενσιτψ
χαν βε ωριττεν ιν τερmσ οφ τηε
Ρσ
(ψ;
)δψ
κ
ηαζαρδ ρατε κ (σ; ) φροm (3) ασ φκ (σ; ) = κ (σ; ) ε 0
.
Wε ασσυmε φρεε εντρψ ιντο ανψ οφ τηε κ mαρκετσ ωηιχη δριϖεσ τηε ϖαλυε οφ α ϖαχαντ ϕοβ
δοων το ζερο, ϑ0κ = 0. Τηισ ρεδυχεσ τηε Βελλmαν εθυατιον φορ τηε ϖαλυε οφ τηε ϖαχαντ
…ρm το κ = κ 1 κ ϑ (ωκ ) ; ωηερε τηε ριγητ−ηανδ σιδε χαπτυρεσ τηε εξπεχτεδ ϖαλυε οφ φυτυρε
προδυχτιον. Χοmβινεδ ωιτη (7) τηισ λεαδσ το α ϕοβ χρεατιον χυρϖε ιν ( κ ; ωκ )−σπαχε.
Wαγεσ
Wαγεσ αρε σετ αχχορδινγ το χολλεχτιϖε βαργαινινγ, ωηερε ωε εξπλιχιτλψ αχχουντ φορ ρισκ−
αϖερσιον ασ ωελλ ασ φορ τηε φαχτ τηατ ΥΙ ανδ ΥΑ βενε…τσ αρε προπορτιοναλ το τηε πρεϖιουσ
νετ ωαγε πριορ το τηε βενε…τ ρεφορm. Τηε ασσυmπτιον οφ χολλεχτιϖε βαργαινινγ ισ mαδε
φορ εmπιριχαλ ρεαλισm ιν Γερmανψ ανδ φορ τραχταβιλιτψ. Ιτ αλλοωσ υσ το αβστραχτ φροm τιmε−
δεπενδεντ ουτσιδε οπτιονσ ανδ ιmπλιεδ ωιτηιν−γρουπ διστριβυτιονσ οφ ωαγεσ. Φορ τηε σαmε
ρεασον, ωε ασσυmε τηατ εντιτλεmεντ το ΥΙ παψmεντσ ισ αλωαψσ γιϖεν βψ σ ονχε α ωορκερ λοσεσ
τηε ϕοβ. Dενοτινγ βψ τηε βαργαινινγ ποωερ οφ τηε ωορκερ σιδε, τηε ωαγε εθυατιον ρεαδσ12
(1
= (1

) ϖ (ωκ ) + mωκ ωκ
) ϖ (βΥ Ι;κ ;

κ

) m ω κ Ακ +

(0)) + (1

κ κ

κ

(0; π (0))

,

(9)

κ

ωηερε
mωκ = ϖω (ωκ ) +

κ

+

κ (0; π (0))

ϖω (βΥ Ι;κ ;

κ

(0))

(10)

ισ τηε γενεραλιζεδ mαργιναλ ε¤εχτ οφ ωκ ον ινσταντανεουσ υτιλιτψ. Τηε γενεραλιζατιον οφ τηε
mαργιναλ ε¤εχτ οβταινσ βεχαυσε α mαργιναλ ινχρεασε ιν ωκ ινχρεασεσ υτιλιτψ νοτ ονλψ βψ τηε
σλοπε οφ τηε υτιλιτψ φυνχτιον ατ ωκ βυτ αλσο βψ τηε σλοπε οφ τηε υτιλιτψ φυνχτιον ατ τηε φυτυρε
υνεmπλοψmεντ ινχοmε βΥ Ι;κ σινχε τηε λαττερ ισ α φυνχτιον οφ τηε χυρρεντ ωαγε. Ιφ βενε…τσ
ωερε ινδεπενδεντ οφ ωαγεσ, ϖω (βΥ Ι;κ ; ) = 0, ανδ ινδιϖιδυαλσ ωερε ρισκ−νευτραλ, ϖω (ωκ ) = 1,
τηε ριγητ ηανδ σιδε οφ (9) ωουλδ ρεδυχε το τηε ωαγε ασ ιν τηε τεξτβοοκ Πισσαριδεσ mοδελ.
Τηε ριγητ ηανδ σιδε οφ (9) σηοωσ τηε χοντριβυτιον οφ υτιλιτψ φροm βενε…τσ ωηεν ϕυστ
ηαϖινγ λοστ τηε ϕοβ ανδ τηε ταξ−ρατε ωειγητεδ ε¤εχτ οφ τηε προδυχτιον σιδε. Τηε ε¤εχτ οφ
mορε ϖαχανχιεσ περ υνεmπλοψεδ ωορκερ, ι.ε. οφ ηιγηερ κ , ισ ωειγητεδ βψ τηε αρριϖαλ ρατε ριγητ
αφτερ τηε ϕοβ λοσσ διϖιδεδ βψ τηε αϖεραγε αρριϖαλ ρατε. Τηισ λαττερ γενεραλιζατιον ισ δυε το τηε
νον−στατιοναρψ νατυρε οφ τηε σεαρχη ενϖιρονmεντ.
Τηε γοϖερνmεντ
Τηε γοϖερνmεντ …νανχεσ υνεmπλοψmεντ βενε…τσ τηρουγη λαβουρ ταξ ρεϖενυεσ. Λετ Νκ
δενοτε τηε …ξεδ mεασυρε οφ τηε λαβουρ φορχε οφ σκιλλ κ. Λετ Λκ δενοτε τηε ενδογενουσ
mεασυρε οφ εmπλοψmεντ οφ σκιλλ κ, συχη τηατ Υκ Νκ Λκ mεασυρεσ υνεmπλοψmεντ. Τηεν,
12

Σεε τηε ωεβ αππενδιξ φορ α δεριϖατιον ανδ Λαυνοϖ ανδ Wλδε (2013) φορ mορε δισχυσσιον.
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τηε mεασυρεσ οφ ΥΙ ανδ ΥΑ ρεχιπιεντσ αρε γιϖεν βψ
Ζ σ
ΥΙ
φκ (σ; 1) δσ + (1
Υκ = (Νκ Λκ ) [
0
Ζ 1
ΥΑ
Υκ = (Νκ Λκ ) [
φκ (σ; 1) δσ + (1

)

Ζ

σ

φκ (σ; 0) δσ],

(11α)

0

)

Ζ

1

φκ (σ; 0) δσ].

(11β)

σ

σ

Τηε ιντεγραλσ ιν (11) ρε‡εχτ τηε σηαρε οφ ινδιϖιδυαλσ ωιτηιν τηε ΥΙ ανδ ΥΑ ρανγε φορ σπεχι…χ
τψπεσ : Μυλτιπλψινγ τηε −ωειγητεδ οϖεραλλ σηαρε οφ, σαψ, σηορτ−τερm υνεmπλοψεδ ωορκερσ ιν
(11α) βψ τηε mεασυρε οφ υνεmπλοψεδ ωορκερσ γιϖεσ τηε mεασυρε ΥκΥ Ι οφ σηορτ−τερm υνεmπλοψεδ
ωορκερσ οφ σκιλλ Π
κ: Τηε ιντερπρετατιον οφ (11β) ισ ιν αναλογψ.
ΥΙ
Α mεασυρε Κ
οφ σηορτ−τερm υνεmπλοψεδ ωορκερσ ρεχειϖεσ Υ Ι βενε…τσ ανδ τηε
κ=1 Υκ
ΠΚ
ΥΑ
mεασυρε κ=1 Υκ ρεχειϖεσ Υ Α βενε…τσ. Τηεσε αρε παιδ βψ τηε λαβουρ ταξ λεϖιεδ ον τηε
γροσσ ωαγε ωκ = (1
) οφ τηε εmπλοψεδ ωορκφορχε Λκ . Χονσεθυεντλψ, τηε βυδγετ οφ τηε
γοϖερνmεντ ισ γιϖεν βψ
βΥ Ι

ΞΚ

κ=1

ΥκΥ Ι + βΥ Α

Τηε γοϖερνmεντ χηοοσεσ τηε ταξ ρατε

ΞΚ

κ=1

ΥκΥ Α =

ΞΚ

κ=1

ωκ
1

Λκ .

(12)

συχη τηατ τηισ βυδγετ ισ βαλανχεδ ατ ανψ τιmε.

Οπτιmαλ σεαρχη βεηαϖιουρ
Γιϖεν ουρ σπεχι…χατιον οφ τηε ινσταντανεουσ υτιλιτψ φυνχτιον ιν (2) ανδ τηε σπεχι…χατιον
οφ τηε συβϕεχτιϖε αρριϖαλ ρατε ιν (4), οπτιmαλ ε¤ορτ οφ ϕοβ−σεαρχηερσ ισ δετερmινεδ βψ τηε
…ρστ−ορδερ χονδιτιον το (5) τηατ ρεαδσ (σεε τηε ωεβ αππενδιξ)
κ

(σ) = φ

κ

(σ)

(σ)

κ

[ς (ωκ )

ςκ ( (σ) ; β (σ) ; σ)]γ1=(1

)

:

(13)

Ε¤ορτ ρισεσ ιν τηε ινδιϖιδυαλ’σ συβϕεχτιϖε mεαν σεαρχη προδυχτιϖιτψ (σ) ανδ ιν ε¤εχτιϖενεσσ
(σ) οφ τηε ΠΕΑ. Ιτ αλσο ρισεσ ιν τηε σεαρχη ινχεντιϖεσ ρεσυλτινγ φροm τηε δι¤ερενχε βετωεεν
τηε ϖαλυε οφ βεινγ εmπλοψεδ ανδ τηε ϖαλυε οφ βεινγ υνεmπλοψεδ.
Ατ τηε ηεαρτ οφ εαχη Βαψεσιαν λεαρνινγ προχεσσ ισ τηε υπδατινγ οφ συβϕεχτιϖε βελιεφσ.
Υνεmπλοψεδ ωορκερσ τηατ δο νοτ …νδ α ϕοβ οβσερϖε τηατ τηεψ αρε στιλλ υνεmπλοψεδ. Τηισ
οβϕεχτιϖε ινφορmατιον ισ χοmβινεδ ωιτη τηειρ συβϕεχτιϖε βελιεφ το βε α γοοδ σεαρχηερ. Τηε
ρεσυλτινγ δψναmιχσ οφ τηε βελιεφ πκ (σ) οφ βεινγ ηιγη−προδυχτιϖε ιν σεαρχη ισ γιϖεν βψ (σεε ωεβ
αππενδιξ)
δ
πκ (σ) = πκ (σ) (1 πκ (σ)) [ κ (σ; 1)
(14)
κ (σ; 0)] < 0.
δσ
Ασ τηε ϕοβ−αρριϖαλ ρατε οφ α γοοδ σεαρχηερ κ (σ; 1) ισ αλωαψσ ηιγηερ τηαν τηε ονε φορ α βαδ
σεαρχηερ, κ (σ; 0), τηισ εθυατιον τελλσ υσ τηατ τηε βελιεφ πκ (σ) φαλλσ οϖερ τιmε φορ ανψ σκιλλ
γρουπ κ. Ιντυιτιϖελψ σπεακινγ, τηε λονγερ τηε δυρατιον ιν υνεmπλοψmεντ, τηε ηαρδερ ιτ ισ φορ
αν ινδιϖιδυαλ το κεεπ υπ τηε βελιεφ τηατ σηε αχτυαλλψ ηασ γοοδ αβιλιτιεσ ιν σεαρχηινγ φορ ανδ
…νδινγ α ϕοβ.
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Εθυιλιβριυm υνεmπλοψmεντ
Εθυιλιβριυm ιν ουρ mοδελ ιmπλιεσ ενδογενουσ υνεmπλοψmεντ ρατεσ περ σκιλλ γρουπ κ;
λαβουρ mαρκετ τιγητνεσσ, ωαγεσ ανδ α ταξ ρατε, φυκ ; κ ; ωκ ; γΚ
κ=1 : Τηε ϕοβ χρεατιον χυρϖε
φροm τηε φρεε εντρψ χονδιτιον, τηε ωαγε εθυατιον ανδ τηε βυδγετ χονστραιντ οφ τηε γοϖερνmεντ
αλλοω το …ξ κ ; ωκ ανδ , ωηερε αλλ ελεmεντσ αρε συχη τηατ οπτιmαλιτψ χονδιτιον φορ κ (σ) ισ
σατισ…εδ φορ ανψ σ (σεε Λαυνοϖ ανδ Wλδε, 2013, φορ α πρεχισε εθυιλιβριυm χηαραχτεριζατιον).
Dετερmινινγ τηε εθυιλιβριυm υνεmπλοψmεντ ρατεσ ιν ουρ mοδελ ρεθυιρεσ mορε ελαβορατιον
γιϖεν τηε τιmε−δεπενδεντ εξιτ ρισκ φροm υνεmπλοψmεντ.
Χονσιδερ τηε φολλοωινγ δε…νιτιονσ. Λετ τ δενοτε χαλενδαρ τιmε ανδ λετ > τ βε τηε φυτυρε.
Τηερε αρε τωο στατεσ οφ νατυρε, εmπλοψmεντ (ε) ανδ υνεmπλοψmεντ (υ), ανδ τωο ινδιχεσ ι
ανδ ϕ συχη τηατ βοτη ι 2 φε; υγ ανδ ϕ 2 φε; υγ. Λετ σ (τ) βε τηε δυρατιον ιν α γιϖεν στατε
οφ νατυρε ιν τ. Dε…νε βψ Πιϕκ; ( ; σ (τ)) τηε προβαβιλιτψ οφ βεινγ ιν στατε ϕ ατ σοmε φυτυρε
mοmεντ φορ αν ινδιϖιδυαλ οφ σκιλλ−γρουπ κ ανδ σεαρχη τψπε ωηο ισ χυρρεντλψ ιν στατε ι
ανδ ωηοσε δυρατιον ιν ι ισ σ(τ). Wε χαν τηεν εξπρεσσ τηε προβαβιλιτψ οφ βεινγ υνεmπλοψεδ
ατ σοmε ; γιϖεν α χυρρεντ δυρατιον ιν υνεmπλοψmεντ οφ σ (τ) ; ασ
Ζ Ρ
Ρ
κ;
(σ(ψ);
)δψ
κ;
Πυυ ( ; σ (τ)) = ε τ κ
ε τ κ (σ(ψ); )δψ κ (σ ( )) Πευ
+
(
; 0)δ .
(15)
τ

Τηε προβαβιλιτψ οφ βεινγ υνεmπλοψεδ ατ σοmε φυτυρε mοmεντ , γιϖεν τηατ αν ινδιϖιδυαλ ισ
χυρρεντλψ εmπλοψεδ ωιτη δυρατιον σ (τ) ; ισ τηεν γιϖεν βψ
Ζ
κ;
κ;
ε κ ( τ) κ Πυυ
(
; 0)δ .
(16)
Πευ ( ; σ (τ)) =
τ

Εθυατιον (15) σαψσ τηατ το βε υνεmπλοψεδ ιν χονδιτιοναλ ον βεινγ χυρρεντλψ υνεmπλοψεδ
ωιτη δυρατιον σ (τ) ονε χαν ειτηερ ρεmαιν υνεmπλοψεδ χοντινυουσλψ φροm τ το ορ ρεmαιν υν−
εmπλοψεδ ονλψ υπ το ανψ φυτυρε mοmεντ , …νδ α ϕοβ ατ , ωηιχη ηαππενσ ατ ρατε κ (σ ( ) ; ),
ανδ λατερ ον βε υνεmπλοψεδ βψ αγαιν. Τηε προβαβιλιτψ το βε υνεmπλοψεδ ιν αγαιν χον−
κ;
διτιοναλ ον βεινγ εmπλοψεδ ιν ϖ ισ γιϖεν βψ Πευ
(
; 0). Εθυατιον (16) τελλσ υσ τηατ ιν
ορδερ το βε υνεmπλοψεδ ιν χονδιτιοναλ ον βεινγ χυρρεντλψ εmπλοψεδ ωιτη δυρατιον σ (τ) ονε
χαν λοσε α ϕοβ ατ ανψ φυτυρε mοmεντ , ωηιχη ηαππενσ ατ ρατε κ , ανδ λατερ βε υνεmπλοψεδ
κ;
βψ αγαιν, τηε προβαβιλιτψ οφ ωηιχη ισ γιϖεν βψ Πυυ
(
; 0). Φυρτηερmορε, σινχε τηε ϕοβ
κ;
δεστρυχτιον ρατε ισ τιmε ινϖαριαντ, Πευ ( ; σ (τ)) ισ ιν φαχτ ινδεπενδεντ οφ σ (τ), σο ωε χαν ωριτε
κ;
κ;
κ;
κ;
Πευ
( ; σ (τ)) = Πευ
( ). Φιναλλψ νοτε τηατ Πυυ
( ; σ (τ)) ανδ Πευ
( ) αρε ιντερδεπενδεντ, σο
(15) ανδ (16) ρεπρεσεντ α σψστεm οφ τωο ιντεγραλ εθυατιονσ φορ τηεσε τωο προβαβιλιτιεσ.13
κ;
κ;
Κνοωινγ Πυυ
( ; σ (τ)) ανδ Πευ
( ); ονε χαν χοmπυτε τηε εξπεχτεδ νυmβερ οφ υνεmπλοψεδ
ωορκερσ οφ σκιλλ κ ανδ τψπε ατ ανψ φυτυρε mοmεντ ,
Ζ 1
κ;
κ;
Πυυ
( ; σ (τ))δΗκ (σ (τ) ; ) + Λκ; (τ) Πευ
( ),
Ε (Νκ;
Λκ; ( )) = (Νκ;
Λκ; (τ))
0

(17)
ωηερε Νκ; ισ τηε σιζε οφ τηε λαβουρ φορχε ανδ Λκ; (τ) ισ τηε σιζε οφ εmπλοψmεντ οφ σκιλλ κ ανδ
τψπε ατ τ, ανδ Ηκ (σ (τ) ; ) ισ τηε χορρεσπονδινγ χροσσ−σεχτιοναλ διστριβυτιον οφ υνεmπλοψ−
mεντ δυρατιον ατ τ. Dιϖιδινγ (17) βψ Νκ; γιϖεσ τηε εξπεχτεδ σκιλλ−τψπε υνεmπλοψmεντ ρατε
13

Σεε τηε ωεβ αππενδιξ φορ τηε ιmπλεmεντατιον ιν mατλαβ ανδ φορ mορε βαχκγρουνδ.
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ατ ανψ φυτυρε mοmεντ . Dενοτινγ βψ υκ; τηε λονγ−τερm υνεmπλοψmεντ ρατε οφ κ− ωορκερσ
ανδ λεττινγ γο το ιν…νιτψ ονε γετσ (σεε ωεβ αππενδιξ)
υκ; =

η

κ;
Πευ
+ 1

κ;
Πευ
ι.
Ρ 1 κ;
Π
(σ)
δΦ
(σ;
)
υυ
κ
0

(18)

κ;
κ;
Προβαβιλιτιεσ Πυυ
(σ) ανδ Πευ
ιν (18) αρε λιmιτσ οφ (15) ανδ (16) φορ ! 1 ανδ Φκ (σ; )
ισ τηε στεαδψ στατε διστριβυτιον οφ υνεmπλοψmεντ δυρατιον σ οφ α σκιλλ−τψπε γρουπ υσεδ ασ
δενσιτψ ε.γ. ιν (8).14
Αγγρεγατιον οϖερ τψπεσ φορ εαχη σκιλλ γιϖεσ τηε σκιλλ−σπεχι…χ υνεmπλοψmεντ ρατε υκ =
υκ;1 + (1
)υκ;0 . Αγγρεγατιον οϖερ αλλ σκιλλσ δελιϖερσ τηε εχονοmψ−ωιδε υνεmπλοψmεντ
Κ Νκ
ρατε υ = κ=1 Ν υκ . Dυε το οπτιmιζινγ βεηαϖιουρ οφ ινδιϖιδυαλσ, υ ισ α φυνχτιον οφ ουρ τωο
ινστιτυτιονσ: τηε ΠΕΑ ανδ τηε βενε…τ σψστεm. Εξογενουσ χηανγεσ το ανψ οφ τηεσε ινστιτυτιονσ
τηρουγη τηε ρεφορm δελιϖερσ ενδογενουσ ρεαχτιον οφ εθυιλιβριυm υνεmπλοψmεντ.

