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Stellingen A.van der Veen

1. In tdederland is het gebr~aikelijk de ecenomische wetenschap op te delen in

Algemene economie en Bedrijfseconomie. De algemene betekenis van het

woord algemeen gaat hier kennelijk niet op.

2. In de huidige diskussie over Arbeidsduurverkorting wordt teveel de nadrlk

gelegd op organisatorische problemen voor bedrijfshuishoudingen; minstens

even belangrijk zijn potentiële gedragsveranderingen ten aanzien van ar-

beidsaanbod in gezinsh~~ishoudingen.
~

3. In navolging van experimenten in de US verdient het aanbeveling gedrags-

veranderingen ten gevolge van de mogelijke invoering van een basisinkomen

te onderzoeken met beh!~lp van sociale experimenten.
~)P.K.Robins (et al.), A uaranteed annual income. Evidence frem a social

experiment. Academic Press, 1980
~

4. De suggestie van Keeley,1981 P34 , dat bij het optreden van toetredings-

kosten voor de schatting van een arbeidsaanbodfunctie de Heckman-

proced~~re kan worden toegepast is onjuist.
~) M.C.Keeley, Laber supply and public policy, Academic Press, 1981.

. ~

5. Janice Madden vindt in haar arbeidsaanbodonderzoek alleen voor onge-

trouwde vrouwen een negatieve relatie t~.~ssen loonvoet en aantallen uren

werk. Zij concludeert dat er d~~s sprake moet zijn van een "swinging

single life". Deze bevinding impliceert echter niet dat een positieve

relatie geen swinging life zou kunnen produceren.
~) J.F.Madden. An empirical analysis of the spatial elasticity of labor

supply. Jo~~rnal of Regional Science, 1977 pp 157-171.

6. Bij het analyseren van de effecten van regionaal-economisch beleid wordt

veelal gerefereerd naar de zogenaamde regionale component in de werkloos-

heid. Nadeel van deze maat voor regionale onevenwichtigheid is echter dat

deze indic~toren niet voor verschillende jaren met elkaar kunnen worden

vergeleken.
~) G.H.M.Evers en A. van der Veen."Indicatoren voor regionale

werkloosheidsverschillen". Beleid en Maatschappy, mrt, 1984 pp 80-83.

7. De wetenschappelijke produktie van de regionaal economen in Nederland is

omgekeerd evenredig met het belang dat aan regíonaal beleid wordt

toegekend.

8. De verminderde belangstelling voor milie~iproblemen gaat niet samen met
een verminderde belasting van het milieu.

9. Kinderbijslag is in Nederland naar leeftijd gedifferentíeerd.
Inkomensoverdrachten naar lengte zijn echter eveneens op hun plaats.



Stellingen G.H.M. Evers

1. De in Nederland vanaf 1980 in het macro-economische overheidsbeleíd
aanwezige sterke dominantie van de wens tot vermindering van het over-
heidstekort heeft mede geleid tot een internationaal gezien hoge werk-
loosheid.

2. In het eval~~eren van het in Nederland gevoerde regionaal sociaal-
economische beleid wordt meestal alleen gekeken naar de omvang en sprei-
ding van de specifiek als zodanig in de begroting genoemde bedragen en
wordt ten onrechte geen rekening geho;lden met de ruimtelijke dimensie in
de overige overheidsvitgaven.

3. De talrijke extra financi~le nadelen, zowel fiscaal als van andere aard,van deeltijdwerkers in het algemeen en die bij de overheid in het bijzon-
der, hebben voor de huidige voltijdwerkers een d~~idelijk ontmoedigings-
effect om in deeltijd te gaan werken.

4. In de discussie rond de r~imtelijke mobiliteit van werkenden en werklozen
dient niet alleen gekeken te worden naar de mate van migratie doch tevens
naar de pendelbereidheíd.

5. De voorbereiding, het uitvoeren en het verslagleggen van wetenschappe-
lijke arbeid zal steeds meer een kwestie van "teamwork" zijn.

6. De maatschappelijke kosten van het verstrekken van een universitaire of
hogere beroepsopleiding, een investering in "human capital", zijn dus-
danig hoog dat van de deelnemers een bepaalde arbeidsplicht verwacht mag
worden. Emigreren of uit de beroepsbevolking treden vbbrdat een bepaalde
"pay-off" periode is verstreken dient te worden tegengegaan.

7. Het feit dat het Nederlandse parlement bij haar beslissing tot plaatsing
van kruisv L~chtwapens op haar grondgebied niet heeft kunnen beschikken
over informatie aangaande de interne NAUO-afspraken inzake de beslis-
singsbevoegdheid bij een eventuele lancering, legt een zware claim op de
maatschappelijke aanvaardbaarheid van deze beslissing.

8. Om misverstanden met betrekking tot doel en werkwijze met soortgelijke
instit~~ten in centraal geleide plan-economieën te voorkomen is het ge-wenst de naam "Centraal Plan Bureau" te vervangen door "Centraal PrognoseBureau".

9. Het professíonele voetbalspel in zijn huidige gedaante en het gedrag van
een deel ven het publiek is te omschrijven als een vorm van structureel
geweld. Het verdient aanbeveling de uitoefening en bijwoning van deze
gevechtssport aan banden te leggen.



Voor Marion en Stanja



VOORWOORD.

Voor U ligt een gezamenlijk proefschrift van twee personen. Het is het
prodakt van een achteraf bezien best rískante onderneming. Waarom riskant?
Als twee personen samenwerken in een onderzoeksprojekt, waarin ieder voer
zich zijn eigen ideeën moet kannen aitwerken, en j~~ist moet uitwerken omdat
de onderdelen van het proefschrift individ~leel wor~den beoordeeld, zal inte-
gratie niet makkelijk te verwezenlijken zijn. De basis voor integratie van
dit onderzoek lag echter reeds in het werk van C.P.A.Bartels aan het Regio-
naal Arbeidsmarkt Model voor het Noorden van het Land. Dit model, gebo~~wd
voor de Federatie van Noordelijke Economische Instit~~ten leverde twee onder-
delen van ons proefschrift: migratie en deelname aan het beroepsleven. Met
de onderkenning dat pendel daar nog aan toegevoegd moest worden om het
totale regionale aanbod van arbeid te modelleren, was de basis gelegd voor
een onderzoeksprojekt, waar twee personen hun handen vol aan zo~aden hebben.
Afgesproken kon worden dat C.P.A.Bartels en C.de Galan voor de begeleiding
naar een promotie zo~den zorgdragen. Na anderhalf jaar echter, verliet deze
voor ons gel~~kkige combinatie van onderzoekstechnische en methodologische
kennis de Universiteit van Groningen. Onze belangstelling was int~~ssen
langzamerhand verschoven naar micro-economisch onderzoek, zodat we J.Hartog
en A.Kapteyn benaderden voor verdere begeleiding. Hun vriendelijke instem-
ming veranderde de Groninger begeleiding in een begeleiding op afstand.
Ongeveer 1 x per twee maanden, onder het toeziend oog van moederlijke nori-
nen, bij het gepr~~ttel van een ouderwetse koffiepot en met 10 kaakjes, werd
intensief de voortgang van werkzaamheden in het Stiltecentr~am te Utreeht
doorgespit. Dankzij h~in effektieve begeleiding kon het onderzoek in een
redelijke termijn worden beëindigd.

De individuele beoordeling van het proefschrift vereist een verdeling van
de hoofdst~~kken over personen. Globaal gesproken geldt dat de onderdelen die
betrekking hebben op migratie en pendel voor rekening van G.H.M. Evers
komen, terwijl de onderdelen m.b.t. deelname aan het beroepsleven van de
hand van A. van der Veen zijn. Een meer specifieke toedeling is in de
Inho~adsopgave aangegeven. Hier geeft de laatste kolom telkens aan wie van



ons tweeën voor een onderdeel verantwoordelijk is. Niet alle hoofdstlkken
zijn verdeeld. Het inleidende en afsl~aitende hoofdstak zijn voer beider

rekening. Hiermee wordt recht gedaan aan een vijf jaar durende samenwerking.

Gerard Evers en Anne van der Veen
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HOOFDSTUK 1. HET REGIONALE AAIJBOD VAN ARDEID: COMPONENTEN EN HISTORISCHE
ONTIJIKKELINGEN. PftOBLEEMSTELLING.

1.1 Inleiding.

De analyse van de sit~atie op en het functioneren van de (regionale)

arbeidsmarkt in fdederland is allerminst een braakliggend terrein binnen de

economische wetenschap. Arbeid en alles wat daarmee samenhangt speelt een

belangrijke rol in ons maatschappelijk bestel. De ontwikkeling van vraag en

aanbod, de prijsvorming, de organisatie en de arbeidsverho~~dingen vormen een

belangrijk onderdeel van de economische literat~ur (zie o.a. De Galan,

1981 ) .
In ons onderzoek willen wij ons vooral richten op de aanbodkant van de

arbeidsmarkt, dat wil zeggen, op de ontwikkeling van de beroepsbevolking en

de determinanten ervan. Voordat we een precieze formulering geven van de

probleemstelling van het onderzoek, beschrijven we in dit hoofdst;ik eerst de

historische en ruimtelijke ontwikkeling van de vraag naar en het aanbod van

arbeid. We geven definities en onderscheiden verschillende componenten

binnen de beroepsbevolking. Voor die verschillende componenten voeren we een

decompositie-analyse ait, op basis waarvan we in par. 1.7 van dit hoofdst~ik

de probleemstelling van het onderzoek weergeven en tevens de verdere opbo~w

van de st~die lit de doeken doen.

1.2 Uraag, aanbod en werkloosheid: definities

Voordat we een historische en ruimtelijke beschrijving geven van de

Nederlandse arbeidsmarkt is het noodzakelijk definities te geven van begrip-

pen die we gebraiken. We maken in dit hoofdtuk gebr~~ik van arbeidsmarktba-

lansen, dat wil zeggen we passen een boekhoudkundig systeem toe, waarbij

geregistreerde en niet-geregistreerde werkloosheid het verschil is van vraag

naar en aanbod van arbeid. Daarmee hebben we het ons zelf niet gemakkelijk
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gemaakt, omdat voor de jaren zeventig dergelijke arbeidsmarktbalansen niet

eenvo~ldig zijn te construeren. Voor de jaren daarvoor is het wat gemakke-

lijker omdat vrijwel per definitie werkgelegenheid pl~~s geregistreerde

werkloosheid gelijk is (gemaakt) aan de beroepsbevniking (afgezien van de

verschillen in manjaren (werkgelegenheid en werkloosheid) en persenen

lberoepsbevolking), zie CBS (1979)-
In onze historische analyse maken we dan ooY, onderscheid in de periode

voor 1971 en na 1971. Vanaf 1971 passen we voor wat betreft het aanbod van

arbeid de Volkstellíng-1971-definitie voor beroepsbevolking toe. Deze defi-

nitie omvat (zie CBS~ETD Noord-Holland, 1980):

- personen die voor eigen rekening een bedrijf of beroep ~~itoefenen;

- hun echtger.oten en ongeh~~wde thuiswonende kinderen voorzover zij

tenminste 15 uur per week meewerken in het bedrijf of de beroepsprak-

tijk;
- alle andere personen die betaalde arbeid verrichten, dan wel door

tijdelijke omstandigheden (ziekte, staking of stagnatie in het be-

drijf) niet werkzaam zijr.. Scholieren en stadenten met een werkweek

van minder dan 15 uur zijn echter uitgezonderd. Militairen in dienst

voor eerste oefening worden geacht betaalde arbeid te verrichten.

- personen zonder werkkring (voorzover geen scholier of st~ldent), die

als werkloos zijn ingeschreven bij een gewestelijk arbeidsbureau

enlof op een andere wijze werk zoeken.

Het zal d~iidelijk zijn, dat voor het construeren van arbeidsmarktbalan-

sen, met name de personen in de laatste categorie, die "op een of andere

wijze werk zoeken", voor moeilijkheden z~illen zorgen. Het impliceert dat het

aantal personen dat niet bij een arbeidsb~lrea~~ staat ingeschreven, meege-

schat moet worden. Het CBS levert in haar Arbeidskrachtentellingen hiervoor

het materiaal. Voor 1977 geven we in Tabel 1.1 hiervan een voorbeeld. De

tabel geeft cijfers voor de beroepsbevolking in 1977 en onderscheidt daarbij

de beroepsbevolking in strikte zin en de marginale beroepsbevolking. Wij

zullen in ons onderzoek niet van deze indeling gebruik maken. Het blijkt dat

er bijvoorbeeld 90 duizend vrouwen "overig werkzcekend" zijn. Wij zullen in

ons onderzoek deze categorie in d~ werkloosheid meetellen. Uit de Tabel
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wordt verder d~.~idelijk, dat het mogelijk is de totale beroepsbevolking op te

splitsen in werklozen pl~~s overig werkzoekenden enerzijds en personen met

een beroep anderzijds. Dit betekent dat voor de jaren waarvoor de Arbeids-

krachtentellingen beschikbaar zijn (1975, 1977 en 1979) een arbeidsmarktba-

lans is te constr~leren. Met beh~.~lp van deze gegevens hebben we ook voor de

overige jaren in de periode 1971-1982 de omvang van de vraag, het aanbod en

de werkloosheid geschat (zie voor een uitgebreide analyse Evers en Van der

Veen, 1982). Overigens wordt na 1982 overgegaan op een andere definitie van

werkloosheid, zodat het niet zinvol is ook data voor 1983 en 1984 te analy~

seren. Benadr~kt zij dat wij in dit hoofdstik met de term werkloosheid alle
werkzoekenden bedoelen.

Tabel 1.1: Bevelking en beroepsbedolking van 15 jaar en o~~der naar geslacht

en leeftijd, Nederland, 1977 (x 1000) (Bron: CBS, 1979, Staat 6))

Mannen Vrouwen
15-64 65t 15-64 65t

(1) Personen met beroep als voornaamste bezigheid 3424 24 1157 6
(2) Werklozen 123 0 40 0

(3) Beroepsbevolking in strikte zin (~ 1)t(2)) 3547 24 1197 6
(4) Personen met beroep als nevenactiviteit 23 11 155 3

(5) Overige werkzoekenden zonder werkkring 47 0 89 0

(6) Marginale beroepsbevolking (3 (4)t(5)) 70 11 244 3

(7) Totale beroepsbevolking (- (3)t(6)) 3617 35 1441 9
(8) Overige bevolking 821 532 2885 737
(9) Totale bevolking (- (7)t(8)i 4438 568 4325 746

Wanneer de arbeidsmarkt in een ruimtelijke context wordt geplaatst, is

het begrip 'regionaal arbeidsaanbod' niet langer equlvalent met het begrip

'regionale beroepsbevolking'. Het is in principe (en ook in de praktijk)

mogelijk dat personen die in een bepaalde regio woonachtig zijn en d~~s in de

woonregio tot de beroepsbevolking behoren, hun arbeid elders, buiten de

woonregio, k~snnen aanbieden. Ook het omgekeerde is mogelijk. Daarom dient
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voor de bepaling van de omvang van het regionale aanbod van arbeid een

correctie plaats te vinden op de omvang van de regionale beroepsbevolking.
Nu is het ex-ante moeilijk te bepalen hoeveel beroepsbeoefenaren hun

arbeid buiten de woonregio zullen aanbieden. Op voorhand kan niet worden

gesteld dat er regio's kunnen worden afgebakend waart~ssen geen mobiliteit
van arbeidsaanbod plaatsvindt. Vandaar dat is uitgegaan van de sit~~atie ex-

post.
Het regionale aanbod van arbeid wordt d~~s gedefinieerd als de omvang

van de reglonale beroepsbevolking, vermeerderd met de in de regio binnenko-
mende pendel en verminderd met de uitgaande pendel. De laatste twee compo-
nenten vormen het pendelsaldo. In onze analyse wordt het pendelsaldo dus

gebruikt om de omvang van de regionale beroepsbevolking te corrigeren ten
einde het regionale aanbod van arbeid vast te stellen. Binnen het boekhoud-

kundige arbeidsmarktbalansensysteem dat we hanteren was het uiteraard ook
mogelijk geweest het pendelsaldo als correctie op de werk~elegenheid te

gebruiken. In die fílosofie geldt dan dat een positief pendelsaldo betekent
dat een gedeelte van de regionale arbeidsplaatsen per saldo reeds is bezet
door arbeidskrachten van buiten de regio.

We hebben gekozen voor een correctie aan de aanbodkant in plaats van
aan de vraagzijde vanwege de volgende argumenten.

Allereerst ís het onderzoeksobject de interregionale mobiliteit van het
aanbod van arbeid, o.a. in de vorm van pendel. De relatie van pendel met

andere vormen zoals migratie staat centraal. Ten tweede is pendel een voor-

raadgrootheid, waarvan de omvang kan veranderen. Een verandering in de
pendel betekent economisch in eerste instantie dat werkers hun woon- enlof

werklocatle veranderen. Beslissingen hieromtrent worden door aanbieders van

arbeid genomen. Het alternatief van het aanbrengen van correcties via de

werkgelegenheid zou betekenen dat veranderingen in de omvang van de regio-
nale werkgelegenheid mede tot stand zo'~den komen door veranderingen in de

pendel. Dit laatste is voor een zinvolle analyse van de regionale groei van
vraag en aanbod niet wenselijk.
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1.3 De arbeidsmarkt in histnrisch perspectief

Gebr~ik makend van de definities in de vorige paragraaf, plaatsen we de

arbeidsmarkt in een historisch perspectief. De analyse die we doen, plegen

we op basis van gemiddelde jaarlijkse groeivoeten. We onderscheiden daartoe

een zevental perioden (zie Tabel 1.2). In kolom 1 geven we de potentiële

beroepsbevolking weer, waarmee we de bevolking van 15-64 jaar bedoelen.

De groeivoet van de potentiële beroepsbevolking kent gedurende de

periode 1920-1982 bepaalde schommelingen, maar vertoont een stractirele

daling. Duidelijk zichtbaar is de echo in 1950-1971 van de naoorlogse baby-

boom.

Tabel 1.2: Een historische analyse van de ontwikkeling van vraag naar en
aanbod van arbeid, Nederland, 1920-1982. Gemiddelde jaarlijkse
groeivoeten (in ~).

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (l0)
periode ( potentiLle feitelijke be- werkge- ~ - - werk- -

beroeps-) roepsbevolking legen- ( 2)-(1)(3)-(1)(5)-(1)loos(4)-(5)
bevolking man vrouw totaal heid gecorrigeerde heid

groeivoeten
1920-1930 1,7 1,6 2,1 1,7 1,5 -0,1 0,4 -0,2 2,2 0,2
1930-1940 1,4 1,2 1,5 1,2 0,5 -0,2 0,1 -0,9 11,6 0,7
1940-1950 1,1 1,0 0,8 1,0 2,0 -0,1 -0,3 0,9 - 12,4 -1,0
1950-1960 1,0 0,9 0 0,7 1,0 -O,t -1,0 0 - 4,8 -0,3
t960-1971 t,4 0,8 2,6 t,2 1,1 -0,6 1,2 -0,3 3,2 0,1
1971-1980 0,5 0,7 3,6 1,5 0,6 0,2 3,1 0,1 20,3 0,9
1980-1982 1,3 1,3 6,4 2,9 -1,2 0 5,1 -2,5 47,9 4,1

De groeivoeten van de mannelijke, vrouwelijke en totale beroepsbevol-

king staan in kolommen ( 2) -(4) weergegeven. Voor mannen zien we een trend-
matige daling van de groei, terwijl voor vrouwen een cyclisch patroon ont-

staat met zeer hoge groeivoeten in de periode 1971-1982. Door deze schom-
melingen vertoont ook de totale beroepsbevolking groeivoeten die in de tijd
weinig stabiel zijn. Ook de werkgelegenheidsgroei kent temporele spreiding.
De wederopbouw na de oorlog en de economische crises (1920-1930 en 1980-

1982) komen daidelijk tot uiting.
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Nu bestaat voor de arbeidsmarkt geen harde meetlat om temporele ontwik-

kelingen tegen af te kunnen zetten. Wel kan een soort natuurlijk groeipad

worden geconstrueerd, waarmee de gerealiseerde groei van een aantal variabe-

len kan worden vergeleken. We hebben als groeipad de groei van de potenti~le

beroepsbevolking gekozen. Indien we groeivoeten van arbeidsaanbod en -vraag

verminderen, corrigeren, met deze natuurlijke groei, ontstaat een gediversi-

ficeerder beeld. De gecorrígeerde groeivoeten staan in kolommen (6) tIm (8).

We zien dat de gecorr!geerde toename van het arbeidsaanbod van mannen dui-

delijk lager is dan de natuurlijke groeivoet. Dit kan worden verklaard uit

de toename van de opleidingsduur, de gemiddelde tijd dat men naar school

gaat, en uit het in werking treden (in meer recente jaren) van WAO- en UUT-

regelingen, waardoor betrokken personen niet langer tot de beroepsbevolking
gerekend worden. Voor vrouwen is dit veel grilliger. De participatie van

vrouwen aan het beroepsleven is na de oorlog eerst fors gedaald om daarna

explosief te stijgen. De gecorrigeerde groeivoet van de werkgelegenheid

vertoont ook duidelijke schommelingen, doch is de laatste jaren trendmatig

laag.
De laatste twee kolommen in Tabel 1.2 bevatten ir ..3toren voor de

ontwikkeling van de werkloosheid. In kolom (9) zijn de gemiddelde jaarlijkse

procentuele mutaties in de werkloosheid weergegeven. De orde van grootte van

deze mutaties is nogal ;~iteenlopend, hetgeen uiteraard veroorzaakt wordt

door de in verhouding lage absolute aantallen in vergelijking met de be-

roepsbevolking en de werkgelegenheid. Teneinde de groeivoeten onderling meer

vergelijkbaar te maken, is in kolom (10) een artificiLle groeivoet voor de

werkloosheid weergegeven, die berekend is door de groeivoet van de werkgele-

genheid (kolom (5)) af te trekken van die van de beroepsbevolking (kolom
(4)). De ordes van grootte komen nu beter overeen. De correlatie-

coëfficient van de echte (kolom (9)) en de artificiële (kolom (10)) groei-

voet van de werkloosheid bedraagt 0,98. Dat wil zeggen dat de laatste in

principe dezelfde informatie bevat als de eerstgenoemde. Dit resultaat is

niet buitengewoon opmerkelijk omdat de groeivoet van de werkloosheid via een

sehalingsfactor herleid kan worden op de groeivoeten van de beroepsbevolking

en de werkgelegenheid. We zullen in onze analyse gebruik maken van de arti-

fici~le groeivoet, omdat deze qua orde van grootte rechtstreeks vergelijk-

baar is met de andere groeivoeten.
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We kunnen nu schrijven:

gwl - gbb - gwg - (gbb - gbv) } (gbv - gwg)

waarbij: gwl : groeivoet van de werkloosheid

gbb ` groeivoet van de beroepsbevolking

gwg : groeivoet van de werkgelegenheid

gbv ~ Broeivoet van de bevolking.

De groei van de werkloosheid wordt d:ls ontbonden in twee componenten.

De eerste term, gbb - gbv valt te interpreteren als extra aanbod bovenop de

nat~lurlijke groei, oftewel veranderingen in de participatie aan het beroeps-

leven. De tweede term, gbv - gwg geeft een afWijkende werkgelegenheidsont-
wikkeling ten opzichte van het nat~l~arlijke groeipad aan. Een positieve

tweede term valt te ínterpreteren als achterblijvende vraag.
Een groei van de werkloosheid kan dls worden veroorzaakt door verande-

ríngen in de participatie, door achterblijvende vraag of uiteraard door

beide. Uit een simpele correlatieberekening blijkt de invloed van beide

factoren in dezelfde orde van grootte te liggen. De correlatie t~~ssen werk-

loosheidsgroei en veranderingen in participatie bedraagt 0,85 terwijl die
met de achterblijvende vraag 0,96 bedraagt.

Een grafische illustratie van groei van arbeidsaanbod, werkgelegenheid

en werkloosheid is weergegeven in Fig~ur 1.1. We zien een sterk wisselend
patroon in de resultaten, met perioden van graeiende en dalende 4rerkloos-

heid. Deze conjuncturele elementen vinden we terug ín de gecorrigeerde

groeivoeten van de (vrouwelijke) beroepsbevolking en de werkgelegenheid.We

zien in fig;~ur 1.1 dat, .~iteraard, de groei van de werkloosheid tegen de
groei van de werkgelegenheid in beweegt, maar dat verder de groei van de

participatie van vrouwen telkens even eerder de X-as passeert dan de groei

van de werkloosheid. Dat betekent dat de werkloosheid de groei in de parti-
cipatie van vrouwen volgt. Het is gevaarlijk om op basis van 10-jaarsgemid-

delden de concl~~sie te trekken dat er sprake is van een ca~asaal verband
t~ssen werkloosheid en participatie van vrouwen, of neg sterker, om uitspra-

ken te doen over de riehting van de ca~saliteit. We volstaan met de voor-

zichtige opmerking dat er een verband is t~~ssen werkloosheíd en de partici-

patie van vrouwen.
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Aangezien we in het vervolg van deze st~die de ontwikkelingen in het

arbeidsaanbod in de ~,al ren zeventig centraal zullen stellen, wordt de boven-

staande analyse voor deze periode in een wat meer gedetailleerde vorm uitge-

voerd. Allereerst gaan we in op ontwikkelingen voor Nederland als geheel.

In par. 1.4 wordt expliciet op de rlimtelijke aspecten ingegaan.

In Tabel 1.3 zijn groeivoeten weergegeven voor achtereenvolgens de

bevelking, de mannelijke, vrauwelijke en totale beroepsbevolking, de werk-

gelegenheid, alsmede de voor de bevolkingsgroei gecorrigeerde cijfers.

Tenslotte is ook de via (1.1) berekende groei van de werkloosheid opgenomen.

Uit Tabel 1.3 kunnen de volgende saillante concl~~síes worden getrokken.

Allereerst is de trendmatige daling van de potentigle beroepsbevolking,

zoals we die in de lange termijn analyse waarnemen, bij nauwke~irige best~i-

dering van jaar-op-jaar m!~taties minder zonneklaar. Tegen het eind van de

periode magen we zelfs een licht stijgende trend waarnemen en voorts is het

beeld nogal schommelend.

De groeivoeten voor de beroepsbevolking lopen wat dit betreft meer in

de pas. Voor mannen zien we groeipercentages die vrijwel steeds lager liggen

dan die van de bevelking (zie ook kolom (6)), zoals reeds vanaf 1920 net

geval is. De sterke toename van de vrouwelijke beroepsbevolking, zoals die

zich na 1970 manifesteerde, blijkt vooral na 1979 hoge waarden aan te nemen

(zie kolom (7)).

De werkgelegenheidsgroei is in de betrokken periode nogal wisselend,

met lage of negatieve groeivoeten aan het begin en eind en hogere groeivoe-

ten er tussen in. De gecorrigeerde groeivoet (kolom (8)) versterkt dit

beeld, waarbij de res~~ltaten voor de jaren 1976-1979 opmerkelijk zijn. Dit

komt tot uitdrukking in kolom (9) waar-iit blijkt dat de werkloosheid in de

periode 1975-1979 relatief stabiel was. Het toegenomen aanbod werd volledig

geabsorbeerd door een litbreiding van de werkgelegenheid. Sit~~aties waarbij

de werkloosheidsgroei negatief is (zoals in de periode 1940-1960, zie tabel

1.2) komen echter niet meer voor.

De ontbinding van de groei in de werkloosheid in een tweetal componen-

ten, zoals dat in formule (1.1) gebeurt, laat een correlatieberekening toe.

Hier;~it blijkt dat de toename in de participatie minder sterk gecorreleerd

is met de toename van de werkloosheid (r a 0,38), terwijl de achterblijvende

werkgelegenheid een correlatie met de werkloosheidstoename vertoont van
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0,96. Omdat correlaties op zichzelf weinig zeggen, zullen we hier geen
verstrekkende conclusies uit trekken. We kunnen hoogstens stellen, dat een

achterblijvende vraag samengaat met een toename van de werkloosheid. De

res~iltaten zijn grafisch weergegeven in figuur 1.2.

Tabel 1.3: De ontwikkeling van vraag naar en aanbod van arbeid, 1971-1982.
Jaarlijkse groeivoeten (in ~).

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
periode potentitsle feitelijke beroeps- werkge- a s - werk-

beroepsbe- bevolking legen- (2)-(1) (3)-(1) (5)-(1) loos-
volking man vrouw totaal heid gecorr. groeivoeten heid

1971~72 0,7 0,5 2,9 1,1 0,4 -0,2 2,2 -0,3 0,7
1972~73 0,6 0 2,3 0,6 -1,5 -0,6 1,7 -2,1 2,t
1973~74 0,4 0,2 2,5 0,8 -0,2 -0,2 2,1 -0,6 1,0
1974I75 0,7 0,3 3,3 1,1 0,2 -0,4 2,6 -0,5 0,9
1975~76 0,4 0,6 2,1 1,0 t,0 0,2 1,7 0,6 0
1976I77 -0,6 0,4 3,3 1,2 1,2 t,0 3,9 1,8 0
1977i78 0,3 0,2 3,8 1,3 1,2 -o,l 3,5 0,9 o,t
1978~79 0,8 0,6 4,1 1,6 1,6 -0,2 3,3 0,8 0
1979~80 t,t 1,3 7,1 3,1 2,2 0,2 6,0 t,t 0,9
1980~81 1,5 t,4 6,6 3,0 -0,8 -0,1 5,1 -2,3 3,8
t981~82 1,2 1,2 6,3 2,8 -1,5 0 5,t -2,7 4,3

Resumerend kan worden gesteld, dat uit de analyses voor Nederland als

geheel blijkt, zowel vuor de lange-termijn terugblik als voor de meer recen-

te jaren, dat er duidelijk sprake is van schommelingen in de groei van het

arbeidsaanbod, ook nadat is gecorrigeerd voor de natuurlijke ontwikkeling.

Deze schommelíngen zijn bijna in hun geheel toe te schrijven aan fluct~~aties

in de groei van de vrouwelijke beroepsbevolking, waarbij de toename in de

participatie in de meer recente jaren buitengewoon hoog is. Arbeidsaanbod is

daarmee geen relatief constant gegeven dat door alleen demografische ontwik-

kelingen verklaard kan worden.
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Figuur 1.2: Gedefleerde groeivneten van arbeidsaanbod, werkgelegenheid en
werkloosheid, 1971-1980
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1.4 Ruimteliike aspecten van het aanbod van arbeid.

Naast een temporele dimensie kennen economische verschijnselen ook een

r~imtelijke dimensie. De ruimtelijke spreiding van economische activiteiten

en de geografische interacties die deze spreiding met zich meebrengt, zijn

inmiddels als belangrijke onderdelen van het economisch proces erkend.

Zowel het aanbod van arbeid als de vraag naar arbeid kennen een ruimte-

lijke dimensie. Ze zijn bepaald door de woonlocaties van de beroepsbevolking

en àe ligging van de bedrijven. Voorts is er sprake van ruimtelijke interac-

tie. Woonlocaties kunnen veranderen, woon- en werklocatie hoeven niet iden-

tiek te zijn, en ook bedrijfsverplaatsingen zijn mogelijk. Arbeidsmarktpro-

cessen, wisselwerkingen tussen vraag en aanbod, spelen zich d~as niet alleen

in de tijd af, doch ook in de ruimte. Voorts geldt, evenals in de a-ruimte-

lijke dynamische economie, dat er geen sprake is van stabiele evenwichten en

dat er ook in de ruimte ongelijke verdelingen van aanbod en vraag vóórkomen,

waarbij neo-klassieke evenwichtsmechanismen (bijvoorbeeld via migratie-

stromen) in de praktijk niet altijd blijken te werken. Ruimtelijke disere-

panties op de arbeidsmarkt kunnen een star leven leiden r1 ~ijn uiteraard

ook afhankelijk van temporele ontwikkelingen.

In deze paragraaf willen we nader ingaan op de ruimtelijkeltemporele

ontwikkeling van de vraag naar en met name het aanbod van arbeid. Als start-

punt voor de analyse wordt gekozen voor de regionale werkloosheidsverschil-

len. Zoals ~~it Tabel 1.4 blijkt, is de provinciale werkloosheid gespreid

rondom een stijgend landelijk gemiddelde in de periode 1971-1979. Beleidsma-

tig is deze regionale component in de werkloosheid zeer belangrijk. Daarbij

wordt in diverse beleidsnota"s een tamelijk willeke~lrig gebruik gemaakt van

indicatoren (zie Evers en Uan der Veen, 1984).

Een aantal andere indicatoren kan het beeld completeren. Allereerst

wordt in kolom (3) en (4) aangegeven het aandeel van de betreffende regio in

de landelijke potenti~le beroepsbevolking. Dit aandeel zal als schalings-

factor worden gehanteerd. We zien voor de periode 1971-1979 een tamelijk

stabiel beeld met lichte verschuivingen voor de regio`s Gelderland, Noord-

en Zuid-Holland en Noord-Brabant. De regionale spreiding van de feitelijke

beroepsbevolking en de werkgelegenheid drukken we !~it via relatieve aande-

len. Zij:
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BBrt : de beroepsbevolking in regio r en jaar t
BVrt : de potentiële beroepsbevolking in regio r en jaar t
WGrt : de omvang van de werkgele3enheid in regio r en jaar t

dan wordt het relatieve aandeel van regio r in de beroepsbevolking voor jaar
t gedefinieerd als:

RABB - BBrt I BVrt (1.2)
rt Lr BBrt Zr BVrt

Analoog aan (1.2) wordt het relatieve aandeel in de werkgelegenheid in regio
r en jaar t berekend als:

RAWG - WGrt ~ BVrt (1.3)
rt Er WGrt ~r Bvrt

De relatieve aandelen geven aan of in regio r meer c.q. minder
beroepsbevolking (resp. werkgelegenheid) aanwezig is dan op grond van het
aandeel van de regio in de potentiLle beroepsbevolking verwaeht mocht
worden.

Uit de res~ltaten (zie Tabel 1.4, kolommen (5) t~m (9) blijkt dat er
nogal wat spreiding is. De drie noordelijke provincies, Gelderland, Zeeland,
Noord-Brabant en Limb~~rg scoren systematisch laag, terwijl Utrecht, Noord-
Holland en Z:~id-Holland d~aidelijk oververtegenwoordigd zijn, zowel in de
beroepsbevolking als in de werkgelegenheid. Een maat voor de spreiding is
ui}eraard de standaardafwijking. Voor het relatieve aandeel in de beroepsbe-
volking geldt dat in de periode 1971-1979 de standaardafwijking toeneemt van
17,5 tot 32,5 terwijl voor het relatieve aandeel in de werkgelegenheid een
groei van 26,7 tot 53,4 waar te nemen va1t. We concl~lderen d~ls dat de stan-
daarddeviatie van de werkgelegenheid regionaal gezien groter is dan die van
de beroepsbevolking en dat beide deviaties in de tijd toenemen.
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Tabel 1.4: Enige indicatoren met betrekking tot vraag naar en aanbod van
arbeid op regienaal nivea~~, 1971-1979~.

(1 ) (2) (3) (4) (5) (h) (7) (8)
werkloo~s- bevolkings-

heid aandeelc RABBd RAWGe
t971 1979 1971 1979 1971 1979 1971 1979

Groningen 2,1 9,0 3,9 3,7 978 995 995 1002
Friesland 1,9 5,4 3,8 3,9 975 953 962 940
Drenthe 2,0 6,8 2,8 2,9 993 978 956 942
Overijssel 1,4 5,8 6,9 7,0 1014 979 1017 988
Gelderlandf 1,0 5,5 11,6 12,2 999 986 986 967
Utrecht 0,8 5,1 6,2 6,2 1012 1041 1015 1068
Noord-Holland t,2 6,2 17,7 16,6 1013 1065 1030 1102
Zuid-Holland 1,0 5,6 23,3 22,4 1003 988 1011 1002
Zeeland 1,4 6,0 2,3 2,4 972 973 959 947
Noord-Brabant 1,5 6,4 13,8 14,8 1007 995 994 970
Limburg 1,5 8,8 7,7 7,7 964 952 951 920

Nederland 1,3 6,2 100 100 1000 1000 1000 1000

a) de data hebben betrekking op jaargemiddelden;
b) de werkloosheid is uitgedrukt als het aandeel van de totale groep niet-

werkenden in de totale beroepsbevolking (x 100~);
c) het bevolkingsaandeel is berekend als het ~-aandeel van de regionale

potenti~le beroepsbevolking in de landelijke potentiële b oepsbevolking
d) het relatíeve aandeel in de beroepsbevolking (zie (1.2), ~1000).
e) het relatieve aandeel in de werkgelegenheid (zie (1.3), ~1000).
f) inclusief de Zuidelijke IJsselmeerpolders.

Vervolgens bezien we de ontwikkeling van vraag naar en aanbod van

arbeid per provincie in de periode 1971-1980. We gebr,~iken hiervoor gemíd-

delde jaarlijkse groeivoeten en presenteren in Tabel 1.5 zogenaamde regio-

nale componenten, die gelijk zijn aan de regionale groeivoet minus de lande-

lijke.

Allereerst bespreken we kolom (1). Hieruit wordt, conform het beeld dat

in Tabel 1.4 reeds is geschetst, duidelijk dat er aanmerkelijke regionale

verschillen zijn in de groei van de potentiële beroepsbevolking. Tegenover

sterke groeiers in Noord-Brabant, Gelderland, Zeeland en Drenthe staan

achterblijvers als Groningen, Noord-Holland en Z~~id-Holland.
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Tabel 1.5: De ontwikkeling van vraag en aanbod per provincie, 1971-1980,
jaarlijkse groeivoeten (in ~)~

provincie (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Groningen -0,6 -0,5 0,1 -0,4 -0,2 -0,5 0,1 0,7 0,2 0,4 0,1 0,3
Friesland 0,4 0,6 -0,6 0,2 0,1 0,2 0,2 -1,0 -0,2 -0,3 -0,2 -0,1
Drenthe 0,5 0,5 0,0 0,3 0,5 0,4 0,0 -0,5 -0,2 0,0 -0,1 0,1
Overijssel 0,1 0,1 -1,2 -0,3 -0,2 -0,2 0,0 -1,3 -0,4 -0,3 -0,3 0
Gelderland 0,6 0,7 -0,1 0,5 0,4 0,4 0,1 -0,7 -0,1 -0,2 -0,2 0
Utrecht 0,2 0,4 0,7 0,5 0,8 0,9 0,2 0,5 0,3 0,6 0,7 -0,1
Noord-Holland-0,8 -0,5 0,5 -0,2 0,0 0,0 0,3 1,3 0,6 0,8 0,8 0
Zuid-Holland -0,5 -0,5 -0,6 -0,5 -0,6 -0,6 0,0 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0
Zeeland 0,6 0,5 1,2 0,6 0,6 0,5 -0,1 0,6 0,0 0,0 -0,1 0,1
Noord-Brabant 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 0
Limburg 0,0 -0,1 -0,2 -0,1 0,0 -0,4 -0,1 -0,2 -0,1 0,0 -0,4 0,4

Nederland 0,5 0,3 2 8 1,0 1,0 0 4-0 2 2,3 0 5 0 5 -0 1 0 6
(o) 0,5 0,5 0,7 0,4 0,4 0,5 0,1 0,7 0,3 0,4 0,4 0,1

~de groeivoeten zijn weergegeven als afWijking t.o.v. de Nederlandse groei-
voet die in de laatste rij vermeld staat.

(1) gemíddelde jaarlijkse groei potenti~le broepsbevolking 15-64 jaar,
1971-1980.

(2) idem, beroepsbevolking, mannen 15-64 jaar.
(3) idem, beroepsbevolking, vrouwen, 15-64 jaar.
(4) idem, beroepsbevolking, mannen t vrouwen, 15-64 jaar.
(5) idem, arbeidsaanbod (a (4) t pendelsaldocorrectie).
(6) idem, werkgelegenheid.
(7) t~m (11) idem aan (2) tIm (6), minus (1): gecorrigeerde groei.
(12) indicator voor de groei van de werkloosheid: z(5) -(6).

De regionale component in de groei van de beroepsbevolking van mannen,
vrouwen, en het totaal staat weergegeven in de kolommen (2) tIm (4). Voorts
zijn deze componenten tevens gecorrigeerd met de regionale component in de
bevolkíngsgroei. De resultaten van deze correctie staan in de kolommen (7)
tIm (9). Voor mannen zien we een soortgelijk patroon als voor de bevolking,
de gecorrigeerde cijfers uit kolom (7) geven aan dat de regionale verschil-
len vrij minimaal zíjn. Voor vrouwen is het beeld duidelijk anders. De
landelijke groei van 2,3~ vertoont op regionaal niveau grote fluctuaties,
met positieve componenten in Groningen, Utrecht en Noord-Holland, en duide-
lijke negatieve in Overijssel, Friesland en Gelderland ,(zie kolom (8)). Voor
de totale beroepsbevolking zíjn de uitschieters weer minder groot, al valt
de positie van Moord-Holland in positieve en die van Overijssel in negatieve
zin op.
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We voeren nu een correctie uit op de omvang van de regionale beroepsbe-

volkíng door het pendelsaldo er bij op te tellen. Het aanbod van arbeid op

de regionale arbeidsmarkt, dat hierdoor ontstaat, laat regionale componenten

in groeicijfers zien, die toch enigszins afwijken van die voor de beroepsbe-

volking. De gecorrigeerde aanwas van de beroepsbevolking (kolom (9)) wordt

na de pendelcorrectie vertaald in een gecorrigeerde aanwas in het aanbod

(kolom (10)), met name voor Groningen, Utrecht en Noord-Holland. De algemene

spreidingsmaat ligt in kolom (10) hoger dan in (9). Dit impliceert, dat de

egaliserende werking van interregionale pendelstromen in de temporele con-

text vermindert.

De regionale component in de landelijke groei van de werkgelegenheid

wordt weergege-~en in kolom (6) en in gecorrigeerde vorm in kolom (11). Het

beeld dat hieruit te voorschijn komt is dat de werkgelegenheidsgroei, gecor-

rigeerd voor de ontwikkeling van de potentiLle beroepsbevolking, relatief

gunstig is geweest in Utrecht en Noord-Holland, terwijl in Overijs-

sel,Gelderland, Noord-Brabant en Limburg duidelijk sprake is van een achter-

blijvende ontwikkeling.
Als resultante van de g:~ei van het aanbod en de groei ~n de werkgele-

genheid wordt de groei van werkloosheid benaderd door beide groeivoeten van

elkaar af te trekken. Ult kolom (12) blijkt dat de landelijke groei van 0,6~

duidelijk wordt overtroffen in Groningen en Limb~irg. We concluderen dat in

vier regio's de werkloosheid sneller is toegenoemen dan landelijk, ín twee

regio's mínder en in vijf regio"s is de ontwíkkeling gelijk aan de lande-

lijke.

In Figuur 1.3 worden de regio"s op twee manieren geclassificeerd wat

betréft de ontwikkeling van vraag, aanbod en werkloosheid. De bovenste helft

gaat uit van de absolute waarden van de reglonale groeicomponent, dus zonder

een correctie voor de ontwikkeling van de potenti~le beroepsbevolking. Dit

zullen we aanduiden als absolute groei. We zien dat de meeste regio's op de

hoofddiagonaal geplaats worden, hetgeen betekent dat vraag en aanbod zich in

het algemeen identiek hebben ontwikkeld: beide groeien bf sneller bf langza-

mer dan de landelijke groeivoet. Voorts zijn de regio"s met een relatief

grote werkloosheidsgroeí, zowel in de linker bovenhoek (snelle groeiers) als

in de benedenhoek (langzame groeiers) te vinden.
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In de onderste helft van Figuur 1.3 zijn de regionale componenten in de
groel van vraag en aanbod gecorrigeerd, verminderd met de regionale compo-
nent in de groei van de potentigle beroepsbevolking. Dit zullen we aanduiden
als relatieve groei. Er doet zich een groot aantal verschuivingen voor. In
feite behouden alleen de regio's Overijssel, Utrecht, Zuid-HOlland en Lim~
burg hun relatieve positie. Overigens staan nu alle províncies op de hoofd-
diagonaal. Tevens wordt duidelijk dat alle regio's met een ;,terke werkloos-
heidsgroei worden gekenmerkt door een relatieve groei van het aanbod dat
groter dan of gelijk is aan de landelijke groei, terwijl de relatieve groei
van de werkgelegenheid minder discrimineert in dit opzicht. De ontwikkeling
van de regionale werkloosheid is dus zeker be4nvloed door verschillen in de
relatieve groei van het arbeidsaanbod, met andere woorden, door verschillen
in veranderingen in de participatiegraad.

Resumerend kan worden gesteld dat uit de analyses van de ruimtelijke
aspeeten van het aanbod van arbeid het volgende blijkt.
1. Zowel de beroepsbevolking als de werkgelegenheid is relatief oververte-

genwoordigd in de drie economisch sterke regio's (Noord~Holland, Zuid-
Holland en Utreeht).

2. De werkgelegenheid is ruimtelijk sterker geconcentreerd dan de beroeps-
bevolking. Van beide grootheden zlen we een stijging van de standaard~
deviatie in de t1jd.

3. Wanneer geen rekening gehouden wordt met pendel, is er sprake van aan-
zienlijke en Sn de tijd toenemende regionale verschillen in de verhouding
beroepsbevolking~werkgelegenheid. Interregionale pendel heeft evenwel een
egaliserende invloed, hoewel in de tijd gezien de regionale verschillen
toch toenemen.

4. Wat betreft de relatieve (voor potentiële beroepsbevolkingsgroei gecorri~
geerde) groeí van het arbeisaanbod zijn er regionale verschillen, die
voornamelijk veroorzaakt worden door grote verschillen in de groei van de
vrouwelijke beroepsbevolking en daarnaast enigszins door ontwikkelingen
in de pendelstromen.

5. Ook de relatieve groei van de werkgelegenheid vertoont duidelijke fluctu-
aties over de regio's. Samen met de aanbodontwikkeling veroorzaakt dit
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een afwisselend beeld wat betreft de regionale toename in de werk-

loosheid.