Ενδογενουσ ϕοβ σεπαρατιον
Ουρ mοδελ mισσεσ αν ενδογενουσ ϕοβ σεπαρατιον mεχηανισm ασ ιν Μορτενσεν ανδ Πισ−
σαριδεσ (1994). Wε βελιεϖε τηατ συχη αν εξτενσιον ωουλδ βε ιντερεστινγ ιν σοmε γενεραλ
σενσε, βυτ ιτ ισ λεσσ χλεαρ ωηετηερ ιτ ισ οφ ιmπορτανχε φορ τηε σπεχι…χ θυεστιον ατ ηανδ. Γεν−
εραλλψ σπεακινγ, ιτ ηασ βεεν στρεσσεδ τηατ ενδογενουσ ϕοβ−σεπαρατιον ρατεσ αρε αν ιmπορταντ
χηαννελ ιν υνδερστανδινγ ε.γ. χροσσ−χουντρψ δι¤ερενχεσ ιν υνεmπλοψmεντ ρατεσ (ϑυνγ ανδ
Κυην, 2014). Τηισ ισ ιmπορταντ φορ ουρ σετυπ ασ ρεσερϖατιον προδυχτιϖιτιεσ ρεαχτ το χηανγεσ
ιν mατχηινγ ε′χιενχψ. Αδοπτινγ τηε αργυmεντ βψ ϑυνγ ανδ Κυην (2014, π. 1318) φορ ουρ
χασε ωηερε τηε mατχηινγ ε′χιενχψ γοεσ υπ, υνεmπλοψmεντ το εmπλοψmεντ τρανσιτιονσ ωουλδ
ρισε. Υνεmπλοψmεντ ωουλδ γαιν ιν αττραχτιϖενεσσ ανδ τηε ρεσερϖατιον προδυχτιϖιτψ ωουλδ γο
υπ. Αν ιδιοσψνχρατιχ σηοχκ ωουλδ βε mορε λικελψ το λεαδ το α σεπαρατιον. Τηε σεπαρατιον
ρατε ανδ ουτ‡οωσ σηουλδ τηερεφορε ινχρεασε ασ Ηαρτζ ΙΙΙ mαδε τηε mατχηινγ προχεσσ mορε
προδυχτιϖε. Φολλοωινγ τηισ λινε οφ ρεασονινγ, αν ενδογενουσ σεπαρατιον ρατε ωουλδ ινχρεασε
εθυιλιβριυm υνεmπλοψmεντ ανδ τηε υνεmπλοψmεντ ρεδυχτιον ε¤εχτ πρεδιχτεδ βψ ουρ mοδελ
ωουλδ βε ωεακερ.
Τηε ρεασον ωηψ ονε σηουλδ βε χαυτιονσ ιν βελιεϖινγ τηατ τηισ mεχηανισm ωουλδ βε διρεχτλψ
ρελεϖαντ φορ υνδερστανδινγ τηε ε¤εχτσ οφ τηε Ηαρτζ ρεφορmσ ιν 2003 ον τηε υνεmπλοψmεντ ρατε
λιεσ ιν τηε φαχτ τηατ σεπαρατιον ρατεσ ιν Γερmανψ διδ νοτ ρισε δυρινγ τηισ περιοδ. Αχχορδινγ
το Ελσβψ ετ αλ. (2013, …γ. 3) ορ Κρεβσ ανδ Σχηε¤ελ (2013, …γ. 10), σεπαρατιον ρατεσ ασ οφ 2003
αρε βασιχαλλψ χονσταντ ανδ ασ οφ 2005 τηεψ χλεαρλψ φαλλ. Αν εστιmατεδ ϖερσιον οφ τηε πρεσεντ
mοδελ ωιτη αν ενδογενουσ σεπαρατιον ρατε ωουλδ τηερεφορε προβαβλψ πρεδιχτ ονλψ α mιλδ
δαmπενινγ οφ τηε υνεmπλοψmεντ ρεδυχτιον ε¤εχτ, ιφ ατ αλλ. Ιτ ωουλδ βε ηιγηλψ ιντερεστινγ το
χον…ρm τηεσε χονϕεχτυρεσ ιν φυτυρε ρεσεαρχη.
14

Ιντερεστινγλψ (ανδ νεχεσσαριλψ), τηε στανδαρδ τεξτβοοκ εξπρεσσιον υ = = ( + ), συππρεσσινγ δεπενδενχε
ον κ ανδ , ισ α σπεχιαλ χασε οφ ουρ σετυπ. Wηεν τηε ϕοβ−…νδινγ ρατε ισ χονσταντ τηε χορρεσπονδινγ προβαβιλιτιεσ
βεχοmε Πευ = = ( + ) ανδ Πυυ = = ( + ), δελιϖερινγ τηε ρεσυλτ.
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3.2

Τηε ιντερτεmποραλ υνεmπλοψmεντ παραδοξ

Wε νοω αναλψζε τηε ε¤εχτ οφ α ρισινγ ε¤εχτιϖενεσσ οφ τηε ΠΕΑ. Ασ α σταρτινγ ποιντ, χονσιδερ
α στεαδψ στατε τηατ ρε‡εχτσ τηε σιτυατιον ιν Γερmανψ βεφορε ανψ ρεφορm. Ιτ ισ ινστρυχτιϖε
το …ρστ σιmυλατε τηε ρεφορm οφ α ΠΕΑ ωηερε τηε ινχρεασε ιν mατχηινγ ε¤εχτιϖενεσσ οφ τηε
αγενχψ ισ ιδεντιχαλ φορ σηορτ− ανδ λονγ−τερm υνεmπλοψεδ, ι.ε. ωηερε (σ) = . Φορ τηισ
χασε, α ρισε οφ βψ 1%, 3% ανδ 5% ρεδυχεσ τηε υνεmπλοψmεντ ρατε βψ 0.17, 0.47 ανδ 0.75
περχενταγε ποιντσ.15 Μορε γενεραλλψ, τηερε ισ α mονοτονε δεχρεασινγ ρελατιονσηιπ βετωεεν
τηε ε¤εχτιϖενεσσ οφ τηε ΠΕΑ ον τηε ονε ηανδ ανδ τηε αγγρεγατε υνεmπλοψmεντ ρατε ον τηε
οτηερ, θυιτε ασ εξπεχτεδ.
Τηε πιχτυρε χηανγεσ χονσιδεραβλψ ωηεν ωε αλλοω φορ ηετερογενεουσ ινχρεασεσ οφ τηε ε¤εχ−
τιϖενεσσ οφ τηε ΠΕΑ φορ σηορτ− ανδ λονγ−τερm υνεmπλοψεδ ωορκερσ. Ουρ mοδελ δισπλαψσ αν
υνεmπλοψmεντ παραδοξ: αν ινχρεασε ιν ε¤εχτιϖενεσσ οφ τηε αγενχψ χαν λεαδ το αν ινχρεασε ιν
τηε υνεmπλοψmεντ ρατε. Το ιλλυστρατε τηε mεχηανισm mοστ χλεαρλψ, λετ (σ) = Υ Ι = 1 ωηεν
0 σ σ ανδ (σ) = Υ Α ωηεν σ > σ. Wε ασκ ωηατ ισ τηε ε¤εχτ οφ α χηανγε ιν Υ Α ον
τοταλ ηιρινγσ ανδ τηε αγγρεγατε υνεmπλοψmεντ ρατε. Τηε ανσωερ ισ πλοττεδ ιν Φιγυρε 2 φορ
ΥΑ
ρανγινγ βετωεεν 0:8 ανδ 1:4.
x 10

4
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Φιγυρε 2 Τηε ιντερτεmποραλ υνεmπλοψmεντ παραδοξ: Χηανγεσ ιν τοταλ ηιρινγσ ανδ τηε υν−
εmπλοψmεντ ρατε ασ α φυνχτιον οφ mατχηινγ ε¤εχτιϖενεσσ φορ λονγ−τερm υνεmπλοψεδ ωορκερσ
Τηε λεφτ πανελ οφ τηισ …γυρε δισπλαψσ τηε αγγρεγατε νυmβερ οφ mατχηεσ ανδ τηε ριγητ
πανελ πλοτσ τηε αγγρεγατε εθυιλιβριυm υνεmπλοψmεντ ρατε. Τηισ …γυρε χλεαρλψ σηοωσ τηε
παραδοξιχαλ ε¤εχτ: Wηεν ε¤εχτιϖενεσσ Υ Α οφ τηε πυβλιχ εmπλοψmεντ αγενχψ ρισεσ φορ λονγ−
τερm υνεmπλοψεδ ωορκερσ, κεεπινγ ε¤εχτιϖενεσσ Υ Ι οφ σηορτ−τερm υνεmπλοψεδ …ξεδ, ηιρινγσ
ινιτιαλλψ γο δοων ανδ υνεmπλοψmεντ ινχρεασεσ. Wηεν ε¤εχτιϖενεσσ Υ Α ρισεσ φυρτηερ, ηιρινγσ
ρισε αγαιν ανδ υνεmπλοψmεντ φαλλσ.
Τηισ παραδοξ εmεργεσ ασ τηερε αρε τωο φορχεσ ατ ωορκ: Α διρεχτ προδυχτιϖιτψ ε¤εχτ φορ τηε
λονγ−τερm υνεmπλοψεδ ωορκερσ ανδ αν ινδιρεχτ δισινχεντιϖε ε¤εχτ φορ τηε σηορτ−τερm υνεm−
πλοψεδ ωορκερσ. Τηε διρεχτ προδυχτιϖιτψ ε¤εχτ περ σε ισ βενε…χιαλ, ι.ε. ηιγηερ προδυχτιϖιτψ οφ
15

Παραmετερ ϖαλυεσ φορ τηισ αναλψσισ αρε γιϖεν βψ τηε ϖαλυεσ φροm ουρ εστιmατιον φυρτηερ βελοω. Τηε mατλαβ
χοδε ισ αϖαιλαβλε ον ουρ ωεβ σιτεσ.
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ΠΕΑ ινχρεασεσ ηιρινγσ ανδ ρεδυχεσ τηε υνεmπλοψmεντ ρατε. Τηε δισινχεντιϖε ε¤εχτ ρεσυλτσ
φροm τηε αντιχιπατιον βψ σηορτ−τερm υνεmπλοψεδ ωορκερσ τηατ τηε προδυχτιϖιτψ οφ ΠΕΑ ιν
mατχηινγ τηεm ωιτη ϖαχαντ ϕοβσ ανδ ηενχε τηειρ εξιτ ρατε ωιλλ βεχοmε ηιγηερ ονχε τηεψ
τυρν λονγ−τερm υνεmπλοψεδ. Ασ α χονσεθυενχε, τηεψ ρεδυχε τηειρ σεαρχη ε¤ορτ ανδ τηε εξιτ
ρατε οφ σηορτ−τερm υνεmπλοψεδ ωορκερσ γοεσ δοων. Τοταλ ηιρινγσ τενδ το γο δοων ασ ωελλ
ανδ υνεmπλοψmεντ ρισεσ. Ασ ειτηερ οφ τηε τωο ε¤εχτσ χαν δοmινατε, τηε νον−mονοτονιχιτψ
αρισεσ.16
Το βαχκ ουρ ιντυιτιον ον τηε ινδιρεχτ ινχεντιϖε ε¤εχτ, χονσιδερ τηε τοταλ νυmβερ οφ mατχηεσ
Μ ωηιχη ιν ουρ mοδελ αmουντσ το
Π
ΠΚ
ΠΚ
ΥΙ
ΥΑ
Μ= Κ
Μ
=
Υ
=
(19)
κ
κ
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κ=1
κ=1
κ=1 ( κ + κ )Υκ ,
ωηερε Μκ ισ τηε νυmβερ οφ mατχηεσ ατ τηε κ−τη mαρκετ ανδ ωηερε ωε χαλλ
Ζ σ
Ζ σ
ΥΙ
)
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κ

(20α)
(20β)

σ

σ

τηε σηορτ−τερm ανδ λονγ−τερm εξιτ ρατεσ, ρεσπεχτιϖελψ. Τηεσε εξιτ ρατεσ ιλλυστρατε αϖεραγεσ φορ
τηε ιντερϖαλσ υπ το σ ανδ βεψονδ.17 Τηε ριγητ−ηανδ σιδε οφ (19) ιmπλιεσ τηατ mατχηεσ χηανγε
ωηεν (ι) τηε νυmβερ οφ υνεmπλοψεδ χηανγεσ ανδ (ιι) τηε εξιτ ρατεσ Υκ Ι ανδ Υκ Α χηανγε.
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Φιγυρε 3 Υνδερστανδινγ τηε ιντερτεmποραλ υνεmπλοψmεντ παραδοξ: Αγγρεγατε σηορτ−τερm
ανδ λονγ−τερm εξιτ ρατεσ ασ α φυνχτιον οφ mατχηινγ ε¤εχτιϖενεσσ φορ λονγ−τερm υνεmπλοψεδ
ωορκερσ
16

Νοτε τηατ Βαψεσιαν λεαρνινγ ανδ τηε ιmπλιεδ φαλλινγ εξιτ ρατεσ φροm υνεmπλοψmεντ δο νοτ πλαψ α θυαλιτα−
τιϖε ρολε ιν τηε υνεmπλοψmεντ παραδοξ. Τηε παραδοξ ωουλδ οχχυρ αλσο ιν τηε αβσενχε οφ Βαψεσιαν λεαρνινγ.
Σιmιλαριλψ, τηισ …νδινγ ισ αλσο ροβυστ το αλλοωινγ φορ ενδογενουσ σεπαρατιον ρατεσ.
17
Ι
Dεσπιτε τηε ιδεντιχαλ στρυχτυρε ασ ιν (8), Υ
ισ νοτ τηε αϖεραγε εξιτ ρατε οφ σηορτ−τερm υνεmπλοψεδ
κ
ωορκερσ ασ τηε δενσιτψ ισ δε…νεδ φροm 0 το ιν…νιτψ βυτ τηε ιντεγραλ χοϖερσ τηε ρανγε φροm 0 το σ ονλψ. Τηε
Α
σαmε αππλιεσ το Υ
κ .
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Το χον…ρm ουρ ιντυιτιον, Φιγυρε 3 …ξεσ Υ Ι = 1 ασ ιν Φιγυρε 2 ανδ δεπιχτσ τηε αγ−
γρεγατε εξιτ ρατεσ, ωηερε αγγρεγατιον ισ οϖερ κ. Ιτ χονσιδερσ τηρεε δι¤ερεντ χασεσ: Υ Α =
φ0; 8; 1:0; 1:2γ. Τηε πλαιν σολιδ λινε ισ τηε αγενχψ τηατ ισ εθυαλλψ ε¤εχτιϖε φορ σηορτ− ανδ λονγ−
τερm υνεmπλοψεδ ( Υ Ι = Υ Α = 1). Τηισ ισ τηε βενχηmαρκ. Φορ τηε αγενχψ τηατ ισ ρελατιϖελψ
mορε ε¤εχτιϖε ιν τηε λονγ τερm ( Υ Α = 1:2), τηε εξιτ ρατε φορ λονγ−τερm υνεmπλοψεδ ωορκερσ
γοεσ υπ, βυτ τηε εξιτ ρατε φορ σηορτ−τερm υνεmπλοψεδ ωορκερσ φαλλσ. Τηισ ισ εξαχτλψ τηε ε¤ορτ
ρεδυχινγ ε¤εχτ οφ αντιχιπατινγ ηιγηερ ΠΕΑ ε¤εχτιϖενεσσ ιν τηε φυτυρε. Τηε ρεϖερσε ωουλδ
ηολδ ιφ τηε αγενχψ βεχαmε ρελατιϖελψ λεσσ ε¤εχτιϖε ιν τηε λονγ τερm ( Υ Α = 0:8): Τηε εξιτ
ρατε ρισεσ φορ ΥΙ ρεχιπιεντσ ανδ φαλλσ φορ ΥΑ ρεχιπιεντσ. Κνοωινγ αβουτ α ωορσε θυαλιτψ οφ τηε
ΠΕΑ ιν τηε φυτυρε ινδυχεσ σηορτ−τερm υνεmπλοψεδ ωορκερσ το τρψ εϖεν ηαρδερ ανδ …νδ α ϕοβ
βεφορε εντιτλεmεντ το ΥΙ εξπιρεσ.
Wε νοω λοοκ ατ ουρ πηενοmενον φροm α σλιγητλψ δι¤ερεντ περσπεχτιϖε. Τηε ινχεντιϖε το
σεαρχη φορ α ϕοβ βεφορε τηε εξπιρατιον οφ εντιτλεmεντ το ΥΙ σηουλδ δεχρεασε mορε στρονγλψ, τηε
mορε προδυχτιϖε τηε υνιτ οφ τηε αγενχψ το ωηιχη τηε υνεmπλοψεδ ωορκερ ισ σοον τρανσφερρεδ.18
Το χον…ρm τηισ, ωε χονσιδερ σεαρχη ε¤ορτ οφ αν υνεmπλοψεδ ωορκερ ατ τωο δι¤ερεντ mοmεντσ
οφ υνεmπλοψmεντ δυρατιον, ονε ριγητ αφτερ εντρψ το υνεmπλοψmεντ ανδ ανοτηερ ριγητ βεφορε
εξπιρατιον οφ εντιτλεmεντ το ΥΙ βενε…τ. Τηε ηιγηερ τηε προδυχτιϖιτψ οφ τηε ΠΕΑ ιν mατχηινγ
λονγ−τερm υνεmπλοψεδ ισ, τηε λαργερ σηουλδ βε τηε δισχρεπανχψ βετωεεν σεαρχη ε¤ορτ mεασυρεσ
ατ τηεσε τωο mοmεντσ.
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Φιγυρε 4 Υνδερστανδινγ τηε ιντερτεmποραλ υνεmπλοψmεντ παραδοξ: Ρατιο οφ αγγρεγατε σεαρχη
ε¤ορτσ ασ α φυνχτιον οφ mατχηινγ ε¤εχτιϖενεσσ φορ λονγ−τερm υνεmπλοψεδ ωορκερσ
Φιγυρε 4 ιλλυστρατεσ τηε αγγρεγατε σεαρχη ε¤ορτ ατ τηε ενδ οφ τηε εντιτλεmεντ περιοδ ρελατιϖε
το αγγρεγατε σεαρχη ε¤ορτ ατ τηε βεγιννινγ οφ τηε εντιτλεmεντ περιοδ, (σ) = (0), ωηερε
αγγρεγατιον ισ οϖερ κ. Τηε ρατιο οφ τηε αγγρεγατε σεαρχη ε¤ορτσ (σολιδ λινε) ισ πλοττεδ ασ α
φυνχτιον οφ ΠΕΑ προδυχτιϖιτψ φορ λονγ−τερm υνεmπλοψεδ ωηιλε προδυχτιϖιτψ φορ σηορτ−τερm
υνεmπλοψεδ ισ νορmαλιζεδ το υνιτψ. Τηε δοττεδ λινε ιν Φιγυρε 4 mαρκσ τηε χασε οφ τηε χονσταντ
18

Wε αρε γρατεφυλ το α ρεφερεε φορ ηαϖινγ συγγεστεδ τηισ ωαψ οφ λοοκινγ ατ ουρ …νδινγ.
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προδυχτιϖιτψ οφ τηε αγενχψ ρεγαρδλεσσ οφ δυρατιον ( Υ Ι = Υ Α = 1). Wε σεε τηατ τηε ηιγηερ
ισ Υ Α ; τηε στρονγερ ισ τηε διστορτιον οφ σεαρχη ε¤ορτ ατ τηε ενδ οφ εντιτλεmεντ ανδ ηενχε τηε
βιγγερ ισ τηε φαλλ οφ τηε ρατιο οφ σεαρχη ε¤ορτσ. Τηισ ονχε αγαιν χον…ρmσ ουρ ιντυιτιον ον τηε
δισινχεντιϖε ε¤εχτ.
Χονχλυδινγ τηε πρεσεντ δισχυσσιον, ιτ σεεmσ το βε α πυρελψ εmπιριχαλ θυεστιον ωηετηερ
ηετερογενεουσ ινχρεασεσ ιν mατχηινγ ε¤εχτιϖενεσσ οφ α ΠΕΑ τηρουγηουτ τηε δυρατιον οφ υν−
εmπλοψmεντ ωιλλ βε συχη τηατ υνεmπλοψmεντ αχτυαλλψ φαλλσ. Ιτ χαννοτ βε τακεν φορ γραντεδ
τηατ ανψ ινχρεασε οφ προδυχτιϖιτιεσ οφ αν αγενχψ λεαδσ το α ρεδυχτιον οφ τηε υνεmπλοψmεντ
ρατε.

4
4.1

Τηε ιmπαχτ οφ τηε ρεφορm οφ τηε αγενχψ
Εχονοmετριχ σπεχι…χατιον
Dατα ανδ εστιmατιον προχεδυρε

Wε εστιmατε τηε ε¤εχτ οφ τηε ρεφορm οφ ΠΕΑ υσινγ τηε φολλοωινγ τωο−σταγε εχονοmετριχ
προχεδυρε. Ατ τηε …ρστ σταγε ωε εστιmατε αλλ παραmετερσ οφ τηε πρε−ρεφορm στεαδψ στατε, ιν
ωηιχη ε¤εχτιϖενεσσ παραmετερσ οφ τηε ΠΕΑ αρε νορmαλιζεδ το υνιτψ. Στρυχτυραλ παραmετερσ
οφ τηε πρε−ρεφορm στεαδψ στατε αρε εστιmατεδ υσινγ mαξιmυm λικελιηοοδ φροm συρϖεψ δατα
ον ινδιϖιδυαλ εmπλοψmεντ ηιστοριεσ. Τηε δατα σουρχε ισ τηε Γερmαν Σοχιο−Εχονοmιχ Πανελ
(σεε Αππενδιξ Α.2 φορ α βριεφ δεσχριπτιον). Τηε εντιρε στρυχτυραλ εχονοmετριχ mοδελ φορ
τηε πρε−ρεφορm στεαδψ στατε οφ Σεχτιον 3.1, τογετηερ ωιτη δισχυσσιον οφ ιδεντι…χατιον ανδ
εστιmατιον ρεσυλτσ, ισ δεσχριβεδ ιν Λαυνοϖ ανδ Wλδε (2013). Σινχε τηε …ρστ σταγε οφ τηε
εχονοmετριχ αναλψσισ οφ τηε πρεσεντ παπερ ανδ τηε εντιρε εχονοmετριχ αναλψσισ οφ Λαυνοϖ ανδ
Wλδε (2013) αρε ιδεντιχαλ, ωε βορροω τηειρ εστιmατιον ρεσυλτσ φορ τηισ παπερ ανδ προχεεδ το
τηε σεχονδ σταγε.
Ατ τηε σεχονδ σταγε, γιϖεν τηε εστιmατεσ οφ τηε στρυχτυραλ παραmετερσ οφ τηε πρε−ρεφορm
στεαδψ στατε, ωε εστιmατε τηε ινχρεασε ιν mατχηινγ ε¤εχτιϖενεσσ οφ τηε αγενχψ φορ σηορτ− ανδ
λονγ−τερm υνεmπλοψεδ ωορκερσ, ι.ε. Υ Ι ανδ Υ Α . Τηε ιmπαχτ οφ τηε ρεφορm ισ εστιmατεδ
υσινγ ινδιρεχτ ινφερενχε (σεε Γουριερουξ ετ αλ., 1993, φορ ινδιρεχτ ινφερενχε, ανδ Ποστελ−ςιναψ
ανδ Τυρον, 2010, φορ α σιmιλαρ τωο−στεπ αππροαχη). Τηε ιδεα οφ ινδιρεχτ ινφερενχε αmουντσ το
δε…νινγ αν αυξιλιαρψ ρεδυχεδ−φορm εχονοmετριχ mοδελ ανδ εστιmατινγ τηισ αυξιλιαρψ mοδελ
ονχε ον τηε ρεαλ δατα ανδ ονχε ον τηε σψντηετιχ δατα δραων φροm τηε στρυχτυραλ mοδελ γιϖεν
τηε παρτιχυλαρ χηοιχε οφ τηε υνκνοων στρυχτυραλ παραmετερσ. Αδϕυστινγ παραmετερσ οφ τηε
στρυχτυραλ mοδελ ιν συχη α ωαψ τηατ τηε ρελεϖαντ mοmεντσ οφ τηε αυξιλιαρψ mοδελ εστιmατεδ
ον τηε αχτυαλ δατα ανδ ον τηε σψντηετιχ δατα χοινχιδε δελιϖερσ ινδιρεχτ εστιmατεσ οφ τηε
στρυχτυραλ παραmετερσ.
Τηε ρεαλ δατα ωε υσε αρε τηε ρεγιοναλ δατα ον τηε στοχκσ οφ mατχηεσ, υνεmπλοψmεντ
ανδ ϖαχανχιεσ προϖιδεδ βψ τηε Φεδεραλ Εmπλοψmεντ Αγενχψ (σεε Αππενδιξ Α.2 φορ α βριεφ
δεσχριπτιον).19 Τηε χροσσ−σεχτιοναλ υνιτ ισ α ρεγιοναλ λαβουρ mαρκετ, ατ τηε λεϖελ οφ α φεδεραλ
λανδ, ανδ τηε τιmε υνιτ ισ ψεαρ. Ιν τηε βενχηmαρκ σπεχι…χατιον ωε αναλψζε τηε περιοδ φροm
19

Τηε σαmε δατα σετ ωασ υσεδ φορ εστιmατιον ιν Κλινγερ ανδ Ροτηε (2012). Wε αρε γρατεφυλ το Σαβινε
Κλινγερ ανδ Τηοmασ Ροτηε φορ mακινγ τηεσε δατα αϖαιλαβλε το υσ.
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2000 το 2008, χυττινγ τηε σαmπλε ιν 2008 το ελιmινατε τηε ε¤εχτσ οφ τηε Γρεατ Ρεχεσσιον
ον τηε Γερmαν λαβουρ mαρκετ. Αφτερ τηατ ωε περφορm α σενσιτιϖιτψ αναλψσισ αδδινγ ψεαρ
2009 το χηεχκ φορ ροβυστνεσσ το τηε ρεχεσσιον.20 Τηε σψντηετιχ δατα χονσιστ οφ τηε στοχκσ οφ
mατχηεσ, υνεmπλοψmεντ ανδ ϖαχανχιεσ ιmπλιεδ βψ τηε στρυχτυραλ mοδελ οφ Σεχτιον 3.1 γιϖεν
α παρτιχυλαρ χηοιχε οφ Υ Ι ανδ Υ Α . Τηε χροσσ−σεχτιοναλ υνιτ ισ α ‘σκιλλ’ ‘ρεγιοναλ’ λαβουρ
mαρκετ ανδ τηε τιmε υνιτ ισ ψεαρ. Τηε βενχηmαρκ εστιmατιον λικεωισε ρελατεσ το τηε περιοδ
φροm 2000 το 2008, ανδ τηε σενσιτιϖιτψ αναλψσισ αδδσ τηε ψεαρ οφ τηε Γρεατ Ρεχεσσιον. Βοτη
ρεαλ ανδ σψντηετιχ δατα αλλοω mακινγ αν εξπλιχιτ διστινχτιον βετωεεν mατχηεσ φορ σηορτ−τερm
ανδ λονγ−τερm υνεmπλοψεδ ωορκερσ.
Wηεν σπεχιφψινγ αν αυξιλιαρψ ρεδυχεδ−φορm mοδελ, εϖεν τηουγη παραmετερσ οφ συχη α
mοδελ νεεδ νοτ νεχεσσαριλψ ηαϖε α χλεαρ εχονοmιχ ιντερπρετατιον, αυξιλιαρψ mοδελ νεεδσ το
σατισφψ τωο ρεθυιρεmεντσ. Φιρστ, ιτ νεεδσ το ρεσεmβλε τηε στρυχτυραλ mοδελ ασ χλοσε ασ ποσσιβλε
(σεε Βαγγερ ετ αλ., 2014). Σεχονδ, ιτ mυστ ηαϖε ασ χλοσε α …τ το ρεαλ δατα ασ ποσσιβλε. Σινχε
ουρ αππλιχατιον χονσιδερσ τηε ιmπαχτ οφ τηε ινχρεασεδ ε¤εχτιϖενεσσ οφ ΠΕΑ ον τηε νυmβερ οφ
mατχηεσ, τηε mοστ νατυραλ χηοιχε φορ αν αυξιλιαρψ mοδελ ισ αν εmπιριχαλ mατχηινγ φυνχτιον.21
Wε χονσιδερ α χλασσιχαλ εmπιριχαλ mατχηινγ φυνχτιον εθυατιον ◊ λα Βλανχηαρδ ανδ Dιαmονδ
(1989) ωιτη mατχηεσ ον τηε λεφτ ηανδ σιδε ανδ στοχκσ οφ ϖαχανχιεσ ανδ υνεmπλοψmεντ, τιmε
τρενδ ανδ φυρτηερ εξπλανατορψ ϖαριαβλεσ ον τηε ριγητ ηανδ σιδε. Φορ τηε ρεαλ δατα ον σηορτ−
τερm mατχηεσ ωε ωριτε
σηορτ
+ 2;σ λν ςιτ + 3;σ τ + 4;σ τ2 + 5;σ δ2005
0;σ + 1;σ λν Υιτ
Ις
+ σΙ&ΙΙ ΗαρτζΙ&ΙΙ + ΙΙΙ
σ ΗαρτζΙΙΙ + σ ΗαρτζΙς + ι;σ + ιτ;σ ,
Ν 0; 2∀;σ , ι;σ Ν 0; 2;σ ,
ιτ;σ = ∋σ ιτ;σ + ∀ιτ;σ , ∀ιτ;σ

λν Μιτσηορτ =

(21)

ωηερε ι;σ στανδσ φορ mαρκετ−σπεχι…χ ε¤εχτσ ον τηε mατχηεσ οφ σηορτ−τερm υνεmπλοψεδ ωορκερσ
ανδ ιτ;σ φολλοωσ α …ρστ−ορδερ αυτορεγρεσσιϖε προχεσσ ωιτη χοε′χιεντ ∋σ . Σιmιλαρλψ, φορ τηε ρεαλ
δατα ον λονγ−τερm mατχηεσ ωε ωριτε
λν Μιτλονγ =

λονγ
+ 2;λ λν ςιτ + 3;λ τ + 4;λ τ2 + 5;λ δ2005 + 6;λ δ2006
0;λ + 1;λ λν Υιτ
Ις
+ λΙ&ΙΙ ΗαρτζΙ&ΙΙ + ΙΙΙ
λ ΗαρτζΙΙΙ + λ ΗαρτζΙς + ι;λ + ιτ;λ ,
Ν 0; 2∀;λ , ι;λ Ν 0; 2;λ ,
ιτ;λ = ∋λ ιτ;λ + ∀ιτ;λ , ∀ιτ;λ

(22)

ωηερε ι;λ ανδ ιτ;λ ηαϖε τηε σαmε ιντερπρετατιον ασ ι;σ ανδ ιτ;σ αβοϖε.
Τηε ϖαριαβλε οφ ουρ πριmαρψ ιντερεστ ιν (21) ανδ (22) ισ ΗαρτζΙΙΙ. Τηισ ισ α δυmmψ
ϖαριαβλε τηατ χαπτυρεσ τηε ιmπαχτ οφ τηε ρεφορm οφ τηε ΠΕΑ ον mατχηεσ. Ιτ τακεσ τηε ϖαλυε οφ
“0” βεφορε 2004 ανδ “1” φροm 2004 ονωαρδσ. Τηισ ϖαριαβλε ισ τηε ονλψ εξπλανατορψ ϖαριαβλε ιν
20

Ο′χιαλλψ Γερmανψ εντερεδ τηε ρεχεσσιον ιν τηε 2νδ θυαρτερ οφ 2008, ανδ τηε ρεχεσσιον λαστεδ φορ ονε
ψεαρ. Dεσπιτε τηατ, Γερmαν υνεmπλοψmεντ ρατε κεπτ φαλλινγ υντιλ τηε ενδ οφ 2008. Dυρινγ τηε …ρστ τηρεε
θυαρτερσ οφ 2009 ιτ ηασ βεεν ον τηε ρισε ανδ τηεν ιτ σταρτεδ φαλλινγ αγαιν ρεαχηινγ τηε πρε−ρεχεσσιον λεϖελ βψ
τηε ενδ οφ 2009 (σεε ε.γ. ΟΕΧD, 2014). Τηερεφορε ωε ρατηερ χηοοσε ψεαρ 2009 το ρελφεχτ τηε ιν‡υενχε οφ τηε
Γρεατ Ρεχεσσιον.
21
Wε αρε νοτ τηε …ρστ το mακε συχη α χηοιχε. Εmπιριχαλ mατχηινγ φυνχτιον ηασ βεεν αλρεαδψ υσεδ βψ ε.γ.
Φαηρ ανδ Συνδε (2009) ανδ Κλινγερ ανδ Ροτηε (2012) το αναλψζε τηε ε¤εχτ οφ δι¤ερεντ παχκαγεσ οφ τηε Ηαρτζ
ρεφορm ιν Γερmανψ ον τηε νυmβερ οφ mατχηεσ. Φορ α ρεϖιεω οφ ρελατεδ αππλιχατιονσ οφ εmπιριχαλ mατχηινγ
φυνχτιονσ σεε Πετρονγολο ανδ Πισσαριδεσ (2001).

19

(21) ανδ (22) περτινεντ το τηε ρεφορm οφ τηε ΠΕΑ. Τηε ρεστ οφ τηε ϖαριαβλεσ χοντρολ φορ χηανγεσ
ιν εχονοmιχ ενϖιρονmεντ υνρελατεδ το τιmε τρενδ ανδ τηε ΠΕΑ ρεοργανιζατιον. ΗαρτζΙ&ΙΙ
χοντρολσ φορ τηε ε¤εχτ οφ τηε …ρστ τωο παχκαγεσ οφ τηε ρεφορm, τακινγ τηε ϖαλυε οφ “0” βεφορε
2003 ανδ “1” τηερεαφτερ. ΗαρτζΙς δοεσ τηε σαmε φορ τηε ε¤εχτ οφ τηε λαστ παχκαγε οφ τηε
ρεφορm ωιτη α ϖαλυε οφ “0” βεφορε 2005 ανδ “1” αφτερωαρδσ. Φιναλλψ, τωο δυmmψ ϖαριαβλεσ,
δ2005 ανδ δ2006 αχχουντ φορ στρυχτυραλ βρεακσ ιν τηε στατιστιχσ ον υνεmπλοψεδ ωορκερσ. Dυmmψ
δ2005 (= 1 ιν 2005) ρε‡εχτσ τηε φαχτ τηατ ιν 2005 φορmερ ρεχιπιεντσ οφ σοχιαλ ασσιστανχε βενε…τσ
ηαδ το ρεγιστερ ασ υνεmπλοψεδ; δυmmψ δ2006 (= 1 ιν 2006) αχχουντσ φορ ιντροδυχτιον οφ νεω
στατιστιχσ ιν mυνιχιπαλιτιεσ τηατ ωερε τακινγ χαρε οφ λονγ−τερm υνεmπλοψεδ ον τηειρ οων (σεε
Κλινγερ ανδ Ροτηε, 2012, φορ mορε δεταιλσ).
Ονε ποτεντιαλ ποιντ οφ χονχερν φορ ιδεντι…χατιον οφ τηε ε¤εχτ οφ τηε ΠΕΑ ρεφορm ον δψναm−
ιχσ οφ mατχηεσ ιν αυξιλιαρψ ρεγρεσσιονσ ον τηε ρεαλ δατα ισ τηε σπαχινγ βετωεεν ιντροδυχτιον
οφ εαχη νεω παχκαγε οφ τηε Ηαρτζ ρεφορm. Τηε τιmε σπαν βετωεεν ανψ τωο αδϕαχεντ παχκαγεσ
ισ ονε ψεαρ. Wηιλε τηε ρεφορmσ υνδερ Ηαρτζ Ι ανδ ΙΙ ανδ τηε Ηαρτζ Ις ρεφορm ηαϖε αργυαβλψ
α ρελατιϖελψ σηορτ τρανσιτιον τιmε το τηε νεω εθυιλιβριυm, τηε τρανσιτιον αφτερ τηε ρεφορm οφ
τηε ΠΕΑ τακεσ λονγερ. Τηυσ τηε εστιmατε φορ τηε ΗαρτζΙΙΙ δυmmψ ωιλλ βε το σοmε εξτεντ
χονφουνδεδ βψ τηε σηορτ−τερm ε¤εχτ οφ τηε ρεφορm. Dεπενδινγ ον ωηετηερ τηε ιmmεδιατε
ιmπαχτ οφ τηε ρεφορm ισ αβοϖε ορ βελοω ιτσ λονγ−τερm ϖαλυε, τηισ εστιmατε mαψ δριφτ ιν βοτη
διρεχτιονσ. Νεϖερτηελεσσ, γιϖεν ϖερψ στρονγ ε¤εχτσ πρεϖιουσλψ φουνδ ιν τηε λιτερατυρε22 ωε αρε
χον…δεντ τηατ τηε λονγ−τερm ιmπαχτ οφ τηε ΠΕΑ ρεφορm συρϖιϖεσ ιν ανψ χασε.
Ονχε εστιmατιον οφ (21)−(22) ωιτη τηε ρεαλ δατα ισ χοmπλετεδ ωε εστιmατε Υ Ι ανδ Υ Α βψ
φροm τηε ρεγρεσσιον ον τηε ρεαλ δατα ωιτη εστιmατεσ οφ ΙΙΙ
ανδ ΙΙΙ
mατχηινγ εστιmατεσ οφ ΙΙΙ
σ
λ
σ
ΥΙ
ΥΑ
ανδ ΙΙΙ
φροm
τηε
ρεγρεσσιον
ον
τηε
σψντηετιχ
δατα
γιϖεν
α
παρτιχυλαρ
χηοιχε
οφ
ανδ
.
λ
Τηε σψντηετιχ σαmπλε χαπτυρεσ γροωτη οϖερ τηε περιοδ οφ 2000−2008/09 βψ χονδιτιονινγ ον
χηανγεσ ιν λαβουρ προδυχτιϖιτψ τακεν φροm ΟΕΧD (2014). Α βιασ φροm οτηερ παχκαγεσ οφ τηε
ρεφορm ασ ωελλ ασ φροm στρυχτυραλ βρεακσ ιν υνεmπλοψmεντ στατιστιχσ ισ ελιmινατεδ φροm τηε
σψντηετιχ σαmπλε σιmπλψ βψ νοτ σιmυλατινγ τηεσε παχκαγεσ ανδ βρεακσ. Wιτη τωο παραmετερσ
το mατχη ανδ τωο παραmετερσ το εστιmατε τηε ιδεντι…χατιον ισ εξαχτ. Εστιmατεσ οφ Υ Ι ανδ
ΥΑ
αρε οβταινεδ βψ αππλιχατιον οφ τηε εθυαλλψ ωειγητεδ mινιmυm διστανχε εστιmατορ. Λοω
διmενσιοναλιτψ οφ τηε εστιmατιον προβλεm αλλοωσ υσινγ γριδ σεαρχη.
Σιmυλατιον οφ τηε ρεφορm
Ονχε εστιmατεσ οφ Υ Ι ανδ Υ Α αρε αϖαιλαβλε, τηε ιmπαχτ οφ τηε ΠΕΑ ρεφορm (Ηαρτζ
ΙΙΙ) ισ mεασυρεδ βψ τηε δι¤ερενχε ιν εθυιλιβριυm υνεmπλοψmεντ ρατεσ βεφορε ανδ αφτερ τηε
ρεφορm, νετ οφ λαβουρ προδυχτιϖιτψ γροωτη. Ιν αδδιτιον, ωε ωαντ το κνοω ηοω τηε ιmπαχτ
οφ τηε ιmπροϖεδ ΠΕΑ χοmπαρεσ το τηε ιmπαχτ οφ τηε ρεφορm οφ τηε βενε…τ σψστεm, ωηιχη
φολλοωεδ τηερεαφτερ. Το σιmυλατε τηε ε¤εχτ οφ τηε βενε…τ ρεφορm (Ηαρτζ Ις), ωε δο νοτ νεεδ
ανψ αδδιτιοναλ εστιmατιον. Ινστεαδ ωε λοοκ ατ εαχη οφ τηε ‘σκιλλ’ ‘ρεγιοναλ’ mαρκετσ. Wε
χονσιδερ τηε οβσερϖεδ διστριβυτιον οφ ΥΑ παψmεντσ ιmmεδιατελψ βεφορε τηε ρεφορm ανδ τηε
οβσερϖεδ διστριβυτιον οφ ΑΛΓ ΙΙ παψmεντσ ιmmεδιατελψ αφτερ τηε ρεφορm. Τηε δι¤ερενχε
ιν mεαν ϖαλυεσ οφ τηεσε διστριβυτιονσ mαρκσ σκιλλ−σπεχι…χ χηανγεσ ιν τηε βενε…τ λεϖελ δυε το
ιντροδυχτιον οφ ΑΛΓ ΙΙ. Σκιλλ−σπεχι…χ χηανγεσ ιν τηε δυρατιον οφ εντιτλεmεντ το ΥΙ αρε τρεατεδ
ιν τηε σαmε ωαψ. Τηε ιmπαχτ οφ τηε εντιρε βενε…τ ρεφορm ισ mεασυρεδ βψ τηε δι¤ερενχε ιν
22

Σεε Φαηρ ανδ Συνδε (2009) ανδ Κλινγερ ανδ Ροτηε (2012).
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τηε εθυιλιβριυm υνεmπλοψmεντ ρατεσ βεφορε ανδ αφτερ τηε βενε…τ ανδ εντιτλεmεντ χυτ, νετ οφ
λαβουρ προδυχτιϖιτψ γροωτη.
Λαστλψ, ονε mιγητ βε τεmπτεδ το συγγεστ τηατ υσινγ τηε ϖερψ σαmε ινδιρεχτ ινφερενχε
αππροαχη ονε χουλδ εστιmατε τηε ιν‡υενχε οφ Ηαρτζ Ι ανδ ΙΙ λεφτ ουτ ιν τηε πρεσεντ παπερ.
Wηιλε νοτ υντηινκαβλε, τηε εσσεντιαλ δι′χυλτψ ωιτη τηισ συγγεστιον ισ τηατ Ηαρτζ Ι ανδ ΙΙ
ινχλυδε α ωηολε σετ οφ mεασυρεσ ωηιχη α¤εχτ ινδιϖιδυαλ βεηαϖιουρ ιν διϖερσε ωαψσ. Ιφ ονε
αττεmπτσ το ιντροδυχε ατ λεαστ τηε mοστ ιmπορταντ mεασυρεσ ιντο τηε στρυχτυραλ mοδελ, ονε
ωουλδ ιmmεδιατελψ ρυν ιντο αν ιδεντι…χατιον προβλεm, ασ εθυατιονσ (21) ανδ (22) εαχη χονταιν
ονλψ ονε χοε′χιεντ ϕΙ&ΙΙ το ιδεντιφψ mορε τηαν ονε στρυχτυραλ παραmετερ, ϕ = σ; λ. Εξτενδινγ
τηε σετ οφ αυξιλιαρψ ρεγρεσσιονσ το ινσυρε ιδεντι…χατιον, ανδ οφ χουρσε εξτενδινγ τηε τηεορετιχαλ
mοδελ φορ mυλτιτυδε οφ πολιχιεσ υνδερ Ηαρτζ Ι ανδ ΙΙ, ισ α προϕεχτ ιν ιτσελφ.