6. Een classificatie van regio's maakt d~iidelijk dat de rol van het regio-

nale aanbod van arbeid bij de analyse van regionale werkloosheidsver-

schillen niet zonder betekenis is.

Figuur 1.3: De positie van regio"s met betrekking tot de ontwikkeling van
vraag en aanbod en werkloosheid, 1971-1979~

a) Absolute groei

regionale
component
in groei
werkge-
legen-
he id

positief

Regionale component in groei arbeidsaanbod
positief nul negatief
Friesland (-)
Drenthe (t)
Gelderland (0)
Utrecht (-)
Zeeland (t)
Noord-Brabant (0)

nul Noord-Holland (0)

Limburg (t) Groningen (t)
negatief :~crijssel (0)

id-Holland(0 )
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b) Relatieve groei
aanbod

positief nul negatief
werk- Groningen (t)
gelegen- pesitief Utrecht (-)
heid Noord-Holland(0)

negatief
Drenthe (t) Friesland (-)
Zeeland (t) Overijssel (0)
Limburg (t) Gelderland (0)

Zuid-Holland (0)
Noord-Brabant(0)

~Tussen haakjes staat vermeld of de groei in de werkloosheid groter (t),
gelijk (0) of kleiner (-) is geweest dan landelijk.
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1.5 Veranderingen in de omvang van het regionale aanbod van arbeid: een
dcompositie-analyse

Temporele veranderingen in de omvang van het regionale aanbod van
arbeid kunnen ontstaan door veranderingen in de omvang van de regionale
beroepsbevolking, veranderingen in het interregionale pendelsaldo, of beide.
In deze paragraaf worden deze veranderingen bestudeerd voor ~e periode 1971-

1978 met als doel het belang van een aantal demografische en andere factoren
vast te stellen. Dit geschiedt door middel van een decompositie-analyse.

Per definitie geldt:

Sr ~ BBr t PENSr

waarbij
Sr : het regionale aanbod van arbeid in regio r
BBr : de omvang van de beroepsbevolking ín regio r
PENSr : het interregionale pendelsaldo voor regio r

oftewel

~Sr - ~BBr t ~PENSr (1.5)

waarbij
~X : de verandering in de omvang van grootheid X in de

beschouwde periode.

In Tabel 1.6 is de omvang van deze componenten weergegeven. Uit de
resultaten (kolommen (1)-(3)) blijkt het aanbod van arbeid in alle reglo~s
te zijn toegenomen. In het algemeen is dit een gevolg van de toename van de
omvang van de regionale beroepsbevolking. Veranderingen in het pendelsaldo
spelen in het algemeen een minder grote rol, behalve in Ca~oningen en Noord-
Holland. Indien we het relatieve aandeel van veranderingen in het pendelsal-
do in dat van het aanbod berekenen als:

r I~PENSr~

r( 4PENSr } ~BBr ),
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dan is dit aandeel ongeveer 10~. Het aandeel van veranderingen in de be-

roepsbevolking is dan ongeveer 90~. De invloed van het absolute pendelsaldo

op de omvang van het regionale aanbod wordt in kolom (4) weergegeven, en wel

voor 1977. Daaruit blijkt dat deze invloed nogal varieert, doch in het
algemeen toch niet-onbelangrijke waarden aanneemt.Met name in Drenthe,

Grc~íngen, Zeeland en Noord-Holland is het pendelsaldo van belang.

Vervolgens kunnen veranderingen in de omvang van de regionale beroeps-
bevolking worden ~~itgesplitst in een drietal componenten. Allereerst dient
daartoe een onderscheid gemaakt te worden tussen de autochtone en de alloch-
tone beroepsbevolking. Onder autachtone beroepsbevolking wordt verstaan dat
gedeelte van de beroepsbevolkíng, cat gedurende de gehele periode (1971-
1978) in de regio woonachtig is geweest. Allochtone beroepsbevolking is
ontstaan door arbeidsmigratie in deze periode naar de betreffende regio. Een
gedeelte van deze arbeidsmigratie is afkomstig uit andere regio's binnen
Nederland, het overige is toe te schrijven aan arbeidsmigratie vanuit het
buitenland. Uiteraard i s in beide migratiegevallen met name het migratie-
saldo relevant. We schrij ~~~: a~:

~BB - ~BBA t MBBIS t MBBOS (1.6)
r r r r

waarbij
BBAr : de omvang van de a~ltochtone beroepsbevolking in r

MBBiSr : het binnenlands arbeidsmigratiesaldo voor regio r

MBBOSr : het buitenlands arbeidsmigratiesaldo voor regio r

In Tabel 1.6 ( kolommen (5) tIm (7) zijn deze componenten voor de perio-
de 1971-1978 weergegeven. De saldi hebben betrekking op de gecumuleerde
saldi over de jaren 1971 t~m 1977. We kunnen concl!aderen, dat de toename van
de Nederlandse beroepsbevolking in deze periode ( 3711.000 personen) toe te
schrijven valt aan een autochtone aanwas (331.000) en een positief buiten-
lands arbeidsmigratiesaldo ( 43.000). Deze laatste categorie vormt daarmee
ruim 11~ van de totale toename van de Nederlandse beroepsbevolking. Op
provinciaal niveau valt te constateren, dat de autochtone aanwas domineert.
De invloed van migratie is evenwel d.~idelijk waarneembaar, met name in de
regio"s Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant.
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Tabel 1.6: Veranderingen in de omvang van het regionale aanbod van arbeid:
een aantal componenten, 1971-1978 (x 1000)

regio
(1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
AS ABB APENS a~ OBBA 4MBBIS 4MBBOSr r r r r r

Groningen 7 4 3 4,2
Friesland 13 15 -2 -1,6
Drenthe 14 17 -3 -5,0
Overijssel 16 16 0 0,6
Gelderland 48 55 -7 -2,9
Utrecht 34 34 0 -0,3
Noord-Holland 73 57 16 3.3
Zuid-Holland 59 57 2 0,8
Zeeland 8 10 -2 -3.5
Noord-Brabant 78 85 -7 -2,2
Limburg 24 24 0 -0,5

6 ~3 1
11 3 1
12 5 0
16 -3 3
37 16 2
29 2 3
60 -18 15
66 -24 15

4 5 1
64 19 2
26 -3 1

Nederland 374 374 0 n.v.t. 331 0 43

~ a ~ IPENSr (1977)Ix 100~
S (1978)r

Indien we uitsluitend de absolute orde van grootte van de componenten

bezien, valt een gecomprimeerd beeld te schetsen voor de gemiddelde regio.

Daartoe zij
BBA~ ~ Er ~ABBArI (1.7)

MBBIS~ - Er ~MBBISrI (1.8)

MBBOS~ ~ Er IMBBOSr~ (1.9)

T~ - BBA~ t MBBIS~ t MBBOS~ (1.10)

RAXx 3 X~ I T~ (1.11)

waarbij RAX~ het relatieve aandeel van de factor X~ in het totaal.

Het resultaat van formule (1.11) is dat de toename van de teroeps-

bevolking in de gemiddelde regio voor 70~ is toe te schrijven aan de groei

van de autochtone beroepsbevolkíng, voor 21~ aan binnenlandse arbeidsmigra-

tie en voor 9~ aan buitenlandse arbeidsmigratie.
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De hierboven geschetste decompositie voor veranderingen in de omvang

van de regionale beroepsbevolking kan worden uitgebreid naar twee extra

dimensies. Allereerst wordt een onderscheid aangebracht naar sexe, en tevens

zullen demografische en andere effecten worden verbijzonderd.

Een toename van de autochtone beroepsbevolking kan worden ontbonden in

twe~ gedeelten. Ten eerste is het mogelijk dat de totale autochtone bevol-

king tussen 15 en ó4 jaar stijgt, terwijl de arbeidsparticfpatie constant

blijft. Dit duiden we aan als het demografische effect. Ten tweede zal een

verandering in de arbeidsparticipatie bij gelijkblijvende bevolking somvang

tot een verandering in de beroepsbevolking leiden. Dit effect zal worden

aangeduid als het economische- of participatie-effect.

Analoog hieraan valt voor migratiesaldi een soortgelijk onderscheid te

maken. Indien per saldo in een bepaalde regio bevolkingsimmigratie

plaatsvindt, zal een gedeelte hiervan participeren en een ander gedeelte

niet. Als de gemiddelde participatiegraad van migranten gelijk is aan die

van de totale bevolking leidt een positief bevolkingsmigratiesaldo tot een

toename van de beroepsbevolking (het demografische effect). Indien er

daarentegen participatieverschillen bestaan tussen r.~,?ranten en de

autochtone beroepsbevolking, wordt de daardoor veroorzaakte verandering in

de omvang van de beroepsbevolking aangeduid als een participatie-effect.

In Figuur 1.4 zijn deze effecten op een rijtje gezet.

Figuur 1.4: Elementen van de verandering van de regionale beroepsbevolking

demografísch participatie
natuurlijke aanwas autochtone veranderingen in partici-

intraregionaal bevolking 15-64 jaar patie van autochtone be-
volking

buitenregionaal migratiesaldo bevolking 15-64 participatieverschillen
(binnenland) jaar t~~ssen autoehtone en al-

lochtone bevolking

buitenregionaal migratiesaldo bevolking 15-64 participatieverschillen
(buitenland) jaar b~ssen autochtone en al-

lochtone bevolking
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De decompositie-analyse verloopt nu als volgt (waarbij de index r wordt
weggelaten). Zíj T en t de twee peildata (bv. 1978 en 1971). Dan geldt:

~BB a BB(T) - BB (t) (1.12)

Substitutie van (1.6) in (1.12) leidt tot

~BB z BBA(T) - BBA(t) t MBBIS t MBBOS (1.13)

De decompositie-analyse valt ~~iteen in 5 stappen:
a) We schrijven eerst:

BBA(t) BBA(T) BBA(t)BBA(T)-BBA(t)-{gUA(T)-BVA(t)}~ BVA(t) }{BVA(T) - BVA(t)}~BVA(T) (1.14)

waarbij BVA de omvang van de a~tochtone bevolking (15-64 jaar) is. In
(1.14) is de groei van de autochtone beroepsbevolking uitgesplitst in een
demografische component en een participatiecomponent, die we zullen
aanduiden met DI, resp. PI.

b) Het binnenlands arbeidsmigratiesaldo MBBIS wordt gedecomponeerd als:

BBA(t) MBBIS BBA(t)MBBIS - MBVIS ~ BVA(t) }{ MBVIS - BVA(t) )~ MBVIS (1.15)

waarbij MBVIS het binnenlands bevolkingsmigratiesaldo weergeeft. In (1.15)

is het binnenlands arbeidsmigratiesaldo opgedeeld in een demografísche
component en een participatieverschillencomponent, die we achtereenvolgens
zullen aanduiden met DMI en PMI.

c) Tenslotte wordt ook het buitenlands arbeidsmigratiesaldo MBBOS ontbonden
en wel als volgt:

MBBOS - MBVOS ~ BBA(t) } { MBBOS - BVA(t) } ~r MBVOS (1.16)BVA(t) MBUOS BBA(t)

waarbij MBVOS het buitenlands bevolkingsmigratiesaldo weergeeft. In
(1.16) is het buitenlands arbeidsmigratiesaldo opgedeeld in een
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demografische en een participatieverschillencomponent, aan te dulden met
DMO, respectievelijk PMO.

d) S~bstit~~tie van (1.12), (1.13) en (1.14) in (1.11) leidt, na invulling
van de componentaanduidingen, tot

~BB ~ JI i PI t DMI t PMI t DMO t PMO (1.17)

e) Tenslotte berekenen we een aantal relatieve aandelen, analoog aan (1.11).
We brengen de absolute waarde van de regio- en sexe~ specifieke componen-
ten in de volgende formule ( waarbij r de regio en s de sexe is):

T~ a ErEs {IDIrsI t IPIrs~tIDMlrs~t~PMIrs~tIDMOrs~t~PMDrs~} (1.18)

en definiëren:

RAP ~ ErEs {IPIrs~ t ~PMIr~~ t ~PMOrsI} ~ T~ (1.19)
RAA - ErEs {~DIrs~ t IPIrs~i ~ Tx (1.20)
RAI - ErEs {~pMIrsl t PMIrsI} ~ T~ (1.21)
RAO - ErEs {~DMOrsI t IPMOrsI} I T~ (1.22)

waarbij RAP het relatieve aandeel van participatie-effect weergeeft,
RAA het relatieve aandeel van het autochtone (intra-regionale) deel, RAI het

relatieve aandeel van binnenlandse migratie en tenslotte RAO het relatieve

aandeel van buitenlandse migratie.

De resultaten van deze compositie-analyse zijn vermeld in Tabel 1.7 tot

1.9. In Tabel 1.7 wordt duidelijk, dat voor Nederland als geheel de toename
van de beroepsbevolking met 374.000 personen is veroorzaakt door een posi-

tief dem4grafisch en een negatief participatie-effect. Qua orde van grootte

is de bijdrage van het demografische effect dominant. Wanneer we desaggrege-

ren naar sexe wordt dit beeld gecompliceerder. Voor mannen zien we een vrij

groot demografisch effect dat bijna geheel wordt geneutraliseerd door een

negatief economisch effect (dalende participatiegraad). Voor vrouwen zijn

beide effecten positief, met een dominantie van de participatiefactor.
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De relatieve aandelen van deze effecten staan weergegeven in Tabel 1.8.

We zien dat de factoringang 'herkomst' (dus intraregionaallautochtoon,

binnenlandse migratie en buitenlandse migratie) een groot overwicht van de

autochtone component laat zien, zoals uiteraard te verwachten was. Bovendien

zijn de herkomstcomponenten niet erg verschillend per sexe.

Ten einde de regionale resultaten overzichtelijk weer te geven is een

gemiddelde regio gecontrueerd (zie Tabel 1.9). Ook hier valt allereerst op

dat de participatiefactor voor beide sexen tezamen een relatief aandeel

heeft van slechts 23~, terwijl voor elk van de sexen specifiek dit aandeel

groter is. De contrasterende sexe-specifieke ontwikkelingen vallen in het

aggregaat gedeeltelijk tegen elkaar weg. Voorts is opvallend het toch vrij

grote aandeel van de binnenlandse migratiefactor, in totaal goed voor een

relatief aandeel van 30~. Met name het daarmee verbonden demografische

effect (DMI) is met 20~ hoog te noemen. Participatieverschillen zijn hier

minder relevant.

Tabel 1.7 Decompositie voor Nederland, absoluut (x 1000)
man vrouw totaal

demo part totaal demo part totaal demo part totaal
intra 294 -237 57 99 175 274 393 -62 331
binnenl. ~ ~ ~ ~ ~ ~ x ~ ~
buitenl. 61 - 16 45 16 ~18 -2 77 -34 43

totaal 355 ~253 102 115 157 272 470 -96 374

Tabel 1.8 Decompositie voor Nederland, relatief (in ~)
man vrouw totaal

demo part totaal demo part totaal demo part totaal
intra 48 39 87 32 57 89 69 11 80
binnenl. ~ ~ ~ ~ ~ ~ x ~ "
bultenl. 10 3 13 5 6 11 14 6 20

totaal 58 42 too 37 63 100 83 17 100

Tabel 1.9 Decompositie voor de gemiddelde Nederlandse provincie, (in ~)
man vrouw totaal

demo part totaal demo part totaal demo part totaal
intra 37 30 67 27 48 75 47 9 56
binnenl. 15 9 24 12 3 15 20 10 30
b~itenl. 7 2 9 5 5 10 10 ' 4 14

totaal 59 41 100 44 56 100 77 23 100
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Teneinde een samenvatting te geven van de relatieve invloed van de
mobiliteits- en demografische factoren per sexe is Tabel 1.10 geconstrueerd.

Tabel 1.10 De relatiev~ bijdrage van diverse factoren tot de ontwikkeling
van het regionale aanbod van arbeid, per sexe, 1971-1978 (in ~).

faetor mannen vrouwen totaal
intP;,regionale pendel 10 10 10
interregionale, binnenlandse migratie 22 14 27
buitenlandse migratie 8 9 13
veranderingen in participatie 27 ~3 8
demografische ontwikkelingen 33 2~ u2
-- - ---f--, ----- - ~.. -,~---F1-r----~--:--~-----. - -------~,--- -r-----~----

totaal 100 100 100

De conclusies van deze paragraaf zijn als volgt te formuleren:
1. Veranderingen in het regionale aanbod van arbeid in de periode 1971-1977

kunnen gemiddeld voor ongeveer 10`~ worden toegeschreven aan veranderingen
in het pendelsaldo en voor 90~ aan veranderingen in de omvang van de
regionale beroepsbevolking.

2. Veranderingen in de omvang van de regionale beroepsbevolking zijn in het
algemeen ( niet sexe-specifiek, en voor de gemiddelde regio) voor een zeer
belangrijk deel te herleiden op demografische, intraregionale ontwikke-
lingen.

3. Indien de analyse wordt gepleegd voor mannen en vrouwen afzonderlijk,
wordt de partieipatiefactor dominanter, terwijl de invloed van buitenre-
gionale factoren afheemt. Zo wordt voor vrouwen de toename van de be-
roepsbevolking voor 75á bepaald door intraregionale, autochtone ontwik~
kelingen en daarbinnen weer voor een belangrijk deel door toenemende

participatie. Een onderscheid naar sexe is dus zeer essentieel.
4. Veranderingen in de totale omvang van de regionale beroepsbevolking zijn

voor 70~ toe te schrijven aan veranderingen in de omvang van de

vrouwelijke beroepsbevolking en slechts voor 30~ aan die van mannen.

5. Voor het totaal vormen interregionale mobiliteit en veranderingen in
participatie ongeveer 45~ van de totale verandering in het gemiddelde
regionale arbeidsaanbod. Voor mannen is dit 59~ en voor vrouwen zelfs 67~
van het totaal. Dit betekent dat een st~ldie naar de determinanten van
deze factoren ook empirisch relevant is.
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1.6 De samenhang van pendel, migratie en deelname: enkele eerste indicaties.

Nadat is gebleken dat interregionale mobiliteit van arbeidsaanbod

(pendel, migratie) en veranderingen in participatie tezamen een belangrijke

determinant vormen van veranderingen in het regionale aanbod van arbeid, is

het zinvol enkele gegevens te presenteren omtrent volume en ontwikkeling van

deze grootheden alsmede een eerste aand~~iding van de moge~ijke onderlinge

samenhang.

Allereerst analyseren we een aantal ontwikkelingen die met behulp van

geaggregeerde data op macro-niveau k~~nnen worden weergegeven. In Tabel 1.11

wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van interregionale migratie

(arbeidsmigratie) en pendel (dagforensen) in de jaren zeventig. Hieruit kan

worden afgeleid dat het volume van interegionale migratiestromen, zowel

tvssen provincies als tussen COROP-regio's, in de periode 1971-1977 is

afgenomen. De migratiegeneigdheid ligt in 1977 op ongeveer het laagste

niveau sinds 1900 (zie Evers en Bartels, 1981, p.24). Daarentegen ís het

volume van de interregionale pendelstromen in de betreffende periode fors

gestegen. Wat het ruimtelijk schaalniveau betreft zien we dat de migratie

tussen COROP's ongeveer 50`b hoger is dan die tussen provincies, terwijl dit

voor pendel 145ó is. Elders is uit een vergelijking van de ontwikkeling van

intergemeentelijke en interprovinciale stromen gebleken, dat in de tijd

gezien migratiestromen in beide gevallen ongeveer in dezelfde mate afnemen,

terwijl de stijging van interprovinciale pendel in de tijd veel groter is

dan die tussen gemeenten (zie Evers, Van der Veen en Heerink, 1983, pp. 50

en 79).

Tabel 1.11 Volume en ontwikkeling van interregionale pendel en migratie.

arbeidsmigratie dagelijkse pendel
aar rovincies COROP's rovincies COROP's

1971 118.800 179.500 111.700 273.200
1975 103.000 155.600 167.300 ~109.200
1977 9U.100 144,000 187.800 463.300

----------------------------------------------------------------------~

Dergelijke ontwikkelingen kunnen op diverse wijzen worden geinterpre-

teerd. Allereerst kan dit een aanduiding zijn dat binnen de totale interre-

gionale mobiliteit van het aanbod van arbeid er een verschuiving plaatsvindt
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van migratie naar pendel. Personen die vroeger zo:iden zíjn gemigreerd gaan

nu pendelen. De meer dan proportionele toename van interprovinciale pendel

(in vergelijking tot intergemeentelijke pendel) betekent dat de afstand

waarover men kan en w11 pendelen is toegenomen. Pendel is dan een alterna-

tief, een sabstit~~ut voor migratie. Indien we een onderscheid aanbrengen

t~lssen stromen m.b.t. aanliggende (fysiek aanbrenzende) regio's en niet-

aanliggende regío's, blijkt dat op het nivea~l van provincies ongeveer 7uÁ

van alle migratie en 96~ van alle pendel zich afspeelt tussen aanliggende

regio's. Op het niveau van COROP's zijn de aandelen resp. 49~ en 85~ . De

verdeling var. migratie- en pendelstromen over de ruimte zijn in de tijd

gezien beide redelijk stabiel (zie Evers en Bartels, 1981, p.31 resp. Evers,

Van der Veen en Heerink, 1983, p.79). De conc.irrentie tussen pendel en

migratíe speelt zich dus af binnen de "korte afstands mobiliteit". We hebben

voor 40 COROP regio"s de correlatie berekend t~lssen de verandering in de

uitgaande migratie en de verandering in de uitgaande pendel, beide m.b.t. de

aanliggende regio's en gemeten over de període 1971-1977. Het blijkt dat

deze correlatie negatief is en behoorlijk hoog (-0.49).

Een tweede, mogelijk aanvullende interpretatie van ~e waargenomen

ontwikkelingen in het volume van pendel en migratie gaat niet uit van een

substitutierelatie t~~ssen pendel en migratie doch van een complementaire

relatie. In deze benadering mígreren personen eerst naar een locatie b:aiten

hun werkregio om vervolgens dagelijks in de omgekeerde richting te gaan

pendelen (zie voor een uitgebreide toelichting hoofdstuk 2). Indien dit

soort relaties aan het begin van de jaren zeventig hebben plaatsgevonden (de

suburbanisatiegolf) vormt dit mede een verklaring voor de toename in het

pendelvolume. We hebben voor de jaren 1975 en 1977 de migratiestroom van

regio i naar regio j gecorreleerd met de pendelstroom van regio j naar regio

i. De correlatiecoefficient bereikt een waarde van 0.75, hetgeen d~~idt op

een redelijk grote mate van samenhang.

We zien dus twee soorten relaties tussen pendel en migratie, die tege-
lijkertijd kunnen optreden.

Indien de trend uit de jaren zeventig zich doorzet (hetgeen op basis

van de nu beschikbare statistieken omtrent migratie en de Arbeidskraehten-

tellingen van 1979 en 1981 waarschijnlijk lijkt), heeft dit grote conseq~~en-

ties voor de invloed van interregionale mobiliteit op het regionale aanbod
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van arbeid. Migratie is ruimtelijk tamelijk symmetrisch en de saldi zijn
klein in verhouding tot de bruto stromen. De correlatie tussen totale in-

komende en uitgaande migratie per regio bedraagt 0.98, terwíjl die tussen

specifieke stromen 0.63 is. Pendel is ruimtelijk veel asymmetrischer (zie

Evers en Van der Veen, 1984 en hoofdst~lk 4). De correlatie tussen totale

inkomende en uitgaande pendel per regio is 0.66 terwijl die tussen speci-
fieke stromen 0.32 bedraagt. De saldi zijn daarom bij pendel relatief groot

t.o.v, de bruto stromen. Dit heeft ertoe geleid dat de netto ruimtelijke

herverdeling van arbeidsaanbod via interregionale migratíe gedurende de

gehele periode 1971-1977 ongeveer even groot is als die van pendel in alleen

het jaar 1977. Een verschuiving van migratie naar pendel zal dus een grotere

ruimtelijke asymmetrie tot gevolg hebben en een grotere invloed van mobili-
teit op het regionale aanbod van arbeid.

Een aantal andere ontwíkkelingen worden zichtbaar wanneer we gebruik

maken van data die op micro-niveau beschikbaar zijn, zoals gegevens uit de

Arbeidskrachtentelling 1979 en het Woningbehoeftenonderzoek 1981. Uit de
Arbeidskrachtentellíng 1979 kan de mobiliteit in de werkstatus van individu-

en gedurende de periode 1978-1979 worden afgeleid. Onder werkstatus verstaan

we de indeling in werkend, werkloos en niet-participerend. Een overzicht van

de mobiliteit in werkstatus wordt gegeven in Tabel 1.12.

Tabel 1.12 Werkstatusmobiliteit per sexe, 1978-1979 (in ~).

1979 werkend werkloos niet-particlperend
1978 ~ man vrouw man vrouw man vrouw
werkend 84.7 34.6 1.5 0.6 0.3 4.3
werkloos 0.7 0.4 1.5 0.5 0.0 0.1
niet-particíp. 2.3 3.3 0.4 0.7 8.6 55.3

totaal
man vrouw
86.4 39.5
2.3 1.1
11.3 59.4

-..-------..------`---~-----------~---..-..--------..------..---.--.-...-..r-----~----..

totaal 87.7 38.4 3,4 1.9 8.9 59.7 ~ 100 100

Uit Tabel 1.12 blijken grote verschíllen in werkstatusmobiliteít tussen
mannen en vrouwen. Met name de verschillen in de overgangen tussen werkend

en niet-participerend zijn opmerkelijk. Wanneer we als een algemene indica-
tor voor werkstatusmobiliteit het relatieve aandeel van~de buitendiagonaal-

elementen uit Tabel 1.12 nemen, is dit voor mannen 5.2K en voor vrouwen

9.6~, bijna het dubbele. Vrouwen zijn meer mobiel m.b.t. hun werkstatus dan
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mannen. Voorts is berekend dat ongeveer 2~ van de mannen die in beide jaren
werken, in deze periode van werkregio (COROP) zijn veranderd. Uoor vrouwen

is dit ongeveer hetzelfde.

We analyseren vervolgens de samenhang t~lssen werkstat~ls-, werkregio- en

woonre giomobiliteit. Uoor de totale populatie geldt dat in de periode 1978-

1979 ongeveer 2.2~ van de mannen en 2.8~ van de vrouwen is gemigreerd naar
een andere woonregio. Voor de deelpopulatie die in beide jaren werkt zijn

deze cijfers 1.7~ resp. 2.2~, hetgeen dilidelijk lager is dan voor de totale
populatie. Een nadere onderverdeling van deze deelpopulatie wijst uit dat
van de categorie die van werkregio veranderd is, bij de mannen 23.6~ is
gemigreerd en bij de vrouwen zelfs U2.1~ . Terwijl werken in beide jaren in
het algemeen gepaard gaat met een lager dan gemiddelde migratiegeneigdheid,
geldt dit ~~itdrukkelijk niet voor de groep personen die van werkregio veran-
dert.

De migratiegeneigdheid is ook duidelijk hoger dan gemiddeld voor de
deelpopulatie die in de betreffende periode hun participatie hebben veran-

derd. Van de personen die stoppen met werken is bij de vrouwen 5.6~ gemi-
greerd (het aantal mannen is in deze categorie te klein vo~r de analyse),

terwijl voor de deelpopulatie van starters, degenen die begonnen zijn met
werken, bij de mannen 6.5~ en bij de vrouwen 5.1~ is gemigreerd. Wijzigingen

in de participatie gaan dus gepaard met een meer dan proportionele migratie-
geneigdheid.

Uit het Woningbehoeftenonderzoek 1981 kunnen ook een aantal indicaties

omtrent de samenhang van pendel, migratie en deelname worden verkregen.

Allereerst is een overzieht gemaakt van de gemiddelde woon-werk afstand per

huishoudenstype en sexe voor personen die in 1981 in het Noorden des Lands
wonen. Dit overzicht is in Tabel 1.13 weergegeven. De gemiddelde afstand is

voor de totale populatie ongeveer 9 kilometer. We zien dat mannen telkens

een grotere afstand afleggen dan vrouwen in vergelijkbare sit~~aties. Voorts

geldt dat indien in het gezin zowel de man als de vrouw werken, de aanwezig-
heid van kinderen tot lagere woon-werk afstanden leidt voor beiden. Bij twee
werkers leidt de keuze van een optimale woonlocatie tot voor beide partijen
hogere afstanden dan wanneer er sleehts 1 werker is. Alleen wanneer er

tevens kinderen zijn, wordt blijkbaar een betere woonlocatie en~of werkloca-
tie gezocht. Bij 1 werker leidt de aanwezigheid van kinderen tot een hogere
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afstand. Dit kan worden verklaard doordat allerlei sociale banden een rem-

mende invloed op het alternatief (migratie) hebben en men daarom bereid is

langer te pendelen, dan wel dat men vanwege de kínderen een woonlocatie op

grotere afstand van het werk heeft gezocht (sub~lrbanisatie) met de bijbeho-

rende langere afstand.

Tabel 1.13 Gemiddelde woon-werk afstand per huishoudentype e.z sexe, Noorden
des Lands, 1981 (in km.)

huishoudenst e man vrouw totaal
Alleenstaande 9.12 5.55 7.30
Gezin, 1 werker, geen kinderen 8.18 - 8.18
Gezin, 1 werker, wel kinderen 10.25 - 10.25
Gezin, 2 werkers, geen kinderen 10.58 7.94 9.20
Gezin, 2 werkers, wel kinderen 8.92 5.82 7.35
-------------------------------------------------------------

totaal 9.63 6.90 ~ 8.98

Uervolgens is de migratie- en pendelgeneigdheid per huishoudenstype

geanalyseerd. De migratie is gedefinieerd als een verandering in woonregio

(COROP) in de periode 1978-1981, terwljl pendel refereert aan het hoofd van

huishouden en betrekking heeft op 1981. De resultaten zijn weergegeven in

Tabel 1.14.

Tabel 1.14 Migratie- en pendelgeneigdheid per huishoudenstype, Noorden des
Lands, 1978-1981 (in ~ ).

huishoudenstype migratie pendel
Alleenstaande man 11 8
Alleenstaande vrouw 10 3
Gezin, 1 werker, geen kinderen 8 8
Gezin, 1 werker, wel kinderen 7 9
Gezin, 2 werkers, geen kinderen 11 10
Gezin, 2 werkers, wel kinderen 4 9
---------------------------------------------------------

totaal 7 9

Uit deze gegevens blijkt dat van de totale populatie ongeveer 7~ in de
periode 1978-1981 i s verhuisd naar een andere COROP regio. De migratiege-
neigdheid is vooral hoog voor alleenstaanden en gezínnen met twee werkers en
geen kinderen. De aanwezigheid van kinderen werkt duidelijk migratieremmend.
De pendelgeneígdheid is voor de deelpopulaties ongeveer gelijk. Alleen
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alleenstaande vrouwen pendelen duidelijk minder dan de rest. Uoorts zien we
dat alleenstaanden in het algemeen meer migreren dan pendelen, terwijl dit
voor gezinnen omgekeerd ligt.

Tenslotte blijkt uit het Woningbehoeftenonderzoek 1981 dat van de
personen die in deze periode een andere woning hebben gekozen, in onge veer

20 ~ van de gevallen dit samenhangt met een verandering in werk dan wel de
wens dichter bij het werk te wonen. Overige migratiemotieven zijn o.a.
huwelijk~samenwonen (31~) en de wens tot een betere woning of woonomgeving

(27~). Indie:~ in plaats van verandering van woning wordt gekeken naar
verandering van woonregio, dan neemt de invloed van de werkrrptieven fors toe

(45~) en die van huwelijk~samenwonen daalt tot ongeveer 10~ . Argumenten
m.b.t. de woning of woonomgeving blijven ongeveer even belangrijk (26~).

Het is duidelijk dat veranderingen in woonplaats en werkplaats en
daarmee de verschijnselen migratie en pendel onderling nauw samenhangen. Ook
bestaat er een samenhang tussen migratie en verandering in participatie.
Dergelijke veranderingen blijken tevens af te hangen van de samenstelling

van het huishouden en dienen dan ook in een huishoudenscontext te worden
geanalyseerd.

1.7 Probleemstelling, opbouw van het proefschrift.

Uit het voorgaande is gebleken, dat de ontwikkeling in de regionale
werkloosheid mede wordt bepaald door ontwikkelingen in het regionale aanbod

van arbeid. Dergelijke veranderingen in het volume van het regionale ar-
beidsaanbod worden veroorzaakt door ontwikkelingen in de arbeidsmarktparti-

cipatie van mannen en vrouwen, door demografische ontwikkelingen en last but

not least, door het netto-effekt van interregionale mobiliteit van het

aanbod van arbeid, dat tot uitdrukking komt via migratie en pendel. Uervol-
gens is een aantal indicaties gegeven omtrent de mogelijke samenhang van

migratie, pendel en deelname aan het beroepsleven. Het blijkt dat verande-

ríngen van woonplaats en veranderingen van werkplaats nauw samenhangen,

terwijl de kansen op migratie en pendel mede worden beïnvloed door de samen-
stelling van het huishouden en de arbeidsmarktparticipatie van de leden van
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een gezin. Aan deze exploratieve analyses ontlenen wij voor ons onderzoek de

volgende probleemstelling, die zich in twee elementen laat opdelen:

1) Het geven van een economisch-theoretische grondslag voor arbeidsmarktpar-

ticipatie, pendel en migratie als mobiliteitscomponenten die het regio -

nale aanbod van arbeid mede verklaren.

2) Het identificeren en opbouwen van een theorie die de onderlinge

samenhang van pendel, migratie en deelname beschrijft.

Met het eerste deel van de probleemstelling sl~iiten we een belangrijk deel

van de verklaring van de variatie in het regionale aanbod van arbeid uit,

namelijk de demografische component. We beperken ons tot drie componenten,

nl. migratie, pendel en deelname aan het beroepsleven. Het zal blijken dat

wat betreft participatie en migratie op een rijke literatu~ar kan worden

teruggegrepen. Aan pendel is in arbeidsmarktonderzoek weinig aandacht

gegeven.

In de literat~~iir is een scherpe deling aan te brengen in micro- en

macro-onderzoek. Met name participatie en migratie waren tot voor kort

louter macro-onderwerpen. In ons onderzoek is deze tweedeling gehandhaafd:

Er zal zowel de micro- als de macroliteratuur worden besproken. In de theo-

retische hoofdst~lkken zal worden gestart met het weergeven van de micro-

onderbouwing van pendel, migratie en deelname, op basis waarvan ook macro-

literat~aur wordt besproken. Wat betreft de samenhang van pendel,migratie en

deelname, het tweede onderdeel van de probleemstelling, zal een micro-

economische onderbouwing worden gegeven voor de paarsgewijze samenhang

t~~ssen pendel en migratie, pendel en deelname, en migratie en deelname. Voor

het macro-niveau zullen enkele modellen worden besproken, die de

interrelatie t;issen de drie componenten trachten te identificeren.

Voor het empirische gedeelte van het proefschrift zullen we afwijken

van de logísche opbouw, van micro naar macro, die in de theoretische hoofd-

st~~kken is gevolgd. In de artikelen die we zullen presenteren houden we de

chronologische volgorde van ons onderzoek aan: Allereerst een aantal maero-

st~ldies voor pendel, migratie en deelname en daarna enkele micro-onderzoe-

kingen. Van zeer groot belang is het om op te merken, dat in het empirische

gedeelte getracht zal worden die velden van onderzcek af te dekken, waarvoor

weinig of geen onderzcek is verricht. Dit voorzover onze databestanden dit



-3~-

toelieten. Dít betekent dat telkens enkele "losse" onderwerpen zullen worden
gepresenteerd, die hun rechtvaardiging vinden in de theoretische hoofdstuk-

ken. Er is dus geen volledigheid nagestreefd wat betreft de empirie.

De opbouw van deze studie is nu als volgt. In hoofdstuk 2 presenteren

we de micro-theorie voor migratie, pendel en deelname aan het beroepsleven.
Verder geven we voor combinaties van de drie componenten de theoretische

sa menhang weer. Hoofdst~~k 3 geeft een overzicht van de macro-theorieén voor
de drie door ons onderscheiden mobiliteitscomponenten. Er wordt een model

gepresenteerd dat de interrelaties weergeeft op maero-niveau. In hoofdstuk 4

en 5 vatten we de empirische resultaten van ons onderzoek samen. Zoals al
gesteld doen we dit in chronologische volgorde. Allereerst enkele macro-

studies en vervolgens micro-onderzoekingen voor participatie, pendel en
migratie in hun onderlinge samenhang. Hoofdst~ik 6 evalueert de diverse

micro- en macro-benaderingen.
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HOOFDSTUK 2 MIGRATIE, PENDEL EN DEELNAME: DE MICRO-ECONOMISCHE THEORIE.

In dit hoofdst~k gaan we in op de stand van zaken met bctrekking tot de

micro-economische theorievorming omtrent de verschijnselen migratie, pendel

en deelname aan het beroepsleven. Daarbij zal worden gestart met een over-

zicht van de theorie zoals die is ontwikkeld voor elk van deze verschijnse-

len afzonderlijk. Deze worden behandeld in par. 2.1. Vervolgens wordt in

par. 2.2 ingegaan op de theorie van de interdependentie van deze verschijn-

selen.

2.1. Partiële theorieën van migratie, pendel en deelname.

2.1.1. Migratie

2.1.1.1. Inleiding.

In deze paragraaf behandelen we de micro-economische theorie van de

migratie van beroepsbeoefenaren. In wezen zijn er twee terreinen die voor de

theorie relevant zijn, namelijk ten eerste het locatiegedrag van individuen

en huishoiadens en ten tweede de verandering van deze locatie. We gaan aller-

eerst in op de theorievorming met betrekking tot de woonlocatieke~lze van

personen, zoals de trade-off modellen en de bid-rent analyse. Het zeer

restrictieve karakter van deze modellen wordt als een evident nadeel gezien

in het gebruik ervan. We concl~ideren dat de theoríe van de woonlocatiekeuze

vooral gestalte heeft gekregen in de vorm van de theorie van de relocatie,

van de migratie. In paragraaf 2.1.1.3. gaan we daar verder op in. Nadat

migratie is gedefinieerd, worden een aantal theoretische concepten behan-

deld, zoals het neo-klassieke migratiemodel, de h~~man-capital theorie en de

discrete keuze benadering. Daarbij zal ook worden gerefereerd aan een aantal

beschrijvende st~idies die tot doel hebben het opsporen~van migratiemotieven

en voorts aan de vorm en aard van het besl;~itvormingsproces met betrekking

tot de mígratiebeslissing. Tenslotte zullen een aantal conclusies worden

getrokken.
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2.1.1.2. Het locatiegedrag van indivíd~~en.

De vestigingsplaatskeuze van ondernemingen (productie-activiteiten) en

individ~ien (cons:~mptie-activiteiten) vormt een centraal onderdeel van de

theorievorming op het terrein van de regionale economie (zie o.a. Klaassen,

1972; Hoover,1975; Lloyd en Dicken,1977; Richardson,1978 en Lambooy,1980).
Daarbij ligt de nadr~lk in het algemeen zeer sterk bij de locatieke~~ze van

ondernemingen, hetgeen te verklaren valt uit de historische lijn in de

ontwikkeling van de locatietheorie. Grof gesteld begint deze bij Von Th~aenen
(ongeveer rond 1800), die een relatie legt t~lssen de diverse vormen van

grondgebruik ten behoeve van de agrarische productie enerzijds en de ligging
ten opzichte van de markten anderzijds. Nadíen is deze lijn voortgezet door

Weber en een aantal Amerikaanse "land economists" (zie voor een overzicht
Mills, 1980, pp.44-77 en Lambooy, 1980, pp. 59-81).

De theorie van de locatiekeuze van personen kan op twee schaalnivea~~"s

worden besb~deerd, nl. op een regionaal niveau en op een st2.:lijk niveau.

De locatieke~~ze op een regionaal niveau ho~~dt in de keuze van een bepaalde

woon- en werkomgeving. De verdeling van personen over de ruimte wordt in de
theorle meestal bepaald door de locatieke!lze van ondernemers, d.w.z. de

locatie van productie-activiteiten. Deze laatste is afhankelijk van factoren

als de vindplaats van de grondstoffen, de ligging van de afzetmarkt en de

aanwezigheid van schaalvoordelen. Deze schaalvoordelen doen zich voor als er

sprake is van een bepaalde ruimtelijke concentratie van producenten en van

consumenten. De locatiekeuze van producenten geeft ald~~s een economische

verklaring voor het ontstaan en de ontwikkeling van stedelijke gebieden (zie

o.a. de centrale plaatsen theorie van Christaller en Losch, zoals weergege-

ven door Richardson, 1978). In deze theorievorming wordt de locatie van

personen (indivíduen, huishoudens) alleen gebr~~ikt als een locatiefactor

voor bedríjven, zowel aan de inputzijde (aanbod van arbeidskrachten) als aan

de outputzijde (consumptiemarkt). Aan de woonlocatiekeuze van personen als

zodanig is duidelijk minder aandacht geschonken. Een impliciete aanname is

dat de locatie van personen flexibel is, zodat deze altijd reageert op het

door de locatie van productie-aetiviteiten gedicteerde patroon (zie Coodall,
1979, p.148).
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Een ~litzondering hierop vormt het deelterrein van de stedelijke econo-

mie (zie Goodall, 1979 en Mills, 1980). In een stad is de sehaarse hoeveel-

heid grond zowel te gebruiken voor productie- als voor woonactiviteiten.

Alonse (1964) wordt algemeen bescho~lwd als grondlegger van de welbekende

trade-off modellen, waarbij huisho~idens een afweging maken tussen grootte en

prijs van de woning enerzijds en de afstand tot het werkgelegenheidscentr~lm

anderzijds. Dit res~llteert in een zgn. bid-rent : de príjs die men bereid is

te betalen voor een locatie op een bepaalde afstand van het stadscentrum.

Een meer uitgebreide versie van dit model wordt gegeven door Solow (1972).

De versie van Solow kan worden omschreven als een sterk gesimplificeerd

nutsmaximeringsmodel. De vooronderstellingen zijn , dat alle werkgelegenheid

is geconcentreerd in de binnenstad, dat alle individ~~en hetzelfde inkomen en

dezelfde preferenties hebben, dat er geen publieke goederen aanwezig zijn,

evenmin als externe effecten of agglomeratie-effecten. Voorts wordt de

woningmarkt homcgeen verondersteld. Het individu bepaalt dan in welke loca-

tie zijn nutsflinetie (die bestaat ~~it de omvang van de woning en de consump-

tie van overige goederen) de maximale waarde aanneemt en welke prijs hij

bereid is daarvoor te betalen.

Goodall (1979) en Anas (1982) geven een overzicht van de ontwikkeling

van de bid-rent analyse. Zoals gezegd heeft deze analyse betrekking op de

woonlocatiekeuze binnen een stedelijk gebied en is ze op het niveau van

regio"s minder goed toepasbaar. Met name de vooronderstellingen betreffende

de homogeniteit van de woningmarkt en de aanwezigheid van slechts 1 werkcen-

trum lijken op een groter ruimtelijk nivea;~ veel te restrictief. Anas wijst

toepassing van deze bid-rent analyse bij de stedelijke woningmarkt af (Anas,

1982, pp. 17-US). De reden is dat vanwege de assumpties het neo-klassieke

nutsmaximeringsmodel een dermate hoog abstractieniveau vereist, dat de

resultaten een tamelijk triviaal karakter gaan vertonen. Richardscn stelt

hieromtrent het volgende :

"Unfortunately, the simplifying ass~~mptions...have been made less to

highlight the interrelationships between a few key variables than to

fit the procrustean bed of familiar but perhaps inappropriate

mathematical methods."
(Richardson, 1978, p.299)
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In wezen kan uit de boven weergegeven schets van de ontwikkeling van de

theorie van de wooonlocatieke~~ze van personen de conclusie worden getrokken

dat het droevig is gesteld met het niveau van deze theorie. Het mathematisch
fraaie trsde-off model en de bid-rent analyse zijn niet bruikbaar op een

groter ruimtelijk niveau dan dat van steden (en zelfs op dat niveau is er

veel kritiek). Indien we een vergelijking maken met de theorie van het

locatiegedrag van ondernemingen, dan zien we daar wel een goed ontwikkelde
theorie, waar de importantie van de diverse locatiefactoren verregaand is

onderzocht. Anderzijds kan worden gesteld, dat de theorie over de woonloca-

tiekeuze van personen veeleer een impliciete basis heeft verkregen door zich

te baseren op de determinanten van de verandering van een woonlocatie, van

mígratie dus. In tegenstelling tot de locatiekeuze voor bedrijven geldt voor

personen, dat deze niet alleen reeds een bepaalde woongeschiedenis hebben
(het ouderlijk huis) doch tevens ruimtelijk veel mobieler zijn. Hun eerste

eigen, zelfstandige woonlocatieke!~ze leidt meestal tot het verlaten van dit

ouderlijk huis en kan dan worden beschouwd in termen van een relocatie. De

theorie van het woonlocatiegedrag van personen is dan ook in het algemeen

verengd tot de theorie van de migratie van deze personen. Verengd in de zin,

dat de determinanten van de woonlocatiekeuze in de meeste migratiemodellen

alleen worden onderzocht voor degenen die feitelijk migreren, terwijl de

determinanten van de woonlocatiekeuze van degenen die niet migreren, vaak

minder goed achterhaalbaar zijn. We gaan nu verder in op deze theorie van de

migratie van personen.

2.1.1.3. De verandering van woonlocatie.

De keuze van een woonplaats is een belangrijk onderdeel van het econo-

mische gedrag van personen. Het hebben van een woning is een van de meest

primaire levensbehoeften. Tegelijk met de ke:~ze van de woning wordt de

activiteitenomgeving vastgelegd. Deze activiteitenomgeving kan worden om-

schreven als een verzameling locaties binnen een bepaalde afstand van de

woonplaats, waarvan het aannemelijk is dat een groot deel van de menselijke

activiteiten (werken, winkelen, schoolgaan, recreatie) zich zullen afspelen.
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Ook deze activiteiten spelen een belangrijke rol in de individuele behcefte-

bevrediging en de bereikbaarheid en kwaliteit ervan bepalen mede de aantrek-

kelijkheid van een bepaalde woonlocatie. Een verandering van woonlocatie is

zeer wel mogelijk. Onder invloed van exogene prikkels zoals de prijsontwik-

keling op de woningmarkt, de hypotheekrente e.d, en vanwege persoonlijke

factoren, zoals bv. een (gewenste) verandering in inkomen, gezinsgrootte en

-samenstelling en carriereperspectieven kan het huishouden de bestaande

woonlocatie als minder optimaal ervaren en op zoek gaan naar een betere

locatie.
In dit proefschrift zijn we geinteresseerd in de determinanten van het

regionale aanbod van arbeld. Het is dan goed een onderscheid te maken tussen

korte-afstands relocaties (intra-stedelijk of intra-regionaal) die met de

term verhuizen (residential mobility) worden aangeduid, en lange-afstands

verplaatsingen (interregionaal) d1e we als migratie zsllen definieren. Dit

onderscheid wordt ook gemaakt door Roseman (1971), De Jong en Fawcett

(1981), Clark (1982) en Klaassen, Uerster en Wagenaar (1983). Verhuizen

wordt dan gezien als een relocatie binnen dezelfde activiteitenomgeving,

waarbij de werkplaats en andere buitenhuizige activiteiten niet noodzake-

lijkerwijs behoeven te veranderen. Voor de analyse van het regionale aanbod

van arbeid betekent dit, dat de arbeidskracht van het individu in principe

gericht blijft op dezelfde regio. Migratie daarentegen betekent wel een

verandering van activiteitenomgeving, hetgeen in het algemeen een geogra-

fische verandering van werkplaats en andere bezigheden zal betekenen. Migra-

tie heeft ald!ls wel een verandering van het regionale aanbod van arbeid tot

gevolg.
Het begrip activiteitenomgeving is moeilijk te operationaliseren. Om de

aansluiting met het empirische datamateriaal te behouden en de beleidsrele-

vantie te vergroten, wordt dan ook vaak overgegaan op eenduidige, admini-

stratieva gebiedsindelingen, zoals provincies, COROP gebieden, gewesten e.d.

Dit heeft uiteraard als nadeel dat bepaalde, grensoverschrijdende relocaties

over korte afstand kunnen plaatsvinden en daarmee op .dezelfde noemer ge-

plaatst zouden moeten worden als intra-regionale verhuizingen (pseudo-migra-

tie), terwijl omgekeerd intra-regionale relocaties over relatief grote

afstand kunnen plaatsvinden, die ten onrechte niet als migratie worden
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bestempeld (crypto-migratie). Dit probleem kan slechts gedeeltelijk worden
opgevangen door de gebiedsindeling zo klein mogelijk te houden.

In het navolgende zullen we onder mígratie dan ook verstaan die reloca-
ties die een bepaalde gebiedsgrens overschrijden. Relocaties binnen een stad
of regio vallen daarmee buiten onze analyse. Dit heeft uiteraard tot gevolg,
dat een groot aantal relocaties zich aan onze waarneming zullen gaan ont-
trekken. Een groot aantal verhuisbewegingen speelt zich in Nederland af
binnen dezelfde gemeente en komt daarom niet voor in de migratiestatis-
tieken. Voorts verhuisde in de jaren zeventig jaarlijks gemiddeld ongeveer
7~ van de bevolking tussen gemeenten, waarvan minder dan de helft tussen
COROP regio`s. Dit betekent dat veel personen in dezelfde activiteitenomge-
ving blijven wonen.

In de vorige paragraaf is in kort bestek de ontwíkkeling van de theorie
van het woonlocatiegedrag van individuen geschetst. Daarbij is gebleken dat
van enige expliciete theorievorming eigenlijk geen sprake is. iot de weinige
formele benaderingen van dit locatiegedrag behoren een aantal trade-off en
bid-rent modellen, die gegeven hun assumpties een sterk simplificerend
karakter hebben. Door ons te richten op de theorie van de migratie, de
interregionale relocatie, wordt niet zozeer de keuze van een specifieke
woonlocatie verklaard als wel de keuze van een specifieke woonregio annex
activiteitenomgeving. Dit kan worden verduidelijkt door de woonlocatiekeuze
te bezien als een trapsgewijs keuzeproces met drie keuzemomenten (zie o.a.
Lloyd en Dicken, 1975, voor een analogie m.b.t. het zoekgedrag van onderne-
míngen, Hoover, 1975, pp.169-202 en Van Dijk, 1983). Allereerst kiest ieder
individu, gegeven zijn woongeschiedenis een bepaalde woonregio, op basis van
een aantal karakteristieken van díe regio. De geografische ruimte van poten-
tiele regio's (het "blikveld") zal ín het algemeen zijn beperkt, doordat de
kennis omtrent de woon- en werkmogelijkheden onvollediger en onna~~wkeuriger
zal worden bij toenemende afstand van ï-iet ouderlijk huis. Deze onzekerheid
leidt aldus tot een beperkt, afgebakend gebied, waarbinnen men verder gaat
zoeken. In de tweede stap wordt vervolgens een specifieke werklocatie ge-
zocht, en daarop aansluitend in de derde stap een specifieke woonlocatie. De
traditionele woonlocatieke~izetheorie valt binnen deze context het best te



-41 -

plaatsen in de derde fase. Immers, de werkplaats ligt dan reeds vast en het

aantal woonlocaties is beperkt. De theorie van migratie houdt zich hoofdza-

kelijk bezig met de eerste fase en richt zich op de analyse van de determi-

nanten van een verandering van de activiteitenomgeving.

Migratie is een zeer uitvoerig bestudeerd onderwerp binnen het vakge-

bied van de regionale economie. Ook andere disciplines, zoals de economische

geografie, de demografie (zie o.a. Rogers, 1979 ; Beyers, 1980 en Gordon en

Ledent, 1981) en de sociologie (zie Rossi, 1980) houden zich intensief inet

dit verschijnsel bezig. In de tijd gezien heeft de analyse van de inter-

regionale migratie van arbeidskrachten vanuit een regionaal-economische

invalshoek een bepaalde ontwikkeling doorgemaakt (zie o.a. Greenwood, 1975 ;

Shaw, 1975 en Bartels en Van Koldam, 1980 voor een overzicht). Daarbij kan

een onderscheid gemaakt worden tussen studies met een beschrijvend karakter
en studies die een (economische) verklaring van de waargenomen migratie

trachten te geven. We beperken ons in deze paragraaf tot theorieën en empi-

rische studies die betrekking hebben op het niveau van de micro-economie. De

meeste empirische studies op het terrein van de migratie zijn van een macro-

karakter en met een langere historie dan de micro-studies. Uiteraard heeft

dit te maken met de beschikbaarheid van gegevens en de rekenmogelijkheden.

De meeste macro-studies zijn echter gebaseerd op een bepaalde notie omtrent

het micro-economische gedrag van de subjecten, de individuen en huishoudens.

Het lijkt daarom beter eerst deze micro-economische benadering te presen-

teren. De migratiestudies op macro-niveau zullen worden besproken in het

volgende hoofdstuk.

Volgens de traditionele neo-klassieke theorie (zie Clark, 1982) is de

beloning van de faetor arbeid volledig flexibel en zal het aanbod van arbeid

zich riehten op regio"s met de hoogste beloningsvoet. Dit proces leidt tot

een ever.wicht op alle regionale deelmarkten, waarbij de loonvoeten gelijk

zijn (zie bv. Armstrong en Taylor, 1978). De micro-economische neo-klassieke

theorie van migratie kan worden gekenmerkt als het ~paximaliseren van de

individuele opbrengst onder volledige mededinging, perfecte informatie en

een homogeen aanbod van arbeid. Hart (1975) breidt dit uit tot een model

waarin ook verschillen in werkloosheid tussen regio"s aanwezig zijn. In
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deze meer Keynesiaanse visie zal migratie plaatsvinden van regio's met een

hoge naar die met een lage werkloosheid. Starheden in de loonvoet en oneven-

wichtige regionale groei maken het bestaan van structirele regionale werk-

loosheid mogelijk. Naast de simpele benaderingen, gebaseerd op loonverschil-

len of verschillen in werkloosheid, kan de aanpak van Harris en Todaro

(1970) worden genoemd. Zij hanteren ook het aantal vacatures als een drijf-

veer voor migratie, hetgeen met name in ontwikkelingslanden een belangrijke

verklaring vormt voor de trek van het platteland naar de stad. Ondanks een

hoge werkloosheid in de stad is de inkomensverwachting, vanwege de hogere

lonen en de kans op werk hoger dan erbuiten.

Beide benaderingen, zowel de neo-klassieke als de Keynesiaanse, kunnen

als partieel worden bestempeld, in de zin dat ze alleen arbeidsmarktfactoren
van belang achten in de migratiebeslissing. Dit blijkt in de praktijk geen

houdbare stelling. Er dier.t een meer uitgebreide benadering van het migra~

tieverschijnsel te worden gehanteerd, die recht doet aan a-1e mogelijke

motieven en factoren die daarbij een rol spelen. In het algemeen geldt dat

migratie het gevolg is van een vrije keuze van het individu of het huis-

houden, doch zeker geen vrijblijvende. Urij in de zin dat vrijwel niemand

formeel van overheidswege gedwongen wordt te migreren, niet vrijblijvend

omdat migratie gepaard gaat met diverse monetaire en niet-monetaire kosten.

In die zin zal migratie in het algemeen gebaseerd zijn op een min of ineer

rationeel beslissingsproces, waarbij alle personen, zowel de migranten als

de niet-migranten, streven naar optimale levensomstandigheden.

In de literatuur zijn een groot aantal migratiemotieven bekend (zie

o.a. Ter Heide, 1965; Shaw, 1975 en Clark, 1982). Deze kunnen worden sa men~

gevat in een vijftal hoofdcategorieëe, nl:

a) Verbetering van de werkomstandigheden (het vinden van werk of beter werk

qua rang, salaris, sociale omgeving etc.)

b) Verbetering van de woonomstandigheden (het vinden van een (betere)

woning, de mogelijkheid een huis te kopen c.q. te huren etc.)

c) Verbetering van de met de woning verbonden woonomgeving (nat~iurschoon,

milieu, goede leefomgeving)
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d) Verbetering van de sociale omgeving (contacten met familie en vrienden,

hlwelijk, echtscheiding etc.)

e) Verbetering van de voorzieningensfaer (recreatieve mogelijkheden, oplei-

ding en scholing, verzorgingsmogelijkheden)

In het algemeen zsllen deze factoren niet allen een gelijk gewicht

krijgen bij de uit~indelijke ke~ize. Ook is het mogelijk dat verbetering op

h~t ene terrein gepaard gaat met een verslechtering op het andere terrein.

De potentiele migrant zal al deze zaken tegen elkaar afwegen. Er zijn een

aantal st~~dies bekend die tot doel hebben dc `:ccfdmotiav~n vati a~:gra:te: op

te sporen (zie In "t Ueld-Langeveld, 1957; Ellemers, 1965; Ter Heide, 1965

vp~r een aantal buitenlandse st~dies; Lijfering, 1968; Shaw, 1975 en Rossi,

1980). Deze stidies zijh ó~v~~o?rd op enq?~etes.De resultaten lopen nogal

~~iteen, hetgeen verklaard kan worden ~~it de verschillen i~~ Cmya~1g en aard

van het gekozen gebied en de tijdsperiode. De Jong en Fawcett (1981) presen-

teren een overzicht van de migratiemctieven zoals die in de internationale

literatlur voorkomen. Daarbij onderscheiden ze economische motieven, sociale

motieven, woonomgevingsmotieven, motieven als het in stand houden van ge-

meenschapsbanden, de affiliatie met familie en vrienden en motieven die

samenhangen met de levensstijl. De importantie van deze motieven is ver-

schillend voor ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen, waarbij in het

laatste geval een onderscheid t~issen korte afstands- en lange afstands-

verplaatsingen gemaakt moet worden (De Jong en Fawcett, 1981, p.40). Voorts

behoeft de invloed van factoren in de tijd gezien niet stabiel te blijven

(zie bv. Nijkamp, 197y en Scho;~ten, 1975 o~er de in de tijd toenemende rol

van de kwaliteit van de nat~~lrlijke omgeving in de jaren zeventig). De

werkmotieven overheersen in het algemeen, hetgeen te verwachten is bij

interregionale migratie. Ook wordt d~lidelijk dat [r~otieven aanzienlijk kunnen

varieren met leeftijd, beroep en inkomen. Personen boven de 35 jaar neemen

vaak woonmotieven, terwijl jongeren vaker werkmotiaven laten domineren (zie

bv. Bartel, 1979).
Voorts is ~ait tal van beschrijvende st~dies gebleken, dat migratie

veelal een selectief verschijnsel is. Shaw bespreekt een groot aantal stu-

dies die aantonen dat migratiegeneigdheid varieert met leeftijd, geslacht,
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dom hebben van een woning, ras en etnische herkomst, de fase in de levenscy-

cl~~s en de carrierepatronen (Shaw, 1975, pp.17-39). Evers en Bartels (1981)
analyseren de selectiviteit van arbeidsmigratie in Nederland in de jaren

zeventig en concl~~deren dat migratiegeneigdheden niet alleen varieren met de

tijdsperiode, doch tevens met geslacht, leeftijd, beroepsgroep en regío.
Deze selectiviteit heeft niet alleen betrekking op de geneigdhex~~ t6 ~:gre-
ren, doch tevens op de ri~h}~rc ..~n o~n e~,cnt~iele migratie.

Het idee, dat de verklaring van migratie een meer integrale benadering
vereist, waarbij aan de verscheidenheid van bovenQenno;~dc motieven wordt
recht gedaan, heeft geïeid tot de ontwikkeling van een van de meest bekende
theoretische benaderingen, nl. de h!iman-capital theorie. Sjaastad (1962)
introduceerde deze human-capital theorie van migratie, waarbij het uitgangs-
punt is, dat migratie beschouwd kan worden als een beslissing te investeren
in human capital. Een unieke eigenschap van human capital modellen is de
aanname, dat de kosten en opbrengsten van migratie over een bepaalde tijds-
periode berekend moeten worden, analoog aan het netto contante waarde begrip
bij investeringsbeslissingen van ondernemeingen. Dit is onder meer een
verklaring voor het feit, dat migratiegeneigdheid daalt als de leeftijd
toeneemt : de pay-off periode wordt dan korter. Het waargenomen migratiege-
drag wordt verklaard door aan te nemen, dat het individ~.~ alle opbrengsten en
kosten van de migratie over een lange tijdsperiode kent, deze kosten en
opbrengsten adequaat verdisconteert en in het geval van een positief netto
resultaat besluit tot migratie naar de regio met de hoogste opbrengst (zie
bv. Mueller, 1982, pp.47-51 en Clark, 1982, pp.21-25).

Er doen zich in deze kosten-baten aanpak een aantal problemen voor,
zoals de waardering van niet-economische aspecten, de planningshorízon, de
huishoudenscontext en het risicogedrag (zie bv. DaVanzo, 1981). Met betrek-
king tot het kwantificeren van de economische en vooral de niet-economische
aspecten kan worden gesteld, dat een door het individu belangrijk geachte
verbetering van de woonomgeving rrpeilijk op dezelfde (monetaire) noemer te

brengen valt als een verbetering in het inkomen. Voorts zijn ook een aantal

(psychische) kosten van migratie, zoals een grotere afstand tot familie en
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kennissen, moeilijk in geldtermen uit te drukken. Een poging dit te kwanti-
ficeren is ondernomen door Dunn (1979), die op basis van een enquete de

economische waarde van sociale relaties en familiebanden voor potentiele
migranten tracht te bepalen. Op een dergelijke wijze kan worden afgeleíd wat
de s~bstit~ltieverhouding t~~ssen bv. inkomen enerzijds en woonomgeving of
sociale relaties anderzijds is. Het aldas geformuleerde human capital model
kan worden gezien als een nutsmaximerend model in de neo-klassieke zin en
niet louter als een inkomensmaximerend model.

Verder speelt het probleem van de tijdshorizon. Hart (1973) toont aan,
dat niet zozeer de h~~idige interregionale verschillen, doch met name de
verwachtingen hieromtrent voor de toekomst een belangrijke determinant
vormen in het beslissingsproces. Deze verwachtingen blijken te varieren met
de sociaal-economische stat~~s van de migrant. Ook de aanname dat de beslis-
ser een individ~l is, is in tegenspraak met de realiteit dat veel personen in
een h~aishoudenseontext leven, waarbij ook rekening gehouden moet worden met
de effecten van een eventuele migratie op de levensomstandigheden van andere
leden van het huishouden, met name in huishoudens met meerdere werkers.
St~ldies hieromtrent, zoals Sandell (1977), Mincer (1978), DaVanzo (1981),
Harbison (1981), Mueller (1982) en Kr~.imm (1983) laten zien dat de arbeids-
marktparticipatie van de vrouw een negatief effect heeft op de migratiekans
voor het huishouden, en voorts dat meemigrerende vrouwen een (tijdelijke)
daling van hun looninkomsten kunnen verwachten en mogelijk een periode van
werkloosheid.

Tenslotte kan in de discontovoet een component van risicomijdend gedrag
aanwezig zijn, die per individ~i varieert. Dit bemoeilijkt het verdisconteren
van toekomstige baten en lasten (zie Smith, 1979) . Goodmann (1981) legt in
dit verband een relatie met de job-search theorie (zie bv. Miron, 1978 en
Linneman en Graves, 1983), waarbij een persoon naar alternatieve wocnregio's
gaat zoeken, wanneer de zoekkosten worden gecompenseerd door de netto op-

brengst van migratie. Dit zoekproces vindt in de praktijk slechts op beperk-
te schaal plaats, er is sprake van onvolledige informatie en van risicomij-

dend gedrag, dat tot uiting komt in een hogere disconteringsvoet. Een en
ander zal leiden tot een sit~aatie waarbij het individu ex-ante zijn op-

brengst maximaliseert doch ex-post wellicht eerder een satisficing dan een
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optimizing gedrag zal hebben vertoond. Het individ~~ heeft dan niet de aller-

beste oplossing gekozen doch een suboptimale (zie ook Sheppard, 1980).

De oorspronkelijke human-capital theorie is dus op een aantal p;anten
geamendeerd en is in diverse empirische studies getoetst. Verwezen wordt

naar de hierboven genoemde empirische studies betreffende migratie in een
huishoudenscontext en de studie van Navratil en Doyle (1977). Voorts noemen

we de uitvoerige studie van Grant en Vanderkamp (1980). Zij bespreken aller-

eerst een aantal empirische studies die een relatie leggen tussen macro
migratiestromen en regionale variabelen (zie voor meer detail hoofdstuk 3

van dit proefschrift). Uit deze macro studies blijkt een aanzienlijke onder-
steuning van de human-capital hypothese. Grant en Vanderkamp geven vervol-

gens aan dat dergelijke macro studies ernstige tekortkomingen kennen, bij-
voorbeeld vanwege de selectiviteit van migratie. Als jonge mensen meer
migratoir zijn dan oudere:~ en waargenomen wordt dat de inkomensverbetering

van migranten hoger is dan die voor niet;migranten, kan di? c~ok verklaard
worden uit de vorm van de typische leeftijds-inkomens curve : voor jongeren

geldt dat inkomensverbeteringen in het algemeen groter zijn dan voor oude-
ren, ongeacht of ze nu wel migreren of niet.

De human-capital theorie kan alleen met behulp van longit~~dinale gege-
vens op individueel niveau worden geverifieerd. De bestaande literatuur

betreffende de individuele inkomensveranderíngen van migranten geeft volgens
Grant en Vanderkamp geen eenduidige steun aan de human capital hypothese.

Hun eigen empirische resultaten, gebaseerd op een panel met 10.000 indivi-

duen en een tijdsperiode van 5 jaar (1966-1971) zijn evenmin bemoedigend

voor de human capital theorie. Binnen een tijdshorizon van 5 jaar valt

namelijk geen positief effect van migratie op inkomen te constateren. Voor

gehuwde vrouwen is het netto resultaat na migratie zelfs negatief. De au-

teurs concluderen dan ook (Grant en Vanderkamp, 1980, pp.400) "Our overall

conclusion ís that the empirical results provide only weak "s~ipport for the
human capital model."

Het is overigens zeer wel mogelijk dat deze negatieve res;~ltaten voor

een deel worden veroorzaakt door de selectiviteit in de mígratie. Zoals
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DaVanzo (1981) aangeeft, zullen de inkomens die na een bepaalde periode

worden waargenomen afhangen van de gemaakte keuze (al dan niet migreren),

terwijl het model verondersteld dat deze ke~ze weer afhangt van de ver-

wachtingen omtrent deze inkomens. Het inkomen-na-migratie wordt alleen

waargenomen voor de feitelijke migranten, die juist gemigreerd zijn omdat ze

meer inkomen verwachten. Hetzelfde geldt voor degenen die niet gemigreerd

zijn : de aanname is dat ook zij rationeel hebben gehandeld. Cruciaal is dan

de wijze waarop het inkomen in het niet-gekozen alternatief wordt berekend.

In het human capital model gebeurt dit door voor elk individu een dubbel-

ganger uit het andere alternatief op te sporen en zo een fictief inkomen

voor het niet-gekozen alternatief te berekenen. Aangezien de identificatie-

mogelijkheden voor de constructie van een dergelijke dubbelganger vaak

uitermate beperkt zijn (inkomen hangt af van veel individuele eigenschappen)

kan door deze toerekening een aanzienlijke selectivity bias ontstaan (zie

Heckman, 1979 en Maddala, 1983).

Als een van de nadelen van de human capital theorie geldt de vrij

eenzijdige nadruk op de rol van inkomensverbeteringen. Er is geen expliciete

afweging tussen inkomen enerzijds en andere goederen en voorzieningen (die

voor een deel locatie-specifiek kunnen zijn) anderzijds. Voorts heeft het in

beschouwing nemen van de factor onzekerheid alleen betrekking op het ver-

wachte inkomen en wordt empirisch in het geheel geen aandacht geschonken aan

onvolledige informatie en onzekerheid met betrekking tot andere karakteris-

tieken van een regio. Tenslotte negeert de human capital theorie de selecti-

viteit in de migratie, in de zin dat er geen individ~iele smaakverschillen

mogelijk zijn met betrekking tot de waardering van inkomen en andere goede-

ren. Om deze redenen verwerpt bv. Mueller (1982) het human capital model en

ontwikkelt hij een alternatief mígratiemodel, dat wordt gekenmerkt door drie

uitgangspunten, nl.:

1. De potentiële migrant wordt gezien als een neo-klassieke consument, die

zijn nut maximaliseert door het kiezen van een woonlocatie en een set andere

goederen.
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2. Omdat de migratieke~~ze afhangt van persoonlijke karakteristieken, ver-

schillen in risicogedrag etc. wordt in het model de mogelijkheid voor het

bestaan van dergelijke smaakverschillen opengelaten.

3. De beslissingsomgeving van de potentiële migrant wordt gekenmerkt door

onzekerheid en onvolledige informatie.

In het migratiemodel van ~aeller houdt de migratiebeslissing een keuze

in van een bepaalde woonregio ~~it een set van alternatieven. De (neo-

klassieke) potentiële migrant evalueert de econemische en de niet-econo-

mische karakteristieken van alle voor hem beschikbare alternatieven voor een

bepaalde tijdsperiode. Voor de economische karakteristieken geldt, dat deze

een marktprijs hebben. Het individu maximaliseert zijn nutsfunetie onder de

budgetbeperking dat zijn uitgaven niet hoger kunnen zijn dan de netto con-

tante waarde van zijn inkomen gedurende een bepaalde tijdsperiode. Voor de

niet-economische goederen geldt, dat deze geen marktprijs hebben, zoals de

omvang en kwaliteit van de natuurlijke omgeving, de bereikbaarheid van

voorzieningen en psychische kosten. De nutsf~nctie van de potentiele migrant

wordt dan gevormd door zowel de netto contante waarde van het inkomen als de

omvang van de (consumptie van ) niet-economische goederen. Nu hebben indivi-
duen in principe een verschillende smaak en zullen alternatieven verschil-

lend rangordenen, ook al hebben ze dezelfde observeerbare karakteristieken.

Deze smaakverschillen kunnen ontstaan door verschillen in niet-observeerbare

migratiekosten, die kunnen varieren met het alternatief (zoals het verlies

van een specifieke werkkring, van privileges gebaseerd op ancienniteit, van

een sociale omgeving zoals familie, kerk, vrienden en bekenden) en door

verschillen in niet-observeerbare individ~iele karakteristieken (zoals ver-

schil in preferenties met betrekking tot inkomen en niet-economische goede-

ren en verschil in risicogedrag).

De feitelijke nutsfunctie van het individu bevat dan naast het inkomen

en de niet-economische gcederen tevens de niet-observeerbare migratiekosten

en individuele karakteristieken. Voor het individ~~ zíjn deze vier componen-

ten in principe wel bekend, terwijl de onderzoeker alleen informatie heeft

over de eerste twee, meetbare componenten. Terwijl het individu d~is op een

deterministische wijze zijn nut maximaliseert, kan de onderzoeker alleen een
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probabilistische uitspraak doen over het te verwachten gedrag : de waar-

schijnlijkheid waarmee een bepaalde woonregio door het betreffende individ~~

zal worden gekozen (zie ook Mess, 1979).

De studie van M!ieller is een goed voorbeeld van een van de meest recen-

te theoretische ontwikkelingen op het terrein van de woonlocatiekeuze en de

migratie, namelijk de riimtelijke diserete ke~lze theorie. We kunnen deze

gedragsmodellen zien als een synthese van de neo-klassieke en de human-
capital benaderingen. Immers, de human-capital theorie (meerdere migratie-

motieven, tijdsperiode) wordt gecombineerd met het neo-klassieke maxime-

ringsmodel (dat oorspronkelijk alleen oog had voor loonverschillen) in een

nieuw maximeringsmodel, dat een expliciete afweging van economische en niet-

economische goederen mogelijk maakt, en geplaatst in een waarschijnlijk-

heidscontext om recht te doen aan de invloed van individuele smaakver-

schillen, onvolledige informatie en onzekerheid, die zich aan de waarneming

van de onderzoeker onttrekken. Ook het discrete keuze model kan daardoor

worden gezien als een uitbreiding van het traditionele neo-klassieke nuts-

maximeringsmodel. In de literat:iur zijn naast de studie van M'seller slechts

een beperkt aantal studies bekend die gebruik maken van deze nieuwe theore-

tische ontwikkeling. We noemen Navartil en Doyle (1979) en voor de stede-

lijke woonlocatiekeuze Anas (1982), Onaka en Clark (1983) en Van Lierop

(1985).
We zullen de theoretische en econometrische aspecten van discrete

keuzemodellen uitvoerig bespreken in de volgende paragraaf, omdat daar een

dergelijk model wordt ontwikkeld ten behoeve van de analyse van de interde-

pendentie van pendel en migratie. Daarop vooruitlopend zij reeds vermeld dat

een prettige eigenschap van deze modellen is dat op een consistente wijze

het beslissingsproces met betrekking tot migratie in een aantal volgtijde-

lijke of sequentiële fasen kan worden geincorporeerd.

De vorm van dit beslissingsproces vormt een belangrijk onderdeel in de

theorie van migratie. Clark, Huff en Btirt (1979) onderscheiden in dit

beslissingsproces een viertal fasen. In de eerste fase is men niet tevreden

met de levensomstandigheden in de huidige woonlocatie. Zij onderscheiden in

de wens tot migratie twee tegengestelde componenten, nl. enerzijds een
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bepaalde weerstand om de huidige woonlocatie daadwerkelijk te verlaten en

anderzijds de geaccumuleerde ontevredenheid met die woonlocatie. Beide

componenten nemen toe naarmate men ergens langer woont. De toename van de
weerstand te migreren wordt vaak verklaard uit het verschijnsel van de

cumulatieve inertia (zie bv. Huff en Clark, 1978 hoewel Piekles, 1980 sug-

gereert dat dit effect niet behoeft op te treden), terwijl de toename van de

ontevredenheid zijn oorzaak heeft in een toenemende "mismateh" van woonloca-

tie en levensfase. In de tweede fase worden de levensomstandigheden in
andere regio's bezien en vergeleken met die in de h3idige woonregio. Dit

vereist uiteraard de nodige informatie. Deze communicatiefactor is o.a.
bestudeerd door Ter Heide (1965, pp.75 e.v.) en Schwartz (1973), waarbij ook

de perceptie van de potentiele migrant met betrekking tot de mogelijk te

optimistische geluiden van elders (zeker bij internationale migratie) van

belang is. Als mogelijke communicatievormen noemt Ter Heide onder andere

voorafgaande persoonlijke bezoeken en massacommunicatiemiddelen. Uoorts

kunnen reeds voorgegane kennisen een bron van informatie vormen. Dit wordt
aangeduid als het "friens-and-relatives" effect (Shaw, 1975 en Herzog en

Schlottmann, 1981) of "beaten-path" effect (Morrison, 1977). In de derde
fase worden de interregionale verschillen tegen elkaar afgewogen, terwijl in

de vierde fase de uiteíndelijke migratie volgt naar de regio met de hoogste

opbrengst.
Dit fasegewijze beslissingsproces is een meer uitgebreíde versie van de

opsplitsing van het besluitvormingsproces in twee stappen, nl. een genera-
tiefase, waarín de beslissíng wordt genomen om al dan niet te migreren, en
een allocatie- of distributiefase, waarin gegeven de generatie de keuze van
de nieuwe woonregio plaatsvindt. Een dergelijke twee-staps benadering wordt
onder meer gepropageerd door Morrison (1973), Moss (1979) en Bartels en Liax
(1983). Een belangrijke overweging om het beslissingsproces fn twee stappen
op te splitsen is gelegen in de (empirische) constateríng dat de determinan-
ten in de generatiefase kunnen verschillen van die in de distributiefase.
Een hypothese in dit verband is dat in de generatiefase, waarin de ontevre-
denheid met de huidige woonlocatie al dan nlet een kritieke drempelweerstand
overschrijdt, met name persoonlijke factoren (leeftijd, veranderingen in de
samenstelling van het huishouden) een belangrijke rol z~llen spelen, terwijl
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in de distrib~itiefase de meer objeetieve woningmarkt- en arbeidsmarktper-
spectieven van de potentiele bestemmingsregio"s zullen domineren. In de
volgende paragraaf zullen we ~litgebreid terug komen op deze besl;~itvormíngs-
theorie.

2.1.1.4. Samenvatting en conclusies.

In deze subparagraaf zijn we ingegaan op de stand van zaken met betrek-

king tot de theorievorming betreffende de woonlocatiekeuze van personen.

Nadat de trade-off en de bid-rent analyse zijn toegelicht is geconcludeerd

dat toepassing van dergelijke benaderingen alleen te rechtvaardigen is

binnen de context van de stedelijke woningmarkt, en zelfs op dat niveau zijn

er ernstige nadelen, die te wijten zijn aan het uitermate restrictieve
karakter van de ass;~mpties. De theorievorming met betrekking tot de woonlo-

catiekeuze van personen in een regionale context blijkt te zijn verengd tot

de theorie van de relocatie, van de migratie. De determinanten van het

kiezen van een bepaalde woonregio worden dan opgespoord door het gedrag te

analyseren van personen die veranderen van woonregio. Nadat de neo-klassieke

en keynesiaanse theorie zijn besproken, blijkt dat deze zich vrij eenzijdig

richten op de arbeidsmarktmotieven van interregionale migratie, door migra-

tie te zien als een beweging van regio's met lage lonen naar hoge lonen,

resp. van hoge werkloosheid naar lage werkloosheid.

Dergelijke eenzijdige benaderingen doen geen recht aan het rijk gescha-

keerde veld van migratiemotieven, dat uit beschrijvende analyses naar voren

is gekomen, evenmin als aan de seleetiviteit in de migratiestromen wat

betreft leeftíjd, geslacht, beroep etc. In een van de meest toegepaste

theorien van migratie, namelijk de human-capital benadering, worden naast

economische motieven ook niet-economische motieven onderscheiden. Deze

human-capital theorie ziet migratie als een investering die gerechtvaardigd

is als de opbrengsten na een bepaalde periode groter zijn dan de kosten. Tot

de nadelen van deze benadering behoren echter de problemen die samenhangen

met de noodzakelijke monetaire waardering van niet-economische karakteris-

tieken van regio's, waardoor geen expliciete afweging van economische en

niet-economische motieven mogelijk is. Daarnaast blijft het problematisch



-52-

rekening te houden met individ~~ele verschillen in smaak. Human-capital

benaderingen zijn daarom ook tamelijk eenzijdig gericht op de rol van inko-

mensverbeteringen. Empirisch onderzoek geeft aan dat de hypothese dat migra-

tie leidt tot inkomensverbeteringen slechts moeilijk te handhaven is.

Tot een van de meest recente theoretische micro-economische benade-

ringen van migratie behoort het discrete keuze model. Dit model kan worden

gekarakteriseerd als een synthese van het neo-klassieke maximeringsmodel en

het human-capital model, waarbij de niet-economische kenmerken niet langer

op dezelfde (monetaire) noemer gebracht behoeven te worden. Voorts laten
deze discrete keuzemodellen smaakverschillen tussen personen toe. Zo wordt
rekening gehouden met de wetenschap dat de onderzoeker slecht een beperkt

deel van de componenten van de individuele nutsfunetie kan meten.

Tenslotte is vrij uitvoerig stil gestaan bij de diverse fasen in het
besluitvormingsproces met betrekking tot de migratiebeslissing. Diverse

studies maken duidelijk dat het zinvol is een onderscheid te maken tussen de
fase waarin besloten wordt eventueel tot migratie over te gaan en de fase
waarin een nieuwe woonregio wordt gekozen.

Ook andere auteurs hebben de stand van zaken met betrekking tot de
theorie vorming voor migratie onderzocht. In zijn overzichtsartikel verwijst

Clark (1982) naar Quigley (1980) die zich afvraagt waarom het toch zo moei-
lijk is om een goed gestructureerd en bruikbaar model voor migratie te

ontwikkelen. Zijn antwoord is dat dit wordt veroorzaakt door de aard van het

probleem, nameli,jk dat bij het modelleren van het woonrelocatiegedrag van

huishoudens rekening gehouden moet worden met een aantal andere keuzen

waarvoor dit hulshouden komt te staan, zoals het kiezen van een werklocatie

voor wellicht meerdere leden, hetgeen de nodige beperkingen veroorzaakt op

het terrein van de beschikbare informatie. Bovendien is het moment dat het

huishouden daadwerkelijk migreert moeilijk te voorspellen, omdat er allerlei

drempelwaarden aanwezig kunnen zijn. Het voorspellen van migratie is daarmee
een stochastisch probleem. De conclusie van Clark in dit verband is dan ook

dat "our present tools may not be sufficient to prepare an encompassing
theory of residential mobility" (Clark, 1982, p.45), terwijl ook Mueller het

modelleren van de migratiebeslissing als een complex probleem betiteld,
waarin persoonlijke economische en niet-economische overwegingen en het
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niveau van informatiebeschikbaarheid een belangrijke rol spelen (Mueller,

1982, p.70).

Uoor ons onderzoek naar de determinanten van het regionale aanbod van

arbeid geven deze overwegingen aanleiding tot het trekken van de concl~isie

dat vanwege de veelheid van motieven die in de individ~~ele migratiebeslis-

sing aanwezig zijn, het modelleren van de ke~lze van een bepaalde woonregio

niet los gezien kan worden van de ke~~ze van een bepaalde werkregio. Voorts

is duidelijk dat in de huisho~~denscontext de beslissing al dan niet te

migreren na.iw verweven kan zijn met de beslissingen wat betreft de arbeids-

participatie van de leden van het h!~ishouden. Teneinde deze onderlinge

relaties integraal ts analyseren is het d~as noodzakelijk ons te richten op

het modelleren van de bovenbeschreven interdependenties. Daarbij zal het in

deze paragraaf reeds in het kort aangeduide discrete keuze model een goed

~aitgangspunt zijn, omdat dit model in staat is een expliciete afweging van

de verschillende motieven , persoonlijke voorkeuren en regionale karakteris-

tieken te maken. In paragraaf 2.2 zullen we dieper ingaan op dergelijke

interdependente benaderingen.

2.1.2 Pendel.

2.1.2.1. Inleiding

Geografische mobiliteit van het aanbod van arbeid kan twee vormen

aannemen, nl. die van migratie en die van pendel. Onder pendel, ook wel

aangeduid als forensisme, wordt verstaan het regelmatig (in principe dage-

lijks) heen en weer reizen t~~ssen woon- en werkplaats. De grove ruimtelijke

scheiding van woonplaats en werkplaats is een versehijnsel dat karakteris-

tiek is voor de ind~~striele samenleving in de tweede fase. Daarbij zien we

af van de gevallen waarbij deze scheiding relatief artificieel is, zoals bij

thuiswerkers ,kleine zelfstandigen etc. Kort na de industriele revolutie was

de arbeidsplaats voor de meeste werkers in eerste instantie alleen bereik-

baar door migratie van het platteland naar de stad. De vervoersmogelijkheden
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over langere afstand waren gering en kostbaar. In het begin van de twintig-
ste eeuw heeft deze ontwikkeling zich fors doorgezet (zie voor een interna-
tionaal overzicht o.a. Liepmann, 1944; Lapin, 1964 en Manning, 1978). De
relatief hoge migratie in deze periode lijkt hiervoor een goede indicatie
(zie Evers en Bartels, 1981). Slechts voor een bepaald aantal industrielen
en zakenlieden was het mogelijk zich op enige afstand van hun werk te vesti-
gen. Het aanleggen van treintrace's is zo een oorzaak van de groei van
forensendorpen in 't Gooi ((zie De Vooys, 1968).

Het na de oorlog besehikbaar komen van goede trein- en busverbindingen,
de toegenomen welvaart en de motorisatie maken het voor meer mensen mogelijk
zich op enige afstand van hun werk te blijven of te gaan vestigen. Ook de
verkorting van de arbeidstijd maakt het afleggen van langere afstanden
minder onoverkomelijk. Enerzijds zien we dat vanuit een bepaalde woonlocatie
meerdere werklocaties beter berelkbaar worden en er minder gemigreerd be-
hoeft te worden. Anderzijds geldt vanuit de werkplaats geredeneerd, dat
meerdere woonlocaties beter bereikbaar worden, zodat eventueel gemigreerd
zal worden in combinatie met een dagelijkse pendel naar de werkplaats.
Hieruit komt reeds duidelijk naar voren, dat de fenomenen pendel en migratie
sterk kunnen samenhangen.

De micro-economische theorievorming op het terrein van pendel laat
duidelijk te wensen over. In vergelijking met migratie is pendel geen echt
topic in de regionale economie. Zeker waar het de determinanten van het
regionale aanbod van arbeid betreft, wekt het enige bevreemding dat nog
relatíef weinig theoretisch en empirisch onderzoek naar de determinanten van
interregionale pendelstromen heeft plaatsgevonden. Zo laten Evers en Van der
Veen (1983) zien dat de omvang van interregionale arbeidsaanbodtransfers via
pendel zowel qua omvang als qua saldi in de jaren zeventig een grotere
ruimtelijke impact hebben gehad dan de over een aantal jaren gecumuleerde
interregionale migratiestromen.

Pendel is wel uitvoerig bestudeerd binnen de deelgebieden van de stede-
lijke economie, de vervoers- en verkeerseconomie en de arbeidseconomie.
Binnen de geografie zijn pendelstromen vaak gebruikt als middel om te komen
tot een nodale, functionele regio-indeling en om arbeidsmarktgebieden te
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identificeren (zie Smart, 1974 en Davies en M~isson, 1978). We geven nu eerst

een beschrijving van de stand van zaken op deze terreinen alvorens verder in

te gaan op de theorie van pendel in regionaal-economisch perspectief.

2.1.2.2. Enige st~~dies m.b.t. pendel.

Woon-werk verkeer heeft onder meer aandacht gekregen in de stedelijke

economie, de vervoers- en verkeerseconomie en in de arbeidseconomie. Een

groot aantal st~~dies op het terrein van de stedelijke economie houdt zich

bezig met de verklaring van de verdeling, de allocatie van de (schaarse)

hoeveelheid grond in de stad ten behoeve van een aantal activiteiten, zoals

wonen en werken (zie Alonso, 1964). Woon-werkverkeer is in deze modellen van

grondgebr,iik het res;~ltaat van een optimale woonlocatiebeslissing van wer-

kers. De werklocatie is reeds vastgeprikt in het stadseentrum. Deze trade-

off modellen, die reeds in par. 2.1.1. zijn besproken ho~aden geen rekening

met de mogelijkheid van meerdere, r~imtelijk gescheiden werklocaties in

dezelfde stad of in meerdere steden. Voorts veronderstellen deze modellen

een dominantie van de werklocatiebeslissing : de woonlocatie is afhankelijk

van de werklocatie. Deze ca;asale relatie kan in een aantal gevallen (gehuwde

vrouwen, jonge toetreders tot de arbeidsmarkt) andersom liggen. In die

gevallen ligt de woonlocatie reeds vast en is pendel het resultaat van het

kiezen van een werklocatie (zie Mc.Carthy, 1977). Tenslotte heeft de theo-

rievorming binnen de stedelijke economie als evident nadeel dat vanwege de

verregaande ass!~mpties de toepassing ervan binnen de regionale context

(meerdere werklocaties, interregionale relaties) niet verantwoord is.

Binnen het vakgebied van de vervoers- en verkeerseconomie heeft het

fenomeen pendel uitgebreid aandacht gekregen, zowel wat betreft het stede-

lijke woon-werk verkeer als wat betreft de interregionale (lange afstands-)

pendel. Dit is ~aiteraard niet verwonderlijk aangezien het woon-werk verkeer

een aanzienlijk gedeelte vormt van het totale personenverkeer en bovendien

door zijn regelmaat zich goed laat struet~ireren. Het merendeel van de stu-

dies binnen de vervoers- 2n verkeerseconomíe is evenwel niet gericht op een

theoretische verklaring van het ontstaan en de riehting van woon-werk ver-

keer, doch houdt zich bezig met de ke~lze van het te gebruiken vervoersmiddel
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(zie o.a. 0"Farrell en Markham, 1975; Pickup en Town, 1983 en T;lrnbridge en
Jackson, 1983 voor een overzicht). In deze studies liggen woonlocatie en

werklocatie dus reeds vast. Het zal duidelijk zijn dat om deze reden de
betreffende studies voor onze theorievorming niet relevant zijn.

Tenslotte bespreken we een aantal studies die de relatie t~issen woon-
werk afstand en de arbeidsmarktparticipatie van (gehuwde) vrouwen analy-
seren. De aandaeht gaat in deze studies vooral uit naar de rol van de af-
stand (en de daarmee gepaard gaande reistijd en reiskosten) op de beslissing
om te gaan werken en zo ja het te werken aantal uren. Een aantal studies
richt zich met name op de stedelijke context (White, 1977 en Madden, 1980),
terwijl andere in een meer algemene, regionale context zijn geplaatst (zie
Madden, 1977; Andrews, 1978 en Madden en White, 1980). We zullen deze
studies uitgebreider bespreken in par. 2.2.2. en concluderen wederom dat ook

deze studies als zodanig weinig kunnen bijdragen aan de theorievorming met
betrekking tot het ontstaan en de richting van pendelstromen.

2.1.2.3. De regionaal-economische theorie van pendel.

Aangezíen we in ons onderzoek vooral gericht zijn op het bepalen van de
determinanten van het regionale aanbod van arbeid, zijn we geinteresseerd in
een economische theorie van interregionale pendel. In dat geval is de woon-
plaats in een andere regio gelegen dan de werkplaats. Een aantal studies
geeft een beschrijving van de samenstelling van pendelstromen. Wat het
geslacht betreft zijn er veel aanwijzingen dat vrouwen in het algemeen
minder (i nterregionaal) pendelen dan mannen ( zie Hu, 1976; ETD Noord-
Holland, 1978; Wales, 1978; Evers, 1979 en SEO, 1981). Uoorts zijn pende-
laars relatief jong ( Hu, 1976; ETD,1978 en Evers, 1979) en is pendel selec-
tief naar beroep : pendelaars behoren relatief veel tot de hoger opgeleiden
(zie Wheeler, 1969 en Hu, 1976). Pendelaars bezitten vaker een eigen h~lis
dan niet-pendelaars ( Hu, 1976 en Evers, 1979) en hebben vaak grotere gezin-
nen (Hu, 1976). Voorts constateert Hu (1976) dat pendelaars in het algemeen
een hoger inkomen hebben dan degenen die niet pendelen.

Tenslotte kan een onderscheid worden gemaakt t~~ssen autochtone pende-
laars en allochtone forensen ( zie Evers, 1980). Autochtone pendelaars zijn
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personen die in hun h~~idige woongemeente zijn geboren en getogen, terwijl

allochtone forensen pas later in hun h!aidige woongemeente zijn komen wonen.

Het onderscheid is relevant omdat de motieven van autochtone en alloehtone

pendelaars verschillend kan zijn. De traditionele pendel van het platteland

naar de stad is ontstaan doordat de arbeidsmarktomstandigheden in het plat-

teland de nat~aurlijke aanwas niet kon verwerken en men zich voor zijn werk

moest orienteren op de stad. Terwijl vroeger migratie noodzakelijk was, is

n~l de mogelijkheid van pendel aanwezig. Deze groep migreert dus niet meer zo

snel en het pendelgedrag wordt veroorzaakt door de situatie op de arbeids-

markt. Pendel is voor hen een s~abstit~.iut voor migratie. De allochtone foren-

sen daarentegen hebben zich pas later in hun huidige woongemeente gevestigd.

In het algemeen is dit een indicatie dat men op zoek is gegaan naar betere

woonmogelijkheden in een bepaald gebied rond de werklocatie. De trek uit de

stad gedurende de jaren zestig en zeventig gaat dan gepaard met een comple-

mentaire pendel naar de stad. Pendel en migratie zijn dan complementen. Het

blijkt dat het aandeel van de allochtone forensen in het totale woon-werk-

verkeer fors is toegenomen (zie Evers, 1980).