4.2

Εστιmατιον ρεσυλτσ

Λετ υσ νοω χονσιδερ τηε εστιmατιον ρεσυλτσ φορ αλλ τηε στρυχτυραλ παραmετερσ. Χηαραχτεριστιχσ
οφ τηε πρε−ρεφορm στεαδψ στατε ανδ εστιmατεσ οφ τηε στρυχτυραλ παραmετερσ φροm τηε …ρστ σταγε
αρε ρεπορτεδ ιν Ταβλε Α.1 οφ Αππενδιξ Α.2. Εστιmατεσ οφ τηε ε¤εχτιϖενεσσ παραmετερσ οφ τηε
αγενχψ φροm τηε σεχονδ σταγε αρε ρεπορτεδ ιν Ταβλε 1 βελοω.
Τηε λεφτ βλοχκ οφ Ταβλε 1 σηοωσ εστιmατεσ οφ τηε παραmετερσ οφ ιντερεστ φροm τηε αυξιλιαρψ
ΙΙΙ
ρεγρεσσιονσ ( ΙΙΙ
σηορτ ανδ λονγ ). Τηε ριγητ βλοχκ οφ τηισ ταβλε σηοωσ εστιmατεσ οφ τηε χορρε−
σπονδινγ στρυχτυραλ παραmετερσ. Dεταιλσ ον εστιmατιον οφ αυξιλιαρψ ρεγρεσσιονσ αρε ρελεγατεδ
το Αππενδιξ Α.3, ωιτη αν εντιρε σετ οφ εστιmατιον ρεσυλτσ φορ τηεσε ρεγρεσσιονσ ρεπορτεδ ιν
Ταβλε Α.3. Ηερε ωε ϕυστ νοτε τηατ α θυαδρατιχ τιmε τρενδ ισ συππορτεδ ονλψ ιν τηε εθυατιον
φορ σηορτ−τερm υνεmπλοψεδ, τηατ τηε τιmε τρενδ ισ λινεαρ φορ λονγ−τερm υνεmπλοψεδ, ανδ τηατ
αυξιλιαρψ ρεγρεσσιονσ ηαϖε α ϖερψ γοοδ …τ το τηε ρεαλ δατα.

Αυξιλιαρψ ρεγρεσσιονσ
ρεαλ δατα
σψντηετιχ δατα
ΙΙΙ
σηορτ
ΙΙΙ
λονγ

0:0684 (0:0191)
0:0601 (0:0333)

Στρυχτυραλ
παραmετερσ

0:0685 (0:0088) [ 0:0042]
0:0601 (0:0073) [ 0:0001]

ΥΙ
ΥΑ

1:076 (0:020)
1:230 (0:024)

Στανδαρδ ερρορσ ιν παρεντηεσισ; τ−στατιστιχ φορ α τεστ οφ παιρωισε εθυαλιτψ οφ εστιmατεδ χοε′χι−
εντσ ον ρεαλ ανδ σψντηετιχ δατα ιν σθυαρε βραχκετσ. Στανδαρδ ερρορσ φορ στρυχτυραλ παραmετερσ
δισρεγαρδ τηε …ρστ σταγε.

Ταβλε 1 Ιmπαχτ οφ τηε ρεφορm ον mατχηινγ ε¤εχτιϖενεσσ οφ τηε αγενχψ
Τηε λεφτ βλοχκ οφ Ταβλε 1 υνδερλινεσ εξχεπτιοναλλψ ηιγη αχχυραχψ οφ ουρ εστιmατιον προχε−
δυρε. Φιρστ, τηε διστανχε βετωεεν ρεδυχεδ−φορm χοε′χιεντσ εστιmατεδ φροm τηε ρεαλ δατα ανδ
σψντηετιχ δατα ισ νεγλιγιβλε βοτη φορ σηορτ−τερm ανδ λονγ−τερm mατχηεσ. Σεχονδ, τ−στατιστιχσ
ιν τηε τεστ οφ παιρωισε εθυαλιτψ οφ τηε χοε′χιεντσ οφ ιντερεστ εστιmατεδ φροm τηε ρεαλ ανδ
σψντηετιχ δατα ηαϖε εξτρεmελψ σmαλλ ϖαλυεσ ιν βοτη ρεγρεσσιονσ. Τηισ αδδσ χον…δενχε το τηε
αχχυραχψ οφ ουρ ινδιρεχτ εστιmατεσ οφ Υ Ι ανδ Υ Α , τακινγ τηε αυξιλιαρψ mοδελ ασ γιϖεν.
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Λατερ ον ωε αλσο περφορm σενσιτιϖιτψ αναλψσισ ωιτη ρεσπεχτ το σπεχι…χατιον οφ τηε αυξιλιαρψ
mοδελ.
Ινδιρεχτ εστιmατεσ οφ τηε στρυχτυραλ παραmετερσ οφ τηε ΠΕΑ ε¤εχτιϖενεσσ, ρεπορτεδ ιν
τηε ριγητ βλοχκ οφ Ταβλε 1, ρεϖεαλ αν ιντερεστινγ ρεσυλτ. Τηεψ σηοω τηατ τηε ε¤εχτιϖενεσσ
οφ τηε αγενχψ ιν mατχηινγ σηορτ−τερm υνεmπλοψεδ ωορκερσ ωιτη ϖαχαντ ϕοβσ ηασ ινχρεασεδ
βψ 7.6% δυε το τηε ρεφορm. Ε¤εχτιϖενεσσ οφ τηε αγενχψ ιν mατχηινγ λονγ−τερm υνεmπλοψεδ
ηασ ινχρεασεδ βψ ασ mυχη ασ 23.0%. Βοτη ινχρεασεσ αρε σιγνι…χαντ, εmπηασιζινγ τηατ τηε
ρεφορm οφ τηε Φεδεραλ Εmπλοψmεντ Αγενχψ ιν Γερmανψ ωασ α συχχεσσ ιν τερmσ οφ ρεδυχινγ
χοορδινατιον φριχτιονσ βετωεεν υνεmπλοψεδ ωορκερσ ανδ ϖαχαντ ϕοβσ. Φυρτηερmορε ωε χαν σεε
τηατ τηε ρεφορm ηασ ιmπροϖεδ τηε σιτυατιον φορ λονγ−τερm υνεmπλοψεδ ωορκερσ σιγνι…χαντλψ
mορε.
Συχη ρεσυλτσ ον Υ Ι ανδ Υ Α γιϖε ρισε φορ τωο ιντριγυινγ θυεστιονσ. Φιρστ, ωηατ ισ τηε
ιmπαχτ οφ τηε ινχρεασε ιν mατχηινγ ε¤εχτιϖενεσσ βψ 7.6% φορ σηορτ−τερm ανδ βψ 23.0% φορ
λονγ−τερm υνεmπλοψεδ ωορκερσ ον τηε εθυιλιβριυm υνεmπλοψmεντ ρατε? Σεχονδ, ιν ϖιεω
οφ δισχυσσιον οφ Σεχτιον 3.2, ηοω βιγ ισ τηε δισινχεντιϖε ε¤εχτ οφ τηισ υνεθυαλ ινχρεασε ιν
τηε mατχηινγ ε¤εχτιϖενεσσ φορ σηορτ− ανδ λονγ−τερm υνεmπλοψεδ ωορκερσ? Wε ανσωερ τηεσε
θυεστιονσ νεξτ.

4.3

Εϖαλυατιον οφ τηε ρεφορm
Εθυιλιβριυm ιmπαχτ οφ τηε ρεφορm

Ταβλε 2 συmmαριζεσ τηε χοmπυτεδ φαλλ οφ τηε εθυιλιβριυm υνεmπλοψmεντ δυε το τηε ιm−
προϖεmεντ οφ τηε ΠΕΑ ανδ τηε συβσεθυεντ ρεδυχτιον οφ βενε…τ γενεροσιτψ. Αλρεαδψ τηε …ρστ
ροω οφ τηισ ταβλε σηοωσ ονε οφ τηε κεψ ρεσυλτσ οφ τηε πρεσεντ αναλψσισ. Wε σεε τηατ τηε 7.6%
ινχρεασε ιν mατχηινγ ε¤εχτιϖενεσσ οφ τηε αγενχψ φορ σηορτ−τερm υνεmπλοψεδ ανδ 23.0% ιν−
χρεασε ιν mατχηινγ ε¤εχτιϖενεσσ φορ λονγ−τερm υνεmπλοψεδ λεαδ το α 0.88 περχενταγε ποιντ
ρεδυχτιον οφ τηε υνεmπλοψmεντ ρατε. Τηισ ρεδυχτιον αmουντσ το 22.51% οφ τηε οβσερϖεδ
δεχλινε ιν υνεmπλοψmεντ ιν Γερmανψ βετωεεν τηε ιmπλεmεντατιον οφ τηε λαστ παχκαγε οφ τηε
Ηαρτζ ρεφορm ανδ τηε βεγιννινγ οφ τηε Γρεατ Ρεχεσσιον. Ιτ εσταβλισηεσ τηατ τηε ρεφορm οφ
τηε ΠΕΑ ιν Γερmανψ ηολδσ α συβσταντιαλ στακε ιν τηε ωαψ υνεmπλοψmεντ ηασ βεεν mαναγεδ
βεφορε τηε ωορλδ …νανχιαλ χρισεσ ερυπτεδ.
Χονσιδερινγ τηε πυβλιχ αττεντιον δεϖοτεδ το εαχη παχκαγε οφ τηε Ηαρτζ ρεφορm ατ τηε
τιmε, τηισ ρεσυλτ χοmεσ σοmεωηατ ασ α συρπρισε, σινχε τηε ρεφορm οφ τηε Φεδεραλ Εmπλοψmεντ
Αγενχψ ωασ τηε παχκαγε λεαστ πυβλιχιζεδ οφ αλλ φουρ. ϑυστ ιν χοντραστ, ιτ ωασ τηε ΥΑ βενε…τ
χυτ ανδ τηε ρεδυχτιον οφ εντιτλεmεντ δυρατιον το ΥΙ τηατ στιρρεδ mεδια ανδ πυβλιχ δεβατεσ
mοστ. Ουρ νεξτ ρεσυλτ σηοωσ ωηατ ισ τηε αχτυαλ ιmπαχτ οφ τηε βενε…τ ρεφορm ανδ ωηατ ισ τηε
χοντριβυτιον οφ τηε πρεχεδινγ ρεφορm οφ τηε ΠΕΑ το τηε στρενγτη οφ τηισ ιmπαχτ. Τηε βενε…τ
ρεφορm ισ εϖαλυατεδ υσινγ τηε ρεδυχτιον οφ ΥΑ βενε…τσ ανδ δυρατιον οφ εντιτλεmεντ το ΥΙ
ρεπορτεδ ιν Ταβλε Α.2 οφ Αππενδιξ Α.2.
Τηε εθυιλιβριυm ε¤εχτ οφ τηε βενε…τ ρεφορm χαν βε χοmπυτεδ ιν τωο ωαψσ. Φιρστ, ωε χαν
εϖαλυατε τηισ ε¤εχτ ασ ιφ τηερε ωασ νο ρεφορm οφ τηε ΠΕΑ βεφορε. Λινε (2) οφ Ταβλε 2 τελλσ υσ
τηατ ιν συχη α χασε α ρεδυχτιον οφ βενε…τ γενεροσιτψ υνδερ αρρανγεmεντσ οφ Ηαρτζ Ις ωουλδ
λεαδ το ϕυστ 0.08 περχενταγε ποιντ φαλλ ιν τηε εθυιλιβριυm υνεmπλοψmεντ ρατε. Τηισ αmουντσ το
ϖερψ mοδεστ 2.1% οφ τηε οβσερϖεδ δεχλινε ιν υνεmπλοψmεντ, συγγεστινγ τηατ τηε υνδερτακεν
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ρεδυχτιον οφ βενε…τ γενεροσιτψ ισ βψ φαρ νοτ συ′χιεντ το ιν‡υενχε τηε υνεmπλοψmεντ ρατε ιν
α τανγιβλε ωαψ. Σεχονδ, ωε χαν χοmπυτε τηε ιmπαχτ οφ τηε ρεφορm οφ τηε ΠΕΑ ανδ βενε…τσ
σεθυεντιαλλψ ανδ σεε ωηατ ισ τηε ε¤εχτ οφ τηε βενε…τ ρεφορm γιϖεν τηατ ιmπροϖεmεντ οφ τηε
ΠΕΑ ηασ τακεν πλαχε πριορ το βενε…τ ανδ εντιτλεmεντ χυτσ. Λινε (3) οφ Ταβλε 2 δισπλαψσ
τηε ϕοιντ ιmπαχτ οφ βοτη ρεφορm παχκαγεσ, σηοωινγ α 1.1 περχενταγε ποιντ ρεδυχτιον οφ τηε
εθυιλιβριυm υνεmπλοψmεντ ρατε ασ α χονσεθυενχε. Ιτ χονϖεψσ τηατ βοτη παχκαγεσ εξπλαιν
27.1% οφ τηε οβσερϖεδ ποστ−ρεφορm δεχλινε ιν υνεmπλοψmεντ. Τακινγ τηε νετ ε¤εχτ οφ τηε
βενε…τ ρεφορm χονδιτιοναλ ον τηε ρεφορm οφ τηε ΠΕΑ, ωηιχη ισ δονε ιν λινε (4) οφ Ταβλε 2, ωε
…νδ τηατ τηε βενε…τ ρεφορm λεαδσ νοω το 0.18 περχενταγε ποιντ ρεδυχτιον ιν τηε εθυιλιβριυm
υνεmπλοψmεντ ρατε. Τηισ mορε τηαν δουβλεσ τηε υνχονδιτιοναλ ε¤εχτ ανδ εξπλαινσ αλρεαδψ
4.6% οφ τηε οβσερϖεδ ποστ−ρεφορm υνεmπλοψmεντ δεχλινε.

Υνεmπλοψmεντ ρεδυχτιον
αβσολυτε (ππτ) εξπλαινεδ (%)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Ηαρτζ ΙΙΙ
Ηαρτζ Ις
Ηαρτζ ΙΙΙ ανδ Ις
Ηαρτζ Ις γιϖεν Ηαρτζ ΙΙΙ α)
Ιντεραχτιον οφ Ηαρτζ ΙΙΙ ανδ Ηαρτζ Ις β)
α)

Λινε (3) mινυσ λινε (1)

β)

0:88
0:08
1:06
0:18
0:10

22:51
2:05
27:11
4:60
2:56

Λινε (4) mινυσ λινε (2)

Ταβλε 2 Ρεδυχτιον οφ τηε υνεmπλοψmεντ ρατε εξπλαινεδ βψ ρεφορmσ
Τηυσ ωε …νδ τηατ ιmπροϖεmεντ οφ τηε ΠΕΑ πριορ το βενε…τ ρεφορm ηασ αχτυαλλψ αmπλι…εδ
τηε ε¤εχτ οφ τηε βενε…τ ρεφορm. Τηισ αmπλι…χατιον τακεσ πλαχε βεχαυσε χονσιδεραβλε ινχρεασε
ιν mατχηινγ ε¤εχτιϖενεσσ οφ τηε ΠΕΑ φορ λονγ−τερm υνεmπλοψεδ πυσηεσ υπ τηε ϖαλυε οφ λονγ−
τερm υνεmπλοψmεντ. Χονσεθυεντλψ, ελαστιχιτψ οφ τηε εξιτ ρατε ουτ οφ υνεmπλοψmεντ ωιτη
ρεσπεχτ το ΥΑ βενε…τσ βεχοmεσ ηιγηερ, ωηιχη λεαδσ το στρονγερ ρεαχτιον το ονε ανδ τηε σαmε
βενε…τ χυτ. Τηε σιζε οφ τηισ αmπλι…χατιον ε¤εχτ δυε το τηε ρεφορm οφ τηε αγενχψ ισ ρεπορτεδ
ιν λινε (5) οφ Ταβλε 2: 0.10 περχενταγε ποιντσ.23
Συmmαριζινγ τηε αβοϖε αναλψσισ ωε …νδ τηατ τηε ρεφορm οφ τηε Φεδεραλ Εmπλοψmεντ
Αγενχψ ιν Γερmανψ αχχουντσ φορ 0.88 περχενταγε ποιντσ (ορ 22.5%) οφ τηε δεχλινε ιν τηε
υνεmπλοψmεντ ρατε, ωηερεασ τηε συβσεθυεντ ρεδυχτιον οφ βενε…τ γενεροσιτψ αδδσ ονλψ 0.18
περχενταγε ποιντσ (ορ 4.6%) το τηισ δεχλινε. Μορεοϖερ, 0.10 οφ τηεσε 0.18 περχενταγε ποιντσ
δυε το ρεδυχτιον οφ βενε…τ γενεροσιτψ ωερε ινδεεδ ασσιστεδ βψ τηε πρεχεδινγ ιmπροϖεmεντ
οφ τηε ΠΕΑ. Τηισ υνδερλινεσ τηατ ιν α τψπιχαλ ωελφαρε στατε αν ιmπροϖεmεντ οφ ε¤εχτιϖενεσσ
οφ στατε εmπλοψmεντ αγενχιεσ mαψ ηαϖε α mυχη στρονγερ ιν‡υενχε ον υνεmπλοψmεντ τηαν
υνεmπλοψmεντ βενε…τ χυτσ οφ αχχεπταβλε σιζε.
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Τηισ …νδινγ αλσο αδϕυστσ υπωαρδσ τηε εαρλιερ εστιmατε οφ τηε ε¤εχτ οφ τηε βενε…τ ρεφορm βψ Λαυνοϖ ανδ
Wλδε (2013), ωηο δισρεγαρδεδ τηε ρεφορm οφ ΠΕΑ. Τηειρ ιmπαχτ οφ τηε βενε…τ ρεφορm ωασ ασ ιν λινε (2) οφ
Ταβλε 2.

23

Θυαντιφψινγ τηε υνεmπλοψmεντ παραδοξ
Τηε λαστ ποιντ ωε ωουλδ λικε το mακε χονχερνσ τηε δισινχεντιϖε ε¤εχτ δισχυσσεδ ιν Σεχτιον
3.2. Φιρστ οφ αλλ, λινε (1) ιν Ταβλε 2 συγγεστσ τηατ τηε ποσιτιϖε ε¤εχτιϖενεσσ ε¤εχτ ισ υναm−
βιγυουσλψ στρονγερ τηαν τηε νεγατιϖε ινχεντιϖε ε¤εχτ, σινχε τηε νετ ιν‡υενχε οφ τηε ρεφορm
ρεδυχεσ τηε υνεmπλοψmεντ ρατε. Ψετ, τηε Ηαρτζ ΙΙΙ ρεφορm χουλδ ηαϖε βεεν δεσιγνεδ ιν α
mορε ε′χιεντ ωαψ. Χονσιδερ τηε αλτερνατιϖε ωηερε τηε ινχρεασε ιν mατχηινγ ε¤εχτιϖενεσσ
βοτη φορ σηορτ− ανδ λονγ−τερm υνεmπλοψεδ ωορκερσ ισ ατ τηε λεϖελ ωε …νδ φορ σηορτ−τερm
υνεmπλοψεδ ωορκερσ ιν τηε αχτυαλ δεσιγν (ι.ε. βψ 7.6% φορ βοτη χατεγοριεσ οφ υνεmπλοψεδ).
Οβϖιουσλψ, τηισ χουντερφαχτυαλ αλτερνατιϖε ισ λεσσ χοστλψ το τηε γοϖερνmεντ τηαν τηε αχτυαλ
ονε. Φυρτηερmορε, ιτ ισ φρεε οφ τηε δισινχεντιϖε ε¤εχτ δισχυσσεδ ιν Σεχτιον 3.2. Wε ασκ ωηατ
ωουλδ ηαϖε βεεν τηε ρεδυχτιον οφ τηε εθυιλιβριυm υνεmπλοψmεντ ρατε ιφ τηισ χουντερφαχτυαλ
αλτερνατιϖε ωουλδ ηαϖε βεεν ιmπλεmεντεδ ιν πλαχε οφ τηε αχτυαλ δεσιγν.
Ουρ χαλχυλατιονσ σηοω τηατ αν εθυαλ ινχρεασε ιν mατχηινγ ε¤εχτιϖενεσσ οφ τηε αγενχψ φορ
σηορτ− ανδ λονγ τερm υνεmπλοψεδ ωορκερσ βψ 7.6% ωουλδ ηαϖε ρεδυχεδ τηε υνεmπλοψmεντ
ρατε βψ ασ mυχη ασ 1.09 περχενταγε ποιντσ. Τηισ εξχεεδσ τηε 0.88 περχενταγε ποιντ ρεδυχτιον
ατταινεδ βψ τηε αχτυαλ δεσιγν βψ 0.21. Τηυσ, τακινγ φορ γραντεδ τηατ τηε αχτυαλ δεσιγν
ισ mορε χοστλψ τηαν τηε χουντερφαχτυαλ ονε, ωε χονχλυδε τηατ τηε αχτυαλ δεσιγν ισ χλεαρλψ
συβοπτιmαλ. Ιφ τηε σπεχιαλ εmπηασισ ον λονγ−τερm υνεmπλοψεδ ωορκερσ ηαδ βεεν αϖοιδεδ, τηε
υνεmπλοψmεντ ρατε ωουλδ ηαϖε βεεν ρεδυχεδ εϖεν mορε.
Ιν αν αττεmπτ το ρεδυχε τηε δισινχεντιϖε ε¤εχτ τηατ αρισεσ φροm τηε ηετερογενεουσ τρεατ−
mεντ οφ σηορτ− ανδ λονγ−τερm υνεmπλοψεδ ωορκερσ ατ τηε ΠΕΑ, ονε mαψ ωιση το φυρτηερ
ρεδυχε υνεmπλοψmεντ ασσιστανχε. Ινδεεδ, ιφ ονε τακεσ τηε αχτυαλ δεσιγν ανδ ιmπλεmεντσ α
2.5 τιmεσ στρονγερ ρεδυχτιον ιν ΥΑ βενε…τσ, ονε αρριϖεσ ατ τηε σαmε ιmπαχτ ασ υνδερ τηε ϕυστ
συγγεστεδ χουντερφαχτυαλ δεσιγν. Ηοωεϖερ τηισ δοεσ νοτ ελιmινατε τηε δισινχεντιϖε ε¤εχτ ασ
συχη, βεχαυσε τηε ϖερψ εξιστενχε οφ πρεφερεντιαλ τρεατmεντ οφ λονγ−τερm υνεmπλοψεδ βψ τηε
αγενχψ ωιλλ στιλλ διστορτ σεαρχη ινχεντιϖεσ.