Analoog aan de ontwikkeling van de theorie van de interregíonale migra-

tie valt een bepaalde lijn in de ontwikkeling van de theorie van de inter-

regionale pendel aan te geven. In de klassieke theorie wordt aangenomen dat

beroepsbeoefenaren uitsluitend reageren op regionale verschillen in de

situatie op de arbeidsmarkt zoals het loon en de werkloosheid. Naarmate de

mogelijkheden een bepaalde afstand dagelijks te overbruggen groter worden én

de reiskosten relatief dalen zal pendel een redelijk substituut worden voor

de dan dan toe noodzakelijke migratie. De beslissing om dagelijks een derge-

lijke interregionale afstand te overbruggen, kan worden geplaatst in een

kosten-baten kader. De kosten worden gevormd door de reistijd en de reiskos-

ten, tot de baten worden gerekend de door deze pendel mogelijk geworden

verbetering in de werk- enlof woonomstandigheden. Terwijl de klassieke

theorie van interregionale pendel alleen het autochtone forensisme kan

verklaren, kan de theorie die gebaseerd is op het kosten-baten kader tevens

het verschijnsel van het allochtone forensisme verklaren. Men besluit te

gaan pendelen als de kosten lager zijn dan de baten. Deze theorie vertoont
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zowel overeenkomsten als verschillen met de human-capital theorie van migra-

tie. Als overeenkomst kan worden genoemd, dat ook in het besluit te gaan

pendelen er sprake is van een bepaalde pay-off periode. Men zal immers

investeren in bepaalde vervoersmiddelen en deze investering zal moeten

worden terugverdiend. In tegenstelling tot migratie is pendel, en zeker

lange afstands pendel, evenwel een tijdelijke zaak en zal de pay-off període

relatief kort zijn. Het SEO (1981) constateert bijvoorbeeld, dat lange

afstands pendel vaak niet langer dan 5 jaar duurt en dat men daarna vaak

besluit hetzij dichter bij het werk te gaan wonen, hetzij dichterbij gelegen

werk gaat zoeken. Terwijl migratie een semi-permanent karakter vertoont, is

pendel vaak meer tijdelijk. In het kosten-baten kader kunnen naast arbeids-

marktomstandigheden ook verbeteringen in de woonomstandigheden worden ver-

disconteerd, waardoor de theorie een meer algemeen karakter krijgt vergele-
ken met de klassieke theorie. In tegenstelling tot de theorie van mígratie

is een dergelijk kosten-bata~ kader voor pendel sleehts door weinigen gehan-

teerd en dan uitsliiitend in de stedelijke context.

We zien dus een toename van het allochtone forensisme en daarmee een

toegenomen complementariteit van migratie en pendel. Dit brengt ons tot de

concl~asle dat de theorie van interreglonale pendel niet los gezien kan

worden van de theorie van de interregionale migratie. Beide moeten worden

geanalyseerd in een meer geintegreerd kader, waarbij de keuze van woonplaats

en werkplaats (en daardoor de ke!~zen met betrekking tot pendel en migratie)

langs interdependente weg tot stand komen. De reeds bij de bespreking van de

theoretische ontwikkelingen m.b.t. migratie gememoreerde ruimtelijke discre-

te keuze theorie is in staat een dergelijke koppeling te leggen. In para-

graaf 2.2.1 zullen we nader op deze theorie ingaan.
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2.1.3.Het aanbod van arbeid.

2.1.3.1. Inleiding.

In deze paragraaf behandelen wij de micro-economische theorie van het

aanbod van arbeid. Verder geven we aandacht aan de econometrische problemen

die verbonden zijn aan het schatten van arbeidsaanbodfuncties. Het is niet

onze bedoeling een compleet overzicht te geven van alle aspecten van deze

onderwerpen. Recent zijn er uitstekende handboeken verschenen die op kundi-

ge wijze het onderzoeksveld afdekken (Killingsworth, 1983 en Keeley, 1981).

Daarnaast is voor Nederland het proefschrift van Siegers van groot belang

(Siegers,1985). Wij zullen ons in dit hoofdstuk beperken tot de basiselemen-

ten van de theorie van het aanbod van arbeid. Het betreft onderwerpen die in

de volgende hoofdstukken zullen terugkeren.

2.1.3.2.Deelname aan het beroepsleven en aantallen uren werk.

De theorie van het aanbod van arbeid omvat twee beslissingsmomenten: de

beslíssing om al dan niet te gaan werken en de beslissing over het aantal

uren dat aangeboden gaat worden. Een theorie die het aanbod van arbeid

formuleert zal expliciet aan beide beslissingen aandacht moeten geven. In de

neoklassieke theorie over het aanbod van arbeid is het niet de arbeidstijd,

maar de vrije tijd (eigenlijk de niet-betaalde tijd), die centraal staat. In

een toepassing van de theorie van het consumentengedrag wordt de af~eging

tussen een consumptiegoed (waarin alle goederen die worden geconsumeerd

worden samengenomen) en vrije tijd ge[oodelleerd. Verondersteld wordt dat het

individu de volgende nutsf~~nctie maximeert :

U s U(C,L) (2.1.1)

met C a consumptie en L- vrije tijd

Er geldt de volgende budgetrestrictie :

C- wH t Y (2 .1 . 2)
n
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met H- aantal gewerkte uren en Yn - niet-arbeidsinkomen
Omdat gewerkt wordt met relatieve prijzen is hier de prijs van C op 1 ge-
ste ld.

De totale tijd die beschikbaar is (T) wordt opgedeeld tussen vrije tijd
en werktijd:

H t L - T (2.1.3)

In figuur 2.1.1 wordt een ill~istratie van deze ke~~ze gegeven.

C

L

Fig.2.1.1. De afweging van vrije tijd en consumptie in een stelsel met

indifferentiecarven en een budgetlijn.

Met Yn als niet-arbeidsinkomen representeert de lijn v1c1 de b~idgetrestric-
tie, die in het optimump~lnt R raakt aan een indifferentiecurve.
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In dit optim~.~m geldt dat de raaklijn aan de indifferentiecurve, die de

verhouding bepaalt van de margínale nuttigheden, samenvalt met de budget-

lijn. Omdat nu de hoek van de budgetlijn gelíjk is aan de reële loonvoet,

komt de verhouding van de marginale nuttigheden (de zogenaamde marginale

substit~atievoet) overeen met de reële loonvoet.

Uoor het verloop van de arbeidsaanbodcurve is de reaktie op verande-

ringen in de loonvoet van belang. Een verandering van de loonvoet heeft een

inkomens- en een substit~~tie-effekt. Met bijvoorbeeld een daling van de

loonvoet zal de daling van het totale inkomen de vraag naar C en L doen

afnemen ( als C en L normale goederen zijn ) en dus het aanbod van arbeid

doen toenemen: Een negatief inkomens-effekt. Een daling van het loon zal

echter ook de opportunity-costs van vrije tijd laten afnemen, hetgeen resul-

teert ín meer vraag naar L en dus een minder groot aanbod van H(Een posi-

tief substit~atie-effekt). Beide effekten zijn tegengesteld en op voorhand fs

niet uit te maken wat het netto-res~iltaat zal zijn.

Punt R is een optimum waar de drie variabelen C,L en H een positfeve

waarde hebben. Het is echter mogelijk dat het marktloon zover daalt, dat een

optimum bereikt wordt voor H- 0. Er is dan sprake van een hoekoplossing,

in plaats van een inwendige oplossing, zoals dat voor R gold. De voor de

hoekoplossing geldende loonvoet, de hoek van de budgetlijn v~ez , die in v~

aan de indifferentiecurve raakt, is de loonvoet waarbij het individu niet

meer zal willen werken. Het is de marginale substitutievoet bij H- 0. In de

literatuur wordt de marginale substitutievoet bij H- 0 aangeduid met de

term reservatieloon. (Killingsworth,1983; p8). Een verdere daling van het

marktloon zal uiteraard dit reservatieloon niet beinvloeden: Het is een

grens die ieder indivídu voor zichzelf trekt. Het zijn individuele kenmerken

die van invloed zijn op de hoogte van deze grens. Uit de figuur wordt meteen

duidelijk dat de hoogte van het niet-arbeidsinkomen, Yn , een dergelijk

individueel kenmerk is.

Zoals aan het begin van de paragraaf is gesteld is het van belang de

beslíssing om te participeren en de beslissing over het aantal te werken

uren beide te modelleren. Op basis van de relatie tussen het marktloon en

het reservatieloon kan dit nu in beeld worden gebracht: Indien het marktloon
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groter is dan het reservatieloon zal het individu deelnemen aan het beroeps-
leven. Afhankelijk van de hoogte van de loonvoet w en het niet-arbeidsinko-
men Yn zal dan het aantal te werken uren worden bepaald. Is het reservatie-
loon lager dan de loonvoet dan zal niet worden geparticipeerd. Een simpel
model voor het aanbod van arbeid wordt dus als volgt beschreven:

~t
H- G(w,Yn) indien w~ w (2.1.4.a)
H- 0 in de overige gevallen (2.1.4.b)

waarbij w het reservatieloon is en G(w,Yn) de algemene vorm van een
arbeidsaanbodcurve.

In veel gevallen is in empirisch onderzoek echter de participatiebe-
slissing losgekoppeld van de beslissing over het aantal te werken uren. Met
name in wat Killingsworth het eerste generatie-onderzoek noemt, richtte het
onderzoek zich op specificatie van de uren-vergelijking. In paragraaf
2.1.3.3. zullen we uitgebreid ingaan op de combinatie van beide beslis-
singen. Voordat we dat doen zal kort de functie G besproken worden.

Hiervoor is een verder analyse van het vergelijkingenstelsel (2.1.1)-
(2.1.3) noodzakelijk. Voor de afleiding van deze functie zijn verschillende
methoden te gebruiken. In de eerste plaa~s kan voor vergelijking (2.1.1)
expliciet een bepaalde vorm gespecificeerd worden. Door nu de eerste orde

voorwaarden af te leiden voor een maximum is het mogelijk de vraag naar L en
dus het aanbod van H te modelleren. Omdat het moeilijk ís a priori de vorm
van de nutsfunetie te specificeren wordt veelal een simpeler methode gekozen
voor het schatten van vraagfuneties. In het optimum van vergelijking (2.1.1)

~ ~
voor C en L geldt namelijk, dat C en L funeties zijn van de prijzen.
Gegeven het feit dat de prijs van C op 1 ís gesteld, is:

~
U - U( C(w,1) , L(w,1) ) (2.1 .5 )

~
Door nu een geschikte vorm voor deze zogenaamde indirecte nutsfunetie U te
specificeren en door toepassing van Roy`s identiteit (Roy,19~17) kunnen

vraagfunetíes voor C en L worden afgeleid (zie voor een voorbeeld Wales en
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Woodland,1977). Een andere mogelijkheid om onder de specificatie van de

directe nutsfunctie uit te komen is een kostenfunetie te definieren, die de

minimum !~itgaven weergeeft, noodzakelijk om een bepaald nutsniveau te

bereiken bij gegeven prijzen. Door deze f;inetie te differentiëren naar de

prijzen worden vraagfuncties verkregen (zie Deaton en Muellbauer,1980 voor

een toepassing). Kooreman en Kapteyn (1985) hebben voor Nederland arbeids-

aanbodfuncties geschat op basis van een dergelijk vraagsysteem. Een laatste

mogelijkheid om aan de funetie G in (4.1) een vorm op te leggen is ad hoc

een funetie te specificeren.

2.1.3.3.Uitbreidingen van het eenvoudige model.

In het voorgaande hebben we in zeer kort bestek de economisch-theore-

tische grondslag besproken van het aanbod van arbeid. Het betreft een een-

voudig statisch model, dat voor elk individu bij een gegeven reële loonvoet,

de afweging van het gecombineerde consumptiegoed en vrije tijd maakt. In de

literatuur worden een aantal uitbreidingen besproken, die het model een

st~lkje realistischer maken (Killingsworth,1983). Zo worden, onder andere, de

invloed van belastingheffing (en inkomensoverdrachten) op het verloop van de

biidgetrestrictie verder uitgewerkt, de vooronderstelling van een statisch

evenwicht verlaten en het maximeren van een nutsfunetie in een gezinscontext

geplaatst. Verder wordt aan de orde gesteld hoe werkloosheid in de theorie

van het arbeidsaanbod behandeld moet worden. Wij zullen niet alle

onderwerpen in deze paragraaf bespreken.In het kort zullen een aantal punten

worden aangestipt.

Vergelijkingenstelsel (2.1.1)-(2.1.3) beschrijft een model ter verkla-

ring van het gewenste aantal uren werk per individu. Het werkelijk aantal

uren werk hoeft hier natuurlijk niet mee overeen te komen. Voor toet:sing van

de theorie wordt meestal het werkelijk aantal werkuren gelijk gesteld aan

het gewenste aantal (voor een uitzondering zie Kooreman en Kapteyn,1985).

Deze aanpassing ten behoeve van empirisch onderzoek creëert echter wel

problemen. Immers een individu dat werkloos is werkt nul uren, maar zal

vermoedelijk graag een aantal uren willen werken. In termen van de vorige

paragraaf geldt voor een persoon die werkloos is eigenlijk een inwendige



-6u-

oplossing van het model, maar feitelijk is er sprake van een hoekoplossing.

Het eenvoudige neo-klassieke model past niet voor werkloosheid. Uoor dit

probleem hebben wij in ons onderzoek geen oplossing gezocht. Voor het micro-
economische deel van het onderzcek is deelname aan het beroepsleven gelijk

gesteld aan het hebben van een betaalde baan. Werklozen zijn uit het databe-
stand verwijderd.

De hoek van de budgetrestrictie (2.1.2) is gelijk aan de loonvoet van
het individu. Voor de loonvoet zal echter moeten worden aangegeven of gecor-
rigeerd is voor belasting op het inkomen. Er kan gewerkt worden met een
gemiddelde netto-loonvoet, waarin het brutoloon gecorrigeerd is voor de

totale belastingafdracht, of inet een marginaal netto-uurloon, wat bepaald
wordt door het marginaal belastingtarief. De laatste twee mogelijkheden

compliceren het arbeidsaanbodonderzoek fors, omdat de belastingvoet die
gehanteerd moet worden om het loon te corrigeren afhankelijk is van het

inkomen zelf en dus van het aantal uren dat wordt gewerkt (Killingsworth,
1983, p324). In ons onderzoek hebben we gekozen voor de gemiddelde netto

loonvoet. Er is geen rekening gehouden met het feit dat de belastingvoet
endogeen is.

Behalve belastingheffing is voor een individu van belang of hijlzij
alleen woont of samen met een partner leeft. Als we voor de eenvoud even het

onderscheid maken tussen gehuwd en ongehuwd, dan is voor gehuwden model
(2.1.1)-(2.1.4.b) op verschillende manieren uit te breiden (Killingsworth,

1983, p. 29). Allereerst kan verondersteld worden, dat gehuwden volstrekt
apart van elkaar opereren en dus individueel hun eigen nutsf~inetie maxime-

ren. Dit leidt niet tot een verandering van het model. De nutsfunetie dient

aangepast te worden indien het inkomen van de partner in de besluitvorming

een rol gaat spelen. In het zogenaamd mannelijk chauvinistisch model zal de

man zich niet laten beinvloeden door participatiebeslissingen van de vrouw

en dus het inkomen van de vrouw niet laten meewegen in zijn budgetcon-

straint. De vrouw daarentegen zal wel het inkomen van de man in haar be-

sluitvormíng betrekken. Zij zal dit beschouwen als een verhoging van haar

niet-arbeidsinkomen. Een andere benadering van het probleem is om uit te

gaan van een gezamenlijke budgetrestrictie voor het gezin (Leuthold, 1968);
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of, nog verdergaand, ~lit te gaan van een gezamenlijke nutsf~nctie en budget-

restrictie (Kosters, 1966). Zie voor een bespreking van beide methoden

Renaud en Siegers (1985). Beide modellen verschillen wat betreft de reaktie

van de partners op veranderingen in elkaars loonvoet. Veranderingen in de

loonvoet hebben namelijk niet alleen effekt via de eigen inkomens- en s~~b-

stitutie-effekten, maar ook via de kruiselingse inkomens- en substitutie-

effekten. Voor het model van Kosters is er de conditie, dat de kruiselingse

s;~bstitutie-effekten van de partners aan elkaar gelijk zijn. Deze symmetrie-

conditie geldt niet voor het model van Leuthold.

In de literat~iur worden meestal de kruiselingse substit~~tie-effekten op

nul gezet. Dit impliceert, dat het model van Kosters gered~aceerd wordt tot

model (2.1.1)-(2.1.3), met het inkomen van de partner verwerkt in het niet-

arbeidsinkomen Yn (Zie Killingsworth, 1983, p33). In ons onderzoek is deze

standaardveronderstelling toegepast.

De arbeidsaanbodf~~nctie die tot hier toe is besproken heeft als basis

de keuze t~~ssen consumptie en vrije tijd. Een oplossing voor deze keuze

vindt plaats, daar waar in Fig. 2.1.1 de helling van de budgetlijn gelijk is

aan de marginale slbstitutievoet tussen consumptie en vrije tijd (punt R).

Als individuen gelijke voorkeuren zouden vertonen, dan zou het aantal ~~ren

werk H slechts bepaald worden door de relatieve prijzen en door het niet-

arbeidsinkomen. De omstandigheden voor individuen kunnen echter fors van

elkaar verschillen en daarmee de marginale substitutievoet be'invloeden. Er

zijn twee variabelen die in dit verband in elk geval genoemd moeten worden :

de aanwezigheid van kleine kinderen en de frictie op de regionale arbeids-

markt. Naast de loonvoet en het niet-arbeidsinkomen worden deze beide varia-

belen vaak aan de verklaring van arbeidsaanbod toegevoegd.

Voor wat betreft kleine kinderen heeft Siegers voor Nederland ~iitge-

breid onderzoek gedaan naar de invloed van deze variabele op het arbeids-~

aanbod (zie bv. Siegers, 1980; Siegers en Zandanel, 1981 en Siegers, 1985).

De opvoeding van jonge kinderen kost tijd en het sociaal-cult~~reel patroon

in Nederland geeft meestal de vrouw aanleiding dit werk op zich te nemen en

dus haar aanbod van arbeid te reduceren. Daarnaast speelt een belangrijke
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rol dat gemiddeld gesproken er een verschil is t~~ssen ~~urlonen bij mannen en

vrouwen (zie SCP, 1985, p12): Mannen kennen een hoger uurloon dan vrouwen.

Gezien het feit dat kinderen tijd en geld kosten zal de aanwezigheid van
kinderen het aanbod van arbeid bij vrouwen negatief en het aanbod van mannen

positief be3nvloeden. Het ligt dus voor de hand in de functie G in (2.1.4.a)
het aantal kleine kinderen op te nemen.

Een tweede additionele variabele heeft betrekking op de frictie op de

regionale arbeidsmarkt. In de wat oudere literatuur over arbeidsmarktpartí-
cipatie (zie voor een bespreking bv. Bowen en Finegan, 1969 en Wachter,

1972) wordt, onder weglating van de loonvariabele, een relatie gelegd tussen
participatie en werkloosheid. Conjunetuurfluctuaties werden geacht een

belangrijke invloed op participatie te hebben: Een recessie zou enerzijds
personen ontmoedigen om deel te nemen aan het beroepsleven, maar zou ander-
zijds het gezinsinkomen dusdanig onder druk zetten dat getrouwde vrouwen
aange~rpedigd zouden worden om te participeren.

In het neoklassieke model dat hierboven is besproken is dit effect zeer

goed verklaarbaar. Een daling van het reële inkomen zal voor bepaalde indi-

viduen de loonvoet beneden het reservatieloon doen komén, met als gevolg een

terugtrekken uit het beroepsleven. Daarnaast zal echter in samenlevingsver-

banden als het gezin waar slechts een persoon werkt, het inkomen van die
persoon mogelijk te veel dalen, met als gevolg dat de partner zich juist op

de arbeidsmarkt zal aanbieden. Immers voor de partner is het inkomen van de
werkende persoon te beschouwen als niet-arbeidsinkomen (Yn). Een daling van

dit inkomen heeft, zoals in par.2.1.3.2 is besproken, als consequentie dat

het reservatieloon daalt, met als mogelijk resultaat dat individuen een baan

gaan zoeken. Het is Míncer geweest (Mincer, 1962 en 1966), die de simpele

relatie tussen participatie en werkloosheid binnen het raamwerk van het neo-

klassieke model heeft gebracht. Hij ging er hierbij vanuit dat deelname aan

het beroepsleven in een theorie voor de gehele levenscyclus moest worden

geplaatst. Vrije tijd in een bepaalde periode was volgens hem gemakkelijk

substitueerbaar voor vrije tijd in een andere periode. Deze substitutie is

in zijn model afhankelijk van cyclische fluctuaties in.de loonvoet: Indien
de loonvoet tijdelijk afwíjkt van het permanente, van het verwachte loon,

zal het individu reageren door al dan niet te participeren. Als het loon
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hoog is ten opzichte van het permanente loon zal j~~ist geparticipeerd worden
om te profiteren van dat hoge loon. Deelname aan het beroepsleven wordt dan
dus niet meer ontmoedigd, maar wordt j~~ist gepland afhankelijk van relatief

gunstige omstandigheden. Mincer ziet het tijdelijk loon aLs een funetie van
werkloosheid en voert daarom in zijn participatievergelijking de frictie op

de regionale arbeidsmarkt op als verklarende variabele.
Een variatie op de theorie van Mincer benadrukt niet zo zeer de substi-

t~ieerbaarheid van vrije tijd in verschillende perioden, als wel gewoontevor-
ming wat betreft de beslissing om te gaan werken. Clark en S~~mmers (1982)
menen dat in een life-cycle model juist, wat zij noemen, persistentie-effek-

ten centraal moeten worden gesteld. Werkervaring verklaart waarom mensen
blijven werken. Werkloosheid in hun model is louter een representatie van
het feit dat de arbeidsmarkt niet in evenwicht is. Deze onevenwichtigheids-
situatiue creëert zoekkosten, met als gevolg dat individuen ontmoedigd
worden om werk te zoeken.

llanuit verschillende achtergronden ligt het dias voor de hand in het
neo-klassieke model voor de verklaring van arbeidstijd de frictie op de
regionale arbeidsmarkt als verklarende variabele op te nemen.

2.1.3.4.Econometrische problemen bij de schatting van arbeidsaanbodfuneties.

In de vorige twee paragrafen is aandacht besteed aan de theorie van het

aanbod van arbeid in een neoklassiek model. In het kort zijn de de varia-

belen behandeld die van invloed kunnen zijn op dat aanbod. In deze paragraaf
behandelen we de econometrische problemen die rijzen indien arbeidsaanbod-
f~~neties geschat moeten gaan worden. Daartoe wordt, als eerste aanzet, het

volgende model gespecificeerd:

~
Hi- Xis t ei indien wi~ wi iz1,.....,T (2.1.6.a)

His 0 in de overige gevallen (2.1.6.b)

met: H. ~ aantallen uren werk voor individ-~ ii
Xi - vector van verklarende variabelen
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B : vector van parameters
ei - normaal verdeelde verstoring

T - aantal individ~~en

w~ - marktloonvcet
wi s reservatieloon

De participatiebeslissing ís hier direkt gekoppeld aan de beslissing

over het aantal uren werk. Indien echter het reservatieloon lager is dan het

marktloon, is H gelijk aan nul. Dit laatste compliceert de schatting van een

arbeidsaanbodfunetie. Immers voor sit~iatie (2.1.6.b) is geen informatie

beschikbaar over de loonvcet van niet-werkenden. Dat betekent dat in eerste

instantie alleen op basis van informatie voor werkenden de funetie:

H1 - XíR 4 ei is1,......,N

met N - aantal werkenden

(2.1.7)

geschat kan worden.Toepassing van de kleinste kwadraten methode op (2.1.7)

geeft echter een vertekend resultaat. Er geldt dat:

E( HiIHi~ 0) ~ E( Hil Xi,Hi~ 0) ~ XiB t E( ei~ei~ -Xís) (2.1.8)

De laatste term in (2.1.8) zorgt ervoor, dat de schatting van H incon-

sistent en niet zuiver is: Er is sprake van een "selectivity bias". In de

literatuur zijn verschillende methoden ontwikkeld om deze bias te omzeilen

(zie Wales en Woodland, 1980 voor een overzicht). In het volgende zullen

drie van deze methoden worden behandeld. Het betreft technieken, die in de

latere hoofdst~ikken zullen xorden toegepast.

Een belangrijk verschilpunt bij de drie methoden is de vraag in hoe-
verre gebruik wordt gemaakt van informatie over werkenden en niet-werkenden
of van informatie over werkenden alleen, en daaraan gekoppeld, of informatie
beschikbaar is over de loonvoet van niet-werkenden. We zullen deze zaken
stap voor stap behandelen. We starten met de gemakkelijke veronderstelling,
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dat informatie beschikbaar is over de loonvoet van werkenden en dat we een

schatting hebben voor de loonvoet díe niet-werkenden zouden verkrijgen

indien ze wel zo;~den werken. Dit gegeven kan gebr;~lkt worden bij een verdere

uitwerking van vergelijking (2.1.8). Er kan namelijk worden bewezen

(Heckman, 1979), dat:

E( HiIHi) 0) - Xï6 t Ki i-1,......,N (2.1.9)

met: Ki - a~i x'a x's
en ai - f(- Q ) ~ L 1-F(- á )]

f is hier de dichtheidsf~anctie voor de gestandaardiseerde normale

variabele en F is de verdelingsfunctie.

Een proced~are om de selectivity bias in vergelijking (2.1.9) mee te

nemen is d~as, bijvoorbeeld, om een schatting te verkrijgen van a1 en deze in

te zetten in een OLS-schatting voor H(zie Killingsworth, 1983):

Hi - Xi6 t aait e1 i-1,.......,N (2.1.10)

waarbij a een schatting oplevert van o.
De bedoelde schatting van ai wordt verkregen door een probitschatting

uit te voeren voor alle individuen (werkenden en niet-werkenden) voor de

kans dat het individu werkt:

Pr[ individu i werkt ]~ Pr [ ei~ -Xi6 ]~-x.~m ~ f(t) dt (2.1.11)
i
a

De parameters B die dan gevonden worden kunnen worden gebruikt om de

dichtheidsf~~nctie f en de verdelingsfunetie F, en d!~s ~ te berekenen. Er

wordt nu meteen duidelijk waarom de nadruk is gelegd op de beschikbaarheid

van loongegevens voor werkenden en niet-werkenden, omdat immers bovenstaande

probitschatting alleen uitgevoerd kan worden als ook voor niet-werkenden de

loonvoet bekend is. Als de gegevens niet beschikbaar zijn zal getracht
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moeten worden een schatting van de loonvoet te verkrijgen op basis van

gegevens van werkenden. Veronderstel nu daarvoor, dat de loonvoet w ver-

klaard kan worden uit exogene variabelen Z:

wi - ZiY t ui i-1,.........,N

met ui - normaal verdeelde verstoring

Probleem met deze vergelijking is dat ook hier een selectivity bias

optreedt. Er geldt immers, dat:

E( w1IH1~ 0)- ZiY t E( ui~ei~ -XïB )

Aangetoond kan nu worden, dat (Killingsworth, 1983, p152) :

a
E( wi~Hi ~ 0) - ZiY t Que

aie
-X ~R

met a ~ f( i)~ C 1- F(

(2.1.12)

(2.1.13)

(2.1.1u)

f- dichtheidsf~lnetie van de gestandaardiseerde normale variabele
F a verdelingsfunetie

a - standaarddeviatie van He
o- covariantie tussen u en eue

Xi6

i Qe - ae

Met deze laatste vergelijking worden twee zaken duidelijk gemaakt: In
de eerste plaats is er, zoals gezegd, sprake van selectivity bias in de
loonvergelijking. In de tweede plaats is er echter een correlatie tussen de
verstoringen van w en H. In feite is er dan sprake van een simultaan systeem
van twee vergelijkingen (2.1.10) en (2.1.12), met w opgenomen in de variabe-
len X van de vergelijking voor H:

H1 ~ B1wit X2i62 t ei (2.1.15)
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met X2 ~ exogenen van H

Om beide problemen aan te pakken zijn verschillende methoden denkbaar.

We zullen daarvan twee bespreken. Om te beginnen kan getracht worden met een

gereduceerde vorm van de ~~renvergelijking de kans te berekenen dat iemand

zal werken. Daartoe wordt de loonvergelijking (2.1.12) in (2.1.15)

gesubstit~~eerd:

H1 - B 1 ( Z iY t ui ) t X2i62 t e i (2.1.16)

Deze vergelijking kan nu gebr~~ikt worden om een schatting te verkrijgen voor

de kans dat een individu werkt :

Pr [ Hi ~ 0 ].- 1- Pr [ Hi ~ 0 ] a 1- F ( d i ) (2.1 .17 )

-Cx2is2t61 (zíY ) ]
met á -

1 ( aé t B~oU t 2B1aQ1 )1I2

waarna ai berekend kan worden. Met behulp van gegevens voor werkenden kan

dan de loonvergelijking en de gereduceerde vorm van H worden geschat, beide

gecorrigeerd voor selectiviteit (Wales en Woodland, 1980, p447).

Een tweede methode is om H en w sim~ltaan te schatten. Het is een

aanpak die Hartog en Theeuwes (1983) hebben toegepast. De auteurs gebruiken

niet het selectiviteitscriterium H) 0, maar de afweging loonvoet en

reservatieloon : w~ w~. Daarvoor worden drie vergelijkingen geformuleerd

voor het aantal uren werk H, de loonvoet w en de marginale substitvtie voet

m.
Verondersteld wordt, dat de marginale substit~~tievoet van het consump-

tie goed C voor vrije tijd (de raaklijn aan een indifferentiecurve, zie

par.2.1.3.2) bepaald wordt door exogene variabelen Q en door het aantal ~iren

werk:

mi ~ Qiá t pHi t vi i~1,.....,T (2.1.18)
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met T- totaal aantal individ~xen

m - marginale substitutievoet
ví- normaal verdeelde verstoring

Verder wordt vergelijking (2.1.12) voor de loonvoet w gebruikt:

wi ~ ZiY } ui
(2.1.19)

Aangenomen kan worden dat de verstoringen ui en vi niet ongecorreleerd
zijn. Immers, de marginale substitutievoet mí kan beschouwd worden als een

soort schaduwprijs van vrije tijd. Verondersteld wordt daarom, dat de ver-
storingen ui en vi bivariaat normaal zijn verdeeld met als variantie-

covariantiematrix;

2
V ~ Qu Póuav2

pauQV av

(2.1.20)

Met behulp van de relaties voor de schaduwpríjs m en de marktloonvoet w kan
nu de kans worden afgeleid, dat het individu i zal werken. Voor H- 0 is de
schad~.~wprijs m namelijke gelijk aan het reservatieloon w~, omdat voor H- 0
de raaklijn aan de indífferentiecurve gedefinieerd is als dat reservatie-
loon: w~ 3 mH30. De kans dat de marktloonvoet groter is dan het reserva-
tieloon is nu:

Pr[ wi ~ wi ]- Pr[ ZiY - Qid ) vi - ui ] (2.1.21)

Omdat verder vi en ui bivariaat normaal zijn verdeeld verondersteld,
geldt ook, dat vi - ui normaal is verdeeld, zodat:

Pr[ wi~ wi ] a -D1~ ~ exp (- 2 r2 ) dr : (2.1.22)
m
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zíY - eis
met

Di - 2 2
au t av - 2 p au av

Vergelijking (2.1.22) rtadelleert alleen de kans op werk. Om een volle-

dige arbeidsaanbodcurve te schatten moet nog het aantal uren werk worden

bepaald. Dat kan met behulp van (2.1.18) en (2.1.19). Immers, in het optim:lm

is de marktloonvoet w gelijk aan de marginale s:~bstit~~tievoet m. Er geldt

dus dat:

ZiY - Qió

Hi - u
t (2.t.23)u

Op basis van een sim~iltaan model voor (2.1.19) en (2.1.23) kan dan een

volledig arbeidsaanbodrm del worden geformuleerd. Daartoe wordt verondersteld
u. - v.

dat ui en 1 1 bivariaat normaal zijn verdeeld met gemiddeld nul en
v

variantie covariantiematrix (zie Hartog en Thee~~wes, 1983, p. 55):

1 au t a~ - 2 pau av

u2 v(au - p au a v)

V(a1- p au av)

a? u2~
(2.1.24)

De likelihood funetie voor (2.1.19) en (2.1.23) voor N werkende individuen

en T- N niet-werkenden is dan

N T ~
L- n n(Hi. wi) n Pr (Cwi ~ wi7) (2.1.25)

is1 i-Nt1



-74-

met n(Hi, wi) - bivariaat normale verdelingsfunetie voor Hi en wi.

In het voorgaande is een schattingsmethode besproken, die gebruik maakt

van informatie over werkenden en niet-werkenden. Het is echter ook mogelijk

vergelijking (2.1.7) en het simultane systeem (2.1.19),(2.1.23) te schatten

voor werkenden alleen (Wales en Woodland, 1980, p440). Deze derde te

bespreken methode zullen we weergeven voor (2.1.7); voor het simultane

systeem verloopt de redenering analoog. Aannemende dat de verstoring e in

(2.1.7) normaal is verdeeld, kan de vergelijking voor H geschat worden met

behulp van maximum likelihood. Ervan uitgaand dat de steekproef beperkt

wordt tot werkenden dient voor de schatting van de parameters een

likelihoodfunetie geformuleerd te worden, die corrigeert voor de kans dat

het individ~~ i werkt:

~1 f( e Io ) I a
L( HI H~ 0)- iII1 i (2.1.26)

- (1- F( -X~gla))

Met behulp van deze funetie kunnen voor een lineaire vergelijking voor

H, schattingen van S worden verkregen, die consistent zijn, asymptotisch

normaal en efficient (Wales en Woodland,1980).

De schattingsmethoden die we hebben besproken geven ieder een ingang

weer, waarmee het schatten van arbeidsaanbodf~~neties met individueel

datamaterial kan worden aangepakt. In de empirische uitwerking van ons

onderzoek zal hier telkens naar worden verwezen.
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2.2 Simultane theorieën van migratie, pendel en deelname.

2.2.1. De interdependentie van pendel en migratie.

2.2.1.1. Inleiding.

In de vorige paragraaf zijn we ingegaan op de theorievorming omtrent de

versehijnselen migratie en pendel. Deze beschrijving wordt gekenmerkt door

een partieel karakter. Er wordt geen rekening gehouden met mogelijke onder-

linge beënvloeding van deze fenomenen. In deze paragraaf gaan we ~~itgebreid

in op de theorie betreffende de samenhang van pendel en migratie. Centraal

daarbij zal staan de hypothese dat een individ:~ een bepaalde keuze maakt uit

de diverse combinaties van woonlocatie en werklocatie. Aangenomen wordt dat

het individ.a de combinatie zal kiezen met de hoogste nuttigheid. De ver-

schijnselen migratie en pendel worden ald~~s herleid tot uitkomsten van de

keuze van een combinatie van woon- en werklocatie voor een bepaalde tijds-

periode. Wanneer de uitkomst van deze keuze is dat woonlocatie en werkloca-

tie ruimtelijk gescheiden zijn, dan is er sprake van pendel. Wanneer de

woonlocatie verschilt van die in de vorige tijdsperiode is er sprake van

migratie.
De theoretische basis voor het kiezen van een combinatie met de hoogste

nuttigheid is gelegen in de neo~klassieke theorie van het consumentengedrag.

Toepassing van deze theorie op het terrein van het ruimtelijke keuzegedrag

vereist een aantal aanpassingen. Dit heeft geleid tot de ruimtelijke dis-

crete keuze theorie. Empirische toepassingen van deze theorie krijgen vaak

vorm in logit- en probitmodellen.

In deze paragraaf zal allereerst worden ingegaan op de theorievorming

met betrekking tot de interdependentie van migratie en pendel. Vervolgens

behandelen we de neo-klassiekP theorie van het consumentengedrag en leiden

het ruimtelijke keilzemodel af. Een empirische toetsing van dit model vindt

plaats in hoofdstuk 5.
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2.2.1.2. interdependentie : de theoretische grondslag.

In de analyse van migratie en pendel zijn drie benaderingen te on-
derscheiden (zie Termote, 1980 en Vickerman, 1984). Allereerst kan men

uitgaan van een gegeven werklocatie en wordt het probleem gereduceerd tot de
woonlocatiekeuze. Dit is het uitgangspunt van de traditionele stedelijke

economie (zie par. 2.1.1.) waarbij de gegeven werklocatie in het stadscen-
trum is gelegen. In een aantal van deae woonlocatieke~izemodellen worden
elementen van de werklocatiekeuze meegenomen. Vickerman (1984) verwijst in

dit verband naar studies van Siegel (1975) en Simpson (1980).

De tweede benadering gaat uit van een gegeven woonplaats en concen-

treert zich daarmee op de werklocatiekeuze. Per definitie is migratie dan

uitgesloten. Dit type benadering richt zieh op pendelstromen en wordt aan-

ged~~id als "job location" modellen (zie Beesley en Dalvf, 1974). Dergelijke

benaderingen lijken vooral geschikt ter verklaring van het arbeidsmarkt-

gedrag van gehuwde vrouwen en jonge toetreders tot de arbeidsmarkt.

De derde benadering gaat niet uit van een gegeven woonplaats of een

gegeven werkplaats. Beide soorten locaties zijn variabel. In deze benadering

zijn een tweetal s~ibgroepen te onderscheiden, nl. st~~dies die zich primair

richten op het migratiegedrag en st~dies die concept~~eel rechtstreeks de

interdependentie van migratie en pendel tot onderwerp hebben. In een aantal

studies op het terrein van migratie wordt min of ineer impliciet getracht een

verbinding te leggen tussen de verandering van de woonplaats enerzijds en de

beschikbaarheid c.q. bereikbaarheid van de arbeidsplaats anderzijds. Zo gaan

Weinberg (1979) en Graves en Linneman (1979) uit van het idee dat migratie

niet alleen wordt bepaald door arbeidsmarktfactoren, doch dat tevens ken-

merken van de woonomgeving en de woon-werk afstand relevant zijn. Bonnar

(1979) analyseert migratie en pendelstromen in Zuid-Oost Engeland en con-

cludeert dat personen die over langere afstand zijn gemigreerd gemiddeld

dichter bij hun werk wonen dan anderen. Voorts blijkt dat de woonlocatie-

keuze sterk afhangt van de socio-economische stat~ls van het individ~a en de

structuur van de woningmarkt. De bereikbaarheid van de arbeidsplaats is een

belangrijke determinant voor het verklaren van de individuele verschillen in
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migratiegeneigdheid. In een stedelijke context spelen deze bereikbaarheids-

factoren een veel mindere rol en domineren woningmarktfactoren (zie

Bullamore, 1981). Voorts analyseren Bartel (1979), Krumm (1983) en Linneman

en Graves (1983) de samenhang van migratie en werkveranderingen met behulp

van individ~iele gegevens. Bartel (1979) onderscheidt migranten die vrijwil-

lig van baan veranderen, zij die ontslagen zijn, zij die niet van werk

veranderen en tenslotte personen die niet migreren doch wel vrijwillig of

gedwongen van werk veranderd zijn. Ze verklaart de waarschijnlijkheid van

elke sit~atie apart, waarbij de kans op niet migreren en ook niet van werk

veranderen als een residu wordt gezien. Het blijkt dat ongeveer de helft van

alle migraties samenhangt met een verandering van werk. De concl~xsie van

Bartel is dan ook dat er sprake is van een bepaalde mate van interdepen-

dentie. Vanwege de statistische aspecten is de aanpak van Bartel sterk

bekritiseerd door Amemiya (1981, p.1526) en Mueller (1982, pp.53-5~). Door

de kans op een van de alternatieven als een residufactor te behandelen

behoeven de kansen bij extrapolaties en voorspellingen in totaal niet tot 1

op te tellen. Toch is de studie van Bartel een van de eerste studies waarin

wordt getracht met behulp van discrete keuze modellen de samenhang van

migratie en pendel te best~~deren en van waar~it anderen verder zijn gaan

werken. Naast Krumm (1983), die ook gebruik maakt van een referentiegroep

(zoals Bartel) is de aanpak van Bartel verbeterd door Linneman en Graves

(1983). In hun benadering wordt migratie verklaard uit zoekkosten met be-

trekking tot de woonlocatie en de werklocatie en door karakteristieken van

beide locaties. Ze onderscheiden daarbij zes alternatieve keuzemogelijkheden

waarbij de waarschijnlijkheid van de uitkomsten simultaan wordt bepaald

middels een multinomiaal logit model. De alternatieven zijn al dan niet van

werk te veranderen, al dan niet van woonlocatie te veranderen en zo ja, al

dan niet van woonregio te veranderen. Uit hun resultaten blijkt dat de

gemaakte keuzen goed verklaard k~innen worden uit verhuiskosten (kinderen,

sociale contacten), woningmarktvariabelen (gezinsgrootte, ontwikkeling van

het inkomen, woongeschiedenis), arbeidsmarktfaetoren (loon, duur van de

werkloosheid, werkgeschiedenis) en een aantal andere persoonlijke karak-

teristieken zoals leeftijd en opleiding. Linneman en Graves concluderen dat

migratie en verandering van werk onderling gerelateerd zijn.
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Zowel de studie van Bartel als die van Linneman en Graves leggen de
nadruk op individuele karakteristieken. Er wordt een verklaring gegeven
waarom men migreert en~of van werk verandert, doch niet waarom men van een

bepaalde regio i naar een andere regio j migreert dan wel niet langer werkt
in werkregio k doch nu in regio 1 werkzaam is. Men kan stellen dat karak-
teristieken van herkomst- en bestemmingsregio impliciet aanwezig zijn door-
dat veranderingen in inkomen, duur van de werkloosheid etc. als determinan-
ten in het model aanwezig zijn. In die zin is het model van Linneman en
Graves interpreteerbaar als een impliciet nutsmaximaliserend model. In de
st~ldies wordt eehter geen afweging door het individ~l van de diverse regio-
nale alternatieven verondersteld. M.a.w. deze st~idies bieden geen verklaring
voor specifieke woonplaats- enlof werkplaatsrelocaties in een ruimtelijke
meerkeuze-context. Bovendien wordt in deze migratiestudies verondersteld dat
er geen pendelkosten zijn. De lengte van de woon-werk reis in de alter-
natieven is bij gebrek aan de expliciete ruimtelijke context geen deter-
minant voor het al dan niet reloceren. Dit betekent dat een dergelijke
benaderíng minder zinvol is in de analyse van de samenhang van componenten
van het regionale aanbod van arbeid. Termote (1980) concludeert dat der-

gelijke migratiest~ldies weinig bijdragen tot de theorievorming voor de
onderlinge relatie van migratie en pendel. Vickerman (1984) stelt dat boven-
genoemde studies er impliciet van uitgaan dat het individu tegelijkertijd
een woonplaats en een werkplaats kiest en in feite daardoor simultaan actief
is op beide markten, terwijl geen aandacht wordt geschonken aan de cruciale
verbinding t~.~ssen de keuze van de woonlocatie en die van de werklocatie,
namelijk de onderlinge bereikbaarheid. Hiertoe is een meer geïntegreerd
kader noodzakelijk.

De basis voor een dergelijk kader is gelegd door Yapa, Polese en
Wolpert (1971). Nadien is hierop voortgewerkt door o.a. Termote (1978,
1980), en Blumenfeld (1977) terwijl in Nederland recentelijk diverse studies
zijn verricht door het Nederlands Economisch Instituut (NEI,1977, 1978,

1983a en 1983b), onder meer met adviseríng van Cambridge Systematics Inc.
(CSI, 1978). In deze Nederlandse st~ldies ligt de probleemstelling van het
onderzoek naar de samenhang van migratie en pendel niet primair op het
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terrein van de arbeidsmarkt en het regionale aanbod van arbeid ,doch veeleer

op dat van de ruimtelijke ordening en het verkeer en vervoer. Conceptueel

sluiten de analyses van het NEI nauw aan bij die van Yapa, Polese en

Wolpert. In dat concept heeft elk individu preferenties met betrekking tot

de woonlocatie en de werklocatie. Deze preferenties zullen voornamelijk

worden gebaseerd op de relevante woon- en werkmogelijkheden. Elk individu

maakt een voorkeursordening voor beide soorten locaties (het concept van

"place utility", zie ook Wolpert, 1965). In een preferentiematrix kunnen de

preferenties voor elk willekeurig paar woonlocatie-werklocatie worden weer-

gegeven. De resulterende gezamenlijke nuttigheid van een bepaalde combinatie

dient vervolgens te worden gecorrigeerd voor het "onnut" van het woon-werk

verkeer dat door de betreffende combinatie wordt ge'impliceerd. Een tweede

soort "onnut" van de combinatie wordt gevormd wanneer deze afwijkt van de

combinatie in de uitgangssituatie. Immers elk Sndividu heeft reeds een

woonlocatie en vaak tevens een werklocatie. Een afwijkende combinatie bete-

kent dat er monetaire en niet-monetaire kosten zijn díe gepaard gaan met een

wijziging van de woon- enlof werklocatie. Het individu wordt nu geacht

rationeel te handelen en uit de mogelijke combinaties die specifieke com~

binatie te k.iezen die per saldo de hoogste netto-nuttigheid oplevert.
Pendel en migratie zijn dan het resaltaat van individuele beslissingen

die tot doel hebben de woon- enloP werkomstandigheden te verbeteren. Beide

zijn te beschouwen als uitkomsten van een ruimtelijk keuzeproces. Zowel

pendel als migratie zijn daardoor gerelateerd aan arbeidsmarktfactoren én

aan woningmarktfactoren. De gelijksoortigh~id qua aard van deze factoren

maakt dat beide vormen van geografische mobiliteít samenhangen. We kunnen

deze samenhang beschrijven met behulp van de begrippen substitutie en com-

plementariteit (zie ook NEI, 1977 en Termote, 1980). Iemand die een werk-

plaats vindt buiten zijn woonregio kan besluiten te migreren naar deze

nieuwe werkregio dan wel vanuit zijn oude woonregio naar deze nieuwe werkre-

gio te gaan pendelen (omwille van de overzichtelijkheid laten we de moge-

lijkheid van een migratie naár een derde regio buiten beschouwing). Ruimte-

lijke mobiliteit, geïnduceerd door arbeidsmarktfactoren leidt er dus toe dat

pendel en mígratie als elkaars substit~~ten kunnen worden beschouwd. Ander-

zíjds is het denkbaar dat iemand een nieuwe woonplaats víndt buiten zijn
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huidige werkregio (tevens oude woonregio). De migratie naar de nieuwe woon-
regio is dan alleen mogelijk indien deze vergezeld gaat van pendel in de
omgekeerde richting. In dit geval, waarbij r~~imtelijke mobiliteit wordt

ge'induceerd door woningmarktfactoren, zijn migratie en pendel complementair.
Overigens onderseheidt Termote (1980) ook een ne~~trale relatie die kan

worden omschreven als pendel van een bepaalde regio i naar een regio j,
terwiji het indivídu in kwestie nooit zou overwegen naar regio j te migre-
ren. Ook deze neutrale relatie zullen we vanwege zijn sterk hypothetische
karakter (behalve in het geval van grenspendel naar het b~litenland) en
omwille van de overzichtelijkheid verder buiten beschouwing laten. Tenslotte
benadr;ikt Termote (1978) het aanbrengen van een tijdsdimensie in de analyse
van ruimtelijke mobiliteit. Vanwege het bestaan van vertragingen in het
aanpassingsgedrag van individuen kan bv. pendel naar een bepaalde regio pas
na enige tijd worden vervangen door migratie naar die betreffende regio.
Terwijl pendel en migratie op een bepaald tijdstip elkaars substituten zijn
is er in de tijd gezien sprake van een complementaire relatie. Tenslotte kan
worden oogemerkt dat in het geval van substit~stie meestal sprake zal zijn
van eer, min of ineer gedwongen vorm van ruimtelijke mobiliteit, terwijl we in
het geval van complementariteit eerder van een luxe sitaatie kunnen spreken.
Immers in dat laatste geval moeten er zowel migratiekosten als pendelkosten
worden gemaakt. Termote (1980) conci~adeert dat de complementaire vorm een
zeer selectieve vorm is, die alleen voor mensen met een hoge sociaal-
economische status haalbaar is. Een dergelijk fenomeen lijkt een adequate
verklaring voor de suburbanisatiegolf in Nederland gedurende de jaren
zeventíg.