4.4

Σενσιτιϖιτψ αναλψσισ

Ηοω σενσιτιϖε αρε ουρ mαιν ρεσυλτσ ωιτη ρεσπεχτ το χηανγεσ ιν σεϖεραλ κεψ παραmετερσ ανδ
παραmετριχ φορm ασσυmπτιονσ οφ τηε mοδελ? Φιρστ, ωε λοοκ ιντο σενσιτιϖιτψ οφ ουρ ινδιρεχτ
εστιmατεσ οφ Υ Ι ανδ Υ Α . Ασ mεντιονεδ ιν Σεχτιονσ 4.1 ανδ 4.2, τηισ αναλψσισ ηασ τωο
διmενσιονσ: (ι) σενσιτιϖιτψ ωιτη ρεσπεχτ το τηε σπεχι…χατιον οφ τηε αυξιλιαρψ mοδελ, ανδ (ιι)
σενσιτιϖιτψ το τηε ινχλυσιον οφ τηε Γρεατ Ρεχεσσιον. Νεξτ, ωε χονσιδερ ωηετηερ ουρ πολιχψ
σιmυλατιον ρεσυλτσ αρε ροβυστ το τηε χηοιχε οφ (ιιι) πρεδετερmινεδ παραmετερσ, συχη ασ τηε ρατε
οφ τιmε πρεφερενχε, ανδ (ιϖ) νορmαλιζατιον οφ τηε χοστ οφ σεαρχη φυνχτιον, ασ mεασυρεδ βψ τηε
ελαστιχιτψ οφ υνεmπλοψmεντ δυρατιον ωιτη ρεσπεχτ το εντιτλεmεντ το ΥΙ. Wε χονχλυδε βψ (ϖ)
ινθυιρινγ ηοω mυχη εϖαλυατιον ρεσυλτσ οφ Ηαρτζ Ις δεπενδ ον τηε ασσυmπτιον οφ ηοω mυχη
ΥΑ βενε…τσ αχτυαλλψ φελλ ιν Γερmανψ.
Σπεχι…χατιον οφ τηε αυξιλιαρψ mοδελ
Dισχυσσιον ον τηε εστιmατιον οφ αυξιλιαρψ mοδελσ (σεε Αππενδιξ Α.3) χονχλυδεσ τηατ τηε
αβσενχε οφ τηε ρελεϖαντ χριτιχαλ ϖαλυεσ δοεσ νοτ αλλοω υσ το φορmαλλψ αχχεπτ ορ ρεϕεχτ …ρστ ορδερ
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αυτορεγρεσσιϖε προχεσσ ιν τηε ερρορ τερmσ οφ βοτη αυξιλιαρψ ρεγρεσσιονσ. Αλλ ουρ ρεσυλτσ σο φαρ
ρελιεδ ον αυξιλιαρψ ρεγρεσσιονσ ωιτη …ρστ ορδερ αυτορεγρεσσιϖε προχεσσ ιν τηε ερρορ τερmσ, ωηιχη
ωε κεπτ ιν ορδερ το βε ασ γενεραλ ασ ποσσιβλε. Ιν ωηατ φολλοωσ ωε χονσιδερ αν αλτερνατιϖε
σπεχι…χατιον ωηερε ερρορ τερmσ ιν βοτη αυξιλιαρψ ρεγρεσσιονσ αρε ωηιτε νοισε. Ρεσυλτσ φροm
τηισ αλτερνατιϖε σπεχι…χατιον αρε ρεπορτεδ ιν Ταβλε 3, ωηιχη σηουλδ βε ρεαδ ιν τηε σαmε ωαψ
ασ Ταβλε 1.
Ταβλε 3 σηοωσ τηατ ρεγαρδλεσσ οφ τηε χηανγε ιν σπεχι…χατιον οφ τηε ερρορ τερm ιν αυξιλ−
ιαρψ ρεγρεσσιονσ, αχχυραχψ οφ ινδιρεχτ εστιmατιον ρεmαινσ ϖερψ ηιγη. Τηισ ισ εϖιδεντ φροm τηε
ΙΙΙ
διστανχε βετωεεν εστιmατεσ οφ ΙΙΙ
σηορτ ασ ωελλ ασ λονγ ον τηε ρεαλ ανδ σψντηετιχ δατα; ιτ ισ αλσο
συππορτεδ βψ τηε χορρεσπονδινγ ϖαλυεσ οφ τ−στατιστιχσ. Wε φυρτηερ σεε τηατ τηε ινχρεασε ιν
mατχηινγ ε¤εχτιϖενεσσ οφ τηε ΠΕΑ ισ νοω εθυαλ το 6.1% φορ σηορτ−τερm ανδ 22.9% φορ λονγ−
τερm υνεmπλοψmεντ ωορκερσ. Ασ βεφορε, βοτη ε¤εχτσ αρε στατιστιχαλλψ σιγνι…χαντ. Ηοωεϖερ,
τηε εστιmατε οφ Υ Ι φαλλσ α βιτ σηορτ οφ τηε πρεϖιουσλψ εστιmατεδ ϖαλυε οφ 7.6%. Τηε εστι−
mατε οφ Υ Α , το τηε χοντραρψ, ρεmαινσ ινσενσιτιϖε το τηε χηανγε ιν σπεχι…χατιον οφ αυξιλιαρψ
ρεγρεσσιονσ.
Εϖεν τηουγη ωε βελιεϖε τηατ …ρστ−ορδερ αυτορεγρεσσιϖε προχεσσεσ ιν τηε ερρορ τερmσ οφ
βοτη αυξιλιαρψ εθυατιονσ αρε ϖερψ λικελψ το συρϖιϖε ωιτη mορε οβσερϖατιονσ, ωε πρεφερ το
ρεπορτ ουρ …ναλ ρεσυλτσ ιν τερmσ οφ ιντερϖαλσ. Τηυσ, συmmινγ υπ, τηε ρεφορm οφ τηε ΠΕΑ
ινδυχεσ α 0.69 το 0.88 περχενταγε ποιντ ρεδυχτιον οφ τηε εθυιλιβριυm υνεmπλοψmεντ ρατε,
ωηιχη τρανσλατεσ ιντο 17.7% το 22.5% οφ τηε οβσερϖεδ ποστ−ρεφορm δεχλινε οφ υνεmπλοψmεντ
ιν Γερmανψ. Τηε συβσεθυεντ βενε…τ ρεφορm ινδυχεσ α 0.18 το 0.20 περχενταγε ποιντ ρεδυχτιον
οφ τηε εθυιλιβριυm υνεmπλοψmεντ ρατε, εξπλαινινγ φυρτηερ 4.6% το 5.1% οφ τηε οβσερϖεδ ποστ−
ρεφορm υνεmπλοψmεντ δεχλινε. Τηε δοmιναντ ε¤εχτ οφ τηε ρεφορm οφ τηε αγενχψ οϖερ τηε
ρεφορm οφ τηε βενε…τ σψστεm χλεαρλψ συρϖιϖεσ τηισ σενσιτιϖιτψ αναλψσισ.24

Αυξιλιαρψ ρεγρεσσιονσ
ρεαλ δατα
σψντηετιχ δατα
ΙΙΙ
σηορτ
ΙΙΙ
λονγ

0:0279 (0:0210)
0:0417 (0:0280)

Στρυχτυραλ
παραmετερσ

0:0280 (0:0084) [ 0:0009]
0:0418 (0:0114) [ 0:0029]

ΥΙ
ΥΑ

1:061 (0:003)
1:229 (0:003)

Στανδαρδ ερρορσ ιν παρεντηεσισ; τ−στατιστιχ φορ α τεστ οφ παιρωισε εθυαλιτψ οφ εστιmατεδ χοε′χι−
εντσ ον ρεαλ ανδ σψντηετιχ δατα ιν σθυαρε βραχκετσ. Στανδαρδ ερρορσ φορ στρυχτυραλ παραmετερσ
δισρεγαρδ τηε …ρστ σταγε.

Ταβλε 3 Σενσιτιϖιτψ το σπεχι…χατιον: Ιmπαχτ οφ τηε ρεφορm ον mατχηινγ ε¤εχτιϖενεσσ οφ τηε
αγενχψ
24

Α mορε ουτρεαχηινγ αναλψσισ ωουλδ χοmβινε α χηανγε ιν τηε σπεχι…χατιον ωιτη τηε αππλιχατιον οφ α
δι¤ερεντ εστιmατορ. Φορ ινστανχε, Βοροωχζψκ−Μαρτινσ ετ αλ. (2013) σηοω τηατ στανδαρδ εστιmατεσ οφ mατχηινγ
φυνχτιον ελαστιχιτιεσ αρε προνε το σιmυλτανειτψ βιασ ανδ συγγεστ α προχεδυρε το αλλεϖιατε τηε βιασ. Ιτ ωουλδ
ΙΙΙ
χερταινλψ βε ιντερεστινγ το υσε τηειρ αππροαχη ανδ σεε ιφ ιmπροϖεδ εστιmατεσ οφ ΙΙΙ
σηορτ ανδ λονγ ιν τηε αχτυαλ
ανδ σψντηετιχ σαmπλε χαν ιν‡υενχε τηε υνδερλψινγ Υ Ι ανδ Υ Α . Α φυρτηερ ιντερεστινγ αϖενυε ωουλδ αδδ
ινφορmατιον ον εmπλοψεδ ϕοβ−σεεκερσ.
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Wε ασκ ωηετηερ τηε δετεχτεδ δι¤ερενχε βετωεεν εστιmατεσ οφ Υ Ι αχροσσ δι¤ερεντ σπεχ−
ι…χατιονσ οφ αυξιλιαρψ ρεγρεσσιονσ ρεσυλτσ ιν α βιγ δι¤ερενχε ιν τηε πρεδιχτεδ δεχλινε οφ τηε
υνεmπλοψmεντ ρατε. Wε ρεπεατ τηε εντιρε εθυιλιβριυm αναλψσισ, εϖαλυατινγ …ρστ τηε ΠΕΑ
ρεφορm ανδ τηεν τηε ρεφορm οφ τηε βενε…τ σψστεm. Ρεσυλτσ οφ τηισ αναλψσισ αρε ρεπορτεδ ιν
Ταβλε 4, ωηιχη σηουλδ βε ρεαδ ιν τηε σαmε ωαψ ασ Ταβλε 2. Wε …νδ τηατ τηε ρεφορm οφ τηε
ΠΕΑ λεαδσ νοω το α 0.69 περχενταγε ποιντ δεχλινε ιν τηε εθυιλιβριυm υνεmπλοψmεντ ρατε,
ωηιχη εξπλαινσ 17.7% οφ τηε οβσερϖεδ φαλλ ιν υνεmπλοψmεντ. Χοmπαρινγ ιτ το 0.88 περχενταγε
ποιντσ (εθυιϖαλεντλψ, 22.5%) ωε σεε τηατ τηε ρεσυλτ ισ ινδεεδ σλιγητλψ σενσιτιϖε το τηε σπεχι…χα−
τιον οφ αυξιλιαρψ ρεγρεσσιονσ. Τηε ιmπαχτ οφ τηε συβσεθυεντ βενε…τ ρεφορm, ηοωεϖερ, ρεmαινσ
ϖιρτυαλλψ υνα¤εχτεδ: 0.20 περχενταγε ποιντσ, ορ 5.1 % (χοmπαρεδ ωιτη 0.18 περχενταγε ποιντσ
ανδ 4.6% ιν Ταβλε 2, ρεσπεχτιϖελψ).

Υνεmπλοψmεντ ρεδυχτιον
αβσολυτε (ππτ) εξπλαινεδ (%)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Ηαρτζ ΙΙΙ
Ηαρτζ Ις
Ηαρτζ ΙΙΙ ανδ Ις
Ηαρτζ Ις γιϖεν Ηαρτζ ΙΙΙ α)
Ιντεραχτιον οφ Ηαρτζ ΙΙΙ ανδ Ηαρτζ Ις β)
α)

Λινε (3) mινυσ λινε (1)

β)

0:69
0:08
0:89
0:20
0:12

17:65
2:05
22:76
5:12
3:01

Λινε (4) mινυσ λινε (2)

Ταβλε 4 Σενσιτιϖιτψ το σπεχι…χατιον: Ρεδυχτιον οφ τηε υνεmπλοψmεντ ρατε εξπλαινεδ βψ ρε−
φορmσ
Λαστλψ, ιmπλιχατιονσ οφ αν αλτερνατιϖε δεσιγν τηατ αλλεϖιατεσ τηε δισινχεντιϖε ε¤εχτ ρεmαιν
ϖιρτυαλλψ ινσενσιτιϖε το τηε χηανγε ιν τηε σπεχι…χατιον οφ τηε αυξιλιαρψ ρεγρεσσιονσ. Χον−
σιδερινγ τηε χουντερφαχτυαλ δεσιγν τηατ ινχρεασεσ ε¤εχτιϖενεσσ οφ τηε αγενχψ φορ σηορτ− ανδ
λονγ−τερm υνεmπλοψεδ ωορκερσ εθυαλλψ βψ 6.1%, ινστεαδ οφ ραισινγ ιτ το 22.9% φορ τηε λονγ−
τερm υνεmπλοψεδ ασ ιν τηε αχτυαλ δεσιγν, ωε …νδ τηατ τηισ χουντερφαχτυαλ δεσιγν λεαδσ το α
0.9 περχενταγε ποιντ ρεδυχτιον οφ τηε υνεmπλοψmεντ ρατε. Τηισ αγαιν εξχεεδσ τηε ρεδυχτιον
ιmπλιεδ βψ τηε αχτυαλ δεσιγν βψ 0.21 περχενταγε ποιντσ, εξαχτλψ ασ ωιτη τηε ινιτιαλ σπεχι…−
χατιον οφ τηε αυξιλιαρψ ρεγρεσσιονσ. Τηυσ αλλ οφ ουρ χονχλυσιονσ ον τηε συβοπτιmαλιτψ οφ τηε
αχτυαλ ρεφορm αρε χον…ρmεδ.
Αδδινγ τηε Γρεατ Ρεχεσσιον
Χονσιδερ νοω τηε ινχλυσιον οφ τηε ρεχεσσιον. Wε εξτενδ ουρ σαmπλε βψ ονε ψεαρ ανδ αδδ
το σπεχι…χατιον οφ αυξιλιαρψ ρεγρεσσιονσ ιν (21)−(22) α δυmmψ ϖαριαβλε δ2009 τηατ αχχουντσ
φορ ρεχεσσιοναρψ δροπ ιν mατχηεσ. Dυmmψ δ2009 τακεσ τηε ϖαλυε οφ “1” ιφ ψεαρ ισ 2009, ζερο
οτηερωισε. Εστιmατιον αχχυραχψ ιν τηισ παρτ οφ τηε σενσιτιϖιτψ αναλψσισ ισ α ηιγη ασ ιν αλλ
ΙΙΙ
πρεχεδινγ παρτσ, σο το βε βριεφ ωε σκιπ ρεπορτινγ τηε εστιmατεσ οφ ΙΙΙ
σηορτ ανδ λονγ (τηεσε χαν
βε φουνδ ιν Ταβλε Α.3 οφ Αππενδιξ Α.3).
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∋σ 6= 0, ∋λ 6= 0
ΥΙ
ΥΑ

1:083
1:251

(0:003)
(0:026)

Υνεmπλοψmεντ ρεδυχτιον
αβσ. (ππτ)
εξπλ. (%)
Ηαρτζ ΙΙΙ
Ηαρτζ ΙΙΙ ανδ Ις
Ηαρτζ Ις γιϖεν Ηαρτζ ΙΙΙ

0:94
1:13
0:19

24:04
28:90
4:86

∋σ = 0, ∋λ = 0
1:081
1:271

(0:004)
(0:004)

Υνεmπλοψmεντ ρεδυχτιον
αβσ. (ππτ)
εξπλ. (%)
0:90
1:10
0:20

23:02
28:13
5:12

Ταβλε 5 Σενσιτιϖιτψ το αδδινγ τηε Γρεατ Ρεχεσσιον
Ταβλε 5 συmmαριζεσ αλλ τηε ρεσυλτσ. Υππερ παρτ οφ τηισ ταβλε σηοωσ τηε εστιmατεδ ϖαλυεσ
οφ τηε στρυχτυραλ παραmετερσ Υ Ι ανδ Υ Α . Ιτσ λοωερ παρτ δισπλαψσ τηε πρεδιχτεδ ρεδυχτιον
οφ τηε υνεmπλοψmεντ ρατε δυε το τηε ρεφορmσ οφ ιντερεστ. Wε αδδ τηε ε¤εχτ οφ τηε ρεχεσσιον
ωιτηιν τωο σπεχι…χατιονσ. Τηε βενχηmαρκ σπεχι…χατιον (…ρστ τωο χολυmνσ οφ Ταβλε 5) κεεπσ
αυτορεγρεσσιϖε τερmσ ιν τηε ερρορσ οφ βοτη αυξιλιαρψ ρεγρεσσιον εθυατιονσ. Τηε ρεστριχτεδ
σπεχι…χατιον (λαστ τωο χολυmνσ οφ Ταβλε 5) ρεmοϖεσ αυτορεγρεσσιϖε τερmσ.
Χοmπαρινγ τηε ρεσυλτσ ιν Ταβλε 5 ωιτη τηε χορρεσπονδινγ ρεσυλτσ οφ Ταβλεσ 1 ανδ 2 ωε
σεε τηατ ουρ …νδινγσ ον τηε ρεφορm οφ τηε ΠΕΑ αρε ηαρδλψ σενσιτιϖε το ινχλυσιον οφ τηε Γρεατ
Ρεχεσσιον. Τηε πρεδιχτεδ χοντριβυτιον οφ Ηαρτζ ΙΙΙ το τηε ρεδυχτιον οφ τηε υνεmπλοψmεντ
ρατε ισ ατ mοστ 0.06 περχενταγε ποιντσ ηιγηερ, ωηιχη ισ νεγλιγιβλε. Τηε σαmε χαν βε σαιδ
αβουτ τηε εστιmατεσ οφ τηε ε¤εχτιϖενεσσ παραmετερσ οφ τηε αγενχψ. Φυρτηερmορε, ουρ εαρλιερ
ρεσυλτσ ον τηε ρολε οφ τηε βενε…τ ρεφορm ανδ ον τηε ιmπορτανχε οφ τηισ ρεφορm ρελατιϖε το
ρεοργανιζατιον οφ τηε ΠΕΑ ρεmαιν χοmπλετελψ ινσενσιτιϖε. Φιναλλψ ιτ ισ ιντερεστινγ το νοτιχε
τηατ ηαϖινγ εξτενδεδ τηε τιmε ηοριζον ανδ ηαϖινγ ινχλυδεδ τηε ρεχεσσιον, ουρ …νδινγσ ιν
Ταβλε 5 χεασε το δι¤ερ αχροσσ σπεχι…χατιονσ οφ τηε ερρορ τερm ιν αυξιλιαρψ ρεγρεσσιονσ. Εϖεν
τηουγη ωε στιλλ πρεφερ το ρεπορτ ουρ …ναλ ρεσυλτσ ιν τερmσ οφ αν ιντερϖαλ, αλλεϖιατιον οφ τηε
σενσιτιϖιτψ ωιτη ρεσπεχτ το σπεχι…χατιον αδδσ χον…δενχε τηατ τηε τρυε ιmπαχτ οφ τηε ρεφορm
οφ τηε ΠΕΑ λιεσ ιν τηε υππερ ρανγε οφ τηισ ιντερϖαλ.
Πρεδετερmινεδ παραmετερσ ανδ φυνχτιοναλ φορmσ
Τηε ρατε οφ τιmε πρεφερενχε, σετ το χορρεσπονδ το τηε αννυαλ δισχουντ ρατε οφ 2.4%, ηασ
νοτ βεεν εστιmατεδ ατ ανψ σταγε οφ ουρ εχονοmετριχ αναλψσισ. Οβϖιουσλψ, τηισ παραmετερ πλαψσ
αν ιmπορταντ ρολε ασ τηε ρεφορm α¤εχτσ σηορτ− ανδ λονγ−τερm υνεmπλοψεδ ωορκερσ δι¤ερεντλψ.
Ιν Ταβλε 6 ωε πρεσεντ τηε σιmυλατεδ ιmπαχτ οφ τηε ρεφορm φορ ϖαρψινγ ρατεσ οφ τιmε πρεφερενχε.
Ιν τηε …ρστ τωο χολυmνσ οφ τηισ ταβλε, ισ σετ το mατχη τηε αννυαλ δισχουντ ρατε οφ 1.2%; ιν
τηε λαστ τωο χολυmνσ ιτ mατχηεσ τηε αννυαλ δισχουντ ρατε οφ 3.6%. Τηε mιδδλε τωο χολυmνσ
ρεπεατ ουρ mαιν ρεσυλτσ ρεπορτεδ ιν Σεχτιον 4.3 το φαχιλιτατε εασψ χοmπαρισον.
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: 1:2% π:α:

: 2:4% π:α:

Υνεmπλ. ρεδυχτιον
αβσ. (ππτ) εξπλ. (%)
Ηαρτζ ΙΙΙ
Ηαρτζ ΙΙΙ & Ις
Ηαρτζ Ις γιϖεν ΙΙΙ

0:76
0:93
0:18

Υνεmπλ. ρεδυχτιον
αβσ. (ππτ) εξπλ. (%)

19:34
23:90
4:56

0:88
1:06
0:18

Υνεmπλ. ρεδυχτιον
αβσ. (ππτ) ινχεντιϖε
Ηαρτζ ΙΙΙ (

ΥΙ

=

Υ Α)

1:03

22:51
27:11
4:60

Υνεmπλ. ρεδυχτιον
αβσ. (ππτ) ινχεντιϖε

0:27

1:09

0:21

: 3:6% π:α:
Υνεmπλ. ρεδυχτιον
αβσ. (ππτ) εξπλ. (%)
0:99
1:18
0:19

25:31
30:23
4:92

Υνεmπλ. ρεδυχτιον
αβσ. (ππτ) ινχεντιϖε
1:15

0:16

Ταβλε 6 Σενσιτιϖιτψ το ϖαριατιον ιν τηε ρατε οφ τιmε πρεφερενχε
Φροm Ταβλε 6 ωε χαν σεε τηατ ωιτηιν τηε ρεασοναβλε ρανγε οφ ϖαριατιον οφ παραmετερ ; τηε
ε¤εχτ οφ τηε ρεφορm ρεmαινσ φαιρλψ σταβλε. Τηε ιmπαχτ οφ τηε ρεφορm οφ τηε αγενχψ δεϖιατεσ
φροm τηε βασελινε ρεσυλτ βψ 0.11 το 0.12 περχενταγε ποιντσ ανδ τηε ιmπαχτ οφ τηε βενε…τ ρεφορm
δεϖιατεσ βψ ϕυστ 0.01 περχενταγε ποιντ. Τηε σαmε χαν βε σαιδ αβουτ τηε θυαντι…χατιον οφ
τηε σεαρχη δισινχεντιϖε ε¤εχτ ινδυχεδ βψ α ηετερογενεουσ τρεατmεντ οφ σηορτ− ανδ λονγ−τερm
υνεmπλοψεδ ωορκερσ. Φιρστ ωε σεε τηατ τηε σιζε οφ τηισ δισινχεντιϖε ε¤εχτ, ασ mεασυρεδ
βψ τηε δι¤ερενχε ιν τηε δεχρεασε οφ τηε υνεmπλοψmεντ ρατε ιν τηε αχτυαλ ( Υ Ι 6= Υ Α )
ανδ χουντερφαχτυαλ ( Υ Ι = Υ Α ) δεσιγνσ, γοεσ δοων ασ ινδιϖιδυαλσ δισχουντ φυτυρε mορε.
Ηοωεϖερ, ωιτηιν τηε ρεασοναβλε ϖαριατιον οφ τηε ρατε οφ τιmε πρεφερενχε, τηε δεϖιατιον οφ τηε
δισινχεντιϖε ε¤εχτ φροm τηατ ιν τηε βασελινε σπεχι…χατιον ισ θυιτε σmαλλ, mακινγ αβουτ 0.05
το 0.06 περχενταγε ποιντσ. Wε ρεαδ τηισ ασ εϖιδενχε τηατ ουρ εϖαλυατιον ισ ηαρδλψ σενσιτιϖε
το τηε χηοιχε οφ τηε ρατε οφ τιmε πρεφερενχε ανδ συβοπτιmαλιτψ οφ τηε ΠΕΑ ρεφορm περσιστσ.
Νεξτ ωε λοοκ ιντο ποτεντιαλ ρεστριχτιϖενεσσ οφ ουρ σπεχι…χατιον οφ τηε χοστσ οφ σεαρχη. Ιτ
ισ ωελλ κνοων (σεε ε.γ. Χηεττψ, 2008) τηατ τηε ιmπαχτ οφ α βενε…τ ρεφορm χρυχιαλλψ δεπενδσ
ον mιχρο−ελαστιχιτψ οφ υνεmπλοψmεντ δυρατιον ωιτη ρεσπεχτ το βενε…τσ. Ιν ουρ mοδελ, τηισ
mιχρο−ελαστιχιτψ ισ στρονγλψ α¤εχτεδ βψ τηε σπεχι…χατιον οφ σεαρχη χοστσ ανδ οφ τηε υτιλιτψ
φυνχτιον. Ιν παρτιχυλαρ, α χονχαϖε ινσταντανεουσ υτιλιτψ φροm υνεmπλοψmεντ βενε…τσ ιν (2)
ρεθυιρεσ α σπεχι…χατιον οφ τηε δισυτιλιτψ οφ σεαρχη ιδεντιχαλ το (σ) : Ονλψ τηεν, ασ ισ ωελλ−
κνοων ιν στρυχτυραλ λαβουρ εχονοmετριχσ, ιδεντι…χατιον ατ τηε …ρστ σταγε οφ ουρ εχονοmετριχ
προχεδυρε ισ σεχυρεδ.
Wε ινθυιρε ωηετηερ τηισ νορmαλιζατιον λεαδσ το α πρεδιχτεδ ελαστιχιτψ τηατ ισ χοmπατιβλε
ωιτη εστιmατεσ οφ τηε σαmε ελαστιχιτψ οβταινεδ ουτσιδε ουρ στρυχτυραλ mοδελ. Ιτ τυρνσ ουτ
τηατ ουρ στρυχτυραλ mοδελ δοεσ α ϖερψ γοοδ ϕοβ ιν mατχηινγ τηε ελαστιχιτψ οφ υνεmπλοψmεντ
δυρατιον. Υσινγ τηε υνιϖερσε οφ σοχιαλ σεχυριτψ ρεχορδσ ιν Γερmανψ, Σχηmιεδερ ετ αλ. (2012)
εστιmατε τηε ελαστιχιτψ οφ υνεmπλοψmεντ δυρατιον ωιτη ρεσπεχτ το εντιτλεmεντ το ΥΙ. Τηειρ
ποιντ εστιmατεσ φορ τηε περιοδ οφ οϖερ 20 ψεαρσ λιε βετωεεν 0.12 ανδ 0.13 ωιτη τηε στανδαρδ
δεϖιατιονσ ρανγινγ φροm 0.013 το 0.034. Χοmπυτινγ τηε λονγ−ρυν ελαστιχιτψ οφ υνεmπλοψmεντ
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δυρατιον ωιτη ρεσπεχτ το εντιτλεmεντ το ΥΙ χοmπυτεδ ιν ουρ mοδελ, ωε …νδ α ϖαλυε οφ 0.14,
ωηιχη ισ ωελλ ωιτηιν τηε χον…δενχε ιντερϖαλ οφ τηε εστιmατεσ οφ Σχηmιεδερ ετ αλ. (2012). Τηισ
mακεσ υσ χον…δεντ τηατ ωε δο νοτ ιντροδυχε ανψ βιασ ιντο ουρ ρεφορm εϖαλυατιον τηρουγη
ιναππροπριατε παραmετριχ φορm ασσυmπτιονσ ον τηε υτιλιτψ ανδ τηε χοστ οφ σεαρχη φυνχτιονσ.
Ουρ ρεσυλτ ισ αλσο ρεmαρκαβλε βεχαυσε υσινγ α δι¤ερεντ δατα σετ ανδ α δι¤ερεντ mετηοδολογψ
ωε στιλλ αρριϖε ατ τηε σαmε σmαλλ ελαστιχιτψ οφ α φουρ−δαψσ ινχρεασε ιν mεαν υνεmπλοψmεντ
δυρατιον περ αδδιτιοναλ mοντη οφ εντιτλεmεντ το ΥΙ βενε…τσ. Απαρτ φροm Σχηmιεδερ ετ
αλ. (2012) φορ Γερmανψ, συχη α σmαλλ ε¤εχτ οφ αβουτ τηρεε δαψσ περ αδδιτιοναλ mοντη οφ
εντιτλεmεντ το ΥΙ ισ αλσο ρεπορτεδ βψ Λαλιϖε (2008) φορ Αυστρια.
Ηοω λαργε ωερε ΥΑ χυτσ ανδ σιmυλατιον οφ Ηαρτζ Ις
Wε χονχλυδε ουρ σενσιτιϖιτψ αναλψσισ βψ λοοκινγ ιντο τηε ρεσπονσιϖενεσσ οφ τηε εθυιλιβριυm
υνεmπλοψmεντ ρατε το τηε ασσυmπτιον, ηοω λαργε χυτσ οφ ΥΑ βενε…τσ υνδερ Ηαρτζ Ις αχτυαλλψ
ωερε. Ιν α στρυχτυραλ εθυιλιβριυm σεαρχη φραmεωορκ χοmπαραβλε το ουρσ, Κραυσε ανδ Υηλιγ
(2012) ανδ Κρεβσ ανδ Σχηε¤ελ (2013) χαλιβρατε τηε ε¤εχτ οφ ΥΑ χυτσ το …νδ τηατ τηε Ηαρτζ
Ις ρεφορm εξπλαινσ ασ mυχη ασ α 2.8 ανδ α 1.4 περχενταγε ποιντσ δεχλινε οφ τηε εθυιλιβριυm
υνεmπλοψmεντ ρατε, ρεσπεχτιϖελψ. Τηε σιζε οφ ΥΑ ρεδυχτιον ιν Κραυσε ανδ Υηλιγ (2012)
ϖαριεσ φροm 33% το 76% οφ τηε πρε−ρεφορm λεϖελ, δεπενδινγ ον ωορκερ σκιλλσ. Τηε σιζε οφ
τηε ΥΑ ρεδυχτιον ιν Κρεβσ ανδ Σχηε¤ελ (2013) ισ υνιφορm, εθυαλ το 80% οφ τηε πρε−ρεφορm
λεϖελ. Ρεδυχτιονσ οφ Κραυσε ανδ Υηλιγ (2012) αρε ενδογενουσ το τηειρ mοδελ, ωηιχη mακεσ
τηεm δεπενδεντ ον παρτιχυλαρ ασσυmπτιονσ αβουτ σκιλλ−σπεχι…χ προδυχτιϖιτψ διστριβυτιονσ οφ
υνεmπλοψεδ ωορκερσ. Κρεβσ ανδ Σχηε¤ελ (2013) ιν χοντραστ ρελψ ον τηε δατα, τακινγ τηειρ
ρεδυχτιον φροm τηε αγγρεγατε ΟΕΧD στατιστιχσ.
Τηε ρεδυχτιον οφ ΥΑ βενε…τσ ιν τηε πρεσεντ παπερ ισ τακεν διρεχτλψ φροm τηε mιχροδατα
(σεε π. 20 φορ δεταιλσ). Wιτη αν αϖεραγε ρεδυχτιον οφ αππροξιmατελψ 7%, ιτ εmβοδιεσ αν
ιmπορταντ φεατυρε οφ τηε ρεφορm οφ ΥΑ βενε…τσ: τηερε ωερε ωιννερσ ανδ λοσερσ. Τηε εξιστενχε
οφ ωιννερσ, ι.ε. τηοσε ωηο ηαϖε εξπεριενχεδ αν ινχρεασε οφ ΥΑ παψmεντσ, ανδ λοσερσ, ι.ε.
τηοσε ωηοσε ΥΑ βενε…τσ ωεντ δοων, ηασ βεεν δοχυmεντεδ βψ τηε Ινστιτυτε φορ Εmπλοψmεντ
Ρεσεαρχη ατ τηε σταγε οφ χοmπυτινγ τηε αmουντ οφ φυνδσ νεεδεδ το ιmπλεmεντ τηε ρεφορm
(Βλο⇓ ανδ Ρυδολπη, 2005) ανδ βψ τηε Γερmαν Ινστιτυτε φορ Εχονοmιχ Ρεσεαρχη δυρινγ τηε
εϖαλυατιον οφ ποστ−ρεφορm ουτχοmεσ (Γοεβελ ανδ Ριχητερ, 2007). Wιννερσ οφ τηε ρεφορm αρε
λοω−ωαγε εαρνερσ ασ τηειρ βενε…τσ αχχορδινγ το τηε φορmερ προπορτιοναλ σψστεm οφ ΥΑ βενε…τσ
ωουλδ βε λοωερ τηαν τηε ‡ατ Ηαρτζ Ις αmουντ. Wηιλε τηε αmουντ οφ ωιννερσ ανδ λοσερσ ωασ
ρουγηλψ εθυαλ, τηε λοσσ οφ λοσερσ ωασ ηιγηερ τηαν τηε γαιν οφ ωιννερσ (Βλο⇓ ανδ Ρυδολπη,
2005), ωηιχη ηασ γενερατεδ α ρεδυχτιον οφ ΥΑ βενε…τσ ον αϖεραγε.
Τηε δι¤ερενχε βετωεεν τηε αγγρεγατε ρεδυχτιονσ ρεπορτεδ βψ τηε ΟΕΧD ανδ τηε δισαγ−
γρεγατε ρεδυχτιονσ/ινχρεασεσ τηατ χαν βε φουνδ ιν τηε Γερmαν mιχροδατα εξπλαινσ βιγ παρτ
οφ τηε δι¤ερενχε βετωεεν τηε πρεδιχτιονσ οφ Κρεβσ ανδ Σχηε¤ελ (2013) ανδ τηισ παπερ. Ιmπλε−
mεντινγ τηε ΥΑ ρεδυχτιον οφ Κρεβσ ανδ Σχηε¤ελ (2013) ιν ουρ mοδελ, ωε …νδ τηατ τηε βενε…τ
ρεφορm αχχουντσ φορ 0.51 περχενταγε ποιντσ ρεδυχτιον οφ τηε εθυιλιβριυm υνεmπλοψmεντ ρατε.
Τακινγ τηε ΥΑ ρεδυχτιονσ οφ Κραυσε ανδ Υηλιγ (2012), ωε γενερατε α ρεδυχτιον οφ ασ mυχη
ασ 1.51 περχενταγε ποιντσ. Τηισ σηοωσ τηατ αν εϖαλυατιον αττεστσ ινε¤εχτιϖενεσσ ιφ τηε χυτ οφ
ΥΑ βενε…τσ ισ ασσυmεδ το βε ϖερψ ωεακ. Γιϖεν τηε δοχυmεντεδ εξιστενχε οφ ωιννερσ ανδ
λοσερσ, ωηιχη λεαδσ το θυιτε mοδεστ ΥΑ χυτσ ον αϖεραγε ινδεεδ, ωε τηινκ τηατ τηε ιmπαχτ οφ
τηε βενε…τ ρεφορm ισ ιν φαχτ ρατηερ λοω.
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Φιναλλψ, ανοτηερ φαχτορ τηατ mαψ εξπλαιν τηε δισχρεπανχψ βετωεεν ουρ ρεσυλτ ανδ τηατ οφ
Κρεβσ ανδ Σχηε¤ελ (2013) ισ τηε σιζε οφ τηε ελαστιχιτψ οφ υνεmπλοψmεντ δυρατιον ωιτη ρεσπεχτ
το ΥΙ βενε…τσ. Υνφορτυνατελψ τηε εστιmατεσ οφ τηισ ελαστιχιτψ φορ Γερmανψ αρε νοτ αϖαιλαβλε
ιν τηε εmπιριχαλ λιτερατυρε,25 ωηιχη mακεσ Κρεβσ ανδ Σχηε¤ελ (2013) χηοοσε τηε ϖαλυε οφ τηε
ΥΣ. Υσινγ ουρ mοδελ ωε χαν χοmπυτε τηατ 1% ρεδυχτιον οφ ΥΙ βενε…τ λεαδσ το αν ινχρεασε οφ
τηε αϖεραγε ηαζαρδ ρατε φροm υνεmπλοψmεντ το ϕοβ βψ 0.2%, ωηιχη ισ λοωερ τηαν 0.9% τακεν
βψ Κρεβσ ανδ Σχηε¤ελ (2013). Χαρεφυλ εστιmατιον οφ τηισ ελαστιχιτψ το ϖαλιδατε ουρ πρεδιχτιον
σεεmσ το βε εξτρεmελψ ιντερεστινγ. Ψετ, σινχε ουρ mοδελ ϖερψ χλοσελψ πρεδιχτσ τηε ελαστιχιτψ
οφ υνεmπλοψmεντ δυρατιον ωιτη ρεσπεχτ το εξτενσιον οφ εντιτλεmεντ το ΥΙ, ασ σηοων αβοϖε,
ωε εξπεχτ τηατ συχη εστιmατεσ σηουλδ αλσο λιε ιν α βαλλπαρκ οφ 0.2%.

4.5

Ρεφορm ιmπλιχατιονσ

Wηατ δο ωε λεαρν φροm τηισ αναλψσισ φορ φυτυρε ρεφορmσ? Τηερε ισ α δισχυσσιον ιν Γερmανψ
ον α σεχονδ Ηαρτζ−τψπε ρεφορm ανδ, mυχη mορε ιmπορταντλψ, τηερε ισ α δισχυσσιον ατ τηε
Ευροπεαν λεϖελ ον ηοω το …γητ τηε ηιγηεστ υνεmπλοψmεντ ρατεσ ιν τηε Ευρο αρεα εϖερ σινχε
τηε Ευρο ηασ βεεν ιντροδυχεδ.26 Ηοω χαν πολιχψ mεασυρεσ βε ινφορmεδ βψ ουρ …νδινγσ?
Ιν σοmε τριϖιαλ σενσε, ανψτηινγ τηατ ινχρεασεσ τηε ουτ‡οωσ φροm ανδ ρεδυχεσ τηε ιν‡οωσ
ιντο υνεmπλοψmεντ ισ δεσιραβλε. Ιτ ισ λεσσ τριϖιαλ το συγγεστ mεασυρεσ τηατ αχτυαλλψ ινχρεασε
ουτ‡οωσ ανδ ρεδυχε ιν‡οωσ. Τηε mοστ χηαλλενγινγ τασκ χονσιστσ ιν θυαντιφψινγ τηε ε¤εχτσ οφ
τηε συγγεστεδ mεασυρεσ. Ουρ αναλψσισ mακεσ α στρονγ χασε φορ αν ινχρεασεδ ε¤εχτιϖενεσσ οφ
τηε ΠΕΑ.
Wηατ σπεακσ ιν φαϖουρ οφ mορε ε¤εχτιϖε ΠΕΑ ασ οπποσεδ το α χυτ οφ βενε…τσ φορ λονγ−τερm
υνεmπλοψεδ? Φιρστ, τηε στρονγ διρεχτ ε¤εχτ ον τηε ινχρεασε οφ ουτ‡οωσ φροm υνεmπλοψmεντ.
Α mορε ε′χιεντ ΠΕΑ δοεσ νοτ ονλψ ινχρεασε ουτ‡οω οφ λονγ−τερm υνεmπλοψεδ ωορκερσ − ονχε
αππροπριατελψ τυνεδ, ιτ βενε…τσ αλλ υνεmπλοψεδ ωορκερσ. Σεχονδ, τηε νευτραλιτψ οφ α συχη
α πολιχψ mεασυρε ωιτη ρεσπεχτ το διστριβυτιοναλ χονσιδερατιονσ. Wηιλε α χυτ οφ βενε…τσ φορ
λονγ−τερm (ορ αλλ) υνεmπλοψεδ ωορκερσ σηουλδ ινχρεασε ουτ‡οωσ (ιφ ονλψ mοδεστλψ ασ ωε ηαϖε
φουνδ), ιτ ινχρεασεσ ινχοmε ινεθυαλιτψ ανδ ποϖερτψ.
Ισ τηερε α διρεχτ ρεχοmmενδατιον φορ “ανψ” χουντρψ ωιτη ηιγη υνεmπλοψmεντ? Wε ωουλδ
σαψ νο ωηεν ιτ χοmεσ το δεταιλεδ ρεφορm mεασυρεσ. Ουρ …νδινγσ στρονγλψ συγγεστ, ηοωεϖερ,
τηατ ανψ χουντρψ σηουλδ …ρστ λοοκ ιντο ποσσιβιλιτιεσ οφ mακινγ ιτσ ΠΕΑ mορε ε¤εχτιϖε βεφορε
τηινκινγ αβουτ ρεδυχινγ υνεmπλοψmεντ βενε…τσ. Φροm ρεαδινγ δεσχριπτιονσ οφ τηε ρεφορm
οφ τηε Φεδεραλ Εmπλοψmεντ Αγενχψ ιν Γερmανψ, τηε χονχλυσιον ον ωηιχη χοmπονεντσ οφ
τηισ ρεφορm ωερε τηε mοστ ιmπορταντ ονεσ ισ ασ φολλοωσ. (ι) Τηερε ισ ονε χονταχτ περσον φορ
αλλ ασπεχτσ ρελατεδ το υνεmπλοψmεντ φορ τηε υνεmπλοψεδ ωορκερ. (ιι) Σηορτ θυεστιονσ αρε
ρελεγατεδ το χαλλ−χεντερσ. (ιιι) Μορε τιmε−ιντενσιϖε χονσυλτατιονσ αρε βψ απποιντmεντ ονλψ,
ρεδυχινγ χονσιδεραβλψ ωαιτινγ τιmεσ ιν τηε αγενχψ. (ιϖ) Χηαραχτεριστιχσ οφ αν υνεmπλοψεδ
ωορκερ ανδ παραmετερσ οφ αν οπεν ϖαχανχψ αρε στανδαρδιζεδ το φαχιλιτατε θυιχκερ mατχηινγ
βψ τηε χασε−ωορκερ.27 (ϖ) Τηε νυmβερ οφ υνεmπλοψεδ mαναγεδ βψ α χασεωορκερ ισ ρεδυχεδ το
25

Σεε Σχηmιεδερ ατ αλ., (2012) φορ λιτερατυρε ρεϖιεω.
Σεε ε.γ. τηε νεω ρελεασε 50/2013 οφ 2 Απριλ 2013 βψ Ευροστατ.
27
Αν ιmπρεσσιϖε δεσχριπτιον, αλβειτ ιν Γερmαν, ισ βψ Wεισε (2011), τηε χυρρεντ ηεαδ οφ τηε Φεδεραλ Εmπλοψ−
mεντ Αγενχψ. Ιτ στρονγλψ mακεσ τηε χασε τηατ τηε ρεοργανιζατιον οφ αλλ ωορκ−‡οωσ τυρνεδ αν αδmινιστρατιϖε
βυρεαυχραχψ (τηατ βεχαmε φραυδυλεντ ιν παρτσ οφ ιτσ αχτιϖιτιεσ) ιντο α χυστοmερ (ι.ε. εmπλοψεε ανδ εmπλοψερ)
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τηε βενχηmαρκ οφ ατ mοστ 150, οφ ωηιχη ατ mοστ 75 αρε υνδερ αγε οφ 25 ψεαρσ. (ϖι) Πριοριτψ
ισ γιϖεν το ωορκερσ αβοϖε τηε αγε οφ 50.28 Τηε Αννυαλ Ρεπορτ οφ τηε Φεδεραλ Εmπλοψmεντ
Αγενχψ (Βυνδεσαγεντυρ φρ Αρβειτ, 2013, π. 43) προϖιδεσ εmπιριχαλ χον…ρmατιον τηατ τηε
θυαντιτατιϖε βενχηmαρκσ ιν (ϖ) ηαϖε αχτυαλλψ βεεν mετ, τηουγη ονλψ ιν 2012.
Τηε ιmπλιχατιον οφ ηοmογενεουσ ϖερσυσ ηετερογενεουσ ιmπαχτ δεσιγν οφ τηε ρεφορm σηουλδ
νοτ βε φοργοττεν ασ ωελλ. Ασ ουρ εστιmατεσ ινδιχατε, τηε ΠΕΑ ρεφορm ωουλδ ηαϖε ηαδ α
ηιγηερ ε¤εχτ ον τηε ρεδυχτιον οφ υνεmπλοψmεντ ιφ σηορτ− ανδ λονγ−τερm υνεmπλοψεδ ωουλδ
ηαϖε βενε…τεδ εθυαλλψ. Τηυσ, φροm α δεσιγν περσπεχτιϖε, τηε ρεφορm σηουλδ προβαβλψ νοτ
χονδιτιον ον υνεmπλοψmεντ δυρατιον.