Vanwege de s;abstitutíe- en complementariteitseffecten dienen econo-
mische theorieïn ter verklaring van pendel en migratie expliciet rekening te
houden met hun onderlinge afhankelijkheid. Wat de analyse van deze afhanke-
lijkheid betreft kiannen we grofweg twee benaderingen onderscheiden, nl. een
geaggregeerde en een gedesaggregeerde benadering (zie ook Pickles, 1980). In
beide benaderingen dient het basismateriaal op micro-niveau verzameld te
zijn. De verschillen ontstaan bij de verdere verwerking van deze gegevens.
We onderscheiden een geaggregeerde en een gedesaggregeerde benadering. Deze
worden nu toegelieht.
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2.2.1.3. Geaggregeerde benaderingen: de mobiliteitsmatrix.

De geaggregeerde benadering is gebaseerd op een mobiliteitsmatrix
waarin alle veranderingen in combinatie van woonlocatie en werklocatie
gedurende een bepaalde tijdsperiode op een "boekhoudk~~ndige" wijze worden
weergegeven. De cellen van de mobiliteitsmatrix geven het aantal personen in
de populatie weer waarvoor een bepaalde verandering i n combinatie heeft
plaatsgevonden. Het gebruiken van een mobiliteitsmatrix is een uitstekend
hulpmiddel om een adequate beschrijving van de waargenomen verschijnselen te
verkrijgen. In wezen is het een beschrijvend instrument, qua concept te
vergelijken met de welbekende Markoviaanse transitiematrices. Yapa, Polese
en Wolpert ( 1971) geven een cijfervoorbeeld van een dergelijke mobiliteits-
matrix voor een systeem met u regio's. Ook Termote ( 1980) presenteert een
stylistisch fraaie afleiding om veranderingen in woonlocatie en werklocatie
in een demografisch multiregionaal model te incorporeren. Voorts kan Fisch
(1981) genoemd worden als een voorbeeld van een dergelijke benadering.

Ook het NEI hanteert het concept van de mobiliteitsmatrix in een twee-
tal verschillende studies. Zo analyseert men het ruimtelijk gedrag van
werkers in West-Nederland voor een groot aantal subgroepen, op basis van de
Arbeidskrachtentellingen van 1975 en 1977 (NEI, 1979, 1981) en het reloca-
tiegedrag van personen in de zgn. Zuidvleugel van de Randstad ( op basis van
een huishoudensenquete) en de relatie met de vervoerswijzekeuze (NEI,
1980b). Uit het manipuleren met deze matrices kunnen velerlei conclusiés
getrokken worden omtrent zaken als de gemiddelde woon-werk afstand, de
migratiegeneigdheid etc. voor diverse deelpopulaties ( onderverdeeld naar
leeftijd, beroep, opleiding, gezinsgrootte en -samenstelling, autobeschik-
baarheid, woongeschiedenis en werkgeschiedenis etc.). Via kruistabellen
kunnen talrijke hypotheses worden getoetst.

De benadering met behulp van mobiliteitsmatrices blijft evenwel een
beschrijvende benadering en kent naast voordelen ook een aantal nadelen.
Allereerst wordt door de aggrégatie van individuen in cellen een gedeelte
van de beschikbare informatie niet gebruikt. Voorts wordt bij een groot
aantal regio's het aantal cellen dermate hoog, dat de gemiddelde celfre-
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quentie erg laag zal zijn. Indien er N mogelijke woonregio"s annex werk-

regio"s zijn, bestaan er N2 mogelijke combinaties van woon- en werkregio en

bevat de mobiliteitsmatrix N4 cellen. Wanneer bovendien rekening geho~~den

wordt met toetreders en uittreders m.b.t. de arbeidsmarkt neemt het aantal

cellen nog verder toe. Er dienen grote betrouwbaarheidsmarges rond de cel-

frequenties te worden aangelegd (zie CSI, 1978). Tenslotte is een evident

nadeel dat in de analyse met behulp van mobiliteitsmatrices geen gedrags-

matige theorie van het ke~izegedrag aanwezig is. Bij het maken van toekomst-

projecties is dit ~~iteraard een groot probleem. CSI (1978) stelt daarom als

een soort middenweg tussen het gebrsik van de geaggregeerde mobiliteits-

matrices en de gedesaggregeerde discrete ke~lzemodellen een geaggregeerd

discreet keuzemodel voor (CSI, 1978, pp. 42-u4). Deze aanpak, die in wezen

neerkomt op een parametrisatie van de overgangswaarschijnlijkheden in de

mobiliteitsmatrix, wordt oak gevolgd door Anas (1981), Liaw en Bartels

(1981) en Evers en Van der Veen (1985, zie ook hoofdst;~k 5 van dit proef-

schrift). Een belangrijk voordeel van deze geaggregeerde discrete keuze

benadering is dat de rekenkosten aanmerkelijk lager zijn dan bij een gedes-

aggregeerde benadering. Een evident nadeel is dat geen gebruik wordt gemaakt

van individuele karakteristieken.

Zoals Pickles (1980) opmerkt zijn de Markoviaanse benaderingen deter-

ministisch van aard in de zin dat de overgangswaarschijnlijkheden bij toe-

komstvoorspellingen constant worden verondersteld en niet geparametriseerd.

Mogelijke veranderingen in individ~aeel gedrag als gevolg van veranderingen

in de determinanten ervan zijn niet meegenomen. In de gedesaggregeerde

benadering wordt meer expliciet gebruik gemaakt van individ~~ele gegevens en

wordt de ruimtelijke mobiliteit in een meer-ke~~ze context geanalyseerd. Door

de individsele keuzen te bezien in het kader van de micro-economische theo-

rie van het consumentengedrag kan een adequate gedragsmatige benadering en

verklaring worden nagestreefd.

2.2.1.4. De gedesaggregeerde benadering.

In de gedesaggregeerde benadering van de interdependentie van pendel en

migratie wordt expliciet gestreefd naar een micro-economische onderbouwing
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van de theorie. Deze onderbouwing is gestoeld op de micro-economische theo-

rie van het cons~amentengedrag. In deze theorie (zie voor een goed overzicht

Koutsoyiannis, 1979, pp. 13-66) is het uitgangspunt dat consumenten bepaalde

hoeveelheden goederen vragen en consumeren op basis van de prijzen van deze

goederen en een aantal randvoorwaarden (inkomensbudget, beschikbare tijd).

De consument zal zijn pakket goederen zodanig samenstellen dat dit voor hem

de hoogste nuttigheid oplevert. Vooronderstellingen bij deze theorie

(althans in zijn meest eenvoudige vorm) zijn onder andere dat het individu

rationeel handelt, volledig en feilloos is gelnformeerd over alle goederen

en dat de goederen oneindig deelbaar zijn.

Indien het ruimtelijke keuzegedrag, het kiezen van een woonlocatie en
een werklocatie, in deze context wordt geanalyseerd, doen zich evenwel een

aantal problemen voor (zie Hensher en Johnson, 1981; Maddala, 1983 en NEI,

1983a, 1983b)., Het betreft hier de relatie tussen locatiebeslissingen en

andere activiteiten, het bestaan van kosten en risico's, het concept van

individuele keuze als een discrete grootheid en tenslotte de nutstheorie in
het algemeen. Deze punten worden nu achtereenvolgens toegelieht.

Allereerst is er in de nutstheorie het idee dat individuen uiteen-
lopende zaken als locatiebeslissingen, vervoerswijzekeuze, de consumptie van

andere goederen, vrije tijd etc, tegelïjkertijd afwegen door verschillende

combinaties ervan te evalueren. Dit is uiteraard in een empirische context

geen houdbaar uitgangspunt. Het NEI (1983a) stelt dat een meer hanteerbare

benadering verkregen kan worden door een onderscheid aan te brengen tussen

lange termijn beslissingen en korte termijn beslissingen. Het lange termijn

keuzeblok omvat dan beslissingen ten aanzien van de werklocatie en de woon-

locatie. Het korte termijn beslissingsblok, dat complementair wordt geacht

ten opzichte van de lange termijn beslissingen (zie Domencich en MeFadden,

1975) omvat dan de overige beslissingen. Een belangrijke hypothese die

hieruit voortvloeit is dat de totale nutsfunetie van het individu intertem-
poreel scheidbaar is in een korte termijn gedeelte en een lange termijn

gedeej,~e. Het korte termijn gedeelte wordt niet nader geanalyseerd. Voorts

is het denkbaar dat ook binnen de lange termijn beslissingen een scheiding
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kan worden aangebracht, waarbij de woonlocatiebeslissing en de werklocatie-

beslissing op een hierarchische wijze aan elkaar zijn gerelateerd. Hierop
komen we verderop in deze paragraaf op terug.

Ten tweede dient de theorie van het ruimtelijke keuzegedrag rekening te

houden met het bestaan van kosten en risico"s. Aan het veranderen van woon-
locatie enlof werklocatie zijn zoekkosten en verhuiskosten verbonden en

bovendier. behoeft de informatiebeschikbaarheid niet volledig te zijn: er
blijven bepaalde risico"s over. De mate waarin individuen deze kosten en

risico"s verdisconteren in hun keuzegedrag is op voorhand niet bekend. Dit
betekent dat uitspraken over de voor een bepaald individu optimale ke~~ze een
stochastisch karakter krijgen.

Ten derde is er een fundamenteel verschil tussen de begrippen indivi-
duele vraag en individuele keuze (zie Hensher en Johnson, pp. 11-13). De

term keuze verwijst naar een situatie waarin het individu zich afvraagt welk
goed, welke locatie hij zal kiezen uit een bepaalde set alternatieven.
Individuele vraag houdt zich bezig met de situatie van het kiezen van een
bepaalde hoeveelheid van een goed, waarbij het goed op zich oneindig deel-
baar wordt verondersteld. In de context van het ruimtelijk keuzegedrag is er
geen sprake van oneindige deelbaarheden en zal het individu een discrete
(wel of niet) keuze moeten maken. Hensher en Johnson omschrijven dit als

volgt (1981, p.12-13): "The individual demand f~inetion is characterised by
selection at an intensive margin; we might usefully say that the individual

choice function is characterised by selection at an extensive margin".

Ten vierde is de veronderstelling in de neo-klassieke theorie van het

consumentengedrag (althans in zijn meest eenvoudige vorm) dat de nuttígheid
van een bepaald pakket goederen wordt bepaald door de hoeveelheíd die van de

betreffende goederen wordt geconsumeerd. De optimale set goederen wordt

bepaald door de prijzen van de betreffende goederen, de vorm van de nuts-

f~netie en de budgetrestricties. Deze vooronderstellingen zijn in een ruim-

telijke context niet houdbaar. Lancaster (1966, 1971) stelt als ~~itbreiding
van het slmpele neo-klassieke model voor dat het nut kan worden afgeleid van

de eigenschappen, de karakteristieken van de te consumeren goederen, in

plaats van afgeleid te worden van de geconsumeerde hoeveelheden als zodaníg.

Een bepaalde combinatie van gcederen levert dan bepaalde karakteristieken op

die de bron vormen van het individuele nut. Lancaster, en later Rosen (1974)
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benadr~~kken dat deze karakteristieken niet in termen van individuele per-

ceptie doch in objectieve, waarneembare zin moeten worden gedefinieerd. Ook

Andersson (1978) stelt dat het paradigma van de eenvoudige neo-klassieke

theorie, waarin de ~~itkomsten volledig bepaald worden door de prijzen van de
betreffende goederen, in een ruimtelijk model niet te handhaven is: "Struc-

tural economic variables defining the location of the consumer in time,
space and the social interdependency pattern must be explicitely brought in
" (Andersson, 1978, p.32).

Hensher en Johnson (1981, pp.14-22) gaan er van u1t dat índivid;~en zich

niet door de objectieve karakteristieken van goederen laten leiden doch zich

baseren op hun perceptie van deze karakteristieken: het individu consumeert
goederen middels de consumptie van diensten (ook wel attributen genoemd) die

door deze goederen worden geleverd. In een onzekere wereld baseert het
individu zich daarbij op zijn verwachtingen m.b.t. deze diensten. Aan elke

verwachting kleeft een bepaalde mate van onzekerheid. Omdat de onderzoeker
niet kan nagaan wat de individuele perceptie en verwachting is en alleen

waarneemt wat feitelijk aan diensten is geconsumeerd, ontstaat een stochas-
tische benadering. Naast onzekerheid m.b.t. de verwachte opbrengsten van een
bepaalde ke~ize (onzekerheid die geassocieerd is met de omgeving van het

individu) is er ook onzekerheid m.b.t. de wijze waarop het individu deze
rislco"s verdisconteert en tevens wat betreft de individuele perceptie van

de attributen van een bepaalde keuze (smaakverschillen).

De ruimtelijke discrete ke~aze theorie is daarmee gebaseerd op een
indirecte nutsfunetie (zie ook NEI, 1983a, p.27). De traditionele indirecte

nutsfunctie modelleert het nut dat in het optimum bereikt wordt als een
f~~netie van de prijzen en het budget. In de discrete keuze variant van deze

indirecte nutsfunctie wordt aangenomen dat de objectieve karakteristieken
van goederen in wezen proxies zijn voor de prijs van de alternatieven en dat

de individuele verschillen in perceptie worden verdisconteerd door kenmerken
van het individu in de nutsfunetie onder te brengen. Deze kenmerken kunnen

worden beschouwd als proxies voor de monetaire en tijdbudgetten van het

individu (zie voor een onderbouwing hiervan Hensher en Johnson,1981, pp.122-
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125). Tenslotte leidt het rekening willen houden met onzekerheid en smaak-
verschillen tot een stochastische benadering, waarin geen deterministische

uitspraken over de uiteindelijke individuele ke~~ze kinnen worden gedaan.

2.2.1.5. Naar een ruimtelijk discreet keuzemodel.

In het voorgaande is besproken dat een ruimtelijk model voor de verkla-
ring van de keuze van een woonlocatie en een werklocatie kan worden geba-
seerd op de theorie van het consumentengedrag, waarbij het individ~~ een

bepaalde combinatíe var. beide locaties kiest waarvan hij het hoogste nut
verwacht. Daarbij dient dan te worden gebruik gemaakt van een specifieke

variant van de consumententheorie, nl. de ruimtelijke discrete keuze theo-
rie. We zullen ons beperken tot het schetsen van de voornaamste uitgangspun-
ten van deze theorie. De literatu~lr op dit terrein geeft inmiddels een
aanzienlijk aantal goede overzichtsst!idies te zien (o.a. Hensher en Stopher,
1979; Daganzo, 1979; Amemiya, 1981; Manski en McFadden, 1981; Hensher en
Johnson, 1981; Anas, 1982 en Maddala, 1983).

Ook Van Lierop en Nijkamp (1982) geven een overzicht van de diverse
soorten ruimtelijke discrete keuzemodellen en maken daarbij een aantal
indelingen. Allereerst kan een onderscheid worden gemaakt tussen "revealed
preference" en "direct preference" benaderingen. In de revealed preference

benadering worden de gerealiseerde ke~lzen geanalyseerd met behulp van gege-
vens omtrent het vroegere gedrag van het individu. Gepostuleerd wordt dat

individuele preferenties achteraf (a posteriori) kunnen worden afgeleid uit

de gerealiseerde keuzen. De direct preference benadering analyseert het

keuzegedrag ex-ante. Via enquetes geven individuen hun preferenties aan en
hun perceptie van de alternatieven. Deze benadering gaat met name in op de

psychologische aspecten van het keuzeproces, zoals de beeldvorming van de
alternatieven, de aard van het zoekproces, leereffecten etc. (zie ook Tim-

mermans, 1984). Hoewel ~.iit theoretische overwegingen de direct preference de
voorkeur verdient (vgl. het Lancaster-Rosen vs. Hensher-Johnson debat uit

2.2.1.4), is voor empirische toepassingen deze methode vaak zeer kostbaar.

In de praktijk wordt er vrijwel geen gebruik van gemaakt. Ook in onze studie
is gekozen voor de revealed preference benadering.



Een volgende tweedeling is die in deterministische en probabilistische

benaderingen. In de deterministische benadering wordt er van uitgegaan dat

de n:~ttigheid van een bepaald alternatief exact kan worden bepaald aan de

hand van de attrib~lten van dat alternatief en een aantal persoonlijke ken-

merken. Individ~len met dezelfde kenmerken hebben dan allen dezelfde n~zts-

f~lnctie en er bestaan geen smaakverschillen of waarderingsverschilion. In de

probabilistische modellen wordt daarentegen ~~itgegaan van de hypothese dat

de keuze van een bepaald alternatief door een individ~~ slechts met een

bepaalde mate van waarschijnlijkheid kan worden aangegeven. Voor personen

met dezelfde persoonlijke karakteristieken behoeven gelijke attrib~iten niet

te leiden tot identieke ke~,lzen. De oorzaken voor dit stochastisch karakter

(in 2.2.1.4. reeds ten dele aanged~~id) zijn dat er niet-observeerbare at-

tributen kunnen zijn en niet-observeerbare persoonlijke kenmerken (bv.

smaak, risicogedrag, informatiebeschikbaarheid). Deze probabilistische

benadering is meer algemeen van aard en wordt ook wel aang~,:~id als de

"random utility" benadering.

Deze benadering kan als volgt worden geformaliseerd. Stel een individu

q kiest een bepaald alternatief i uit een bepaalde ke;lzeset A van alterna-

tieven. Het individu kent aan elk van deze alternatieven een bepaald nut

toe, dat we aanduiden met Uiq. Dit nut wordt verkregen uit de "consumptie"

van de attrib~lten, de kenmerken van het betreffende alternatíef en ook

bepaald door een aantal persoonlijke kenmerken van het individu. Doordat een

aantal van de attrib~~ten en van de persoonlijke kenmerken niet observeerbaar

zijn, kan de nuttigheid van een alternatief analytisch worden opgesplitst in

twee componenten.

Uiq - Viq 4 eiq
(2.2.1)

waarbíj Viq : het observeerbare gedeelte van de nutsfsnctie
eiq : een niet-observeerbaar gedeelte van de nutsfunctie

De storingsterm eiq representeert de niet-observeerbare invloeden van

individuele smaakverschillen, meetfouten in de individuele nutsflinetie en
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van weggelaten of niet observeerbare attríb~ten van de alternatieven. Het
observeerbare gedeelte, Uiq wordt ook wel aanged~~id als de systematische
component en de aanname is meestal dat dit gedeelte kan worden weergegeven
als een lineaire combinatie van een aantal attrib!iten die met alternatief i
en individu q samenhangen:

Viq z ~k ~iksíkq

waarbij: Sikq

Sik

(2.2.2.)

: de door individu q ervaren waarde van het k-de attribuut
voor alternatief i

: de parameters (gewichten) van het k-de attribuut van
alternatief i

Overigens wordt de parameter gik in (2.2.2) meestal gereduceerd tot een
parameter Bk, d.w.z. een gelijk gewicht van hetzelfde karakteristiek k voor
elk alternatief 1.

Het individu zal voor het alternatief kiezen met de hoogste nuttigheid.
Dit betekent dat het individu alternatief 1 kiest als geldt:

Uiq ~ Ujq voor alle i,j e A, j: i (2.2.3)

Na substitutíe van (2.2.1) en (2.2.2) in (2.2.3) geldt dan dat de kans
dat individu q zal klezen voor alternatief i, Piq, gelijk is aan

Piq ~ P{Viq} Eiq ~ Vjq } Ejq} s P{ejq- Eiq ~ Viq- Vjq} (2.2.4)

Vergelijking (2.2.4) is de fundamentele vergelijking voor random utili-
ty benaderingen. Zoals blijkt speelt de verdeling van de storingstermen eiq
een cruciale rol. Er zijn díverse vooronderstellingen omtrent deze verdeling
mogelijk, die elk leiden tot verschillende modellen. Daganzo (1979) geeft
een overzicht van deze verschillende modellen, een overzícht dat later ook
door Van Lierop en Nijkamp (1982) is overgenomen. We beperken ons hier tot
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de twee meest bekende benaderingen, nl. het multinomiale logit model en het

maltinomiale probit model.

Het m;lltinomiale logit model wordt verkregen door voor de storingster-

men in (2.2.4) de zgn. Gumbel (of Weib~~ll of Gnedenko) verdeling te veron-

derstellen; dit is een d;ibbel negatief exponentiele verdeling. McFadden

(1973) en Hensher en Johnson (1981, pp. 39-42) tonen aan dat deze verdeling

leidt tot het welbekende m~lltinomiale logit model:

Piq - exp (Viq) ~ Ej exp (Ujq) (2.2.5)

Een belangrijke vooronderstelling van deze G~imbel verdeling is dat de

storingstermen eiq onafhankelijk en identiek verdeeld zijn. Deze vooron-

derstelling impliceert de zgn. Independence of Irrelevant Alternatives (IIA)

eigenschap, die stelt dat de relatieve kansverhouding voor twaa alternatie-

ven niet afhankelijk is van de aanwezigheid van andere alternatieven, doch

alleen wordt bepaald door hun onderlinge aantrekkelijkheid (zie voor een

uitvoerige beschouwing van deze eigenschap Hensher en Johnson, 1981, pp.

135-162). Nu kunnen bepaalde alternatieven onderling sterk op elkaar lijken,

waardoor de storingstermen niet langer onafhankelijk zijn (zie het bekende

red bus - blue bus voorbeeld van Debreu). Een mogelijkheid om aan de nadelen

van de IIA-eigenschap te ontkomen wordt voorgesteld door MeFadden (1978).

Het gaat hier om het zgn. hierarchische of sequentiële logit model, waarbij

het keuzeproces wordt opgesplitst in een aantal deelkeuzen. Een generali-

satie van dit sequentiële logit model is het nested logit model. We komen

hierop nog uitgebreid terug, omdat in de empirische analyse een nested logit

model zal worden toegepast.
Het multinomiale probit model wordt verkregen door voor de storingster-

men in (2.2.4) te veronderstellen dat deze niet onderling onafhankelíjk en

ook niet identiek verdeeld zijn; er wordt dan een sim~lltane multivariate

normale verdeling verondersteld met een arbitraire variantie-covariantie

matrix (zie Daganzo, 1979). Het multinomiale probit model kan worden be-

schouwd als een van de meest gegeneraliseerde discrete keuze modellen, omdat

er velerlei opties zijn. Niet alleen is het toegestaan dat alternatieven
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onderling sa menhangen, de mogelijkheid dat de verstoringstermen niet iden-
tiek verdeeld behoeven te zijn maakt het mogelijk expliciet rekening te
houden met individ~~ele smaakverschillen.

De keuze van een bepaald discreet keuze model, het nested logit model
dan wel het probit model, is bij ons in het voordeel van de eerstgenoemde
uitgevallen. Daarbij hebben de volgende overwegingen een rol gespeeld.
Allereerst is in beide gevallen de IIA eigenschap afWezig. Ten tweede heeft
het toepassen van probit modellen, zeker in het geval met meer dan twee
alternatieven, grote rekentechnische bezwaren. Het probit model vereist een
gecompliceerde en kostbare iteratieve rekenprocedure en wordt in gevallen
met meer dan twee alternatieven praktisch niet toegepast (zie NEI, 1983b, p.
38). Ten derde heeft vergelijkend onderzoek (o.a. Amemiya, 1981) aangetoond
dat in het geval met twee alternatieven de uitkomsten van een logit en een
probit model nagenoeg identiek zijn. Ten vierde levert het probit model
problemen op bij de interpretatie van de modelresultaten (zie Uan Lierop,
t985, p. 90).

2.2.1.6 Een nested logit model: de afleiding.

In het voorgaande is afgeleid dat beslissingen van individuen met
betrekking tot hun woonlocatie en hun werklocatie onderling samenhangen en
als lange termijn beslissingen los gezien kunnen worden van andere elementen
uit de individ~~ele nutsfunetie. Deze locatiebeslissingen worden aangeduid
als het mobiliteitsblok (zie NEI, 1983a). Uan belang is nu hoe deze locatie-
beslissingen in het mobiliteitsblok onderling gestruct~ireerd moeten worden.
Immers, bij een groot aantal mogelijke woon- en werkregio~s is het aantal
alternatieve combinaties nog vele malen groter. De psychologie toont aan dat
er beperkingen zijn aan het aantal alternatieven dat individuen redelijker-
wijs gesproken tegelijkertijd in beschouwing zullen kunnen nemen; dit wordt
verondersteld ongeveer gelijk aan zeven te zijn (zie Miller,1956). Indien we
deze beperking van de keuzeset in de beschouwing betrekken is het zinvol het
mobiliteitsblok te ontbinden in een aantal deelbeslissingen, die onderling
op een hierarehische wijze geordend zijn in een zgn. beslissingsboom. Binnen
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het concept van logit modellen leidt een dergelijke benadering tot de zgn.

nested logit modellen.

Stel het individ~~ maakt twee verschillende keuzen, nl. de keuze van een

werkregio a uit een keuzeset A(notatie aEA) en de keaze van een woonregio

beB. Deze twee keuzen k~~nnen op diverse wijzen onderling gerelateerd zijn.

We bespreken eerst de twee uitersten, nl. onafhankelijkheid en volledige

simultaniteit. In het geval van onafhankelijkheid van beide keuzen geldt dat

de kans op het kiezen van de combinatie {ab} gelijk is aan het product van

de afzonderlijke kansen:

pab - Pa ' Pb
(2.2.6)

Beide keuzen k:lnnen dan los van elkaar worden geanalyseerd. Gezien de aard

van de samenhang van woonlocatiekeiize en werklocatiekeuze is het echter niet

waarsehijnlijk dat beide ke~~zen geheel onafhankelijk van elkaar tot stand

komen. Het andere uiterste geval postuleert dat beide ke~~zen geheel sim~.,~l-

taan tot stand komen. In dat geval vergelijkt het individu alle mogelijke

combinaties van werkregio en woonregio en kiest tenslotte de beste. Behalve

dat het niet waarschijnlijk is dat een individu in staat is vele alter-

natieven sim~altaan in bescho~~wing te nemen, geeft ook het werken met een

simultaan model voor veel alternatieven in de praktijk grote rekentechnische

problemen. Deze problemen kunnen worden ondervangen door een sequentiële

beslissingsstructuur te postuleren, hetgeen leidt tot het sequentiële of

multi-level logit model.

Het sequentiële logit model is afgeleid door MeFadden (1978) en kan als

volgt worden toegelicht. Stel het individu maakt eerst de ke:lze van de

werkregio aeA. De keuze van de woonregio b is afhankelijk van de ~litkomst

van de eerste ke~ize: beBa. De kans op het kiezen van {ab} is nu:

pab - Pa ' Pb~a
(2.2.7)

Essentieel in dit geval is dat de nutsfunetie scheidbaar is. Het totale nut

van het kiezen van de combinatie {ab} is dan ontbindbaar in twee componen-

ten, nl. de nuttigheid die geassocieerd is met attributen die alleen over a
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variëren, en de rn~ttigheid die verkregen wordt ~~it attributen die over zowel

a als b variëren. In dat geval wordt (2.2.2) veranderd in:

Vabq 3 m~m Sabmq }~ ak Sakq
(2.2.8 )

hetgeen we voor de overzichtelijkheid omschrijven tot

t
ab a B Xab a Ya (2.2.9)

Vervolgens is af te leiden (zie MeFadden, 1978) dat:

Pbla s exp(Vab) I b~EBaexp(Vab~) s exp (~Xab) ~b~ÉBaexp(~Xab~) (2.2.10)

Pa 3bÉB exp(Vab) ~ a~ÉA b~ÉB exp(Va~b~) 3a a

~{exp(aYa).bÉB eXp(SXab)} I {a~ÉA[exp(aYa).b.~ÉB exp(BXa~b~)}} (2.2.11)
a a

Een essentieel begrip is nu de incl~zsive val;ae, ook wel expected utili-

ty oP logsum genoemd en door ons vertaald met de term vervolgopbrengst. Door

deze 1n het bovengenoemde voorbeeld te definiëren als:

Ia s ~n { bÉB eXp(BXab) }
a

kunnen (2.2.10) en (2.2.11) worden herschreven tot:

Pbla - exp(SXab) ~ exp(Ia)

(2.2.12)

(2.2.13)

Pa s{ exp(aYa).exp(Ia)} ~{ a~~A [ exp(aYa~).exp(Ia~) {} (2.2.14)

Deze vervolgopbrengst kan worden geënterpreteerd als de voor een speci-

fieke alternatief aeA gemiddeld te verwachten nuttigheid van in een later

stadium te kiezen alternatieven bEBa. Bij het kiezen van een bepaalde a zal
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het individ~l zich baseren op het nut van de direct met a variërende at-

trib~~ten Ya en op het nut van de dan nog te maken verdere ke~izen beBa,

aangeduid als Ia. Uit (2.2.14) volgt:

V - aY f I (2.2.15)a a a

Het nu afgeleide sequentiële logit model is geschikt om een sim~~ltaan

model met vele keuze-alternatieven toch te kunnen schatten. Allereerst

worden de parameters B bepaald via (2.2.10), waarna vervolgens de incl~isive

value wordt bepaald volgens (2.2.12). Deze waarde wordt vervolgens gebruikt

bij het schatten van de parameters a via (2.2.14). McFadden (1978) en

Hensher en Johnson (1981, pp.77-92) tonen aan dat in vergelijking met een

directe schatting van het sim~altane model het toepassen van een indirecte

schatting via een sequentieel logit model tot ongeveer dezelfde resultaten

le idt.
Een verdere generalisatie kan nu verkregen worden door de invloed van

deze vervolgopbrengst (die in het sequentiële model een parameterwaarde
gelijk aan 1 heeft; zie (2.2.15)) te parametriseren. Vergelijking (2.2.15)
wordt dan

Va z aYa t OIa (2.2.16)

We lichten dit met een voorbeeld toe. Stel dat eerst de werkplaatskeuze

aeA wordt gemaakt en conditioneel op de uitkomst hiervan wordt keuze bEBa
gemaakt. Indien het individ~l een bepaalde werkplaats heeft gekozen 2igt

daarmee, vanwege de woon-werk bereikbaarheid, de ke~izeset van mogelijke

woonlocaties vast. Deze keuzesets Ba zullen in het algemeen verschillend
zijn voor verschillende a. De vraag doet zich nu voor of een individu bij

het maken van een werkplaatske.~ze zich alleen zal laten leiden door at-

trib~iten die ~~itsl~litend met zijn werksit~~atie te maken hebben en alleen
over de werkalternatieven variëren, dan wel dat hij tevens rekening houdt

met de verwachte nuttigheid van de woonplaatske~ize die na de werkplaatske!~ze

volgt. De mate waarin met deze vervolgopbrengst wordt rekening gehouden komt

tot uitdrukking in de parameterwaarde 0. In het geval dat deze waarde gelijk
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is aan 1, wordt volledig met deze vervolgopbrengst rekening gehouden en is

er sprake van een simultaan model, zoals we reeds eerder hebben afgeleid.

Indien deze vervolgopbrengst in het geheel geen rol speelt en de parameter 0

dus gelijk is aan nul, is er sprake van een putir sequentieel model. In het

algemene geval geldt dat 0 ~ 0 5 1(zie voor een afleiding, Hensher en

Johnson, 1981, pp.110-111). Waarden van de parameter 0 t~issen 0 en 1 geven

aan dat er sprake is van een zekere mate van feedback. Als in de keuzehie-

rarchie eerst keuze aeA wordt gemaakt en vervolgens ke~~ze beBa , dan geeft

de parameter aan in welke mate de mogelijke uit~comst van beBa een terugkop-

pelingseffect heeft naar de keuze van aEA.

De vervolgopbrengst in dit nested logit model kan ook worden geënter-
preteerd als een maat voor de bereikbaarheid (in het bovenvermelde voorbeeld

de bereikbaarheid van de werklocatie vanuit verschillende woonlocaties, zie

Ben-Akiva en Lerman, 1979), of als een maat voor het Marshalliaanse

"consumer surplus" (zie CSI, 1978). Hensher en Johnson (1981) beschouwen de

parameter als een maat voor de gelijksoortigheid van de alternatieven. In

het sequentiële logit model is het mogelijk dat de storingstermen Eiq van de

verschillende alternatieven i onderling correleren. Als nu in ons voorbeeld

de vervolgopbrengst van de woonlocatiekeiaze niet erg zal verschillen tussen

de verschillende werklocaties a, dan zal de variabele Ia niet erg sterk

discrimineren in de keuze van a en zal de bijbehorende parameter klein zijn.

In dat geval is er geen sprake van een sim~iltane keuze doch van een sequen-

tiële keuze. De verwachte vervolgopbrengst van de woonlocatiekeuze heeft dan

weinig of geen invloed op de op een hoger nivea;~ in de beslissingsboom

gelegen werklocatiekeuze.

We schenken nog apart aandacht aan de verschillende soorten attributen

die gebruikt kunnen worden in het logit model. Deze attrib~aten, kenmerken of

karakteristieken, zijn in (2.2.2) aangeduid als S1kq. Het k-de attribuut

varieert dan met het alternatief 1 en met het individu q. In het algemeen

kunnen drie soorten attributen worden onderscheiden, die worden aangeduid

als generieke variabelen, alternatief-specifieke variabelen en alternatief

specifieke constanten (zie Domencich en MeFadden, 1975 en Hensher en

Johnson, 1981, pp.118-121).
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Generieke variabelen variëren in waarde over de alternatie ven en over

de individien. Als bijvoorbeeld in de woonlocatieke~aze een van de attrib~aten

de afstand tot de (reeds vastgelegde) werklocatie is, dan zal deze woon-werk

afstand variëren met de alternatieve woonregio"s. Doordat voor de individuen

de vervoermiddelenbeschikbaarheid niet identiek is zal de perceptie van deze

afstand variëren over de individ~~en. In die zin is de woon-werk afstand dus

een generieke variabele, variërend over zowel de alternatieven als de indi-

vid!~en. Een variant hierop is de generieke variabele op macro-nivea;~. Derge-

lijke variabelen variëren alleen over de alternatieven omdat de individuele

variatie niet bekend is. In het voorbeeld van de woon-werk afstand is het

mogelijk dat geen gegevens bekend zijn over de vervoermiddelenbeschikbaar-

heid van de afzonderlijke individlien en moet worden verondersteld dat deze

voor de individuen gelijk is (zie bv. Anas, 1982). Ook de prijs van bepaalde

goederen (huizen, grond) zal in principe voor alle individ~~en gelijk zijn,

doch wel variëren over de alternatieven (regio`s), zodat dergelijke varia-

belen een macro-generiek karakter dragen. Een andere reden tot het opnemen

van macro variabelen is, dat studies van Gardner (1981) en Navratil en Doyle

(1977) hebben aangetoond dat er sprake is van een bepaalde invloed van macro

variabelen op het micro-economische gedrag. Zo zal het macro-beeld dat

individuen van potentiële woon- of werkregio"s hebben hun perceptie bepalen

van hun individuele mogelijkheden en kansen.

Alternatief specifieke variabelen hebben alleen een waarde voor een of

meer specifieke alternatieven. Voor de overige alternatieven is de waarde

gelijk aan nul. Hoewel een ideaal keuzemodel alleen generieke variabelen

bevat (zie Hensher en Johnson, 1981, pp. 119-120), is het vanwege datapro-

blemen in de praktijk noodzakelijk bepaalde individuele verschillen in

preferenties met behulp van alternatief specifieke variabelen te verklaren.

Zo varieert een aantal persoonlijke, socio-economische karakteristieken,

zoals leeftijd en huishoudenssamenstelling, niet over de alternatieven,

terwijl ze vaak wel een invloed hebben op de ~litkomst van het keuzeproces.

Dergelijke variabelen geven een bepaald verschuivingseffect in de keuze

tussen de alternatieven aan. Zo zullen bijvoorbeeld oudere mensen in de

keuze t!~ssen migreren of niet migreren in het algemeen een voorkeur voor het
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tweede alternatief hebben. Deze voorkeur kan worden verklaard uit de gehech-
theid aan de woonomgeving en de afkeer van het loslaten van allerlei sociale
relaties. Dergelijke voorkeuren kunnen vaak moeilijk of niet via generieke
variabelen tot uitdrukking worden gebracht. Voorts kan een dergelijk at-
tribuut als leeftijd niet als generieke variabele worden gebruikt. Omdat de
waarde niet verschilt over de alternatieven vallen deze waarden in de teller
en de noemer van (2.2.5) tegen elkaar weg en kan de bijbehorende parameter
niet worden geëdentificeerd (zie Mueller, 1982, p.126). Daarom worden der-
gelijke variabelen als een alternatief specifíeke variabele opgenomen, door
ze aan een bepaald alternatief toe te rekenen. Zo kunnen bepaalde verschui-
vingen in de individuele preferenties toch worden meegenomen. In het voor-
beeld kan leeftijd hetzij aan het eerste alternatief (migreren) worden
toegerekend (met als verwachting een negatieve parameter), hetzij aan het
tweede alternatief (niet migreren) met als verwachting een positieve parame-
ter: bij toenemende leeftijd wordt het nut van dit alternatief ceteris
paribus hoger. Alternatief specifieke variabelen variëren meestal wel over
de individuen (bv. leeftijd).

Wanneer een alternatief specifieke variabele in waarde niet verschilt
voor de individuen spreken we over een alternatief specifieke constante.
Deze hebben een bepaalde, voor alle individuen gelijke waarde voor een
bepaald alternatief terwijl voor andere alternatieven de waarde gelijk ís
aan nul. Deze alternatief specifieke constanten representeren het effect van
niet-observeerbare factoren op de keuzeuitkomst. Het gebruik van dergelijke
dummy-variabelen dient ons ínziens zoveel mogelijk te worden vermeden. Een
overmatig gebruik van dergelijke variabelen (zie bv. NEI, 1983b, pp. 132-

135) leidt ertoe dat de verklaring van de waargenomen keuzen voor een be-
langrijk deel wordt opgehangen aan een reeks (vaak multi~interpretabele)
du rrany-variabe len .

Recapitulerend geldt voor de attributen Sikq in (2.2.2) dat we spreken
van een :
a) generieke variabele op micro niveau als Sikq x Sjkq, met j~i als alter~
natieven, en tevens SikqY Sikp' ~t pxq als individuen.
b) generieke variabele op macro niveau als Sikq: Sjkq en tevens Sikq- Sik 'P
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c) alternatief-specifieke variabele als Sikq- Skqx 0 voor een bepaald alter-

natief i en tevens Sjkq- 0 wanneer jxi.

d) alternatief specifieke constante als Sikq- Skx 0 voor een bepaald alter-
natief i en tevens Sjkq- 0 wanneer j:i.

Dit heeft gevolgen voor de parameters Bik, die in (2.2.2) bij deze

attrib:~ten horen. Wanneer een variabele generiek is, is de invloed van deze

variabele op alle alternatieven hetzelfde en kan 3ik worden vervangen door
Bk. Als een variabele alternatief-specifiek of alternatief-constant is,

heeft de variabele alleen voor een bepaald alternatief een waarde ongelijk
aan nul. Ook dan geldt dat er in feite slechts 1 parameter Sik geschat
behoeft te worden en wel die voor het betreffende alternatief i(zie Hensher

en Johnson, 1981, p.45).

Wat de schattingsmethode in het algemeen betreft, is het ~~aidelijk dat
vanwege de niet-lineaire vorm van het model de parameters niet via lineaire

regressie technieken k~annen worden geëdentificeerd. Het is daarom nood-

zakelijk over te gaan op de zgn. maximum likelihood schattings methode,
waarbij de essentie is dat de parameters bepaald worden door het optimali-

seren van de likelihoodf~inctie. De likelihoodfunctie kan geschreven worden
a ls

b - q~1 inl Piq

F.iq
(2.2.17 )

waarbij Fiq - 1 als individu q(q-1,.,Q) kiest voor alternatief i(i-1,.,J)
- 0 elders

Vanwege de produettekens wordt vaker overgegaan tot het maximaliseren

van de loglikelihood, die als een monotone transformatie van de oorspronke-

lijke likelihood dezelfde optimale parameterwaarden genereert en de prod~~et-
tekens omzet in sommatietekens. D~ls:
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~
L- Qn(L) - Eq Ei FiqRn(Piq) (2.2.18)

Indien we nu voor Piq de logit transformatie (met behulp van (2.2.2) en

(2.2.5)) substitueren, ontstaat :

~ exp( Ek Bk Xikq)
L- Eq Ei FIqRn { Ej exp( Ek Bk Xjkq) } (2.2.19)

De parameters Sk worden dan via het maximaliseren van deze loglikeli-

hoodfunetie geschat. De likelihoodfunetie kan worden uitgebreid als we
rekening willen houden met versehillen in keuzesets ( zoals de set van

aanliggende regio's die voor individuen die in verschillende regio"s wonen,

verschillend is) en met mogelijke terugkoppelingseffecten in de beslis-

singsboom via het introduceren van de vervolgopbrengsten.

2.2.1.7 Een nested logit model voor migratie en pendel.

Nadat de theoretische grondslag voor het analyseren van de interdepen-

dentie van pendel en migratie is uiteengezet en de achtergronden van het

nested logit model zijn toegelicht, gaan we nu over tot het schetsen van de

hoofdlijnen van een nested logit model voor pendel en migratie. Kort sa men-

gevat is in het voorgaande afgeleid dat de keuze van een werklocatie en een

woonlocatie kunnen worden gezien als lange termijn beslissingen. Deze mobi-

liteitsbundel kan worden geanalyseerd binnen het kader van een nested logit

model, waarin kan worden getest of er sprake is van een bepaalde keuzehie-

rarchie binnen deze bundel, en zo ja, of er in dat geval terugkoppelingsef-

fecten aanwezig zijn.

Cruciaal is hierbij de vorm van de beslissingsboom. De literatuur geeft

wat dit betreft een aantal aanwijzingen. Zo heeft het NEI (1983a, pp.28-38)

aandacht besteed aan de str~~ctu~ir van het mobiliteitsblok. De conclusie, die

het NEI op basis van een literatuuroverzicht trekt, is dat deze studies geen

eenduidige interpreteerbare empirische resultaten geven om een duidelijke
causaliteitsrichting (zoals eerst werklocatie en dan woonlocatie dan wel
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kelzen toch sim~.~ltaan plaatsvinden, hetgeen evenwel niet strookt :r.et de

ui~3angsstelling dat individ~en in de praktijk niet in staat zijn vele

alternatieven tegelijkertijd tegen elkaar af te wegen. Het NEI gaat daarom

uíL van de res~.lltaten van een eigen enquete, waariit blijkt dat de meeste

individuen antwoorden dat de werklocatieke~~ze dominant is.

Ook Okabe (1977), Beesl2y en Dalvi (197~I) en Vickerman (1984) gaan in

het algemeen ~~it van een dominantie van de werklocatiebeslissing, zeker als

we locaties op een regionaal i.t.t. een stedelijk schaalniveaa definië~en.

We z~~llen deze werkplaatsdominantie als een werkhypothese gebruiken, waarbij

binnen het model za1 worden getoetst of deze dominantie echt aanwezig is,

dan wel dat er toch sprake is van sim~~ltanir.eit.

Bij het ontwerpen van de beslissingsboom gaan we ~iit van het ~~itgangs-

punt dat elk individ~l reeds een woonplaats heeft voordat hij een woonloca-

tiekeaze en een werklocatiekeuze maakt. We duiden deze woonregio in de

~~itgangssit~~atie aan als de oude woonregio. Bij het zoeken naar een werk-

locatie zal men zich in het algemeen bij voorke~ar oriënteren op de naaste

omgeving van deze oude woonregio. In het algemeen zullen personen een werk-

locatie dichtbij deze woonlocatie prefereren omdat in dat geval migratie

niet noodzakelijk is en ook geen lange woon-werk afstanden resulteren. Het

eerste beslissingsmoment dat we onderscheiden is daarmee aan te d~aiden als

de beslissing al dan niet een werklocatie buiten de oude woonregio te

zoeken.
In het geval de werklocatie toch buiten deze o~~de woonregio gezoeht

wordt, doet zich een tweede ke~izemoment voor. Dit hangt samen met de afstand

waarop men deze werklocatie zoekt. Zo suggereert Roseman (1971) een on-

derscheid tassen "total displacement" waarbij zowel woonlocatíe aLg werk-

locatie worden veranderd, en "partial displacement" waarbij slechts een

gedeelte van de activiteitenomgeving wordt veranderd. In dat laatste geval

kan men denken aan een werklocatie buiten de oude woonregio, waarbij men

niet behoeft te migreren omdat pendel een redelijk alternatief vormt. Ook

het NEI (1983a, p.32) maakt een onderscheid t~lssen deze typen beslissingen.

Allereerst kiest het individ~a op een globaal r~iimtelijk schaalniveau voor

een bepaalde activiteitenomgevíng waarin hij wil wonen en werken. Dit is
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analoog aan de keuze van de mate van "displacement". Vervolgens worden op
een lager schaalniveau de feitelijke locaties gekozen, waarbij de keuze van
de werklocatie dominant is. In het empirische onderzoek vertalen we het
kiezen van de mate van displacement met de keuze hetzij in de aanliggende
regio, hetzij in de niet-aanliggende regio te gaan werken, waarbij aanlig-
gendheid refereert aan de ligging m.b.t. de oude woonregio.

De beslissingsboom die resulteert is in Figuur 2.2.1 weergegeven.
Daarbij zijn de sequentiële relaties tussen keuzen aangegeven met een nor~
male lijn (en de richting met een pijl) terwijl de terugkoppelingseffecten
die in het nested loglt model mogelijk zijn, worden aangegeven met een
stippellijn.

Figuur 2.2.1 Beslissingsboom voor woonlocatiekeuze en werklocatiekeuze.

uitgangssit~latie
oude woonregio

werken in oude woonregio?
I r
i ,

nee ~ . ja
~------ f- r~----......-.------------- ~ ---

I ? I

keuze van activiteitenomgeving . veranderen woonregio?
~ ~ ~

---- ~- L--------r.-:. a -..-------- ---. ~- -----r- i r---

I aanliggende niet-aanliggende ja nee I
regio t I regio r

i . i . geen
keuze van . keuze van . verdere
werklocatie werklocatie i . keuze te

~ ? ~ T I : maken
~ . 1

keuze van woonlocatie keuze van woonlocatie keuze van woonlocatie
~--------------------------,-----...--~------..---------..-r------------....-..

Een empirische invulling van deze beslissingsboom wordt in Hoofdstuk 5
van dit proefschríft beschreven. Daar wordt ook nader ingegaan op de ver-
schillende attributen die in de diverse ke~.izemomenten die zijn onderseheiden
het waargenomen keuzegedrag moeten verklaren.
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2.2.2 Arbeidsaanbod en pendeltijd

2.2.2.1 Inleiding.

Na in hoofdsbik 2.1.2 en 2.1.3 de micro-economische theorie besproken

te hebben van het aanbod van arbeid en van pendel, zal in deze paragraaf

aandacht worden gegeven aan de relatie t~issen deze twee onderwerpen. Het

betreft een veld van onderzoek, waar op verschillende terreinen aan is

gewerkt. Globaal zijn er twee belangrijke stromingen die genoemd kunnen

worden; in de eerste plaats de invloed van toetredingskosten op het aanbod

van arbeid en in de tweede plaats de wisselwerking t~issen het aanbod van

arbeid en de ke~~ze van een woonplaats. Het eerste onderwerp heeft vooral

aandacht gekregen binnen de arbeidseconomie; het bordu~art voort op de een-

voudige statische neo-klassieke theorie van het aanbod van arbeid waarbij

wordt onderzocht welke de invloed is van drempels op deelname aan het be-

roepsleven en op het aantal te werken uren. Als voorbeeld van deze drempels

kan gedacht worden aan geldelijke kosten die gepaard gaan met werken, zoals

kosten voor kinderoppas (zie b.v. Heckman, 1976) en pendel (zie b.v. Cogan,

1981, Hausman, 1980 en Hanoeh, 1976). Naast deze geldelijke kosten is er

nat~~urlijk ook de pendeltijd die samengaat met werken en die ook deelname en

het aantal werkuren zal be'invloeden: Pendeltijd J zal immers door de tijd-

restrictie H f L- T, die nu verandert in H t L t J- T, een nie~~w op-

timum voor L en H geven (Cogan, 1981, Perlman, 1969).

In de literat~~~~r over drempels in het aanbod van arbeid wordt niet met

een natsf~inctie gewerkt waarin pendeltijd is opgenomen. In een tweede strom-

ing van onderzoek over de relatie tussen pendel en arbeidsaanbod komt dit

wel aan de orde. Dit tweede onderwerp richt zich via de wisselwerking van

arbeidsaanbod en woonplaatske~~ze op pendeltijd en is daarom met narr.e binnen

de regionale economie van belang. Onderzoek richt zich hier op de relatie

tussen pendeltijd en de prijzen van h,~izen, de zogenaamde bid-rent c~irve, en

op de relatie tissen pendeltijd en de loonvoet (White, 1977; Madden, 1977;

Wales, 1978; 01, 1976). In het navolgende zullen beide onderwerpen aan de

orde komen.



2.2.2.2 Arbeidsaanbod en drempels

Zoals in de inleiding al is gesteld introduceert de literat~ur over

arbeidsaanbod en drempels, pendeltijd niet als apart arg~ment in de nuts-

funetie. Uitgangspunt bij de bespreking van de invloed van drempels op het

aanbod van arbeid is het statisch neo-klassieke model ~lit hoofdst~k 2.1.3.1.

Het individu maximeert de nutsf~~nctie

U : U(C, L)

met budgetrestrictie

C:wHt Yn

en tijdrestrictie

(2.2.21)

(2.2.22)

H t L - T (2.2.23)

Kosten die samenhangen met werken zullen via het niet-arbeidsinkomen Yn

als een inkomenseffect de keuze tusesn C en L be'invloeden.In Figuur 2.2.2 en

Figuur 2.2.3 wordt een en ander ge'illustreerd.
c~
c2
c3

C

Fig. 2.2.2 Arbeidsaanbod en kosten.
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In Figuur 2.2.2 geeft de lijn vtct de budgetlijn weer waarlangs het
individu een optimum kiest rakend aan de indifferentiecurve Ut. Het is de
originele sit~latie zonder introduktie van kosten die gepaard gaan met wer-
ken. Het punt vt is het punt waarvoor geldt dat H a 0. De raaklijn door vt
aan een indifferentiecurve bepaalt de hoogte van het reservatieloon, hetgeen
de loonvoet was waarbij het individu niet meer wilde werken. Introductie van
geldelijk kosten ter grootte van vt-v2 verlaagt de budgetcurve, analoog aan
een inkomenseffekt. Het individu zal nu kiezen tussen het punt vt (het niet-
werken punt) en een punt langs de nieuwe b~idgetlijn v2c2 . Als het individ~~
besluit te werken zal een optimum langs v2 c2 worden gezocht. Het gevolg van
het inkomenseffekt is, dat de vraag naar C en L zal afnemen (als C en L

normale goederen zijn), en dat dus het aanbod van H zal toenemen.
Een verdere verhoging van de pendelkosten zal de budgetcurve doen

raken aan de indifferentiecurve, die het reservatieloon bepaalde. Voor het
individu is het dan niet zínvol meer te werken.
De relatie tussen de loonvoet w en het aantal te werken uren H, oftewel de

arbeidsaanbodcurve kan weergegeven worden in Figuur 2.2.3.

Fíg 2.2.3 Arbeidsaanbod, pendelkosten en een verandering van de loonvoet.
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Een daling van de loonvoet vanuit punt v2 zal de budgetlijn ~~itein-

delijk doen raken aan de indifferentiecurve door v~. Bij die loonvoet zal

het individu niet meer willen werken. Dit res~.altaat heeft belangrijke gevol-

gen. Immers de dalende loonvoet laat het aantal ~aren werk H niet meer con-

tinu naar 0 teruglopen, maar stopt bij een minimaal aantal te werken uren

H~. De hierbij behorende loonvoet vervangt het originele reservatieloon. In

feite wordt er een nie~iw reservatieloon gedefinieerd: De hoek van de budget-

lijn door v2, die raakt aan U3. Dit nie~we reservatieloon is hoger dan het

oude. Samenvattend heeft de introductie van geldelijke kosten dus drie

gevolgen. In de eerste plaats stijgt met de pendelkosten het aantal te

werken uren H door een inkomenseffekt. In de tweede plaats ontstaat er een

discontinue arbeidsaanbodcurve en ten derde stijgt het reservatieloon.

In afwijking van pendelkosten heeft pendeltijd iets andere gevolgen

voor het aanbod van arbeid. Pendeltijd J verandert namelijk zowel de tijd-

restrictie als de budgetrestrictie. Substit~atie van de nieuwe tijdrestrictie

H t L t J~ T (2.2.24)

in (2.2.2~) geeft:

C 4 wL - w(T-J) t Yn (2.2.25)

Ogenschijnlijk lijkt dan pendeltijd analoog behandeld te kunnen worden

aan geldelijke kosten: via een inkomenseffekt. Zie Figuur 2.2.4.

Immers vanuit het punt v~ , het hoekpunt waar het individu niet meer

zal willen werken, zal pendeltijd J de b~~dgetlijn evenwijdig aan de o:zde

budgetcurve verschuiven naar v2 c2. Hierdoor zullen C en L dalen. Tegelij-

kertijd daalt echter ook de totale tijd T die beschikbaar is naar T-J.

Hierdoor daalt H. Het gecombineerde effekt zal zowel L als H doen dalen.

(Killingsworth, 1983, p. 26).
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L

Fig. 2.2.4 Arbeidsaanbod en pendeltijd.

Evenals dat bij geldelijke kosten het geval is zal pendeltijd ook het

reservatieloon beinvloeden (zie Figuur 2.2.5)

Fig. 2.2.5 Pendeltijd en een veranderende loonvoet.
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Bij een pendeltijd ter grootte v2v~ kan een dalende loonvoet uitein-

delijk raken aan de indifferentiecurve U3. Dit is de nutsc~lrve, die het
originele reservatieloon definieerde. Het is dan bij dit nutsnivo niet

zinvol meer te werken. De bijbehorende loonvoet (de hoek van de budgetlijn
aan U3) definieert een nieuw reservatieloon, dat hoger ligt dan het oude.

Een gevolg hiervan is, dat de arbeidsaanbodcurve niet meer continue naar 0
terugloopt. Er ontstaat een minimum voor te werken uren.

De uiteenrafeling van toetredingskosten in geldelijke kosten en pendel-
tijd is verdedigbaar omdat beide verschillende effekten hebben op arbeids-
aanbod. Aan de andere kant hangen beide ~iteraard ook sterk samen: Met geld
kan in principe pendeltijd worden bekort, zodat er een soort trade-off
best aat tussen geldelijke kosten en pendeltijd. Cogan (1980) breidt daarom

model (2.2.21), (2.2.22), (2.2.24) uit met een kostenc~~rve, die de relatie
weergeeft tussen geldelijke kosten en pendeltijd:

U - U (C, L)

C z wH t Y - G
n

H t L t J- T

G ~ f(J)

met G- geldelijke kosten van pendel
f - kostencurve.
J - pendeltijd

(2.2.26)

Op de oplossing van dit model zal hier niet verder worden ingegaan. Bij
de bespreking van de schatting van discontinue arbeidsaanbodfuneties zal wel
een ander model van Cogan aan de orde komen, waar expliclet aandacht wordt
besteed aan het endogene karakter van G en J.
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2.2.2.3. Econometrische problemen bii de sehatting van arbeidsaanbodfuneties

met geldelijke kosten en pendeltijd.

De effekten van drempels op arbeidsaanbod, zoals die in de vorige

paragraaf zijn beschreven, vereisen mogelijk bijstelling van de schatting

van arbeidsaanbodfuneties ui~ hoofdst~sk 2.1.3.3. De funeties die daar zijn

geformuleerd zijn namelijk gebaseerd op het selectiecriterium H) 0, dan wel

w~ w~. Beide criteria vervallen echter in eerste instantie, omdat drempels

een discontinue arbeidsaanbodfunctie creëren met een bepaald minim~im aan te

werken uren.
De eerste methode die in 2.1.3.3 werd besproken, voerde een probit-

schatting uit voor de kans, dat een individu zou werken, gevolgd door een

OLS-schatting voor het aantal uren werk H. Het ging daarbij om de zogenaamde

Heckman-procedure, waarin via een parameter gecorrigeerd wordt voor selecti-

vity-bias. Killingsworth (1983, p.158) merkt op dat met drempels deze metho-

de echter gevolgd kan blijven worden, omdat de probit-schatting zowel voor

continue als discontinue arbeidsaanbodfuneties kan worden uitgevoerd. Nadeel

van deze methode is echter, dat de factoren die de discontinuïteit veroor-

zaken verhuld blijven. In de tweede methode uit 2.1.3.3 kan hier echter meer

expliciet aandacht aan worden gegeven:

Gegeven waren twee vergelijkingen: voor de marginale substit~stievoet m

en de loonvoet w:

mi - Qi6 t uHi t vi (i - 1,....,T) (2.2.27)

wi - ZiY t ui (i : 1,.....,T) (2.2.28)

De kans dat individu i zal werken kon worden bepaald door voor H z 0 de

marginale substitutievoet m gelijk te stellen aan het reservatieloon w~,

waarna het selectiecriterium w~ w~ kon worden verwerkt:

Pr Cw ~ w~7 ~ Pr CZíY - Qiá ~ vi - ui7 (2.2.29)
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Bij een bepaald minimlm aan te werken uren, met een daarbij passsend
nieuw reservatieloon, kan deze probit-sehatting niet meer zo worden opgezet,
omdat H a 0 niet meer in de vergelijking voor m kan worden gesubstit~~eerd.
Een alternatief kan zijn door een nieuwe vergelijking op te zetten voor een
nieuw te definiëren reservatieloon, w~~, zoals dat in de vorige paragraaf is
besehreven. Dit reservatieloon wordt niet alleen beïnvloed door de variabe-
len Q uit de vergelijking voor de marginale substit~tievoet, maar ook door
pendeltijd en pendelkosten. Ons beperkend tot pendeltijd J luidt de ver-
gelijking voor w~~:

wi~ 3
Qin }~ Ji } vi (i - 1,....,T) (2.2.30)

De kans, dat individu i werkt is dan gelijk aan

Pr Cw ~ w~~] 3 Pr CZiY - Qin f~Ji ~ vi - ui7 (z.2.3t)

Bij deze probit doet zich nu echter het probleem voor dat pendeltijd J
niet bekend is voor personen die niet werken. Hetgeen betekent dat deze
probit niet berekend kan worden. Ondanks deze handicap is het toch mogelijk
voor aantallen uren en de loonvoet vergelijkingen op te zetten en schattin-
gen u1t te voeren, en wel op basis van informatie van werkenden alleen via
een truncated model. Voor de analyse van het aantal uren H, die worden
gewerkt, kan worden teruggegaan naar de vergelijkingen voor de marginale
substitutievoet en de loonvoet. In het optímum zal immers gelden dat deze
marginale substitutievoet van consumptie voor vrije tijd gelijk is aan de
loonvoet. Evenals dat bij het reservatieloon w~~ het geval is, kan worden
verondersteld, dat de substitutievoet mede wordt bepaald door tijdkosten J:

mi s Qin }~Ji t vHi t vi (i E 1,...,N) (2.2.32)
met N - aantal werkenden

In het optimum geldt dan, dat
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H.~1

ZiY - Qin - ~Ji
u u

~i-v
t i (i - 1,...,K) (2.2.33)

Met behulp van de likelihood in (2.1.25) kan dan een likelihood worden

geformuleerd voor het sim~.iltane systeem van loonvoet en aantallen uren werk,

alleen voor werkenden; er moet dan gecorrigeerd werden voor de kans dat een

persoon werkt. ( Zie voor een voorbeeld (2.1.26))

Cogan, 1980 en ~981 volgt een geheel andere route om pendelkosten en

pendeltijd te verwerken. We zullen dit heel in het kort bespreken. Deze

auteur coneentreert zich op het minimum aantal uren, dat een individ~~ bereid

is te werken. Dit minimum, de zogenaamde
geacht door

HOi - a1 Gi r a2 Ji } R1ia3 } E1i

met

reservatie-uren H0, wordt bepaald

Gi - geldelijke kosten

J1 - pendeltijd

Q1i L vector van exogene determinanten voor H0.

(2.2.3~)

Het werkelijk aantal ~lren wordt gegeven door:

Hi - 81 wi t B2 Gi } s3 Ji } Q2i~4 } E2i (2.2.35)

met

Q2i - vector van exogene determinanten voor H

Met vergelijkingen voor pendelkosten Gi, pendeltijd Ji en de loonvoet

wi, modelleert Cogan vervolgens de kans dat een individ~~ niet werkt.
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Pendelkosten worden bepaald geacht door de loonvoet en exogene deter-
minanten Q3i.
Gi - O~wi } Q3i02 } E3i

Pendeltijd Jiwordt bepaald door de loonvoet en exogenen Q4i.

Ji - ~1wi } Q4i~2 } E4i

Verder wordt de loonvoet gedetermineerd door exogenen QSi.
wi ~ Q5iY } E5i'
De kans dat een individ~i niet werkt is dan gelijk aan:

Pr Ci werkt niet] - Pr [Hi ~ HOi ]- Pr CDi C E21 - E~1] (2.2.36)

waarin voor Di de exogenen voor Hi, Hoi, Gi, Ji, en wi zijn verwerkt.

Gebr~ik makend van deze probit zet Cogan een likelihoodfunetie op voor
het schatten van een arbeidsaanbodfunetie. Voor een individ~a dat werkt geldt

nu, dat Hi - HOi ~ 0. Omdat HOi echter niet waarneembaar is, zal

Hi - a~Ci - a2Ji - Q1ia3 ~ e~i of, kort weergegeven

Hi - aFi ~ eti (2.2.37)

Met behulp van dit gegeven wordt met een vijf-variate dichtheidsf~netie de

volgende likelihoodfï~netie afgeleid

N T Hi-aFi
L-1'1 PrCDi~ e2i' E~i~ i-Nt1

~ f(e2i,e3i,eui,ESi,E~i)de~i (2.2.38)

met
N z aantal niet-werkende individ~len
T-N ~ aantal werkende individ~en
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f - vijf-variate normale dichtheidsfunctie.

Omdat Cogan niet de beschikking heeft over data voor G en J, schat hij

de likelihoodf~lnetie in een gereduceerde vorm, met f1(E2, e5, el). Hij vindt

een significante relatie voor de vergelijking voor het minim~am aantal ~~ren

H~ , maar voegt daar curie~s genoeg aan toe, dat de grote constante in de

vergelijking aangeeft, dat het minim~m aantal ~~ren H~ niet primair wordt

be'invloed door drempels. (Cogan, 1981, p. 962).

Bij de bespreking van arbeidsaanbod en pendel tot nu toe, is er van

uitgegaan dat een nutsfunetie wordt geoptimeerd met twee argumenten, name-

lijk cons~.~mptie en vrije tijd. Pendeltijd en pendelkosten hadden d~is slechts

invloed op de ke~~ze tussen C en L. De woonplaatske~.~ze, die mede van invloed

zal zijn op de pendeltijd, staat in dit model niet ter diskussie. In de

volgende paragrafen zal aandacht worden gegeven aan een uitbreiding van de

m~tsfunctie met een argument, dat deze keuze weerspiegelt.

2.2.2.4 Arbeidsaanbod en woonplaatskeuze

Binnen de regionale economie bestaat een uitgebreide literatuur over de

ke~ize van woonplaats door individ~len. (Zie Anas, 1982 voor een overzicht).

Een centrale rol bij de theorievorming over dit onderwerp speelt de bid-rent

c~~rve, díe een relatie weergeeft tussen de prijs die de consument wil beta-

len voor een bepaald huis en de afstand tot de werkplaats (Alonso, 1964). De

gangbare vorm voor deze curve is:

-bD
r - r~ e (2.2.39 )

waarb ij

D - afstand tot de werkplaats

r - prijs die voor een bepaald huis wordt betaald

b, r~ - constanten.
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De curve geeft weer, dat de woonplaatskeuze een samenhangend besluit is

van de afstand tot het werk en de reservatieprijs voor een h~.~is: Des te
hoger de huizenprijzen, des te korter de afstand tot het werk. Alhoewel de

theorie ontwikkeld is voor de typisch urbane gebieden van Amerika rond de
eeuwwisseling, met een centraal gelegen zakenwijk en daarom heen de woonwij-

ken, wordt de curve vrij ruim toegepast. Oi (1976) vertaalt de bid-rent
curve naar een relatie tussen huizenprijzen en pendeltijd in een algemeen
model voor woonplaatske~~ze.

Om een relatie te leggen met arbeidsaanbod kan het nutsraamwerk voor de
keuze tussen C en L in hoofdstuk 2.1.1 uitgebreid worden met een argument
voor het goed "wonen", S, met daaraan verbonden de prijs r. Daarbij moet

verduide lijkt worden wat met S wordt bedoeld. Immers, bij vríje tijd L gaat

het om aantallen uren, maar bij S kunnen we niet in aantallen denken. Oi
(1976) en Wales (1978) spreken over de ruimte die samenhangt met een bepaald

huis, waarbij Wales dit operationaliseert naar het aantal kamers voor het

betreffende huis.

Verondersteld kan nu worden, dat de volgende nutsfunctie wordt

gemaximeerd:

U z U(C, L, S)

met als budgetrestrictie

C f rS - wH t Yn

en tijdrestrictie

(2.2.40)

(2.2.41)

H t L t J a T (2.2.42)

Daaraan moet worden toegevoegd een curve die de relatie weergeeft tussen de

afstand en de prijs van wonen. Daarvoor gebruiken we de relatie die geldt in
het evenwichtspunt en waarvoor dus de werkelijke prijzen ingezet kunnen

worden :
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r - f(X, J) (2.2.43)

We benaderen in deze f;~netie afstand met pendeltijd en verder voegen we

een exogene variabele X toe ( Oi neemt bijvoorbeeld snelheid van vervoer

op). Merk op dat in dit model J niet in de nutsfanctie is opgenomen, dus J

wordt niet als een nuttigheid of als een disnut gezien. Voor dit model

suggereert Oi (1976) een tamelijk omslachtige oplossingsmethode in twee

stappen. In de eerste plaats wordt voor een gegeven woonplaats, dus voor een

vaste pendelafstand J, de nutsfinctie (2.2.40) geoptimeerd zonder de

restrictie van de bid-rent curve: Ux(J) - U(C~, Lx, S~). Voor dit optimum

kannen de eerste orde voorwaarden van Lagrsnge worden afgeleid. In een

tweede stap wordt dan de pendelafstand gevarieerd. Dit leidt tot

prijsveranderingen via o.a. de bid-rent c~irve. De totaaldifferentiaal liidt:

dU~(J) - U dL ~ U dC t U dS

dJ

met

L dJ C dJ S dJ
(2.2.44 )

UL, U~ en US als marginale n~attigheden van L, C en S.

Bij volledig evenwicht zal n~a volgens Oi gelden, dat de differentiaal

gelijk is aan nt~l, omdat als de differentiaal ongelijk is aan nul een hoger

maxim;am bereikt kan worden door J verder te variëren:

dU~(J ) - 0

dJ

In principe, zoals Oi (1976, p.229) dit uitdrukt, kan dan met behulp

van een volledig vraagsysteem voor L, S en C en met vergelijking (2.2.44)

het optim~lm worden bepaald voor L, S, C en J.

Het systeem in de vergelijkingen (2.2.41) -(2.2.44) kan uitgebreid

worden door J als argument in de n~itsfinetie op te nemen. De argimentatie

hiervoor ligt in de erkenning dat pendei in principe vervelend is, of dat
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pendeltijd, evenals vrije tijd, nut oplevert. Aan het eerste heeft Oi (1976)
eveneens aandacht besteeed en het tweede is door Wales (1978) uitgewerkt.
Voor beide modellen is er het probleem dat er een prijs voor pendeltijd
gegeven moet worden. Immers, de gevraagde hoeveelheden goederen moeten
worden uitgedrukt in de relatieve prijzen. Opgemerkt zij, dat dit problee m
raakt aan de discussie die in de verkeers- en vervoerseconomie wordt gevoerd
over de waarde van tijd (Zie Daly, 1978 en Hensher, 1978). Kort weergege ven
vínden transporteconomen een schatting van de waarde van tijd, door de vraag
naar het goed "transport" te eval~aeren bij verschillende routes of trans-
portmiddelen, en zo de impliciete prijs van tijdsvoordeel op te lossen.

Oi en Wales zoeken andere oplossingen om een schatting voor de prijs
van pende ltijd te verkrijgen. Oi relateert het marginale nut van pendeltijd
(UJ) aan het marginale nut van vrije tijd (UL):

UJ - aUL (2.2.45)

Door de tweetrapsprocedure toe te passen die hier boven reeds is be-
schreven modelleert Oi de vraag naar L, C, S en J.

Wales heeft een ingenie~aze methode ontwikkeld om de waarde van pendel-
tijd te bepalen. Verondersteld wordt dat de volgende nutsfunetie wordt
gemaximeerd:

U- U(L, J, S, C) (2.2.46)

met als budgetrestrictie, tijdrestrictie en bid-rent curve:

C t rS a wH t Yn

H t L t J- T

r - f(X, J)
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Door n~ (2.2.48) en (2.2.49) in de bldgetrestrictie te s~lbstit~eren verkrij-

gen we:

C t f(X, J).S f wL ~ wJ - wT t Y (2.2.50)n

Deze budgetrestrictie is niet-lineaír, maar door in het optimum L~, J~,

S~, C~ een Taylor reeks te ontwikkelen is het mogelijk een gelineariseerde

budgetrestrictie te formuleren:

~óf X JwL t(w t S~ ' ).J t f(X, J~).S t C- M (2.2.51)
SJ

met
~

M- wL~ 4(w t S~r óf(X, J
).J~ t f(X, J~).S~ t C~

óJ

Uit (2.2.51) kan nu worden afgeleid dat de prijs van vrije tijd L

gelijk is aan w, de prijs van huizan S gelijk aan f(X, J) en dat de prijs

van pendeltijd

p - w t S óf(X, J)

J óJ

Wales veronderstelt voor de f~~nctie f de vorm

r - XS JY

waardoor

p - w t Y, rS
J J

(2.2.52)

(2.2.53)

(2.2.5u)

De pri j s van pende lt i jd is dan ge li j k aan de loonvoet pl~~s een cor-

rectie, die afhangt van de reductíe in de uit3aven voor h~izen.
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Dit resultaat stelt Wales in staat een vraagsysteem voor L, J, S en C

te schatten, incl!lsief de parameter Y in (2.2.53). Dit laatste levert dus

een impliciete schatting van de waarde van tijd.
Er zijn volgens Wales twee problemen met bovenstaand model. In de

eerste plaats erkent Wales, dat het gebruik van de bid-rent c:zrve alleen
geldt voor een urbaan gebied met een centraal gelegen zakendistrict. In de

steekproef die Wales gebruikt geldt deze voorwaarde echter niet, waardoer in
de bid-rent curve een specificatiefout wordt ge'introduceerd. Belangrijker is

echter een tweede probleem, dat Wales waarden voor de parameter Y vindt die
de prijs van pendeltijd, pJ, negatief maken. Naar de mening van Wales is dit
echter onmogelijk, omdat het marginale nut van pendeltijd door hem als
positief is gedefinieerd (Wales, 1978, p. 216, noot 3). Hij corrigeert de

steekproef dan ook door de waarnemingen weg te laten die de negatieve prij-
zen veroorzaken. Deze procedure moet echter van de hand worden gewezen: Het

result aat van Wales" onderzoek kan niet kloppend gemaakt worden door waar-
nemingen weg te laten. Er kan overigens worden afgeleid dat de waarde van

pendelti.jd juist negatief moet zijn, als pendeltijd J als een disn~at wordt
opgevat. Pendelen wordt dan geacht a1s vervelend ervaren te worden met als

consequentie, dat het marginale nut van J kleiner is dan nul. In dit geval
kunnen we -J opnemen in de nutsfunetie, onder de vooronderstelling U-J ~ 0.

Er kan dan worden bewezen dat p-J ~ 0:

Maximering van de nutsf~snctie

U - U(C, L, -J, S) (2.2.55)

met als budgetrestrictie

C t f(X, J).S t wL t wJ - wT t Yn (2.2.56)

geeft als Lagrange funetie:

V- U(C, L, -J, S) - a[wL t wJ t f(X, J).S t C- wT - Yn] (2.2.57)

De eerste orde voorwaarden voor L en -J luiden dan:
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bU - aw - 0
ëL

bll - a ~-w t S. óf j- 0
ó-J ó-J

Omdat d~ ~ 0 blijkt ~~it (2.2.58) dat a~ 0
óL

(2.2.5tS)

(2.2.59)

Als óU ~ 0 geldt d~~s ook volgens (2.2.59) dat: -w t~ óf ~ ~

ó-J ó-J

Met (2.2.53) is dan

p- J - -w - Yrs ~ 0
J

Maar dan geldt ook dat

w t Y rs ~ 0
J

(2.2.60)

(2.2.61)

hetgeen impliceert dat als J wordt gezien als een disnut, de prijs van

pendeltijd in (2.2.54) per definitie negatief moet zijn.

Onder de veronderstelling dat pendelen in principe als vervelend wordt

ervaren, zal ook de arbeidsaanbodf~anetie andere waarden voor de parameters

te zien geven dan Wales schat.Dit neemt niet weg, dat de methode die Wales

toepast vernie~awend is en waard is met analoog datamateriaal opnie~w geschat

te worden. In ons onderzoek is het niet mogelijk de methode van Wales te

gebr~aiken, omdat we niet de beschikking hebben over data betreff~nde het

goed "huizen". Een alternatief is echter om een soort loonfunctie te speci-

ficeren die een relatie legt t~ssen de loonvoet en pendeltijd. Het is een

alternatief dat ges:lggereerd wordt door f4adden (1977) die, als zij probeert

te verklaren waarom in de empirische literat~~~r een positieve relatie wordt

gevonden t~issen de loonvoet en pendeltijd, tot twee mogelijke verklaringen

komt. Allereerst is het mogelijk dat werknemers met hogere lonen geprikkeld
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moeten worden langer te pendelen. Maar, stelt zij, het is ook zeer wel
mogelijk dat oorzaak en gevolg wat dit betreft anders liggen.Immers, hogere
inkomens hebben een grotere vraag naar ruimte (als land een normaal goed
is), dus zullen hogere inkomens verder van het zakendistrict wonen. Een
positieve relatie tussen loonvoet en pendeltijd is dan eigenlijk niet meer
dan een weerspiegeling van verschillen in bid-rent c!xrves t~ssen inkomens-
klassen. Anders gezegd, een relatie t~issen loonvoet en pendeltijd is een
soort gereduceerde vorm van de bid-rent curve (Madden, 1977, p.161).

Gebruik makend van de methode van Wales, kan n~a met ons datamateriaal
een alternatief model worden opgezet. Veronderstel dat het individ~~ de
volgende nutsfunetie maximeert:

U ~ U(C, L, -J) (2.2.62)

met

áU ~ óU áU ~ ~
áC óL, á-J

C en L worden dus als een nuttigheid opgevat en J als een disnut. Budget- en
tijdrestrictie worden weergegeven door:

C - wH t Yn (2.2.63)

L t H t J- T (2.2.6~)

Daarnaast wordt een positieve relatie verondersteld t~issen de loonvoet en
pendeltijd

w~ f(X, J) - aXS JY (2.2.65)

met
X- exogene determinanten van de loonvoet.
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Substit~aering van (2.2.64) en (2.2.65) in (2.2.63) geeft

C t f(X, J).L t f(X, J).J - f(X, J).T f Yn (2.2.66)

Deze niet-lineaire b~idgetrestrictie kan gelineariseerd worden door in

het optim~~m C~, L~, -J~ een Taylor-reeks te ontwikkelen:

CtL.f(X,J~)t(-J).C-f(X,J')-H~.6f ] L Y tT.f(X,J~)tJ~.[H~.óf ] (2.2.67)
ó-J n 6-J

Hieruit blijkt dat de prijs van vrije tijd gelijk is aan de loonvoet en
dat de prijs van een vermindering van pendeltijd gelijk is aan:

~
p-J --f(X, J~) - H~ óf --w~ t Y. w H (2.2.68)

ó-J J~

Een interpretatie van deze vergelijking kan gevonden worden door een

toename van pendeltijd te veronderstellen:

pJ - w - Y wH

J
(2.2.69)

Een toename in pendeltijd kost het individ,~ het inkomen van een uur
werktijd, maar geeft per pendel~l~lr een hoger weekinkomen. Immers, de loon-
voet stijgt door de veronderstelde relatie in (2.2.65) en dit leidt via het
aantal werk~lren H per week tot een hoger inkomen.

2.2.2.5 Schatting van arbeidsaanbodfuneties met een relatie voor woon-

plaatske~~ze

Verwerking van woonplaatske~~ze in een nutsraamwerk voor de ke~ize tassen
cons~imptie en vrije tijd vereist geen grondige bijstelling van de schatting
van arbeidsaanbodfuncties ~~it hoofdstik 2.1.3.3. De berekening swijze wordt
echter gecompliceerder.
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Er wordt in deze paragraaf uitgegaan van het simpele model (2.2.62) -
(2.2.65), waarin voor de woonplaatske~ize een positieve relatie wordt veron-
dersteld t~~ssen de loonvoet en pendeltijd. Een van de methoden die in
2.1.3.1 is besproken om een arbeidsaanbodfunctie te verkrijgen is om een
kostenfunetie te definiëren, die de minim~am uitgaven weergeeft, noodzakelijk
om een bepaald nutsniveau te bereiken bij gegeven prijzen. Door deze f~anetie
te differentiëren naar de prijzen worden vraagf~~ncties verkregen. Deaton en
Muellbauer (1980) hebben op deze wijze een vraagsysteem afgeleid onder de
naam Almost Ideal Demand System, dat op het model (2.2.62) -(2.2.65) kan
worden toegepast.

Het Almost Ideal Demand System kan als volgt ~,~orden weergegeven. De
vraagvergelijkingen luiden in budgetaandelen, dat wil zeggen dat de ~ait3aven
voor goed i gedeeld worden door het zogenaamde "full income".

PiGi
(2.2.70 )

met

M

pi - prijs van goed Gi (i - C, L, -J)
pc - 1
pL - f(X, J)

p~J --f(X, J) t Y.f(X, J) J

M - Yn t T.f(X, J) - Y.H.f(X, J)

Er geldt nu dat

Si - ai t E air loB(Pr) t Si log(MIA)
r

(2.2.71)

met: log(A) - a0 t E ak log(pk) }~ E E ak log(Pk) log(pr)
k 2 r k

terwijl de parameters moeten voldoen aan:
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' Ea.-1; Ea. -0; LE3.-0; Ea. -0; a. -a (i,r,k - C,L,-J)
i 1 i lr i 1 r ir ir r i

Het vraagsysteem op basis van model (2.2.62) -(2.2.65) levert drie vraag-

vergelijkingen, een definitievergelijking voor p-J en verder een definitie-

vergelijking die aangeeft dat de budgetaandelen optellen tot 1. Als we aan

de vraagvergelijkingen een storingsterm toevoegen kan een en ander worden

samengevat door:

~- F~(P-J, w. Yn) t:~~ - F2(L, -J, w, Yn) t a~ (2.2.72)
M

w-L - F3(p-J' w' Yn) } u2 - F y(L, -J, w, Yn) t a2 (2.2.'73)
M

p-J.(-J)

M

met

- F5(P-J, w, Yn) t a3 - F6(L, -J, w, Yn) t 13 (2.2.7~)

M- Y t w.T - Y.w.H
n

en
C w.L p-J.(-J)- t - t - 1
M M M

(2.2.75 )

(2 .2.76 )

Om een likelihoodfunctie te constr~,leren ten einde het systeem te schat-

ten, kan een vergelijking worden weggelaten, omdat de b;idgetaandelen tot 1

sommeren. Als de vergelijking voor C wordt weggelaten kan de kansdichtheid

voor Li en -Ji geschreven worden als:

P(Li' -Ji) - P(12i' ~~3i) ' Jacobiaan (2.2.77 )

waarbij ~i2 en u3 gedefinieerd worden door (2.2.73) en (2..2.7~). P(u2, u3) is

de gezamenlijke kansdichtheid voor u2 en ~i3.
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Verondersteld wordt dat u2 - N(o, aZ), u3 - n(o, 03) en dat er een covarian-
tie van nul is tussen u2 en u3.

Zoals uit hoofdstuk 2.1.3.4 bleek is de formule~ing van een likelíhood-
f~~netie afhankelijk van de vraag in hoeverre gebruik kan worden gemaakt van
informatie van werkenden en nietnwerkenden. In dit geval moet echter ook een
aanname gemaakt worden over de vraag in hoeverre informatie beschikbaar is
over pendeltijd. Onder de veronderstelling dat slechts informatie beschik-
baar is over werkenden en verder slechts over individ~zen die pendelen, kan
een variatie worden toegepast op de laatste methode iit 2.1.3.4.

J~ 0 impliceert -J C 0
H- T ~ L- J~ 0 impliceert L C T- J

Als de likelihoodfunetie wordt geformuleerd voor werkende individ-~en met een
positieve pendeltijd, dient de kansdichtheid voor Li en -Ji gecorrigeerd te
worden voor de kans dat L ~ T- J en -J ~ 0:

N P( Li, - Ji)
L' - n (2.2.78)

i~1 O~r TmJ f P(T1, T2) dt~ dt2

Met deze likelihoodf~inetie kan het vraagsysteem (2.2.72) -(2.2.76)
worden geschat incl~asief de parameter Y, waarmee de waarde van pendeltijd
kan worden berekend.

2.2.3.Migratie en deelname aan het beroepsleven.

In tegenstelling tot datgene wat in par. 2.2.2. is besproken over de
interaktie van pendel en deelname, is voor de relatie t~lssen deelname en
migratie een minder direkt theoretisch verband te leggen. Bij schoolver-
laters die een baan elders vinden (en dus verhuizen) kan een causaal verband
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worden aangegeven. Uerder zal werkloosheid (als we de Angelsaksische con-
ventie bij micro-arbeidsaanbodonderzoek aanho~~den, die werklozen als niet-
participanten bestempelt) een prikkel zijn te migreren ( zie Bartel, 1979 en
Black, 1983 voor het Loetsen van deze relaties met Amerikaans datama-
teriaal). Maar in de meeste gevallen zal bij migratie geen sprake zijn van
een verandering in de participatiestabis. De vraag verder of migratie het
aantal te werken uren be'invloedt, of, omgekeerd, of de werktijd de migratie-
geneigdheid bepaalt, heeft geen grote rol i n de literatu~ir gespeeld.

Recent zijn deze vragen echter meer naar voren gehaald door de gevolgen
te onderzoeken van migratie voor de verschillende personen binnen een gezin.
J~~ist binnen sa menlevingspatronen als het gezin zal immers de migratie van
bv. het hoofd van het huishouden, in veel gevallen de man, de beroepsmoge-
lijkheden van de vrouw sterk bepalen ( zie Davanzo, 1981 voor een bespre-
king). In een artikel over "family migration decisions" concl~~deert Mincer
(1978) het volgende:

"Migration tends to reduce the ~inemployment of inen and to increase the
unemployment of women, since women tend to be tied movers. But to the
extent that men are tied, unemployed men with working wives tend to
search longer at the orígin than unemployed husbands of non-working
wives, even i f they event~~ally migrate. Migrating wives experience
increases in unemployment, reductions in employment and labor force
withdrawals at destination, and the effects inerease with distance "
(P771).

De laatste zin geeft aan welke de negatieve gevolgen kunnen zijn voor meemi-
grerende personen: werkloosheid, minder werktijd of ter!igtrekking uit de
beroepsbevolking.

In een eenvo~ldig model met een nutsf~nctie voor het gezin ais geheel
geeft Sandell (1977) de interactie t~~ssen migratie en deelname weer; het
gezin wordt verondersteld de volgende n~atsfanctie te maxi:neren:

U - U (Lw , Lh , C)

met als randvoorwaarden:
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H t L - T
w w w

Hh t Lh - Th

C- Cw } Ch - Ww Hw ~ WhHh

met L z vrije tijd
C - consumptie
H - werktijd

T ~ totale beschikbare tijd
W ~ loonvoet

w,h - index voor de vrouw resp. de man

Na migratie geldt een nie~lwe budgetrestrictie waarin de migratiekosten
M worden verwerkt. Verder kunnen de gezinsleden mogelijk een nie~~we loonvoet

verwer:~en, W`. Maximering van de nutsfunetie geeft aldus een nie~~w optim~~m

voor vrije tijd en consumptie, L" en C`, met als nie~~we budgetrestrictie:

C" a CW t Ch ~ WW HW t Wh Hh - M

In de gezinseontext is een verlaging van het inkomen van de man een
kostenpost voor migratie. Omdat deze post vrij s~lbstantieel kan zijn, is het

voor de vrouw moeilijk om een baan te zoeken in een verder weg gelegen regio

als haar man nog geen baan heeft gevonden. Gegeven het feit dat de vrouw

veelal een lager uurloon heeft dan de man, zal daarom de man meestal eerst

een baan elders zoeken. Daarbij is de potentiële daling in het inkomen van

de vrouw voor de man een kostenpost, die zijn zoeken naar een andere baan

zal beperken. Ceteris paribus kan daarom verwacht worden dat gezinnen,

waarin de vrouw werkt, minder geneigd zijn te migreren.

Sandell (1977) heeft nu met longit~ldinale data een tweetal relaties

onderzocht. a) De invloed van arbeidsmarktparticipatie van de vrouw op

gezinsmigratie en b) De in vloed van migratie op het inkomen van gezinnen.

Zijn bevindingen zijn de volgende: Gezinnen waarin de vrouw werkt hebben een

lagere kans op migratie dan gezinnen waarin de vrouw niet werkt, en deze

kans neemt verder af naarmate de vrouw langer heeft gewerkt. In de tweede
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plaats neemt het inkomen van migrerende gezinnen meer toe dan van niet-
migrerende gezinnen. Het inkomen van migrerende mannen (in een gezin) neemt
meer toe dan van niet-migrerende mannen, terwijl daarentegen het inkomen van
niet-migrerende vrouwen sneller stijgt dan van migrerende vrouwen. Sandell
schrijft dit laatste effekt r,oe aan de negatieve invloed van migratie op de
werktijd van vrouwen.

We k~lnnen concl~ideren dat de interrelaties t~~ssen migratie en deelname

vooral voor samenlevingsverbanden gemodelleerd moet worden.
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HOOFDSTUK 3 MACRO-THEORIEEN VAN HET REGIONALE AANBGD VAN ARBEID

3. 1 In le id ing.

In het vorige hoofdst~~k is ~aitvoerig ingegaan op de micro-economische
theorievorming met betrekking tot een aantal componenten van het regionale
aanbod van arbeid, te weten migratie, pendel en de deelname aan het beroeps-
leven van vrouwen. Daarbij is zowel de parti~le theorievorming voor elk van
deze drie componenten apart als de theorie omtrent hun onderlinge relaties
aan de orde gekomen. In dit hoofdst~ak presenteren we een inventarisatie van
de analoge theorievorming op macro-niveau, waarbij wederom een partiële en
een simultane benadering zal worden gevolgd.

De overgang van een micro-theorie van het aanbod van arbeid naar een
macro-theorie lijkt zo op het oog een gemakkelijke stap te zijn. Aggregatie
van micro-economísche relaties naar een macro-nivea~l is echter verre van
eenvoudig. Recent heeft de micro-f~~ndering van de macro-economie meer aan-
dacht gekregen (zie bv. Harcourt,1977 voor een algemene discussie en Kregel,
1982 en Muysken,1979 voor specifieke toepassingen). Malinva~ld form;aleert het
probleem als volgt (zie Harcourt,1977,p.204):

"Aggregation was hardly ever justified, except in rather narrow cases,
which were not often fo~znd in actaal fact. Most of the time o!~r macro-
economic theory therefore lacked the rigorous justification that we
should like to find in microeconomic analysis. Considering this ~infor-
t~nate fact, what did we do? The profession was divided between people
who followed one or other of three strategies :
(1) Never work with macroeconomic theories (it was indeed pleasant to

remain pure from the sin of macroeconomic confusion....)
(2) Look for direct justification of macroeconomic theories (this

could only be empirical....)

(3) Stop being a purist and accept some compromise (we had to wcrk with
poor theoritical justification and poor data and bring the two into
contact in the best possible way.....)".
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Veel empirisch arbeidsaanbodonderzoek was tot voor kort, evenals het

meeste economische onderzoek (van wat dan hier in Nederland de algemene

economie heet), macro van aard. De omslag naar micro-economisch onderzoek is

van vrij recente dat~~m. Deze omslag heeft ook plaatsgevonden tijdens het

onderzoek dat ten grondslag ligt aan dit proefschrift. Chronologisch be-

scho~iwd is het onderzoek gestart op het macro nivea;i, waarbij een bepaalde

notie van de onderliggende micro-economische gedragsrelaties zo goed moge-

lijk werd ge~ncorporeerd. De specificatie van theorie~n met betrekking tot

componenten van het aanbod van arbeid op macro-niveau is via strategie 3 van

Malinvaud verlopen: er is een sterke referentie naar de theorie van het

micro-gedrag van individ~~en, maar er wordt een compromis gezocht door ad hoc

macro-variabelen toe te voegen.