5

Χονχλυσιονσ

Wε εϖαλυατε τηε ιmπαχτ οφ α ρεφορm οφ α πυβλιχ εmπλοψmεντ αγενχψ ον υνεmπλοψmεντ ιν α
τψπιχαλ ωελφαρε στατε εχονοmψ. Φορ τηισ πυρποσε ωε υσε α ϖερσιον οφ α Μορτενσεν−Πισσαριδεσ
mατχηινγ mοδελ εξτενδινγ ιτ φορ α τιmε−δεπενδεντ mατχηινγ ε¤εχτιϖενεσσ οφ τηε αγενχψ.
Ιν ουρ τηεορετιχαλ mοδελ, ωε …ρστ δεmονστρατε τηατ αν ινχρεασε ιν mατχηινγ ε¤εχτιϖενεσσ
οφ τηε αγενχψ δοεσ νοτ νεχεσσαριλψ λεαδ το α ρεδυχτιον οφ τηε υνεmπλοψmεντ ρατε. Τηισ ισ
ουρ ιντερτεmποραλ υνεmπλοψmεντ παραδοξ. Ιτ οχχυρσ ωηεν τηερε ισ α πρεφερεντιαλ τρεατmεντ
οφ λονγ−τερm υνεmπλοψεδ ωορκερσ. Ιφ λονγ−τερm υνεmπλοψεδ ωορκερσ αρε τρεατεδ mορε ε′−
χιεντλψ ιν χοmπαρισον το τηε σηορτ−τερm υνεmπλοψεδ, τηε λαττερ αντιχιπατε τηε ιmπροϖεmεντ
οφ τρεατmεντ ιν τηε φυτυρε, ωηιχη ρεδυχεσ τηειρ χυρρεντ σεαρχη ε¤ορτ. Τηε χοmβινατιον οφ
δισχουραγεδ σεαρχη αχτιϖιτψ οφ τηε σηορτ−τερm υνεmπλοψεδ ωορκερσ ανδ βοοστεδ σεαρχη αχ−
τιϖιτψ οφ τηε λονγ−τερm υνεmπλοψεδ ωορκερσ ηασ αν αmβιγυουσ νετ ε¤εχτ ον τηε αγγρεγατε
υνεmπλοψmεντ ρατε.
Σεχονδ, ωε στρυχτυραλλψ εστιmατε τηε ιmπαχτ οφ τηε ρεφορm οφ τηε πυβλιχ εmπλοψmεντ
αγενχψ, αιmεδ ατ ιmπροϖινγ mατχηινγ ε¤εχτιϖενεσσ οφ τηε αγενχψ φορ σηορτ− ανδ λονγ−τερm
υνεmπλοψεδ ωορκερσ ιν Γερmανψ. Τηε δεσιγν οφ τηισ ρεφορm, αλσο κνοων ασ Ηαρτζ ΙΙΙ ρεφορm,
τρεατεδ σηορτ− ανδ λονγ−τερm υνεmπλοψεδ ωορκερσ δι¤ερεντλψ. Υσινγ εστιmατιον βψ ινδιρεχτ
ινφερενχε, ωε …νδ τηατ τηε ιmπροϖεmεντ οφ τηε πυβλιχ εmπλοψmεντ αγενχψ ηασ συβσταντιαλλψ
χοντριβυτεδ το τηε ρεδυχτιον οφ υνεmπλοψmεντ ιν Γερmανψ. Χοmπαρινγ πρε− ανδ ποστ−ρεφορm
στεαδψ στατεσ, τηε ρεφορm οφ τηε αγενχψ βεχοmεσ ρεσπονσιβλε φορ τηε φαλλ οφ τηε εθυιλιβριυm
υνεmπλοψmεντ ρατε βψ 0.69 το 0.88 περχενταγε ποιντσ. Τηισ εξπλαινσ φροm 17.6% το 22.5%
οφ τηε οβσερϖεδ ποστ−Ηαρτζ δεχλινε ιν Γερmαν υνεmπλοψmεντ.
Τηιρδ, ωε …νδ τηατ τηε πρεσεντ δεσιγν οφ τηε ρεφορm, ωηιχη ηασ τυρνεδ ουτ το φαϖουρ
λονγ−τερm υνεmπλοψεδ ωορκερσ αβουτ τηρεε τιmεσ mορε τηαν σηορτ−τερm ονεσ, αππεαρσ το βε
συβοπτιmαλ. Ιφ λεσσ αττεντιον ηαδ βεεν παιδ το λονγ−τερm υνεmπλοψεδ ωορκερσ, τηε υνεm−
πλοψmεντ ρατε ωουλδ ηαϖε φαλλεν εϖεν mορε ασ α ρεσυλτ οφ τηε ΠΕΑ ρεφορm. Τηισ συγγεστσ
τηε πολιχψ χονχλυσιον τηατ ρεφορmσ οφ πυβλιχ εmπλοψmεντ αγενχιεσ σηουλδ νοτ mακε συχη βιγ
δι¤ερενχεσ βετωεεν δι¤ερεντ τψπεσ οφ υνεmπλοψεδ ωορκερσ. Τηε mεχηανισm βεηινδ τηε ρεσυλτ
ισ αγαιν τηε ιντερτεmποραλ υνεmπλοψmεντ παραδοξ.
Φουρτη, ωε mακε α στρονγ χασε φορ ιmπροϖεmεντ οφ τηε πυβλιχ εmπλοψmεντ αγενχψ ασ
οπποσεδ το ρεδυχτιον οφ αλλεγεδλψ γενερουσ υνεmπλοψmεντ βενε…τσ. Wε χοmπαρε τηε ρεφορm
οριεντεδ σερϖιχε χεντερ.
28
Τηεσε βενχηmαρκσ αρε φροm ΣΓΒ ΙΙ ♣ 44χ παραγραπη 4 ιν Βυνδεσγεσετζβλαττ 2011, παρτ Ι, Νρ.23, π.852−891.
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οφ τηε αγενχψ το τηε ρεδυχτιον οφ βενε…τ γενεροσιτψ ωηιχη τοοκ πλαχε ιν Γερmανψ υνδερ
αρρανγεmεντσ οφ τηε σο−χαλλεδ Ηαρτζ Ις ρεφορm, φολλοωινγ Ηαρτζ ΙΙΙ. Wε σηοω τηατ τηε βενε…τ
ρεφορm, ωηιχη ασσυmεδ σηορτενινγ οφ εντιτλεmεντ το υνεmπλοψmεντ ινσυρανχε ανδ mοδερατε
χυτσ οφ υνεmπλοψmεντ ασσιστανχε βενε…τσ, ηασ ινδεεδ βρουγητ α ϖερψ mοδεστ ρεσυλτ. Ιτ ηασ
αδδεδ ονλψ 0.18 το 0.20 περχενταγε ποιντσ το φυρτηερ φαλλ οφ τηε εθυιλιβριυm υνεmπλοψmεντ
ρατε, εξπλαινινγ ϕυστ 4.6% το 5.1% οφ τηε οβσερϖεδ ποστ−Ηαρτζ υνεmπλοψmεντ δεχλινε. Γιϖεν
τηε αmουντ οφ πυβλιχ δεβατεσ τηατ ωερε συρρουνδινγ τηε ρεδυχτιον οφ βενε…τ γενεροσιτψ, ωε
χονχλυδε τηατ βενε…τ χυτσ βιγ ενουγη το γενερατε τηε ε¤εχτ χοmπαραβλε το τηε ρεφορm οφ τηε
αγενχψ λιε ϖερψ λικελψ ουτσιδε τηε ρανγε οφ ποσσιβλε πολιτιχαλ χοmπροmισε.
Wε σεε τηε πριmαρψ χοντριβυτιον οφ τηισ παπερ ιν δισχοϖερινγ α συβσταντιαλ υνεmπλοψmεντ−
ρεδυχινγ ποτεντιαλ ιν τψπιχαλ ωελφαρε στατεσ. Τηισ ποτεντιαλ ισ λοχκεδ ινσιδε ινε′χιεντ πυβλιχ
εmπλοψmεντ αγενχιεσ. Τηερε εξιστσ α ριχη λιτερατυρε τηατ αδδρεσσεσ δι¤ερεντ λαβουρ mαρκετ
ινστιτυτιονσ οφ α ωελφαρε στατε ανδ αναλψζεσ ηοω ρεφορmινγ τηεσε ινστιτυτιονσ χαν ηελπ υσ
ρεδυχε υνεmπλοψmεντ. Υνεmπλοψmεντ χοmπενσατιον σψστεmσ, τραδε υνιονσ, λαβουρ ταξεσ ορ
συβσιδιεσ ανδ εmπλοψmεντ προτεχτιον αρε αλλ αmονγ τηε mοστ φρεθυεντλψ αναλψζεδ ινστιτυτιονσ.
Συρπρισινγ ασ ιτ ισ, ιν τηισ λιστ ονε χαννοτ …νδ τηε πυβλιχ εmπλοψmεντ αγενχψ ιτσελφ. Wιτη
ουρ …νδινγσ τηατ αβουτ 1/5 οφ τηε ποστ−ρεφορm δεχλινε ιν υνεmπλοψmεντ χαν βε αττριβυτεδ
το τηειρ ρεοργανιζατιον, πυβλιχ εmπλοψmεντ αγενχιεσ ανδ τηειρ mοδερνιζατιον mυστ νοτ βε
οϖερλοοκεδ βψ πολιχψ mακερσ ανδ βψ αχαδεmιχ ρεσεαρχηερσ αλικε.
Φυτυρε ωορκ ωουλδ ηαϖε το εξτενδ τηε πρεσεντ σετυπ βψ αλλοωινγ φορ αν ενδογενουσ σεπ−
αρατιον ρατε ανδ ϕοβ−το−ϕοβ τρανσιτιονσ. Ασ δισχυσσεδ ον π. 3.1, ωε βελιεϖε τηατ αν εστιmατεδ
ϖερσιον οφ τηε πρεσεντ mοδελ αλλοωινγ φορ αν ενδογενουσ σεπαρατιον ρατε ωουλδ ψιελδ α σοmε−
ωηατ λοωερ ε¤εχτ ον τηε ρεδυχτιον οφ τηε υνεmπλοψmεντ ρατε. Ονε χουλδ εθυαλλψ χονϕεχτυρε,
ηοωεϖερ, τηατ τηε ε¤εχτ ωουλδ νοτ πλαψ α σιγνι…χαντ ρολε. Ρεσολϖινγ τηισ ισσυε ωουλδ βε α
ηιγηλψ εξχιτινγ ρεσεαρχη προϕεχτ φορ τηε φυτυρε.

Αππενδιξ
Α.1

Τηε λιτερατυρε ον Ηαρτζ ρεφορmσ

Ιν πρινχιπλε, αλλ λαβουρ mαρκετ ρεγυλατιονσ ανδ τηειρ χηανγεσ αρε δοχυmεντεδ ιν τηε χορ−
ρεσπονδινγ λαωσ (‘Σοζιαλγεσετζβχηερν’). Ασ α σταρτινγ ποιντ ον λαβουρ mαρκετ πολιχψ ανδ
ηοω ιτ ισ ενχοδεδ ιν τηε λαω, σεε Κελλερ ανδ Ηεννεβεργερ (2010). Χονσιδερινγ τηε …ρστ,
σεχονδ ανδ τηιρδ παχκαγεσ οφ τηε ρεφορm, τηε βασιχ λαω ισ “ΣΓΒ ΙΙΙ − Αρβειτσφρδερυνγ”
(Βυνδεσγεσετζβλαττ 1997, Τειλ Ι, Νρ.20, π. 595−689). Αmενδmεντσ το τηισ λαω τηρουγη Ηαρτζ
Ι, Ηαρτζ ΙΙ ανδ Ηαρτζ ΙΙΙ αρε ιν “Ερστεσ Γεσετζ φρ Μοδερνε Dιενστλειστυνγεν αm Αρβειτσ−
mαρκτ” (Βυνδεσγεσετζβλαττ 2002, Τειλ Ι, Νρ.87, π. 4607−4616), “Ζωειτεσ Γεσετζ φρ Μοδερνε
Dιενστλειστυνγεν αm Αρβειτσmαρκτ” (Βυνδεσγεσετζβλαττ 2002, Τειλ Ι, Νρ.87, π. 4621−4636)
ανδ “Dριττεσ Γεσετζ φρ Μοδερνε Dιενστλειστυνγεν αm Αρβειτσmαρκτ” (Βυνδεσγεσετζβλαττ
2003, Τειλ Ι, Νρ.65, π. 2849−2886), ρεσπεχτιϖελψ. Ρεγαρδινγ τηε φουρτη παχκαγε, τηε βασιχ λαω
ισ “ΣΓΒ ΙΙ − Γρυνδσιχηερυνγ φρ Αρβειτσσυχηενδε” (Βυνδεσγεσετζβλαττ 2003, Τειλ Ι, Νρ.66,
π. 2955−2971). Τηισ λαω ισ τηε …ρστ αρτιχλε οφ τηε “ςιερτεσ Γεσετζ φρ Μοδερνε Dιενστλεισ−
τυνγεν αm Αρβειτσmαρκτ”, ι.ε. οφ Ηαρτζ Ις. Μορεοϖερ, αmενδmεντσ το ΣΓΒ ΙΙΙ βψ Ηαρτζ Ις
αρε ιν “ςιερτεσ Γεσετζ φρ Μοδερνε Dιενστλειστυνγεν αm Αρβειτσmαρκτ” (Βυνδεσγεσετζβλαττ
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2003, Τειλ Ι, Νρ.65, π. 2971−2975). Dιστιλλινγ ουτ τηε χηανγεσ δυε το τηε Ηαρτζ ρεφορmσ φροm
ρεαδινγ τηεσε λαωσ ισ α ρεσεαρχη προϕεχτ ον ιτσ οων. Τηισ ισ ωηψ ωε αδδιτιοναλλψ ρελψ ον τηε
λιτερατυρε.
Τηε εξιστινγ λιτερατυρε ισ ηυγε ανδ ρανγεσ φροm νεωσπαπερ το σχιεντι…χ αρτιχλεσ. Μοστ
οφ τηεσε αρτιχλεσ ηαϖε α στρονγ πολιχψ ανδ πολιτιχαλ οριεντατιον. Ηερε ισ α λιστ οφ αρτιχλεσ
ον ωηιχη ωε βασε ουρ συmmαρψ ιν τηε mαιν τεξτ. Καλτενβορν ετ αλ. (2006α) προϖιδε α
συmmαρψ οφ τηε στρυχτυρε ανδ εϖαλυατιονσ οφ Ηαρτζ Ι, ΙΙ ανδ ΙΙΙ. Τηε λονγ ϖερσιον ισ τηε
ρεπορτ βψ τηε Βυνδεσρεγιερυνγ (2005). Αν εϖεν mορε εξτενσιϖε ϖερσιον ισ τηε ρεπορτ βψ τηε
Βυνδεσmινιστεριυm φρ Αρβειτ υνδ Σοζιαλεσ (2006). Βασεδ ον τηε λαττερ, Καλτενβορν ετ αλ.
(2006β) προϖιδε α λιστ οφ ϖαριουσ mεασυρεσ ιντροδυχεδ βψ τηε ρεφορm (σεε τηειρ Ταβλε 1).
Ιν αδδιτιον, τηε χορε ελεmεντσ οφ τηε Ηαρτζ ρεφορmσ αρε ωορκεδ ουτ βψ ϑαχοβι ανδ Κλυϖε
(2007). Wεισε (2011), τηε ηεαδ οφ τηε “Βυνδεσαγεντυρ φρ Αρβειτ”, προϖιδεσ α χλεαρ δεσχριπ−
τιον οφ τηε ε¤εχτσ οφ Ηαρτζ ΙΙΙ ωιτη ρεσπεχτ το τηε ρεοργανιζατιον οφ τηε Γερmαν ΠΕΑ. Σχηυετζ
ανδ Οσχηmιανσκψ (2006) αλσο εmπηασιζε τηε ιmπορτανχε οφ τηε ρεοργανιζατιον οφ τηε Γερmαν
ΠΕΑ. Ηεψερ ετ αλ. (2012) προϖιδε αν οϖερϖιεω ον αχτιϖε λαβουρ mαρκετ πολιχψ ασπεχτσ οφ τηε
ρεφορm.
Α ωεβσιτε προϖιδινγ α γοοδ ρεϖιεω οφ ρεφορm χοντεντσ (δεσπιτε νοτ βεινγ χοmπλετελψ υπ
το δατε) ισ WΙΠΟΛ (2006).