Het recentelijk beschikbaar komen van zowel aanzienlijke databronnen

alsmede rekentechnische mogelijkheden om empirisch micro-economisch onder-

zoek te kunnen plegen kan d.~idelijk als een verrijking van dit proef-

schriftonderzoek worden aangemerkt. In het laatste hoofdstuk zullen we

hierop ter:agkomen met een vergelijking van de voor- en nadelen van beide

benaderingen. Daarvoor zullen we, na de micro-economische theorievorming uit

het vorige hoofdst~~k, nu een overzicht geven van de macro-economisehe theo-

rie~n van het regionale aanbod van arbeid. De volgende twee hoofdst~~kken

zijn gewijd aan de empirische onderzoeksresultaten díe met de micro-econo-

mische resp. maero-economische benadering zijn bereikt. Dit hoofdstuk is

evenals het vorige opgesplitst in twee gedeelten. Allereerst behandelen we

de macro-economische theorie van elk van de drie onderscheiden componenten

van het regionale aanbod van arbeid (achtereenvolgens migratie, pendel en

deelname aan het beroepsleven) afzonderlijk. In het tweede gedeelte wordt

een overzicht gegeven van de macro-economische theorie met betrekking tot de

onderlinge samenhang van deze componenten.
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3.2 Partiële macro-economische theorieën van arbeidsaanbodcomponenten.

3.2.1. Macro-economische theorie~n van migratie.

Nadat in het vorige hoofdstuk uitvoerig is ingegaan op de micro-econo-
mische theorievorming met betrekking tot de woonlocatieke~lze van individ~aen
en de mogelijk daaruit resulterende migratie, wordt nu een overzicht gegeven
van de betreffende theorievorming op macro-nivea;~. Aangezien onze belang-
stelling primair uitgaat naar het analyseren van de interdependentie van
migratie, pendel en deelname aan het beroepsleven, zullen we in deze bespre-
king volstaan met een beknopt overzicht van de stand van zaken met betrek-
king tot de partillle macro-theorie van migratie. Daarbij zal in verregaande
mate gebruík worden gemaakt van en verwezen worden naar een aantal goede

overziehtsstudies op dit terrein, zoals Greenwood (1975), Shaw (1975), Rossi
(1980) en vooral Mueller (1982) en Clark (1982).

De macro-theorie van migratie is primair gerieht op het verklaren van

migratiestromen. De demografische theorie heeft zich daarbij voornamelijk
gericht op de selectiviteit van migratie. Shaw (1975, pp.17-40) geeft een

gced overzicht van dergelijke benaderingen. De geografische theorie van
migratie houdt zich vooral bezig met de ruimtelijke aspecten, zoals de rol

van afstand. De modellen die hierbij worden gebruikt vertonen een sterke
analogie met bepaalde natuurwetenschappelijke concepten. Voorbeelden hiervan

zijn het gravitatiemodel, het entropiemodel en tot op zekere hoogte het
intervening opportunities model (zie Okabe, 1977). Deze modelmatige benade-

ringen zijn evenals de bovengenoemde demografische theorieën nogal beschrij-
vend van aard (zie Van der Knaap en Sleegers, 1978) en daarom minder goed

bruikbaar als een verklarend model voor migratie (zie Nijkamp, 1979).
De economische theorie van migratie ber~~st in tegenstelling tot de

demografische en geografische theorievorming wel op een bepaalde notie met

betrekking tot het micro-economische gedrag van individuen. In feite kent

het macro-niveau geen zelfstandige theorievorming. De benaderingen en model-

len op dit niveau hebben als ~iitgangspunt het micro-economische gedrag en
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postlleren op basis hiervan caisale relaties t,lssen grootheden die op macro-

nivea~a zijn gemeten. We zijn in het vorige hoofdst~k reeds ~~itvoerig inge-

gaan op de theoretische concepten en zullen ons n~ beperken tot de resulta-

ten die met macro-modellen zijn bereikt.

In een lit3ebreid overzicht bespreekt ~lueller (1982, pp.7-70) diverse

soorten theorie~n en modellen van migratie. Hij start daarbij met de st~die

van Lowry (1966), die migratie rr~edelleert via een synthese van het geogra-

fische gravitatiemodel a la Newton en de neo-klassieke evenwichtstheorie

(zie ook Shaw, 1975, pp. 63-66). Migratiestromen tissen twee gebieden worden

verklaard ~~it gravitatie-effecten (bevolkingsomvang als aantrekkende kracht

en afstand als af'stotende kracht) en neo-klassieke effecten (hoogte van de

lonen, omvang van de werkloosheid). De empirisehe resultaten van Lowry

hebben lange tijd een groot effect gehad op andere empirische onderzoeken.

Lowry concl~~deerde dat bv. economische variabelen in de regio van vertrek

alleen van belang zijn bij de verklaring van de totale ~~itgaande migratie

~ait een bepaalde regio en geen significante rol spelen in de verklaring van

de distribatie van deze stromen over de diverse bestemmingsregio"s. Hierdoor

kan de verklaring van de migratiestroom t~ssen regio"s worden opgesplitst in

de ~itmigratie (de generatie) lit de ene regio en de immigratie (de distri-

butie) in de andere regio als twee afzonderlijke componenten. Beide compo-

nenten zijn in diverse st~~dies uitvoerig geanalyseerd. Een algemene eigen-

schap van de zgn. litmigratiemodellen en de immigratie;rpdellen is dat beide

de migratieke~aze niet in een meer-alternatieven context plaatsen. De immi-

gratiemodellen veronderstellen dat de k~nmerken van de bestemmingsregio

gelijkelijk bekend zijn bij alle inwoners van a11e herkomstregio"s, terwijl

het analoge geldt voor de :~itmigratiemodellen.

Naast de tweedeling in de migratiemodellen als gevolg van de empirische

res;~lt aten van Lowry, hebben diverse andere onderzoekers de migrati~stromen

tussen gebieden verder geanalyseerd. Deze zgn. herkomst-bestemmings modellen

verklaren zowel de generatie als de distrib~tie van migratiestromen sim~~l-

taan. In het algemeen gaan deze herkomst-bestemmings modellen uit van het

oorspronkelijke, ongesplitste Lowry model, waarbij de neo-klassieke varia-

belen worden getransformeerd tot human-capital variabelen, analoog aan de in
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het vorige hoofdst~~k beschreven chronologische ontwikkeling in de micro-

economische theorie van migratie. Voor Nederland zijn dergelijke empirische
studies onder meer verricht door Janknegt (1976), Bartels en De Jong (1981),

Suyker (1980) en Evers, Van der Veen en Heerink (1983), terwijl in de b~li-
tenlandse literatuur de st~ldies van Vanderkamp (1971), Laber en Chase

(1971), Hart (1972), Grant en Vanderkamp (1976), Navratil en Doyle (1977),
Fields (1979), Ledent (1980) en tenslotte Schaeffer (1985) als voorbeelden
van een dergelijke benadering genoemd kunnen worden.

A1 deze studies zijn gericht op het zo goed mogelijk verklaren van de
waargenomen migratiestromen t~~ssen regio"s. Als determinanten van deze
migratie worden diverse macro-economische variabelen gehanteerd, die kunnen
worden opgedeeld in drie domeinen, nl. het arbeidsmarktdomein, het woning-
marktdomein en het ruimtelijke domein. In het arbeidsmarktdomein worden als

variabelen het gemiddeld inkomen (Laber en Chase,1971), de werkloosheid
(Bartels en De Jong,1981), de werkgelegenheid als indicator voor de mate van

labor-t~lrnover (Uanderkamp,1971; Gleave en Cordey-Hayes,1977 en Fields,1979)

en de openstaande vacatures (Harris en Todaro,1970) gebruikt. In het woning-
marktdomein treffen we variabelen aan als het aanbod van (nie,~we) woningen,

de eigendomsverhoudingen (Ford en Smith,1981) en de kwaliteit van de nat~~~ar-
lijke omgeving (Nijkamp,1974). Het r.iimtelijke domein kent variabelen aLs de

afstand (als indicatie voor de beschikbaarheid van informatie en de directe
en indirecte migratiekosten) en specifieke locatiekenmerken (zoals een cen-

trale of perifere ligging van de regio, de oppervlakte etc.) aan (zie Jan-
knegt,1976).

Uit deze st~~dies blijkt in het algemeen dat de arbeidsmarktfactoren een
dominerende rol spelen, hoewel in meer recente st~dies de invloed van de
woningmarktfactoren duidelijk toeneemt.

We zullen deze stadies niet uitgebreid bespreken, doch maken slechts

enige kanttekeningen aan de hand van een aantal vraagst;~kken die zich in het

empirische macro-onderzoek m.b.t. migratie voordoen. Deze kunnen worden
aangeduid als de tijd-r~imte context, het stromen versus saldi debat, de

funetionele vorm van de migratievergelijking en tenslotte de modelspeci-
ficatie in het algemeen. Wat de tijd-ruimte context betreft merken Bartels
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an Liaw (1983) op dat de tijdsdimensie in de meeste macro-st.adies wordt
genegeerd. In het algemeen beperken migratiest~dies zich tot een doorsnee in
de r~aimte en op slechts 1 tijdstip. Dit betekent dat de invloed van de
economische conjunct~~r op de migratiegeneigdheid niet kan worden waarge-
nomen. In hun onderzoek komen bovengenoemde aateurs tot de conclusie dat met
name de generatie van de migratie, m.a.w. de migratiegeneigdheid, d~~idelijk

varieert in de tijd, terwijl de distrib~~tie van de migratie in de ruimte
tamelijk constant is in de tijd. Evers, Van der Veen en Heerink (1983)
gebr..liken een gecombineerde doorsnee~tijdreeks analyse en verklaren de
temporele variantie in de regionale migrstiegeneigdheid door middel van
nationale variabelen zoals de ontwikkelingen in de woningvoorraad en de

nationale werkloosheid die de schaarsteverhoudingen weergeven en daarmee een
indicatie geven van de invloed van de economische conjunctuur op de migra-

tiegeneigdheid. De r;~imtelijke variantie wordt verklaard door specifieke
regionale variabelen. Een soortgelijke benadering wordt ook gevolgd door
Grant en Vanderkamp (1976) en door Molho (198~1).

Voorts speelt in de literatuur het stromen versus saldi debat. Een
aantal st~adies gaat uit van het verklaren van regionale migratiesaldi in

plaats van migratiestromen tissen regio"s (zie Liu,1975; Suyker,1980 en
D~inlevy en Bellante,1983). In deze saldo benadering wordt de informatie

omtrent de omvang en richting van de hieraan ten grondslag liggende migra-
tiestromen niet gebruikt. Omdat de omvang van de totale inmigratie en totale

~itmigratie per regio vaak sterk gecorreleerd zijn en in dezelfde orde van
grootte liggen, zijn de resulterende saldi vaak relatief klein. Gleave en
Cordey-Hayes (1977) en Bartels en Liaw (1983) wijzen om deze reden de saldo

benadering dan ook af: de dynamiek van het migratieproces komt in de saldi-
benadering onvoldoende tot zijn recht.

Wat betreft de functionele vorm van de migratievergelijking wordt in de
meeste studies een m~~ltiplicatief verband verondersteld, overeenkomstig het
gravitatiemodel. Deze multiplicatieve vorm wordt vervolgens via een logarit-

mische transformatie omgezet in een lineair verband, en de schattingen ver-

lopen via de methode van de kleinste kwadraten. Bartels en Ter Welle (1979)
hebben de multiplicatieve vorm vergeleken met de in de econometrie meer

gangbare additieve speeificatie en concluderen dat een gewogen gemiddelde
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van beide typen het best voldoet. Evers, Van der Veen en Heerink (1983)
laten zien dat er geen grote verschillen zijn in de res~altaten (goodness of
fit, parameterwaarden en significantie) van beide specificaties en opteren
om die reden voor een simpel additief model. Tenslotte kan wat betreft de
modelspecificatie worden opgemerkt dat een aantal aate~irs de macro-relatie
tussen migratie enerzijds en arbeidsmarkt en woningmarkt anderzijds niet
zien als een strikte, unicausale relatie, doch een sim~altane benadering en
verklaring voorstaan (zie Muth,1971; Miron,1979 en Greenwood,1980). Zeker
waar het gaat om de relatie van migratie met pendel en de participatie van
vrouwen aan het beroepsleven lijkt een dergelijke simultane benadering
geboden. We komen daar in de volgende paragraaf op ter~~g.

We mogen concluderen dat de maero-theorie van migratie vooral bestaat
uit een notie van het migratiegedrag op micro-niveau, die dan tot uitdruk-
king wordt gebracht middels de constr~.actie van een aantal verklarende varia-
belen op macro-niveau. De theorievorming wordt daarmee in wezen gereduceerd
tot het trekken van concl~xsies op basis van pragmatisch, empirisch onder-
zoek. Het zal duidelijk zijn dat dit mede wordt veroorzaakt door het niet
voldoende ~sitgekristalliseerd zijn van de micro-economische theorie van
migratie. Uit het gepresenteerde overzicht kan een voorkeur van diverse
auteurs worden gedestilleerd voor het analyseren van migratiestromen in een
gecombineerde tijd-ruimte context, waarbij het meer-alternatieven karakter
van de migratiebeslissing wordt erkend. De verklaring van de waargenomen
stromen dient niet alleen de klassieke arbeidsmarktfactoren en afstand te
incorporeren, doch tevens variabelen met betrekking tot de woningmarkt.
Tenslotte is van belang dat migratie niet als geYsoleerd verschijnsel wordt
gezien en verklaard, doch dat met tal van wisselwerkingen tussen migratie,
pendel en arbeidsmarktparticipatie rekening wordt geho~den.

3.2.2. Macro-economische theoriegn van pendel.

Nadat in de corresponderende paragraaf in het vorige hoofdst~k is
geconcludeerd dat de micro-economische theorie van interregionale pendel tot
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dusverre slechts amper tot ontwikkeling is gekomen en de economische litera-

t~ur op dit terrein zich primair bezig no~.~dt met de stedelijke, vervoerseco-

nomische en arbeidsmarktparticipatie aspecten van woon-werk verkeer, richten

we ons n!~ op de theorievorming op macro-nivea~z.

De macro-economische theorie van pendel kan worden gekarakteriseerd als

pragmatisch. Het ontbreken van een echte theorie op micro-nivea!i heeft er

toe geleid dat de meeste pendelstidies op macro-nivea,i zich richten op een

min of ineer pra gmatische verklaring van de waargenomen interregionale pen-

delstromen. Er ontbreekt een d~idelijke historische traditie (zoals de lijn

neo klassiek-human capital-discrete ke,ize bij migratie). Pendelst~dies

vertonen echter qua concept vaak wel een duidelijke analogie met een aantal

nat~~rwetenschappelijke begrippen zoals graviteit en entropie. Het gravita-

tieconcept leidt tot het verklaren van de omvang van interregionale pendel-

stromen met behulp van aantrekkings- en afstotingskrachten, terwijl het

entropieconcept het r;aimtelijk systeem van woon-werk relaties beziet als een

gesloten systeem, waarbij toename van de hoeveelheid energie (het reiskos-

tenbudget) zal leiden tot een vergroting van de wanorde, de spreiding in dat

systeem. Tenslotte zijn nog een aantal st~.~dies relevant die geen gebruik

maken van deze concepten, zoals st~.~dies die gebaseerd zijn op de theorie van

íntervening opport~inities en de puur pragmatische st~ldies. Elk van deze

soorten macro st~dies zal nu worden toegelicht.

Guest en Cl~~ett (1976) gaan uit van een vaste werkplaats en verklaren

de ke~ize van de woonlocatie, en daarmee de 4roon-werk afstand, op basis van

een graviteitsmodel met zgn. "push" en "pull" factoren. Dit is een uitbrei-

ding van het klassieke graviteitsmodel waarin de massa's van beide

"objecten" en de afstand de enige variabelen zijn. In pendelst~~dies wordt

onder massa vaak verstaan een zgn. potentiaal, zoals inwoneraantal en aantal

arbeidsplaatsen. Push factoren leiden tot het zoeken naar een woonlocatie

buiten de werkregio. Voorbeelden zijn de omvang van de ind~astrie en de

daarmee sa menhangende onprettigheid van de woonomgeving rond de werklocatie

(congestie, milie'werontreiniging). Pull factoren behelsen de woonaantrek-

kelijkheid van de diverse woonlocaties. De empirische res~~ltaten geven een
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indicatie dat het uitbreiden van het klassieke graviteítsmodel met derge-

lijke omgevingsfaetoren niet erg succesvol is. De rneeste werkregio's zijn in

de praktijk vaak dermate groot qua oppervlakte, dat erbinnen vaak tevens een

goede woonlocatie voorhanden is. Het blijkt dat pendelstromen met behulp van

de potentialen en de afstand reeds vrij goed beschreven k~~nnen worden. Een

economische onderbouwing voor dit gravitatieconcept is evenwel d~ibiels (zie

voor een uitvoerige kritiek op dergelijke modellen H~ia en Porell,t979).

Webber (1976) en Thomas (1977) kiezen als r.~imtelijk interaetieconeept

voor de entropiebenadering. In deze aanpak wordt de verdeling van woon-

werkstromen in de ruimte ge7nterpreteerd als de meest waarschijnlijke sit~l-

atie in een proces, waarbij het ruimtelijke systeem van nature neigt naar de

grootst mogelijke wanorde en spreiding (entropie). Het bereiken van de

maximale mate van entropie wordt beperkt door een aantal restricties, zoals

het reiskostenbudget en exogeen gegeven aantallen aankomsten en vertrekken.

Ook deze entropiemodellen zijn in wezen mechanistisch en hebben geen econo-

mische onderbouwing. Ze zijn daarom alleen als beschrijvend instr~ment van

belang. Níjkamp (1976) breidt het klassieke entropiem~del uit door gebruik

te maken van wederom push en pull faetoren die rnoeten zorg dragen voor meer

gedragsmatige elementen. Hoewel een dergelijke uitbreiding een verbetering

betekent, blijft de nat~~urwetensehappelijke herkomst overheersen. In meer

recente jaren zien we dan ook weinig of geen nie~iwe st~dies die gebruik

maken van graviteits- of entropiebenaderingen.

In de "intervening opportunities" benadering wordt de keuze van een

bepaalde bestemmingsregio (bv. de woonregio) centraal gesteld. Het is d~ls

een distributie (allocatie) m~del. De benadering is ontwikkeld door Stouffer

(1940) en gaat uit van het idee dat vanuit een bepaalde herkomstregio de

keuze van een bepaalde bestemmingsregio wordt be7.nvloed door het al dan niet

aanwezig zijn van tussenliggende regio"s en de daar aanwezig zijnde moge-

lijkheden. Deze benadering houdt daarmee expliciet rekening met de vigerende

ruimtelijke structuur. Baxter en Ewing (1979) concl!~deren dat deze benade-

ring een zeer fijnmazige regionale indeling vereist voordat dergelijke ef-

fecten ziehtbaar gemaakt kunnen worden.
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Okabe (1977) richt zich op het verklaren van de woonplaatskeuze bij een

gegeven werkplaats. Daarbij zijn uiteraard de woonmogelijkheden in de diver-

se woonregio`s relevant. Hij ontwikkelt een intervening opport~~nities model

waarbij de woonplaatske~lze afhangt van het aantal woonmogelijkheden in elke

regio apart en tevens van die in het tot op dat moment reeds gepasseerde

aantal regio`s. Empirische resultaten ontbreken evenwel. Een belangrijk

nadeel van deze benadering is de veronderstelling van coneentrische cirkels

rond de vertrekregio. Het model is niet in staat de riehting van de stromen

aan te geven doch richt zich primair op de verdeling van de stromen naar

afstandsklasse. Uoorts is het ~~itermate problematisch om meerdere soorten

"opport~~nities" tegelijkertijd in het model te incorporeren. Door dan de

verdeling van de stromen over bestemmingsregio`s afhankelijk te maken van

slechts ëën kenmerk wordt geen recht gedaan aan het heterogene, multivariate

karakter van de pendelstromen.

Tot de pragmatische benaderingen behoort o.a. de studie van Beesley en

Dalvi (1974). Zij bezien pendel als een consequentie van de pogingen van

mensen hun woon- en werklocatie zo optimaal mogelijk op elkaar af te stem-

men. Zoals we reeds in par. 2.1.1 hebben aangeduid, wordt in de meeste

locatiemodellen de vooronderstelling gemaakt dat er slechts één werklocatie

is, die daardoor automatisch voor iedereen vastligt. Het optimaliseren komt

dan neer op het zoeken naar een zo goed mogelijke woonlocatie. In een regio-

nale context is evenwel sprake van meerdere werkregio`s en is de keuze van

een bepaalde werklocatie dus niet eendt~idig en a priori gegeven.

Beesley en Dalvi onderzoeken niet zozeer de omvang van de pendelstromen

t~issen bepaalde gebieden, doch richten zich primair op de verklaring van

verschillen in woon-werk afstand. Daartoe onderscheiden ze twee [oodellen. In

het eerste model, het "residential location" model genaamd, wordt er van

uitgegaan dat het individ~~ reeds een werklocatie heeft gekozen en vervolgens

zijn woonlocatie hierop afstemt. De variatie in woon-werk afstand voor

(groepen van) individuen blijkt goed te kunnen worden verklaard uit de

grond- en huurprijzen in de diverse woonlocaties, de woonmogelijkheden en de

transportkosten. Voor de vrouwelijke deelpopulatie blijken alleen trans-

portkosten relevant. In het tweede model wordt uitgegaan van een gegeven
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woonlo- catie en staat de keuze van de werklocatie centraal. Dit wordt het
"job lo- cation" model genoemd. De woon-werkafstand neemt hier toe naarmate
de foren- sen jonger zijn en de reiskosten lager. Uit de resaltaten blijkt
dat het "job location" model voor mannen en vrouwen analoge resultaten
oplevert, terwijl het "residential location" model grotere verschillen
tussen sexen laat zien. De aute~~rs concl~zderen dat het residential location
model in het algemeen het best het gedrag van mannen en ouderen beschrijft,
terwijl het job location model meer geschikt lijkt voor vrouwen en jongeren
(nieuwe toe- treders op de arbeidsmarkt).

In een aantal andere pragmatische benaderingen staat de verklaring van
de omvang van de stromen wel centraal. De macro-economische theorie die
híerbij gebruikt wordt is in wezen vrij simpel. Het uitgangspunt is dat
interregionale pendelaars in het algemeen meer reiskosten moeten maken dan
personen die niet pendelen. Deze kosten moeten worden terugverdiend doordat

via pendel verbeteringen in de werkomstandigheden enlof in de woonsit~~atie
kunnen worden gerealiseerd. Daarbij zal men uiteraard blijven trachten de
woon-werk afstand te minimaliseren. Dit betekent dat de variatie die we
aantreffen in de omvang van de interregionale pendelstromen (na een even-
tuele correctie voor schaaleffecten) wordt verklaard door interregionale
verschillen in de arbeidsmarktsituatie en in de woonomgeving, alsmede door

de afstand t~~ssen de regio`s. Deze theorie kan worden geoperationaliseerd
via een traditionele lineaire relatie terwijl ook een loglineaire relatie

mogelijk is. Deze laatste sluit aan op het concept van het gravitatiertadel.
In Evers, Van der Veen en Heerink (1983) hebben we de hierboven ge-

schetste min of ineer pragmatische theorie van interregionale pendel getoetst
(zie ook hoofdstuk 4 van dit proefschrift). Uit de resultaten blijkt dat

zowel arbeidsmarkt- als woonomgevingsfactoren voor de verklaring relevant
zijn en dat naast de afstand ook de aanwezige vervoersinfrastructuur van
belang is. Deze variabelen verklaren een redelijk groot deel van de variatie
in interregionale pendelstromen. In Evers en van der Veen (1984) wordt voor
de verklaring van pendel op macro-niveaa aansluiting gezocht met de op
micro-niveau gespecificeerde theorie van de interdependentie van pendel en
migratie (zie par. 2.2.1). De uitgaande pendel en de inkomende pendel per
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regio worden dan gerelateerd aan de inkemende resp. de !litgaande migratie

van die regio en voorts aan zaken als de arbeidsmarkt (werkloosheid,

werkgelegenheid), afstand en vervoersinfrastrict~ur. De migratievariabelen

weerspiegelen dan de woonomgevingsfactoren in het hierboven besproken model.

Ook nu blijken al deze factoren relevant te zijn en een goede verklaring te

bieden voor de variatie in de waargenomen pendelstromen.

Uit de voorgaande bescho~lwing is duidelijk geworden dat er geen goed

ontwikkelde theorie van interregionale pendel bestaat. Wel zijn een aantal

verschillende benaderingen aangegegeven. We zien dat de entropiebenadering

en het concept van de "intervening opport~~nities" belangrijke nadelen heb-

ben. Het gravitatiemodel en in sterkere mate de pragmatische benadering zijn

beter geschikt, omdat ze in staat zijn meerdere economische factoren te

incorporeren en zodoende reeht te doen aan het heterogene karakter van de

pendelstromen. Uit de resultaten van ons eigen onderzoek blijkt dat pendel

een meer-dimensionele verklaring vereist, waarbij zowel arbeidsmarkt- als

woningmarktfactoren een rol spelen. Omdat interregionale migratie door

dezelfde soort factoren wordt bepaald is de eindconcllasie dat er een ge~nte-

greerde theorie nodig is om de onderlinge verwevenheid van beide typen van

interregionale mobiliteit adequaat tot uitdrukking te laten komen. Een

dergelijke theorie wordt in par. 3.3 nader toegelicht.

3.2.3 Macro-economische theorie~n van deelname aan het beroepsleven.

3.2.3.1 Inleiding.

Empirisch arbeidsaanbodonderzoek was tot voor kort macro van aard. De

omslag naar micro-economisch onderzoek is van vrij recente dat3m. Deze

ommekeer was echter wel hevig: In het boek van Addison en Siebert (1979)

wordt bij àe bespreking van empirisch arbeidsaanbodonderzoek vrijwel alleen

gerefereerd naar macro-onderzoekingen, terwijl in het 500 pagina"s tellende

boek "Labor supply" van Killingsworth (1983) een tiental pagina"s zijn

gewijd aan macro-onderzoek.
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In de inleiding van dit hoofdstuk zijn drie ~trategieën genoemd, waar-

mee Malinvasd de houding illustreert van economen ten opzichte van macro-
onderzoek. Gesteld kan worden dat de specificatie van arbeidsaanbodf~lncties

op macro-niveau via strategie 3 is verlopen. Er is een sterke referentie
naar de theorie van het microgedrag van individ~ien, maar er wordt een com-

promis gezocht door ad hoc macro-variabelen toe te voegen.
Voor wat betreft de te verklaren variabele in het maero-onderzoek is er

een sterke scheiding tussen onderzoek dat zich richt op de keuze van het
aantal uren werk en onderzoek gerieht op de beslissing m.b.t. deelname aan

het beroepsleven. Specificaties die gebruik maken van aantal ~~ren werk
definiëren aanbod van arbeid als het gemiddeld aantal uren werk dat voor de

onderzochte eenheid geldt. Het gaat dan om macro-eenheden als beroeps-

groepen, industrieën, regio"s en de beroepsbevolking als geheel in een

tijdreeks. De meerderheid van het macro-onderzoek heeft echter als afhanke-

lijke variabele het zogenaamde deelnemingspercentage, gedefinieerd als de
beroepsbevolking gedeeld door de potentiële beroepsbevolking. Voor deze

laatste term wordt veelal de bevolking van 15-64 jaar genomen. Een derde
(ondergeschikte) variatie op de keuze van de afhankelijke variabele is om de

werkgelegenheid gedeeld door de bevolking als studie-objekt te nemen. Er
wordt hierbij voorondersteld dat de arbeidsmarkt geruimd en in evenwicht is,

dus dat de beroepsbevolking gelijk staat aan de werkgelegenheid.

We zullen de discussie beperken tot onderzoek dat het deelnemingsper-

centage als te verklaren variabelen hanteert. Onderzoek op basis van het

gemiddeld aantal uren werk zal hier niet worden besproken; het is in concep-

tie vrijwel analoog aan micro-onderzoek (Zie b.v. Abbot en Ashenfelter,

1976). Het krijgt de laatste tien jaar vrijwel geen aandacht meer omdat de

meeste onderzoekers zich richten op deelnemingspercentages. Ook aan de

derde mogelijkheid, waarin de werkgelegenheid gelijk wordt gesteld aan de

beroepsbevolking, wordt hier geen aandacht gegeven. Het betreft onderzcek

binnen de literatuur over economische groei, waar arbeidsaanbod en werkloos-

heid verklaard worden uit de huidige reële loonvoet, de verwachte, toekom-

stige reële loonvoet en de verwachte reële interestvoet (Lucas en Rapping,

1969 en Altonji, 1982).
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In het volgende zal achtereenvolgens aandacht worden gegeven aan de

relatie t~ssen deelnemingspercentages en de loonvoet en aan de specifieke

veronderstellingen die gehanteerd worden ten aanzien van de s~lbstit~~eerbaar-

heid van ti.jd.

3.2.3.2 Deelname aan het beroepsleven en de relatie met de loonvoet .

Zoals hierboven al is gesteld ís de modellering van arbeidsaanbodf~inc-

ties op macro-niveau gelepen via een strategie, die de verbanden bissen

variabelen op micro-nivea~z overbracht naar het macro-niveau. In een voor

arbeidsaanbodonderzoek standaardartikel, modelleert Mincer (1962) het aanbod

voor getrouwde vrouwen als volgt:

DVi - a t b INKMi t c INKVi f d WLHi t e TASTEi t ei (3.2.~)

met
DVí : deelnemingspercentages voor getrouwde vrouwen in regio i

INKMi : mediane inkomen van mannen in regio i

INKV. : mediane inkomen van vrouwen, die 50-52 weken per jaar werken
i

WLHi : werkloosheidspercentage mannen voor regio i

TASTE.: "control"-variabelen voor str~ct!lrele regionale verschillen
i

ei : verstoring

De variabele INKM representeert hier (in aggregaatvorm) het permanente

gezinsinkomen. INKU is een proxy voor de permanente loonvoet van vrouwen.

Het teken is hier afhankelijk verondersteld van het negatieve inkomenseffect

en het positieve s~~bstit~~tie-effect. Tijdelijke veranderingen in loonvoet en

inkomen zijn een f~~nctie van WLH; het teken hiervan is afhankelijk van het

aanmoedigings- en ontmoedigingseffect.

Recent onderzoek heeft voor wat betreft de relatie tussen de loonvoet

en het deelnemingspercentage aangetoond, dat het onjuist is de relatie

t!xssen aantallen uren werk en de loonvoet op micro-niveau te aggregeren naar

een relatie t.issen deelnemingspercentages en de loonvoet. Het teken van de
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variabele INKV zal per definitie positief zijn. Om dit toe te lichten is de
onderbouwing van Mincer van zijn arbeidsaanbodtheorie van belang. Mincer

formuleert een aanbodtheorie die gebaseerd is op gedrag van een individu

tijdens de gehele levenscyclus. Urije tijd in een bepaalde periode is gemak-
kelijk substit~~eerbaar voor tijd in een andere periode. Op macro-niveau

heeft dit bepaalde consequenties. Specifiek toegepast voor getrouwde vrouwen
geeft Mincer (zoals geciteerd in Heckman, 1978) dit a Ls volgt aan:

"In a broad view, the quantity of labor supplied to the market by a
wife is the fraction of her married life during which she participates
in the labor force. Abstracting from the temporal distribution of labor

force activities over a woman's life, this fraction could be translated
into a probability of being in the labor force in a given period of

time for an individual, hence into a labor force rate for a large group

of women"

Essentieel is dat voorondersteld wordt, dat elk individ~i eens in zijn

leven deel zal nemen aan het beroepsleven (Heckman, 1978, p. 201). Het

probleem is nu, hoe in een aggregaatmodel met een deelnemingspercentage als

afhankelijke variabele, de regressie van deelname op de loonvoet geïnterpre-

teerd moet worden als een bepaald deel van de vrouwelijke bevolking nooit

zal participeren. Dit in tegenstelling tot de vooronderstellingen van

Mincer. Ben Porath (1973) bespreekt dit als volgt. Voor personen die werken

zal een stijging van de loonvoet een positief substit~~tie-effect en een

negatief inkomenseffekt hebben. Het negatief inkomenseffekt zal er echter

nooit toe leiden dat een overgang plaats zal vinden van werken naar niet-

werken, omdat dan immers het loon wegvalt. Uoor personen die niet werken

geldt een positief substitutie-effect. Bij een voldoende loonstijging zal

een overgang plaatsvinden naar de beroepsbevolking. Er geldt ;literaard geen

inkomenseffect want deze personen ontvangen geen loon. Op geaggregeerd

niveau (dus voor personen die wel en die niet tot de beroepsbevolking be-

horen) heeft een loonstijging dus per definitie een positief effect. Perso-

nen die werken blijven werken en sommige personen buiten de beroepsbevolking
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zullen toetreden; het macro deelnemingspercentage stijgt kortom. Voor een

loondaling kan een soort gelijke redenering worden gegeven.

Is bij het gebr~.~ik van individ~~eel data materiaal de relatie tussen

aantallen gewerkte uren en de loonvoet a priori onbepaald, bij deelnemings-

percentages is de relatie a priori positief. In een understatement stelt

Killingsworth (1983, p.98) dat "some of the first generation literatare

erred in this respect, in ~~sing results derived from empirical studies of

participation measures of labor supply to discuss "income" and "substit~l-

tion" effects."

3.2.3.3 Timing en persistentie in deelname aan het beroepsleven

Vergelijking (3.2.1) die Mincer in 1962 publiceerde, is gebaseerd op

een nutstheorie die deelname aan het beroepsleven in een levenscycl~is

plaatst. Mincer gaat ervan uit dat vrije tijd in een bepaalde periode gemak-

kelijk sabstitueerbaar is voor tijd in een andere periode. Deelname aan het

beroepsleven wordt ~litgesteld tot een periode, waarin de omstandigheden

optimaal zijn. Wachter (1972) refereert hieraan in de bespreking van de

effecten van loon op deelname: "the basic hypothesis is that workers time

their labor market activity to coincide with periods when the c~arrent wage

is high relative to permanent wage". Dit geeft een andere interpretatie aan

het ontmoedigingseffect. Het betekent dat deelname aan het beroepsleven niet

per saldo ontmoedigd wordt door werkloosheid, maar dat deelname wordt

"gepland" afhankelijk van relatief gunstige omstandigheden.

Clark en S~~mmers (1982) stellen tegenover dit timing-element een visie,

die juist de werkervaring benadr:~kt. Deze werkervaring is de belangrijkste

determinant van deelname aan het beroepsleven in hun ogen. Vanwege de hoge

kosten die verbonden zijn aan ontslag en aan het vinden van een nie~iwe baan

z~~llen individ~~en die werken blijven werken. Individuen die niet werken

bouwen een negatieve werkervaring op, die de kans op teragkeer naar het

beroepsleven vermindert. Het zal duidelijk zijn dat de beleidsimplicaties

van een theorie die persistentie in deelname aan het beroepsleven benadrukt,

zullen verschillen van een theorie die de levenscyclus accenbieert.
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Met behulp van tijdreeksanalyse en doorsnee-onderzoek testen de a~~te~~rs
zowel de timing- als de persistentietheorie. Uit hun resultaten blijkt dat
met het tijdreeksonderzoek slechts "weak s:~pport" (p.835) is te geven voor

de persistentietheorie. Er blijkt in elk geval niet, zoals de a:~te~~rs stel-
len, dat de timing theorie een belangrijke rol speelt. Doorsnee-analyse

daarentegen, geeft wel duidelijke steun ten gunste van de persistentie-
theorie. Ter ill~lstratie vermelden we de vergelijking die Clark en S~.immers

met een regionale dwarsdoorsnede voor vrouwen schatten (p.839):

ln Pr 3 a t a ln(WM).t a ln(WV).t a EDW.t a RW t a RBW t a URB.t a MIGRij 1 2 i 3 i 4 i 5 i 6 i 7 i 8 i

} a9C6i} a101n(ER)pt a111n(ER)i t vij

met:
PRij : deelnemingspercentage van leeftijdsgroep j in regio i

WM : mediane inkomen van mannen boven de 18 jaar
WU : mediane inkomen van vrouwen boven de 18 jaar
EDW : mediaan aantal jaren opleiding van vrouwen boven de 18 jaar
RW : aandeel vrouwen in de bevolking van 16 jaar en ouder

RBW : aandeel niet-blanke vrouwen in de bevolking
URB : aandeel van de bevolking dia woont in de CENSUS-urbane gebieden

MIGR : netto migratie (1960-1970) als aandeel van de bevolking

C6 : aandeel van gezinnen met een kind jonger dan 6 jaar

ER : werkgelegenheidspercentage
ln(ER)p: gemiddelde van ER voor 1966-1974

ln(ER)t: [ln(ER) - ln(ER)p]

Met deze vergelijking (die voor het jaar 1970 wordt geschat) kunnen

Clark en Summers met de variabele ln(ER)t en ln(ER)p de persistentie- en
timing-theorie testen: a10 ~ a11 impliceert in hun ogen dat een belangrijke

rol wordt gespeeld door de persistentie~theorie. Met hun empirisch materiaal
concluderen de auteurs dat de hypothese, dat individuen hun arbeidsaanbod

plannen overeenkomstig hun omstandígheden, weinig steun krijgt.
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tiet is tenslotte interessant de andere variabelen in deze vergelijking
verder te bespreken. MICR levert een additionele verklaring voor de groei
van de participatie op. Migratie verhoogt de participatie in de ontvangende

regio. De variabele C6 is een toevoeging aan de verklaring van de theorie
van het arbeidsaanbod, die al in par. 2.1.3 in besproken: kleine kinderen

kosten tijd en geld en zullen daarom het arbeidsaanbod van vrouwen negatief
be'invloeden. Uoor Nederland deden, eveneens op basis van een regionale

dwarsdoorsnede, Derksen (1975), Siegers (1978) en Siegers en Zandanel (1981)
hiernaar onderzoek.

3.2.3.4. Concl~asies.

Onderzoek naar de determinanten van het aanbod van arbeid is traditio-
neel macro-onderzoek. Verklarende variabele hierbij is standaard het macro-

deelnemingspercentage. Recent is de micro-oriëntatie sterk in belang toege-
nomen. Heroriëntatie van macro-onderzoekingen levert als zeer verrassend
res~~ltaat op dat de invloed van de loonvariabele op het macro-deelnemings-

percentage per definitie positief moet zijn, waardoor de uitkomsten van de
o~idere arbeidsaanbodliterat~~.lr als onjuist moer worden hescha~wd.

3.3. De interdependentie van pendel, migratie en deelname op macro-nivea~,l.

3.3.1 Inleiding.

In de paragrafen 3.2.1. tot 3.2.3. is aandacht geschonken aan de macro-
determinanten voor pendel, migratie en deelname aan het beroepsleven. Voor

deze drie f~~ncties zijn de oorzaken aangegeven van verschillen ín ontwik-
keling t~~ssen provincies. Bij de bespreking van de relaties op micro-nivea:~

t~~ssen deelname, migratie en pendel is ingegaan op de onderlinge verweven-
heid van deze drie aanbodcategorieën. In deze paragraaf zal deze verweven-

heid op macro-niveau verder wordsn uitgewerkt. Het zal blijken dat in deze

verwevenheid ook de gevolgen van aanbodfluctuaties voor de regionale econo-
mie moeten worden besb~deerd.
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Een jarenlange diskusssie die in de regionale aconomie heeft gewoed
betreft de causaliteit in de relatie t~~ssen migratie en werkgelegenheid. De
conventionele visie op migratie hield in dat werkgelegenheidsgroei gevolgd
wordt door migratie, samengevat door "people follow jobs". Maar in in de
zestiger jaren brachten brachten Borts en Stein (1964) daartegen in dat
eerder huishoudingen dan industrieën het ruimtel'.jk patroon van economische
ontwikkeling bepalen, oftewel "jobs follow people". Het gevolg van deze kip-
ei-diskussie is geweest dat de sterke nadr~~k op de vraagkant in de regionale
economie enigszins is afgezwakt en dat de interrelatie t~lssen bevolkingsont-
wikkeling en werkgelegenheidsgroei meer werd onderzocht, hetgeen sommige
auteurs als demo-economie definieerden (Gordon en Ledent,1980 en Larsson,
1977). In eerste instantie beperkte de theorie zich tot de verklaring van
migratiepatronen, bevolkingsontwikkeling en werkloosheid. Ledent (1978)
construeert een simultaan model voor werkgelegenheid, migratie, bevolkings-
ontwikkeling en werkloosheid, waarin in een simpele vergelijking de totale
werkgele genheid bepaald wordt geacht door de werkgelegenheid in de basisin-
dustrieën (de stuwende sectoren) en door netto-migratie. Via een definitie-
vergelijking voor de beroepsbevolking, als de som van werkgelegenheid en
werkloosheid, verkrijgt Ledent een verklaring voor de arbeidsmarktparticipa-
tie. Dit model werd verbeterd in Gordon en Ledent (1980) en in Madden en
Batey (1983) waarin op basis van een interregionaal input-output model en
een bevolkingsmodel migratie, werkloosheid en arbeidsmarktparticipatie (on-
der andere) endogeen worden behandeld. Het gebruik van input-output technie-
ken is in beide modellen een gemakkelijk instrument om via de finale vraag
de invloed van bevolkingsgroei op het economisch proces vorm te geven. In
dit hoofdstuk zullen we echter verder geen aandacht schenken aan modellen op
de rand van demografie en economie. We zullen ons beperken tot modellen die
de vraag- en aanbodzijde van de economie beschrijven.

3.3.2 Migratie, pendel en deelname.

In slechts weinig regionaal-economische studies wordt rekening gehouden
met migratie en pendel alsmede determinanten van het regionale aanbod van
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arbeid. Burridge en Gordon (1981) menen dat het negeren van beíde verschijn-

selen sa menhangt met de schaal van onderzcek naar de determinanten van werk-

loosheid. In hun ogen concentr2erde onderzoek naar werkloosheid zich tot

voor kort sterk op grote geografische eenheden. Tegelijkertijd was een bias

naar vraagfactoren in de verklaring van werkloosheid verantwoordelijk voor

de geringe betekenis die aan pendel en migratie werd toegekend. Versch~aiving

van onderzoek naar kleinere geografische eenheden heeft echter recent geleid

tot een opvallende nadr~k op pendel- en migratiestromen als determinant van

zowel het regionale aanbod van arbeid als van verschillen in werkloosheids-

patronen tissen regio"s. In een reeks van artikelen gaan Gordon en Lamont

(1982), Gordon en Molho (1984) en Gnrdon (1985) uit van de volgende identi-

teit voor de regionale arbeidsmarkt:

~ WLHr - 4 BBr - ~ WGHr t MIGSr t ~ PENSr t Pr (3.3.1)

met ~ WLHr : verandering in de werkloosheid in regio r

6 BBr : verandering in het arbeidsaanbod tgv nabiurlijke groei

~ WGHr : verandering in de werkgelegenheid

MIGSr : netto migratie
~ PENSr: verandering in het pendelsaldo
Pr : verandering in het arbeidsaanbod tgv. veranderingen in de

arbeidsparticipatie

Alla variabelen worden ~~itgedrukt in verhouding tot de totale werkgelegen-

he id .
Aan deze identiteit ~worden vier vergelijkingen Loegevoegd voor de

verklaring van netto migratie, netto pendel, arbeidsmarktparticipatie en

werkgelegenheid.

MIGSr - f1(WLHr , WGHr , Xr)

~ PENSr - f2 ( WGHr ' Yr)

Pr s f3 (WGHr , WLHr , Zr)
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WGHr - f4 (MIXr , MIGr , LANDr , WAGEr )

Netto migratie wordt verklaard uit werkloosheidsverschillen t~~ssen
woongebieden (WLH), werkgelegenheidsverschillen (WGH) en additionele vari-
abelen (X). De verandering in het pendelsaldo wordt bepaald door verande-
ringen in de werkgelegenheid in de regio r en in de werkgebieden van de
bevolking van de regio r(WGH) en additionele variabelen (Y). De verandering
in de arbeidsmarktparticipatie wordt verklaard ~~it veranderingen in werkge-
legenheid en werkloosheid in de regio en door aanvillende variabelen Z. De
verandering in de werkgelegenheid , tenslotte, is bepaald door de industri-
ële structuur (MIX), de netto migratie, beschikbaarheid van grond (LAND) en
het relatieve loonpeil (WAGE).

Bovenstaand model wordt door Gordon en Molho (1984) geschat in een
regionale dwarsdoorsnede voor regio"s in de London Region. Opvallend aan het
model is het gebruik van netto stromen voor migratie en pendel. Hieraan is
al gerefereerd in par.3.2.1, waarin het gebruik van saldi werd gekritiseerd
vanwege het negeren van informatie over patronen van migratie en pendel
tussen regio"s. Schubert (1982) tracht juist deze migratie~ en pendelstromen
te verklaren binnen een zeer uitgebreid regionaal economisch model voor
Oostenrijk. De vraagkant van de economie wordt door hem gemodelleerd via
Puneties voor de kapitaalgoederenvoorraad, arbeid en het regionaal product,
terwijl voor de aanbodkant f~ineties worden ontwikkeld voor arbeidsmarktpar-
ticipatie, migratie t~ssen regio's en pendel tussen regio"s. Ook dit model
wordt geschat via een regionale dwarsdoorsnede. De funeties voor participa-
tie, migratie en pendel komen globaal overeen met de f~incties die in de
paragrafen 3.2.1 t~m 3.2.3 zijn beschreven.

Zowel Schubert als Gordon en Molho geven geen aandacht aan mogelijke
interrelaties tussen de verschillende aanbodcategorieën. De aute:~rs model-
leren vergelijkingen voor deelname, migratie en pendel, maar van een over en
weer elkaar be'invloeden is geen sprake. In de paragrafen waarin de micro- en
macro-economísche onderbouwing van de drie aanbodcategorieën werd gepresen-
teerd is reeds gewezen op de onderlinge samenhang en potentiële relaties. In
het navolgende zal in kort bestek een simultaan macro-model worden bespro-



ken, waarin deze relaties tot iitdrukking komen. Voor een empirische ~aítwer-

king verwijzen we naar hoofdstlk 4. Er zal niet, zoals bij Schubert, een

volledig regionaal economisch model worden ontwikkeld, vanwege het voor

Nederland ontbreken van regionale data voor kapitaalgoederen. We zullen ons

beperken tot de aanbodkant van de arbeidsmarkt.

3.3.3 Een sim~altaan model voor pendel, migratie, deelname aan het beroeps-

leven en werkloosheid.