Α.2

Dατα

Ιν ωηατ φολλοωσ ωε προϖιδε α βριεφ οϖερϖιεω οφ τηε δατα υσεδ ατ τηε …ρστ ανδ σεχονδ σταγεσ
οφ ουρ στρυχτυραλ εστιmατιον προχεδυρε.
Φιρστ σταγε
Ταβλε Α.1 προϖιδεσ τηε χοmπλετε χηαραχτεριζατιον οφ τηε στεαδψ στατε βεφορε ανψ ρεφορm.
Σουρχεσ φορ τηισ ταβλε αρε τηε Γερmαν Σοχιο−Εχονοmιχ Πανελ (ΓΣΟΕΠ, ωωω.γσοεπ.δε) φορ
ωαγε ανδ βενε…τ δατα αλονγ ωιτη αλλ γρουπ χηαραχτεριστιχσ; τηε ΙΑΒ (ωωω.ιαβ.δε) φορ ϖαχανχψ
ανδ υνεmπλοψmεντ δατα ανδ Λαυνοϖ ανδ Wλδε (2013) φορ τηε σαmπλε τακεν φροm ΓΣΟΕΠ
ανδ αλλ τηε στρυχτυραλ παραmετερσ. Αλλ mονεταρψ ϖαλυεσ αρε ιν Ευροσ οφ 2005.
Τηε σκιλλ διστριβυτιον φ (κ)γΚ
κ=1 ιν τηε εχονοmψ ρελατεσ το τηε σαmπλε τακεν φροm τηε
εντιρε ποπυλατιον οφ ωορκινγ αγε ινδιϖιδυαλσ. Τηε ρεστ οφ τηε οβσερϖεδ δατα, εξχεπτ οφ λαβουρ
mαρκετ τιγητνεσσ ανδ υνεmπλοψmεντ ρατε, στεmσ φροm τηε ‡οω σαmπλε οφ εντραντσ ιντο φυλλ−
τιmε εmπλοψmεντ ανδ υνεmπλοψmεντ βετωεεν 01.2001 ανδ 12.2003. Ρεπορτεδ ΥΑ βενε…τσ
∼βΥ Α;κ αρε χονδιτιοναλ ον ελιγιβιλιτψ το ΥΙ βενε…τσ (αν εϖεντ ηαππενινγ ωιτη προβαβιλιτψ Υ Ι )
κ
ανδ ον πασσινγ τηε mεανσ τεστ υπον εξπιρατιον οφ εντιτλεmεντ το ΥΙ (αν εϖεντ ηαππενινγ
ωιτη προβαβιλιτψ Υ Α ). Εξπεχτεδ βενε…τ βΥ Α;κ υσεδ ιν τηε θυαντι…χατιον οφ τηε πρε−ρεφορm
Υ Ι Υ Α∼
στεαδψ στατε ισ τηερεφορε δε…νεδ ασ βΥ Α;κ
βΥ Α;κ . Τηε στατυτορψ ρεπλαχεmεντ ρατε
κ
ισ αππροξιmατελψ 0:55 οφ τηε αϖεραγε νετ ωαγε οφ πρεϖιουσ εmπλοψmεντ, συχη τηατ ∼βΥ Α;κ
0:55 ωκ . Εντιτλεmεντ λενγτη σ ισ χοmπυτεδ υσινγ τηε οβσερϖεδ δυρατιον οφ τηε χοντριβυτιον
περιοδ ιν τηε λαστ εmπλοψmεντ σπελλ ανδ αγε−δεπενδεντ ρυλεσ βεφορε Ηαρτζ Ις. Παραmετερσ
ΥΑ
φ κ ; 0;κ γΚ
; ; γ αρε στρυχτυραλλψ εστιmατεδ. Φορ mετηοδολογιχαλ δισχυσσιον
κ=1 ανδ φ ; ;
Κ
οφ τηε πρεδιχτιον οφ παραmετερσ φΑκ ; κ γΚ
κ=1 ανδ οφ τηε εθυιλιβριυm σολυτιον φορ φωκ ; υκ ; κ γκ=1
ανδ σεε Λαυνοϖ ανδ Wλδε (2013).
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οβσερϖεδ
παραmετερσ

(κ)

πολιχψ
παραmετερσ

σκ
∼βΥ Α;κ

ΥΙ
κ

κ

εστιmατεδ ανδ
πρεδιχτεδ παραmετερσ

0;κ

Ακ
κ

εθυιλιβριυm
ϖαλυεσ

ωκ
κ

υκ

εστιmατεδ
αγγρεγατε παραmετερσ
αγγρεγατε
εθυιλιβριυm ϖαλυεσ

υ

ηιγη

Wεστ
mεδιυm

λοω

ηιγη

Εαστ
mεδιυm

λοω

0.1989
0.3913

0.4094
0.5068

0.1688
0.3696

0.0730
0.6757

0.1202
0.7023

0.0297
0.4412

15
938

11
615

11
498

12
844

12
624

13
464

0.0055
0.0189
2155
15633

0.0080
0.0224
1473
14136

0.0124
0.0204
1368
13916

0.0139
0.0268
2130
27563

0.0203
0.0360
1588
22464

0.0282
0.0314
1276
8193

1705
0.46
4.6%

1118
0.27
7.4%

905
0.16
15.9%

1535
0.11
15.1%

1134
0.08
19.1%

843
0.19
22.1%

0.4203
0.7808

ΥΑ

0.2398
0.9228

0.0225
10.7%

1.4438

εξογενουσ
παραmετερσ

2.4% π.α.
0.5

Ταβλε Α.1 Χηαραχτεριστιχσ οφ τηε πρε−ρεφορm στεαδψ στατε
Ταβλε Α.2 ρεπορτσ χηανγεσ το βενε…τσ ανδ εντιτλεmεντ ασ α χονσεθυενχε οφ Ηαρτζ Ις. Αλλ
ϖαλυεσ ιν τηισ ταβλε αρε χοmπυτεδ ασ δεσχριβεδ ον π. 20.

ΑΛΓ ΙΙ ασ α σηαρε οφ ΥΑ
Εντιτλεmεντ χυτ (mοντησ)

ηιγη

Wεστ
mεδιυm

λοω

ηιγη

Εαστ
mεδιυm

λοω

0.95
3

0.95
1

1.15
1

0.70
1

0.95
2

1.3
2

Ταβλε Α.2 Σπεχι…χατιον οφ τηε Ηαρτζ Ις ρεφορm
Σεχονδ σταγε
Τηε δατα φορ τηε σεχονδ σταγε χοmπρισε στοχκσ οφ mατχηεσ, ρεγιστερεδ υνεmπλοψεδ ανδ
ϖαχανχιεσ ατ τηε ρεγιοναλ λεϖελ. Τηε δατα σουρχε ισ τηε ΙΑΒ (ωωω.ιαβ.δε) ρεπορτσ. Φιγυρε Α.1
πλοτσ τηε δατα αγγρεγατεδ το τηε χουντρψ λεϖελ φορ τηε ιλλυστρατιϖε πυρποσε. Ιτσ υππερ παρτ
σηοωσ τηε εϖολυτιον οφ υνεmπλοψmεντ ανδ mατχηεσ σεπαρατελψ φορ σηορτ−τερm ανδ λονγ−τερm
υνεmπλοψεδ οϖερ τηε περιοδ φροm 2000 το 2009. Ιτσ λοωερ παρτ πλοτσ τηε δψναmιχσ οφ ϖαχανχιεσ
οϖερ τηε σαmε περιοδ. ςερτιχαλ αξεσ δισπλαψ τηουσανδσ οφ ωορκερσ (φορ υνεmπλοψmεντ ανδ
mατχηεσ) ανδ τηουσανδσ οφ ιδλε ϕοβσ (φορ ϖαχανχιεσ).
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Φιγυρε Α.1 Στοχκσ οφ mατχηεσ, υνεmπλοψmεντ ανδ ϖαχανχιεσ
Τηεσε δατα δε…νε ασ σηορτ−τερm υνεmπλοψεδ αλλ ινδιϖιδυαλσ ωηοσε δυρατιον οφ υνεmπλοψ−
mεντ δοεσ νοτ εξχεεδ ονε ψεαρ. Τηε στοχκ οφ ϖαχανχιεσ υσεδ ιν ουρ αναλψσισ χονταινσ ονλψ
“νορmαλ” ϖαχανχιεσ, ι.ε. ρεγυλαρ ϕοβσ ωιτη χοντριβυτιονσ το σοχιαλ σεχυριτψ σψστεm. Τηεσε
εξχλυδε mαργιναλ εmπλοψmεντ (ε.γ. τηατ υνδερ αρρανγεmεντσ οφ Ηαρτζ ΙΙ), σεασοναλ ανδ ιρ−
ρεγυλαρ εmπλοψmεντ. Χοντρολσ φορ στρυχτυραλ βρεακσ ιν υνεmπλοψmεντ στατιστιχσ αρε εξπλαινεδ
ιν τηε mαιν τεξτ. Φορ φυρτηερ δεταιλσ ον τηε δατα σεε Κλινγερ ανδ Ροτηε (2012), ωηο υσε τηε
σαmε τιmε σεριεσ (ατ α mοντηλψ φρεθυενχψ)

Α.3

Αυξιλιαρψ ρεγρεσσιονσ

Ταβλε Α.3 ρεπορτσ εστιmατιον ρεσυλτσ ον αυξιλιαρψ ρεγρεσσιονσ. Ιτσ υππερ ανδ λοωερ βλοχκσ δεαλ
ωιτη mατχηεσ φορ σηορτ− ανδ λονγ−τερm υνεmπλοψεδ, ρεσπεχτιϖελψ. Ιν βοτη βλοχκσ χολυmνσ
(1)−(3) σηοω τηε εστιmατεσ φροm τηε σπεχι…χατιον ωιτηουτ mαρκετ−σπεχι…χ ε¤εχτσ, (4)−(6)
ρελατε το σπεχι…χατιον ωιτη mαρκετ−σπεχι…χ ε¤εχτσ, ανδ (7)−(9) ρεπορτ τηε εστιmατεσ φορm τηε
σπεχι…χατιον ωιτη mαρκετ−σπεχι…χ ε¤εχτσ ανδ ΑΡ(1) προχεσσ ιν τηε ερρορ τερm. Wιτηιν εαχη
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λν Υ ση ο ρτ
λν ς
Ηαρτζ−Ι&ΙΙ
Ηαρτζ−ΙΙΙ
Ηαρτζ−Ις
δ2005

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0:8211
(0:0305)
0:1685
(0:0210)
0:0143
(0:0565)
0:0558
(0:0551)
0:0454
(0:0733)
0:1378
(0:0698)

0:8367
(0:0285)
0:1578
(0:0202)
0:0947
(0:0548)
0:0619
(0:0532)
0:0448
(0:0775)
0:0583
(0:0725)

0:3651
(0:1011)
0:1137
(0:0495)
0:0762
(0:0243)
0:0275
(0:0226)
0:0312
(0:0325)
0:0686
(0:0278)

0:4462
(0:1154)
0:0996
(0:0457)
0:0983
(0:0214)
0:0279
(0:0210)
0:0004
(0:0294)
0:0490
(0:0245)

0:6638
(0:0383)
0:1865
(0:0241)
0:1166
(0:0200)
0:0684
(0:0191)
0:0541
(0:0282)
0:0310
(0:0205)

0:0143
(0:0044)

0:0611
(0:0153)
0:0051
(0:0020)
ψεσ

0:0079
(0:0078)

νο

0:0970
(0:0316)
0:0102
(0:0029)
νο

0:4752
(0:1144)
0:1254
(0:0460)
0:1061
(0:0211)
0:0390
(0:0226)
0:0151
(0:0300)
0:0406
(0:0237)
0:0681
(0:0513)
0:0624
(0:0147)
0:0052
(0:0019)
ψεσ

0:5958
(0:0372)
0:2374
(0:0261)
0:1068
(0:0240)
0:0767
(0:0228)
0:0347
(0:0335)
0:0382
(0:0246)

0:0039
(0:0197)

0:8420
(0:0280)
0:1522
(0:0196)
0:0923
(0:0561)
0:0598
(0:0525)
0:0420
(0:0795)
0:0612
(0:0734)
0:1965
(0:0803)
0:0979
(0:0317)
0:0103
(0:0029)
νο

0:0775
(0:0129)
0:0074
(0:0012)
ψεσ
0:5141
[1:0044]

0:6444
(0:0392)
0:2031
(0:0244)
0:1237
(0:0211)
0:0744
(0:0201)
0:0617
(0:0296)
0:0231
(0:0215)
0:1051
(0:0280)
0:0747
(0:0135)
0:0070
(0:0013)
ψεσ
0:4960
[1:0506]

0:96
117

0:96
117

0:96
117

0:96
130

0:96
117

0:96
130

δ2009
τ
τ2
ι;σ

ψεσ

∋σ
Ρ2
οβσ:

0:96
130

0:96
117

ψεσ
0:5178
[1:0057]
0:95
117
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λν Υ λο ν γ
λν ς
Ηαρτζ−Ι&ΙΙ
Ηαρτζ−ΙΙΙ
Ηαρτζ−Ις
δ2005
δ2006

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0:9021
(0:0222)
0:0539
(0:0161)
0:1632
(0:0467)
0:0666
(0:0427)
0:0288
(0:0737)
0:0581
(0:0621)
0:0904
(0:0496)

0:9023
(0:0221)
0:0538
(0:0157)
0:1641
(0:0485)
0:0654
(0:0485)
0:0169
(0:1319)
0:0483
(0:1086)
0:0971
(0:0760)

0:9438
(0:0532)
0:0024
(0:0318)
0:1361
(0:0354)
0:0417
(0:0280)
0:0785
(0:0482)
0:0992
(0:0554)
0:0692
(0:0440)

0:9475
(0:0548)
0:0012
(0:0327)
0:1370
(0:0340)
0:0379
(0:0288)
0:0514
(0:0455)
0:0771
(0:0545)
0:0840
(0:0400)

0:9202
(0:0378)
0:0394
(0:0290)
0:1515
(0:0352)
0:0581
(0:0339)
0:0249
(0:0757)
0:0549
(0:0601)
0:0935
(0:0386)

0:0208
(0:0094)

0:0212
(0:0131)

νο

ψεσ

0:0282
(0:0108)
0:0012
(0:0011)
ψεσ

0:0269
(0:0209)
0:0008
(0:0023)
ψεσ
0:3778
[1:3308]

0:9065
(0:0359)
0:0500
(0:0284)
0:1563
(0:0351)
0:0654
(0:0334)
0:0323
(0:0607)
0:0607
(0:0475)
0:0895
(0:0316)
0:2444
(0:0298)
0:0217
0:0132

νο

0:0254
(0:0289)
0:0005
(0:0040)
νο

0:9307
(0:0552)
0:0159
(0:0294)
0:1438
(0:0343)
0:0487
(0:0277)
0:0652
(0:0450)
0:0881
(0:0540)
0:0752
(0:0420)
0:2453
(0:0274)
0:0213
0:0095

0:9168
(0:0364)
0:0407
(0:0287)
0:1510
(0:0350)
0:0601
(0:0333)
0:0409
(0:0603)
0:0679
(0:0472)
0:0856
(0:0314)

0:0222
(0:0176)

0:9017
(0:0215)
0:0537
(0:0152)
0:1633
(0:0487)
0:0666
(0:0432)
0:0289
(0:0734)
0:0582
(0:0613)
0:0905
(0:0492)
0:2435
(0:0485)
0:0222
(0:0182)

0:97
117

0:97
117

δ2009
τ
τ2
ι;λ

ψεσ

∋λ
Ρ2
οβσ:

0:98
130

0:97
117

Ταβλε Α.3 Αυξιλιαρψ ρεγρεσσιονσ φορ τηε ρεαλ δατα
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0:97
117

0:98
130

ψεσ
0:3775
[1:3327]
0:98
117

0:98
117

ψεσ
0:3851
[1:3374]
0:98
130

σπεχι…χατιον, τηε …ρστ χολυmν σηοωσ τηε ρεσυλτσ ωιτη λινεαρ τρενδ, τηε σεχονδ χολυmν σηοωσ
τηε ρεσυλτσ ωιτη θυαδρατιχ τρενδ ανδ τηε τηιρδ χολυmν εξτενδσ τηε τιmε ηοριζον αδδινγ τηε
ρεχεσσιον τογετηερ ωιτη τηε χορρεσπονδινγ δυmmψ ϖαριαβλε. Στανδαρδ ερρορσ αρε ιν παρεντηε−
σισ. Φορ χολυmνσ (1)−(6) στανδαρδ ερρορσ αρε βοοτστραππεδ, ωιτη 5000 ρεπλιχατιονσ. ςαλυεσ οφ
τηε Dυρβιν−Wατσον τεστ στατιστιχ φορ σιγνι…χανχε οφ τηε αυτορεγρεσσιον χοε′χιεντ ιν χολυmνσ
(7)−(9) αρε ιν σθυαρε βραχκετσ.
Φροm Ταβλε Α.3 ωε χαν σεε τηατ φορ τηε σηορτ−τερm υνεmπλοψεδ ωορκερσ, τηε θυαδρατιχ
τρενδ ισ συππορτεδ βψ αλλ σπεχι…χατιονσ. Φορ τηε λονγ−τερm υνεmπλοψεδ, ονλψ τηε λινεαρ
τρενδ ισ συππορτεδ ανδ τηισ συππορτ αππεαρσ ονλψ ιν τηε σπεχι…χατιονσ ωιτη mαρκετ−σπεχι…χ
ε¤εχτσ. Σιγνι…χανχε οφ τηε λινεαρ τρενδ ισ στρονγ ιν τηε ρεγρεσσιονσ ωιτηουτ αυτορεγρεσσιϖε
τερm ανδ ωεακ ιν τηε ρεγρεσσιονσ ωιτη αυτορεγρεσσιϖε τερmσ.29 Ρεγαρδινγ τηε εστιmατεσ οφ
τηε αυτορεγρεσσιον χοε′χιεντ φορ σηορτ− ανδ λονγ τερm υνεmπλοψεδ, δεσπιτε τηε ϖαλυεσ οφ
τηε Dυρβιν−Wατσον στατιστιχ βεινγ λοω ενουγη το συππορτ τηε εξιστενχε οφ τηε αυτορεγρεσσιϖε
προχεσσ, ωε λαχκ τηε ρελεϖαντ χριτιχαλ ϖαλυεσ δυε το τοο σmαλλ νυmβερ οφ οβσερϖατιονσ ιν τηε
χροσσ−σεχτιον. Τηυσ, φροm α πυρελψ φορmαλ ποιντ οφ ϖιεω ωε χαν νειτηερ εσταβλιση νορ ρεφυτε
ΑΡ(1) προχεσσ ιν τηε ερρορ τερm. Φορ τηισ ρεασον, ωε νεεδ το περφορm α σενσιτιϖιτψ αναλψσισ.
Φορ ουρ βασελινε σπεχι…χατιον (σεε Ταβλε 1), ωε χηοσε α ρεγρεσσιον ωιτη α θυαδρατιχ τερm ανδ
αν ΑΡ(1) προχεσσ ιν τηε ερρορσ φορ τηε σηορτ−τερm υνεmπλοψεδ ωορκερσ ανδ α ρεγρεσσιον ωιτη
α λινεαρ τερm ανδ αν ΑΡ(1) προχεσσ ιν τηε ερρορσ φορ τηε λονγ−τερm υνεmπλοψεδ ωορκερσ. Φορ
τηε σενσιτιϖιτψ αναλψσισ (σεε Ταβλε 3), ωε ρεmοϖε τηε αυτορεγρεσσιϖε τερmσ φροm τηε ερρορσ οφ
βοτη αυξιλιαρψ ρεγρεσσιον εθυατιονσ.

Α.4

Οτηερ αππενδιχεσ

Wεβ αππενδιξ: ηττπ://ωωω.εmπιριχαλ.εχονοmιχσ.υνι−mαινζ.δε/Dατειεν/ΠΕΑωεβαππ.πδφ
Χοδε ανδ δατα: ηττπ://ωωω.εmπιριχαλ.εχονοmιχσ.υνι−mαινζ.δε/Dατειεν/ΠΕΑχδ.ζιπ

Αχκνοωλεδγεmεντσ
Εαρλιερ ϖερσιον οφ τηισ παπερ ωασ χιρχυλατεδ υνδερ τηε τιτλε “Τηυmβσχρεωσ φορ αγενχιεσ ορ
φορ ινδιϖιδυαλσ? Ηοω το ρεδυχε υνεmπλοψmεντ”. Wε αρε γρατεφυλ το σεmιναρ παρτιχιπαντσ
ιν Βιελεφελδ, Βερλιν (Ηυmβολδτ Υνιϖερσιτψ), Dσσελδορφ (ΙΜΚ), Μαινζ, Μυνιχη, Νρνβεργ
(ΙΑΒ), Τριερ ανδ ατ τηε ΙΜΦ, παρτιχιπαντσ οφ τηε ΣαΜ Αννυαλ Χονφερενχεσ ιν Μαινζ ανδ
Αιξ−εν−Προϖενχε, ωορκσηοπσ ανδ χονφερενχεσ ιν Βρυσσελσ (ΚςΑΒ), Ελτϖιλλε (ΙΑΒ / Dευτσχηε
Βυνδεσβανκ), Ηαmβυργ, Μαννηειm, Μυνιχη, Παρισ (Σχιενχεσ Πο) ανδ Ρεννεσ (ΕΝΣΑΙ), το
Βϕρν Βργεmανν, Χηρισ Ηολζνερ, Πηιλιππ Κιρχηερ, Φρανχισ Κραmαρζ, Μιχηαελ Κραυσε, Τοm
Κρεβσ, Βρυνο ϖαν δερ Λινδεν, Χηριστοπηερ Πισσαριδεσ, Εριχ Σmιτη, Γιανλυχα ςιολαντε φορ ϖερψ
υσεφυλ δισχυσσιονσ ανδ συγγεστιονσ. Σπεχιαλ τηανκσ αρε το Σαβινε Κλινγερ ανδ Τηοmασ Ροτηε
φορ mακινγ τηειρ δατα φροm Κλινγερ ανδ Ροτηε (2012) αχχεσσιβλε το υσ, το Φρεδ Ηεννεβεργερ
φορ ηισ γυιδανχε ιν υνδερστανδινγ τηε ϕυριδιχαλ ασπεχτσ οφ λαβουρ mαρκετ πολιχψ ανδ το Σψλωια
Βιαλεκ φορ εξχελλεντ ρεσεαρχη ασσιστανχε. Wε αρε ινδεβτεδ το τωο ανονψmουσ ρεφερεεσ ανδ τηε
εδιτορ φορ ϖερψ χονστρυχτιϖε ανδ υσεφυλ χοmmεντσ. Ανδρεψ Λαυνοϖ γρατεφυλλψ αχκνοωλεδγεσ
29

Τηε λινεαρ τρενδ ισ mαργιναλλψ σιγνι…χαντ ατ 10% λεϖελ (π−ϖαλυε οφ 0.099) ιν χολυmν (9) ανδ mαργιναλλψ
ινσιγνι…χαντ ατ 10% λεϖελ (π−ϖαλυε οφ 0.105) ιν χολυmν (7).
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…νανχιαλ συππορτ φροm τηε Γερmαν Σχιενχε Φουνδατιον υνδερ γραντ ΛΑ2389/2−1 ανδ ρεσεαρχη
ηοσπιταλιτψ οφ τηε Χεντερ φορ Εχονοmιχ Στυδιεσ (Μυνιχη). Κλαυσ Wλδε ισ ινδεβτεδ το τηε
Γυτενβεργ Ρεσεαρχη Χολλεγε φορ α ρεσεαρχη φελλοωσηιπ φροm 2009 το 2014.
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