Bij modellering van deelname, pendel, migratie en werkloosheid lijkt

het op het eerste gezicht, dat rekening gehouden moet worden met een balans-

vergelijking voor deelname, werkloosheid en pendel. Immers uit hoofdst~ik 1

bleek reeds, dat voor een bepaalde regio r de volgende vergelijking moet

gelden:

S - BB t Pensr r r

met Sr - regionaal aanbod van arbeid

BBr - regionale beroepsbevolking

PENS - interregionaal pendelsaldo
r

(3.3.2)

In de Angelsaksische literat~,a~~r wordt veelal het regionale aanbod van

arbeid Sr uitgesplitst naar werkgelegenheid en werkloosheid, met als res,il-

taat, dat als werkgelegenheid een exogenc variabele is, van de variabelen

werkloosheid, pendelsaldo en beroepsbevolking er een ~ait de balansvergelij-

king kan worden afgeleid. Voor Nederland geldt dit niet. Het CBS gebruikt

voor de definitie van de beroepsbevolking een "ruime" omschrijving (zie

daarvoor hoofdst~ik 1). Het gevolg hiervan is dat in vergelijking (3.3.2) de

variabele Sr vervangen moet worden door de som van werkgelegenheid ( WGHr ),

werkloosheid ( WLHr ) en overige niet-werkenden ( OWLHr ):

BBr - WGHr - PENSr t WLHr t OWLHr (3.3.3)
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De variabele OWLH, die de personen weergeeft die niet tot de geregi-

streerde werkloosheld behoren, maar wel tot de beroepsbevolking, wordt dus
gevonden als resid~a in vergelijking (3.3.2).

Voor de introduktie van beroepsdeelnemingspercentages delen we (3.3.3)
door de potentiële beroepsbevolking ( PBB ). Onder de potentiéle beroepsbe-
volking verstaan we de totale bevolking van 15-6~1 jaar verminderd met de 80-
100~ arbeidsongeschikten en verminderd met de volledig dagonderwijsvolgen-
den. Onder weglating van de index r verkrijgen we :

BB - WGH - PENS } WLH 4 OWLH
PBB PBB PBB PBB PBB (3.3.u )

Omdat in het deelnemingspercentage PBB de dagonderwijsvolgenden en de

volledig arbeidsongeschikten worden weggelaten heeft een verdere opsplitsing
naar sexe tot gevolg, dat voor mannen weinig variatie t!assen regio`s over-

blijft (zie Evers,van der Veen en Heerink,1983). In het vervolg zal daarom
voor deelname aan het beroepsleven slechts aandacht worden gegeven aan

deelname van vrouwen. Deelname van mannen wordt als exogeen beschotawd. Omdat
in vergelijking (3.3.4) gedeeld is door de totale beroepsbevolking, zal om
deelname van vrouwen eruit te lichten, een correctie moeten worden aange-
bracht:

BBM PBBM t BBV PBBV - WGH PENS } WLH } OWLH
PBBM ' PBB PBBV ' PBB PBB PBB PBB PBB

met BBM a mannelijke beroepsbevolkíng

BBV ~ vrouwelijke beroepsbevolking
PBBM ~ potentiële mannelijke beroepsbevolking
PBBV - potentiële vrouwelijke beroepsbevolking

(3.3.5)

Als we deelname van mannen ( DPM ) definiëren als pBBM en deelname van
vrouwen ( DPV ) als BBV en ais we verder aannemen dat de aandelen PBBM en
PBBV PBBV PBB
PBB rond de 0.5 liggen, dan ontstaat de volgende balansvergelijking :

OWLH
PBB - 0.5 DPV t 0.5 DPM t

PENS - WLH - WGH
PBB PBB PBB

(3.3.6 )
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Aan vergelijking (3.3.6) worden na geàragsvergelijkingen toegevoegd

voor deelname aan het beroepsleven van vro~wen ( DPV ), de determinanten van

het pendelsaldo, te weten de inkomende en sitgaande pendel in verho~~ding tot

de potentiële beroepsbevolking ( 1NPEN en UITPEtJ ) en werkloosheid inPBB WLP~B
verhouding tot de potentiële beroepsbevolking ( PBB ).

Merk op dat in de balansvergelijking geen migratie voorkomt, dit in

tegenstelling tot bv. de balansvergelijking in het model van Gordon en Molho

(1984),zie par.3.3.1. Deze auteurs gebruiken een medel in eerste verschillen

waarbij migratie -iiteraard wel in de balansvergelijking moet voorkomen. In

ons model voegen we migratie echter als aparte vergelijkingen toe. Merk

verder op dat om te k~lnnen werken met de balansvergelijking, werkloosheid

wordt uitgedrukt als percentage van de potentiële beroepsbevolking en niet

zoals gebr~~ikelijk als percentage van de (afhankelijke) beroepsbevolking.

Bij de nu volgende bespreking van de gedragsvergelijkingen zal alleen

aandaeht gegeven worden aan de interrelaties t,lssen de endogene variabelen.

Wat betreft de exogene determinanten van migratie, pendel en deelname ver-

wijzen we naar de hoodstlkken 2 en 3.

3.3.3.1 Deelname van vro~wen aan het beroepsleven,

Afgezien van standaard exogene variabelen ( EXOG1) wordt deelname aan

het beroepsleven op macro-niveau verklaard door de endogene variabelen

uitgaande pendel en het migratiesalào en verder door de regionale werkloos-

heid. De laatste variabele is standaard exc3een, maar is in ons model endo-

geen. De uitgaande pendel geeft aan dat het "employment field" voor personen

in een bepaalde regio niet alleen bestaat ~~it de regio zelf, maar ook uit de

overige regio"s die op pendelbare afstand liggen. Pendel- mogelijkheden

vergroten de kans op deelname van vrouwen.

Voor de relatie t~~ssen deelname en migratie is in par. 2.2.3 al opge-

merkt, dat het op micro-nivea;a moeilijk is een onderbo'~wing te geven voor

deze relatie. Op het gezinsnivea~a ligt de zaak anders. Daar kan het vinden

van een baan voor een partner worden bemoeilijkt na een bewust gekozen

migratie ter wille van een ander lid van het huishouden. Op aggregaat niveau

ligt de relatie die de invloed van migratie op deelname weergeeft daarom
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nogal gecompliceerd. Aangezien wij migratie alleen onderzoeken voor beroeps-

beoefenaren zal migratie ceteris parib~~s tot gevolg hebben, dat inmigratie

de deelname in een regio verhoogt en uitmigratie de deelname verlaagt.

Anderzijds zal er ook sprake zijn van gezinsmigratie met de reeds gemem~-

reerde consequenties voor de deelname van de partner. Voor de aggregaat

relatie tussen deelname en migratie nemen we daarom het migratiesaldo

(MIGS) op. Het teken is op voorhand onbepaald.

De vergelijking voor deelname aan het beroepsleven door vrouwen kan als

volgt worden samengevat :

DPV - f ( WLH ~ UITPEN ~ MIGS ~ EXOG ) (3.3.7)1 PBB PBB PBB 1

3.3.3.2 Pendel en migratie

Gezien de onderlinge verwevenheid van pendel en migratie bespreken we

pendel en migratie te zamen. Voor pendel is allereerst van belang om op te

merken, dat gezien de regionale indeling die we gebr~liken, te weten provin-

cies, alleen pendelstromen t~issen aanliggende regio"s relevant zijn. Pendel

tussen niet-aanliggende regio`s is kwantitatief verwaarloosbaar (zie Evers,

van der Veen, Heerink,1983). Het onderscheid t~~ssn aanliggend en niet-aan-

liggend komt verder aan bod in de relatie t!issen migratie en pendel, waar

pendel en migratie elkaars substit~x!at of elkaars complement zijn. In hoofd-

st~ik 2.2.1 is reeds besproken, dat in het geval dat pendel een complement is

van migratie, dus in het geval dat de werkregio niet verandert en bereikbaar

blijft vanuit de nie!~we woonregio middels pendel, een onderscheid gemaakt

moet worden tussen migratie naar de aanliggende regio en naar de níet-aan-

liggende regio. Alleen bij migratie naar de aanliggende regio kan sprake

zijn van complementerende retourpendel. Hetzelfde geldt voor het geval dat

pendel en migratie elkaars substit~iut zijn. Ook hier kan alleen dan van

substitutie sprake zijn indien migratie niet verder gaat dan de aan gren-

zende regio's. Afgezien van dit onderscheid díent uiteraard inkomende en

uitgaande migratie apart behandeld te worden.
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In par. 3.2.1 is reeds ingegaan op de problemen die het modelleren van

in- en uitmigratie met zich mee brengen. Geconcludeerd werd dat er een

tweetraps-procedure gevolgd zou moeten worden om migratie te modelleren:

allereerst de generatie van migratie en daarna de verdeling van in- en

~~itmigratie over aanliggend en niet-aanliggend.

Wat betreft de generatiefase blijkt voor de Nederlandse sitiatie (zie

Evers, van der Ueen en Heerink,1983), dat in- en uitmigratie per provineie

enorm sterk met elkaar correleren. Dat houdt in, dat als de inmigratie

(gedeeld door de potentiële beroepsbevolking) is verklaard, in feite ook de

~~itmigratie al is gedetermineerd. Om een ~~itweg te vinden voor deze curieuze

sitiatie is gekozen voor de modellering van inmigratie en het verschil van

uitmigratie en inmigratie.

Inmigratie, in de allereerste plaats, wordt bepaald geacht door lo~~ter

exogene variabelen ( EXGG2 ) :

IPBBJ - f2 ( EXOG2 ) (3.3.8)

Een van deze exogene variabelen is het nationaal werkloosheidspercen-

tage. Uerondersteld wordt, dat de migratiegeneigdheid ontmoedigd wordt in

tijden van hoge nationale werkloosheid.

Het versehil van uit- en inmigratie wordt op haar be~,lrt bepaald door

het verschil van de regionale en nationale werkloosheid en andere exogene

variabelen.

UIPBBG - IPBBG - f3 ( WLHRN , EXGG3 ) (3.3.9)

met WLHRN : de regionale component in de werkloosheid (WLH - WLHN)

WLHN : nationaal werkloosheidspercentage

Dit migratiesaldo wordt gebruikt in de deelnamevergelijkfngen en de werk-

loosheidsvergelijking.
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Voor wat betreft de verdeling van in- en uitmigratie over aanliggend en
niet-aanliggend wordt alleen de migratie van- en naar aanliggende regio"s
gemodelleerd. De reden hiervan is dat deze variabelen ter~~gkomen in de
pendelvergelijkingen.

We nemen aan dat de inmigratie vanuit aanliggende regio"s (INMAAN)
wordt bepaald door de inmigratiegeneigdheid en een exogene variabele
(EXOGU)die de verhouding weergeeft tussen de werkgelegenheid in de aan-
liggende regio en de niet-aanliggende regio.

INMAAN UITMIG
PBB s f~1 ( PBB ~ EXOG~ ) (3.3.10)

Verder wordt de uitmigratie naar aanliggende regio`s gedetermineerd
door de uitmigratiegeneigdheid en dezelfde exogene variabele als bij INMAAN:

UITMAAN UITMIG
PBB s f5 ( PBB ~ EXOGS ) (3.3.~i)

Pendel in het model wordt, zoals al is opgemerkt, alleen verklaard
voorzover het betrekking heeft op de aanliggende regio"s. De relatie op
macro-niveau met migratie onderbouwen we met de bovenvermelde s~~bstit~tie en
complementaire effekten. Uitgaande migratie naar aanliggende regio`s kan
gevolgd worden door retourpendel. Pendel en migratie zijn dan complementair.
Hetzelfde geldt voor inkomende migratie en uitgaande pendel. Bedacht moet
worden dat gezien het feit dat migratie een stroomgrootheid is en pendel een
voorraad, retourpendel ook veroorzaakt kan zijn door migratie van een aantal
jaren terug. Er zou dus eigenlijk gebruik moeten worden gemaakt van een
gecumuleerde migratievariabele om reto,~rpendel te verklaren. Voor dit model
is hiervan afgezien. Er wordt vanuit gegaan, dat in- en uitgaande pendel in
jaar t voor regio r posítief wordt beYnvloed door resp. !litgaande en inko-
mende migratie in datzelfde jaar.

Ultgaande en inkomende pendel kunnen in de tweede plaats worden gede-
termineerd door een substitutie-effekt. De pendel van en naar de aanliggende
regío wordt in een bepaald jaar vervangen door een migratiebeweging. Inko-
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mende pendel (INPEN) wordt d~ls verklaard door uitgaande migratie en inkomen-
de migratie van de aanliggende regio (beide relatief ten opzichte van de

potentiële beroepsbevolking). Verder door exogene variabelen (EXOGS):

INPEN
PBB 6 ( PBD ' PBD ~ EXOG6 ) (3.3.t2)

Uitgaande pendel wordt behalve door ~.~itgaande en inkomende migratie
verder nog bepaald door de regionale werkloosheid.Verondersteld wordt dat
een hoge regionale werkloosheid een positieve invloed heeft op het zoeken
van een baan buiten de eigen regio. Daarnaast zijn exogene variabelen werk-
zaam (EXOG7):

UITPEN INMAAN UITMAAN WLH
PBB - f7 ( PBB ' PBD ' PBB ~ EXOG7 ) (3.3.~3)

S~~bstit~atie t~assen pendel en migratie is hierboven slechts verwerkt in
de pendelvergelijkingen. Het is echter uiteraard ook werkzaam in de migratie
vergelijkingen. Dat betekent dat de vergelijkingen (3.3.10) en (3.3.tt)

bijgesteld moeten worden:

INMAAN INP9IG INPEN
PBB - f4 ( PBB ' PBB ~ EXOG4 )

UITMAAN - f ( UITMIG UITPEN EXOG )PBB 5 PBB ' PBB 5

3.3.3.3 werkloosheid

;3.3.t0a)

(3.3.11a)

De laatste gedragsvergelijking in het model betreft de werkloosheid.
Deze variabele verv~llt een centrale rol in het model. Enerzijds is werkloosó
heid een determinant van een aantal regionale aanbodcategorieën, anderzijds
kan verondersteld worden, dat deelname, pendel en migratie op hun be!lrt ook

de regionale werkloosheid bepalen.

- f INMAAN UITMAAN
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Wat betreft de relatie t~lssen participatie en werkloosheid gebr'liken we
een onderzoek van Fleisher en Rhodes (1976) die in een simultane roodellering

van werkloosheid en deelname aan het beroepsleven, argumenteren dat de

factoren die een lage deelname aan het beroepsleven bepalen, zoals lage

lonen en lage opleiding, een lage investering in human capital weerspiegelen

en een geringe affiniteit met het beroepsleven. Beide a~~te,irs verwachten
daarom een negatieve relatie t~lssen deelname en werkloosheid.

Voor migratie en pendel nemen we aan dat netto pendel- en migratie-
stromen de regionale werkloosheid positief be3nvloeden. Daarnaast kan het

echter ook mogelijk zijn, dat de instroom van beroepsbeoefenaren de struc-

tuur van de regionale economie verbetert. Het teken van beide netto stromen

is dus vooraf onbepaald.

Afgezien van exogene factoren (EXGGa) ziet de werkloosheidsvergelijking

er als volgt ~it:

PBB ~ f8 ( PBB ' PBB ' PBB ~ EXCG8 )MIGS PENS
(3.3.t4)

Het model bestaat nu uit 8 gedragsvergelijkingen voor de met PBB ge-
schaalde variabelen DPV (3.3.?), INMIG (3-3.8), UITMIG (3.3.9), INMAAN

(3.3.10a), UITMAAN (3.3.tta), INPEN (3.3.12), UITPEN (3-3.13) en WLH

(3.3.14). Verder omvat het model vier definitievergelijkingen, nl. voor de

variabele OWLH (zie (3.3-6)) en voor de variabelen netto mígratie, netto

pendel en de regionale component in de nationale werkloosheid :

MIGS a INMIG - UITMIG (3.3.15)

PENS - INPEN - UITPEN (3.3.16)

WLHRN - WLH - WLHN (3.3.17)

Met dit model is het mogelijk de interrelaties op macro~niveau t~~ssen
participatie, pendel en migratie te schatten.
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HOOFDSTUK ~. Eh1PIRISCHE ANALYSES OP MACRO-NIUEAU

4.1. INLEIDING

Zoals in het inleidende hoofdst~k al is vermeld zullen de empirische

st~dies van dit proefschrift in chronologische volgorde van ons onderzoek

worden gepresenteerd. Dit hoofdstik bevat daarom een vijftal artikelen

betreffende macro-analyses van h2t (regionale) aanbod van arbeid.

In paragraaf ~.2. worden de determinanten van interregionale pendel

behandeld. Het betreft een partiële st~ldie. Paragraaf l~.3. geeft een model

weer dat j~~ist de interactie tlssen pendel en migratie op macro-nivea;~

analyseert. Het aanbod van arbeid op macro-nivea;~ werdt in paragraag 4.u.

aan de orde gesteld. Het gaat om een partiële studie, waarin de invloed van

inkomen op deelname aan het beroepsleven van gehuwde vrouwen wordt geëva-

l~ieerd. In paragraaf 4.5. wordt een aanzet gegeven voor een sim~~ltane

analyse van het regionale aanbod van arbeid. In eerste instantie wordt

alleen de interrelatie t~assen deelname aan het beroepsleven en werkloosheid

onderzocht. Dit wordt in paragraaf 4.6. verder !iitgewerkt tot een compleet

sim~~ltaan systeem, waarin naast participatie ook migratie en pendel een rol

spelen.
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4.2. Interregionale pendel en regionale arbeidsmarkt

door G.H.M. Evers en A. van der Veen~`

1. Inleiding

In dit artikel zal worden ingegaan op de vraag wat de invloed van interregionale trans-
fers van arbeidsaanbod door middel van pendel is voor de regionale arbeidsmarkt. Na
een uitvoerige beschrijving hiervan wordt een simultaan model voor de verklaring van
pendel en werkloosheid ontwikkeld en geschat.

2. Pendel en arbeidsaanbod

In de periode 1971-1977 is de werkloosheid in Nederland fors toegenomen. Tegelij-
kertijd valt een toename van de regionale component hierin te constateren. Het tot
dusver gevoerde regionale beleid stelt zich onder meer tot doel deze component te
reduceren. Bij het ontwerpen van dit beleid zullen niet alleen ontwikkelingen aan de
vraagzijde doch ook die aan de aanbodzijde van de regionale arbeidsmarkt een be-
langrijk gegeven dienen te vormen.

Naast veranderingen in de mate van participatie' en in de omvang van de totale
bevolking wordt het regionale aanbod van arbeid ook bei~nvloed door ruimtelijke trans-
fers van arbeidsaanbod in de vorm van migratie en pendel. Deze interregionale mobili-
teit van beroepsbeoefenaren kan op het - beleidsrelevante - niveau van provincies tot
aanmerkelijke saldo-effecten leiden. In Nederland is tot op heden reeds tamelijk uitge-
breid aandacht besteed aan het verschijnsel interregionale arbeidsmigratie en haar rela-
tie met de arbeidsmarkt~, doch met het bestaan van pendelstromen is vrijwel nergens
rekening gehouden. Dit dient toch enige bevreemding te wekken, aangezien een eerste
analyse van de ontwikkelingen in de jaren zeventig leert, dat ook pendel aanmerkelijke
impacts voor de regionale arbeidsmarkt kan hebben. Wanneer bijv. de omvang van in-
terprovinciale pendel- en arbeidsmigratiestromen in dit tijdvak worden vergeleken (zie
tabel 1), dan valt op dat deze stromen in 1971 ongeveer even groot zijn, terwijl in 1977

' Drs. G.H.M. Evers en drs. A. van der Veen zijn als wetenschappelijk medewerker verbonden
aan de Economische Faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. De auteurs danken Nico Heerink
voor de assistentie bij de diverse berekeningen en het Nationaal Programma Arbeidsmazktonder-
zcek voor de f9nanciéle ondersteuning. Het aztikel is gebaseerd op ons onderzceksmemorandum dat
onder dezelfde titel is uitgegeven door het Instituut voor Economisch Onderzoek te Groningen.

1. Zie voor een overzicht A. van der Veen, Het aanbod van azbeid en de spanning op de azbeids-
mazkt, Maandschrijt Ernnomie 46, 1982, nr. 1.

2. Zie C.P.A. Bartels e.a., Migratie en azbeidsmarkt I en Il, Economisch Statrstische Berichten,
nrs. 3263 en 3264, 1980.

444 Maandschrift Economie ~ jaargang 47, 1983
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de transfers via pendel het dubbele van die via migratie bedragen. Een ,neer zuivere ver-
gelijking dient uiteraard rekening te houden met het permanente, cumulatieve karakter
van migratie in tegenstelling tot het tijdelijke karakter van pendel. Door tevens met na-
me de absolute regionale saldi te bezien wordt een indruk verkregen van de ruimtelijke
impact, de arbeidsaanbodherverdelende functie van deze twee mobiliteitstypen. Een
tweede maat hiervoor is de asymmetrie3 van pendel resp. migratie. Uit tabel 1 moge
blijken dat het totaal van de absolute regionale pendelsaldi alleen ín 1977 al even groot
is als de over de periode 1971-1977 gecumuleerde absolute arbeidsmigratiesaldi.Voorts
is pendel ruimtelijk gezien duidelijk veel asymmetrischer dan arbeidsmigratie. Onze
conclusie is dan ook dat interregionale pendel als onderzoeksterrein volledig ten on-
rechte nauwelijks aandacht heeft gekregen. Dit artikel beoogt in de geschetste leemte
te voorzien.

Tabel 1. Omvang en ruimtelijke impact van interprovinciale pendel en migratie in de
periode 1971-1977

pendel (dagforensenJ arbeidsmigratie

1. Absolute omvang 1971 11 1 700 1 18 800
1977 187 800 96 400

2. Absolute saldi 1977 89 000 n.v.t.
1971 t~m 1977 n.v.t. 89 900

3. Asymmetrie 1977 23,7 n.v.t.
1971 t~m 1977 n.v.t.

3. Een beknopt historisch overzicht

5,9

Het begrip pendel (ook we] aangeduid als forensisme) wordt doorgaans gehanteerd
voor woon-werk verkeer over grote afstand. De scheiding van woonplaats en werk-
plaats is een verschijnsel dat karakteristiek is voor een industriële samenleving in een
tweede fase. Kort na de industriële revolutie waren (nieuwe) arbeidsplaatsen voor de
meeste werkers alleen bereikbaar via migratie. De vervoersmogelijkheden om een af-
stand van 6 kilometer of ineer dagelijks twee keer af te leggen waren miniem en kost-
baar. Een en ander leidde tot een geleidelijke leegloop van het platteland en een snelle
groei van stedelijke industriecentra. In de 20e eeuw heeft deze ontwikkeling zich in
eerste instantie fors doorgezet. De relatief hoge migratie in deze periode tot 19501ijkt
hiervoor een goede indicator. Slechts voor een beperkt aantal industriëlen en zaken-
lieden was het mogelijk zich op afstand van hun arbeidsplaatsen te vestigen. Het aan-
leggen van treintracé's is zo een oorzaak voor de groei van forensendorpen in het Gooi
en rond Den Haag.4 Het na de oorlog op grote schaal beschikbaar komen van relatief

3. Als Pij de omvang van de stroom is van regio i naar regio j, dan is de asymmetriemaat:

a- 2 X 1NO X Ei ~ Ej Pji - EjPij I

waarbij N- totaal aantal waamemingen.
4. Zie o.a. A.C. de Vooys, Enkele aspecten van het forensisme in Nederland, Academische rede,

Utrecht, 1968.
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goedkoper transport (betere en meer frequente treinen- en busverbindingen en het
automobiel) leidde ertoe, dat ook voor minder welgestelde groepen in onze samenle-
ving bij het vinden van een eerste of nieuwe baan op bepaalde afstand van het woon-
adres migratie niet langer de aangewezen weg was om deze dichotomie op te heffen.
Het potentieel aan banen vanuit een bepaalde woonplaats werd groter bij gelijkblijven-
de of zelfs kortere reistijden.s

Ook de verkorting van de arbeidstijd maakte het afleggen van langere reisafstanden
minder onoverkomelijk. Minder reden om te migreren dus, of juist meer? Immers,
redenerend vanuit de arbeidsplaats worden ook, vergeleken met voorheen, meerdere
woonlokaties bereikbaar. In samenhang met de groeiende welvaart kon hierdoor meer
en meer tegemoet worden gekomen aan specifieke woonwensen. We zien dan ook dat
in de laatste I S jaar de `trek uit de stad' een belangrijk fenomeen is geweest. Migratie
uit de stad gaat dan vergezeld door retourpendel naar de stad.

4. Enkele kengetallen voor interprovinciale pendel

Pendel ( forensisme) kan meer specifiek gedefinieerd worden als dat gedeelte van het
woon-werkverkeer waarbij met een zekere tijdsfrequentie een bepaalde gebiedsgrens
wordt overschreden. Een nadere operationalisatie van de frequentie-dímensie maakt
het mogelijk de voor dit onderzoek relevant geachte categorie dagforettsen af te bake-
nen. Deze groep wordt gedefinieerd als die forensen, die minimaal 4 dagen per week
tenminste één gemeentegrens overschrijden en tevens een vast werkadres of vast mel-
dingspunt hebben. Het totale forensisme wordt hierdoor ( noodzakelijkerwijs) onder-
schat omdat de categorieën niet-dagelijkse forensen en forensen zonder vaste werk-
plaats of inet meer dan één werkgemeente van de analyse zijn uitgesloten.

Pendelgegevens zijn in het algemeen vrij schaars. De belangrijkste databronnen wor-
den gevormd door de Volkstelling en de Arbeidskrachtentelling. Deze laatste is geba-
seerd op een 3qo - steekproef, zodat de waargenomen pendelstromen met een bepaalde
onzekerheidsmarge zijn omgeven. Wij baseren ons onderzoek op gegevens uit de Volks-
telling 1971 en de Arbeidskrachtentelling van 1975 en 1977.6

In de periode 1971-1977 neemt het totaal aantal dagforensen toe van 1 021 000
petsonen tot 1 368 000 personen, ofwel van 24qo tot 301o van de beroepsbevolking.
Wanneer niet de gemeentegrens doch de provinciale grens als criterium wordt aange-
houden verkrijgt men het aantal interprovinciale dagforensen. Dit aantal is in de onder-
zoeksperiode toegenomen van 111 700 personen (2,6qo) tot 187 800 personen (4,1010).
Terwijl de stijging van het intergemeentelijke forensisme 34qobedraagt ( t.o.v. 1971) is
dit voor het interprovinciale forensisme maar liefst 68qo.

5. Zie Nederlands Economisch Instituut, Het pendetverschijnsel in Noord Noord-Holland en
West Noord-Brabant, Rotterdam, 1960 en T.1. Wales, Labour supply and commuting time. Journal
of Ernnometrics 8, 1978, blz. 215-226.

6. Zie voor een uitgebreide analyse van de databronnen G.H.M. Evers en A. van der Veen: In-
terregionale pendel en regionale mbeidsmarkt, Onderzoekmemorandum nr. 123, Instituut voor
Economisch Onderzoek, Groningen, 1982.

446 Maandschrift Economie ~ jaargnng 47, 1983
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Tabe12. Enige pendelgegevens per provincie 1971-1977

(1J (2J (3J (4J (SJ (6J (7J (8J

Groningen 2 500 44 4 200 7 100 6,1 1,9 4,2 5,4
Friesland 2 000 117 -900 -2700 0,7 2,4 1,7 4,6
Drenthe 7 400 SS -3600 -6200 2,5 7,9 5,4 5,3
Overijsse! 6 800 70 I 400 1 800 3,0 2,6 0,4 4,2
Gelderland" 21 500 65 -9000 -15100 2,9 5,9 3,0 3,9
Utrecht 19 200 67 100 - 900 9,2 9,5 0,3 2,3
Noord-Holland 11 100 60 13 400 27600 5,3 2,0 3,3 2,9
Zuid-Holland 16 500 88 6 200 8000 2,8 2,7 0,1 3,3
Zeeland 2 700 65 -1 800 -3600 0,2 3,8 3,6 3,3
Noord-Brabant 17 700 61 - 8 800 -14 200 1,1 `3,4 2,3 5,2
Limburg 4 300 66 --1 400 -1800 1,1 1,7 0,6 7,0

Nederland 111700 68 0 0

` Inclusief de Zuidelijke IJsselmeerpolders.
waarbij: ( 1)aantalwoonforensen, 1971

(2) tcename aantal woonforensen 1971-1977 (in procenten van 1971)
(3) pendelsaldo (-inkomend minus uitgaand), 1971
(4) pendelsaldo, 1977
(5) inkomende stroom ( in procenten van regionale beroepsbevolking), 1977
(6) uitgaande stroom (idem), 1977
(7) absolute pendelsaldo (idem), 1977
(8) werkloosheid (idem), 1977.

Zoals uit tabel 2 blijkt is het aantal interprovinciale dagforensen per woonprovincie in
alle regio's toegenomen, waarbij de landelijke stijging van 68qo wordt overtroffen in
Friesland en Zuid-Holland, terwijl Groningen en Drenthe enigszins achterblijven. De
generatie van pendel is in de onder~oeksperiode dus duidelijk veranderd. Daarentegen
is de distributie opmerkelijk constant gebleven: per woonprovincie is de procentuele
verdeling van de forensen over werkprovincies vrijwel stabiel.' Vanwege onze pre-
occupatie met het regionale aanbod van arbeid zijn we uiteraard vooral geinteresseerd
in de grootheid die de consequenties van deze distributie weergeeft: het pendelsaldo.
In tabel 2 zijn de provinciale saldi voor 1971 en 1977 weergegeven. Het blijkt dat de
saldi in absolute termen bezien in bijna alle provincies zijn toegenomen. Alleen in
Utrecht valt een verschuiving van een klein positief naar een klein negatief saldo waar
te nemen.

Wanneer we de stromen en de saldi per provincie relateren aan de omvang van de
beroepsbevolking wordt een indruk verkregen van de impact die pendel op de betref-
fende regionale arbeidsmarkt heeft. Data voor 1977 zijn in tabel 2 weergegeven. Een
relatief grote inkomende stroom valt waar te nemen in Utrecht, Groningen en Noord-
Holland, terwijl een lage importquote optreedt in Friesland en Zeeland. Verder is de
uitgaande stroom relatief groot in Utrecht, Drenthe en Gelderland, terwijl ze klein is

7, Deze distributiegegevens zijn niet in tabel 2 opgenomen, zie hiervoor Evers en Van der Veen,
op. cit., 1982, tabel 3.1.
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voor Limburg, Groningen en Noord-Holland. De resulterende pendelsaldi blijken een
grote impact te hebben op de arbeidsmazkt in Drenthe, Groningen en in mindere mate
Zeeland, Noord-Holland en Gelderland, terwijl de herverdelende functie van pendel
voor Overijssel, Utrecht, Zuid-Holland en Limburg een zeer geringe invloed op de ar-
beidsmarkt lijkt te hebben.

Vanuit hei oogpunt van regionaal-economisch beleid zijn de relatieve pendelsaldi
vergeleken met de procentuele regionale werkloosheid. Zonder hieruit rechtstreeks
conclusies te willen trekken blijkt dat de omvang van deze grootheden in een aantal
gevallen vrijwel gelijk is. Interregionale pendel als aanbodfactor is dus op de regionale
arbeidsmarkt van substantiële betekenis; qua orde van grootte te vergelijken met die
van regionale werkloosheid. Het moge dan ook duidelijk zijn dat een verklarende
analyse naar de determinanten van interregionale pendel voor het arbeidsmarktbeleid
relevant is.

Concluderend mogen we stellen dat pendel ten onrechte een verwaarloosd terrein
binnen de regionale arbeidsmazktanalyses is geweest, zeker wanneer we bedenken dat
de waargenomen stromen in feite een onderschatting van de feitelijke stromen zijn en
gezien de duidelijk ruimtelijke impact, zeker vergeleken met die van migratie. Wanneer
de absolute stromen geschaald zijn met de regionale beroepsbevolking wordt duidelijk
dat intenegionale pendel geen verschijnsel is dat typisch is voorbehouden aan de meer
verstedelijkte regio's in Nederland, doch dat de impact ook voor meer rurale regio's
zeer duidelijk is.

5. Naar een verklarend model voor interregionale pendel

Het geven van een regionaal-economische verklaring voor de omvang van pendelstro-
men dient gebaseerd te zijn op een aantal theoretische overwegingen. Aansluitend op
de theorie van het individuele keuzegedrag kan worden gesteld dat men in het alge-
meen alleen dan een relatief grote (interprovinciale) afstand tussen woonplaats en werk-
plaats zal accepteren, indien de resulterende woon- en~of werkomstandigheden opwe-
gen tegen de reiskosten. De determinanten van pendel zullen dan ook gevormd worden
door factoren die betrekking hebben op de situatie op de arbeidsmarkt, de woonomge-
ving en de afstand (i.h.a. de ruimtelijke dimensie).

Discrepanties op de regionale arbeidsmarkt kunnen aanleiding zijn tot ruimtelijke
mobiliteit van arbeidsaanbod. Zo zal een relatief hoge regionale werkloosheid leiden
tot migratie of pendel naar andere regio's met een gunstiger arbeidsmarkt. In dit geval
zijn pendel en migratie substituten. Voorts is in paragraaf 3 aangegeven dat vanwege de
betere transportfaciliteiten een groter potentieel aan woonplaatsen bij een gegeven
werkplaats beschikbaar komt. Dit leidt ertoe dat meer dan voordien het geval was ook
de kwaliteit van de woonomgeving in het keuzeproces zal worden betrokken. Een aan-
trekkelijke woonomgeving kan aanleiding zijn te migreren met behoud van de werk-
plaats. In dit geval zijn pendel en migratie complementa'u: pendel is een logische en
aanvaardbare consequentie van migratie. De analyse van de interdependentie van pen-
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del en migratie is de laatste jaren sterker in de belangstelling komen te staan.e Een be-

langrijke eigenschap van veel verklarende modellen voor pendel (en ook migratie) is,

dat meestal één vergelijking wordt gespecificeerd, waarbij dan de vooronderstelling

wordt gehanteerd dat sprake is van éénrichtings~ausaliteit: de exogene, verklarende
variabelen worden niet beïnvloed door de endogene, te verklaren variabelen. In ons ge-
val houdt deze vooronderstelling in dat regionale werkloosheid wel een determinant is

van interregionale pendel doch niet omgekeerd. Alle econometrische handboeken ge-

ven aan dat wanneer deze vooronderstelling niet opgaat (en er in feite sprake is van een

simultaan i.p.v. een monocausaal systeem), de parameterschattingen niet zuiver zijn.

Een belangrijk argument voor het simultaan modelleren van pendel en werkloosheid
is gelegen in de databasis die we hanteren, namelijk een gecombineerde tijdreeks~cross-
sectie. In cross-sectie analyses wordt de werkloosheid beïnvloed door aanbodfactoren.

Uit de beschrijvende analyse is gebleken dat de pendelstromen voor een aantal regio's
een netto (saldo) effect impliceren dat in dezelfde orde van grootte ligt als de regionale

werkloosheid. Pendel is dus een belangrijke determinant van het regionale aanbod van

arbeid en daarmee van de regionale werkloosheid.9 Uiteraard zou door het introduce-
ren van een vertraagde relatie pendel wel eenzijdig uit o.a. werkloosheid kunnen wor-

den verklaard. Operationalisering van dit lag-idee vereist echter informatie over aard en

duur van aanpassingsprocessen m.b.t. regionale arbeidsmarktfricties. De vraag doet zich

dan voor hoe lang een werkloze gaat wachten voordat tot interregionale pendel wordt

besloten. Ons idee is dat in dit opzicht het veronderstellen van duidelijk vertraagde

relaties weinig zin heeft, temeer daar de data voor pendel en werkloosheid als jaarge-

middelden zijn gehanteerd.'o Daarom zal nu een simultaan model voor pendel en werk-

loosheid worden ontwikkeld.

De te verklaren variabelen
Ten aanzien van de interregionale pendel doet zich nu de vraag voor hoe deze moet

worden gespecificeerd. In het algemeen zijn twee benaderingen mogelijk. Allereerst de

saldo-methode, waarbij alleen het pendelsaldo als te verklaren variabele wordt gezien."

Deze aanpak heeft minder aantrekkelijke eigenschappen omdat wijzigingen in de bruto-

stromen niet behoeven te leiden tot andere saldi. De voor de analyse en het beleid rele-

vant geachte veranderingen in aard en omvang van de ruimtelijke mobiliteit komen al-

leen goed in beeld wanneer de tweede methode, die van bruto-stromen wordt gehan-

8. We ncemen D.E. Blumenfeld, Modelling the joint distribution of home and workplace loca-

tion in a city, 7Yansportation Science 8, nr. 3, 1977; A.C.P. Verster en M. de Langen,Residential

mobility, work-mobility en home-to-work accessability, Rotterdam, 1978; M. Termote, Migration

and commuting, a theoretical framework, WP-80-69. International Institute for Applied Systems

Analysis, Laxenburg, 1980.
9. Zie de analogie met onderzoek omtrent de relatie tussen deelname en werkloosheid: B.M.

F7eisher en G. Rhodes, Unemployment and the Labor force participation of manied men and

women: a simultaneous model, in Review oj Economics and Statistics, vol. 58, 1976, blz. 398.

10. Het bestaan van verttaagde reacties vanwege drempels en onzeketheden is aannemelijker

voor migratieprocessen. Zie o.a. R.A. Hart, Interregional Economic migation: Some theoretical

considerations (deel 1 en deel 2), Journal ojRegional Science 15, 1975.

11. Zie voor een tcepassing voor migratie W.B.C. Suijker, An analysis ojlnterprovincialMigra-

tion in the Netherlands, Centraal Plan Bureau, Den Haag, 1980.
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teerd.12 Aan het modelleren van bruto-stromen kan opnieuw op een tweetal wijzen
vorm worden gegeven. Zo is het mogelijk, analoog aan de migratieliteratuur, een gene-
ratiedistributie model te formuleren waarbij in de generatievergelijking de totale uit-
gaande stroom dagforensen wordt verklaard, terwijl in de distributievergelijking deze
dagforensen aan werkregio's wordt toegedeeld.13

Het door ons gekozen alternatief gaat daarentegen uit van het verklaren van zowel
de totale uitgaande als de totale inkomende stroom forensen voor een regio. De distri-
butieve aspecten zijn hierdoor, zij het impliciet, toch verwerkt terwijl het pendelsaldo
op deze wijze vrij eenvoudig afleidbaar blijft. Voorts is gekozen voor een gebiedsinde-
ling die nauw bij de probleemstelling van het totale onderzoek aansluit." Per onder-
zoekregio is de rest van Nederland opgedeeld in twee regio's, namelijk de aangrenzende
regio en de niet-aangrenzende regio. De idee hierachter is dat we er van uitgaan, dat
dagforensisme alleen mogelijk is tussen aanliggende regio's. Lange-afstand dagforensis-
me van en naar de niet-aangrenzende regio wordt op het onderhavige gebiedsniveau
(provincies) niet analyse-0pportuun geacht. Deze stromen vormen in totaal minder dan
lqo van het totale dagforensisme. We verklaren dan ook alleen `korte afstands' dagfo-
rensisme. Door de gebiedsindeling wordt dus een soort `potentieel extern penetratie-
gebied' gedefinieerd.

Teneinde de relatieve invloed van pendel op de arbeidsmarkt te bezien worden de te
verklaren variabelen nu verkregen door de totale uitgaande en inkomende stroom dag-
forensen te schalen met de omvang van de beroepsbevolking in de regio. Vanwege het
ontbreken van een actoriële desaggregatie van de pendeldata in 1975 en I977 (bijv.
naar geslacht, leeftijd, beroepsgroep) hebben we moeten afzien van een meer gedetail-
leerde specificatie van deze te verklaren variabelen. Er zijn evenwel aanwijzingen dat
geografische mobiliteit selectief van aard is.15 Naast de twee te verklaren pendelvaria-
belen wordt in het simultane model als derde endogene variabele de regionale werk-
loosheid opgenomen, gemeten als de omvang van de geregistreerde werkloosheid ge-
deeld door de totale regionale beroepsbevollcing.

12. Zie voor een uitgebreide discussie R.P. Shaw, Migration, theory andjact, Regional Science
Institute, Philadelphia, Bibliogaphy Series no. S, 1975.

13. Zie C.P.A. Battels en K.L. Liaw, 77re dynamics ojspatial labor mobility in the Netherlands,
WP-81-87 IIASA, Laxenburg, 1981 en J. van Est, Interregionale migratie in Nederland, Deelrap-
port 3: de modelbenadering. Planologisch Studiecentrum TNO, Delft, 1979.

14. Zie A. van der Veen en G.H.M. Evers, A simultaneous model of regional labor supply incor-
porating labor force participation, Commuting and migration, Socio-Economic Planning Sciences,
1983 ( forthcoming).

I5. De selectiviteit van pendel is (alleen voor 1971) onderzocht in G.M.H. Evers, Het pendelver-
schqnse! in het Noorden des Lands, onderzoekmemorandum 45, Instituut voor Economisch On-
derzcek, Groningen, 1979. Zie voorts M.J. White, A model of residential Location choice and com-
muting by men and women workers, Jownal ojRegiona! Science, 17, 1, 1977 en J. Wheeler, Some
effects of occupational status on work trips, lourna! of Regional Science, 9, 1, 1969. Een tcepas-
sing voor migratiedata wordt gegeven in G.H.M. Evers en C.P.A. Bartels, Policy-relevant characteris-
tics ojSpatia! labor mobility in the Nethalands, WP-81-157, [IASA, Laxenburg, 1981.
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De verkla~ende variabelen
Allereerst bespreken we de verklarende variabelen voor uitgaande en inkomende pcn-
del. Er is van uitgegaan dat in principe dezelfde soort factoren van invloed zijn op de
uitgaande en inkomende pendelintensiteit.~b De uitgaande (inkomende) pendelrs uit
(in) regio i naar (vanuit) de aanliggende regio a in jaar t wordt verklaarbaar gedacht uit
de volgende variabelen:
a. De arbeidsmigratie van (uit) regio a naar (in) regio i in jaar t(MIGai resp. MIGia).
Deze variabele karakteriseert de complementariteit van pendel en migratie."~18
b. De werkloosheid in regio i(regio a) in jaar t(WLHi resp. WLHa). Deze variabele
heeft een push-karakter.19
c. De omvang van de werkgelegenheid in regio a(regio i) in jaar t(WGHa resp. WGHi).
Ook de samengestelde variabele WGtiai (het quotiënt van WGHa en WGHí) is getest.
Deze variabelen hebben een pull-karakter.t9
d. Essentieel in ruimtelijke analyses is de factor afstand. Naast de afstand in puur fy-
sieke zin is ook de bereikbaarheid van belang. Teneinde aan beide factoren recht te
doen zijn twee variabelen gehanteerd, namelijk de fysieke afstand tussen de regio's i
en a(AFSia)ZO en de vervoersinfrastructuur (VVISia).21

De regionale werkloosheid voor regio i en jaar t wordt verklaard uit de volgende varia-
belen:
1. Het regionale niveau wordt uiteraard `bepaald' door de nationale werkloosheid
(W LHNE). Deze parameter wordt niet geschat doch vastgeprikt op 1.0.
2. Regionale variaties in werkloosheid hangen samen met regionale verschillen in ar-
beidsaanbod. Als aanbodfactoren zijn opgenomen het pendelsaldo (PENSi)22, en de
arbeidsparticipatiegraden van mannen (DPMi) en vrouwen (DPVi). Wat de parameter
van het pendelsaldo betreft is op voorhand niet aan te geven wat het verwachte teken

is. [n feite is er sprake van twee tegengestelde effecten. Enerzijds kan een positief pen-
delsaldo leiden tot verdringingseffecten op de lokale arbeidsmarkt en dientengevolge
tot toename van de regionale component in de werkloosheid (afwentelingsmechanis-
me). Anderzijds zullen economisch gezien gezonde regio's voor een deel afhankelijk
zijn van inkomende pendelaars (bijv, in samenhang met netto uitgaande (woon-)mi-

16, Het blijft evenwel mogelijk dat de optimale set verklarende variabelen uiteindelijk verschil-

lend zal zijn omdat de uitgaande pendel en inkomende pendel vanwege de schaling met de regionale
beroepsbevolking niet symmetrisch zijn.

17. Geschaald met de omvang van de beroepsbevolking in regio i.
18. Ook een gecumuleerde migratie `stock' variabele is getest. Ue resultaten waren ongeveer het-

zelfde. Omdat het totale onderzoeksproject beoogt een simultaan model voor pendel, migatie,
deelname en werkloosheid te ontwikkelen hebben we gekozen voor de niet-gecumuleerde migatie.
Overigens is de correlatie tussen migratie en migratiestock bijna 100 procent.

19. Zie ook A.M. Guest en C. Cluett, Workplace and residential location: a push-pull model, in
Journalof Regional Scienee, 16, 3, 1976.

20. Gemeten als de afstand tussen de regionale bevolkingszwaartepunten. Ook een exponentiële
afstand is getest, doch de resultaten wazen min of ineer gelijk.

21. Gemeten als de som van de wegendichtheid in regio i en a. Deze dichtheid is gedefinieerd
als de totale lengte in km. van verharde wegen buiten de bebouwde kom, gedeeld door de opper-
vlakte van de regio.

22. De saldi zijn geschaald met de omvang van de bercepsbevollcing in regio i.
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gratie, zodat daar de werkloosheid relatief laag kan blijven (woonmigratie-mechanisme).
.~. Tenslotte wordt als proxy voor regionale verschillen in de vraag naar arbeid gekozen
voor de procentuele verandering in de werkgelegenheid in regio i in de afgelopen twee
jaar, gedeeld door de analoge nationale ontwikkeling (DWGHi).

6. De resultaten

Alvorens in te gaan op de resultaten van het model is het opportuun enige opmerkin-
gen te plaatsen over specificatie en schattingstechniek. Voor de pendelvergelijkingen
zijn twee functionele vormen getest, namelijk het gangbare lineaire, additieve model
en het naar loglineair te transformeren multiplicatieve model. Dit laatste type komt
overeen met bekende fundamentele ruimtelijke interactieconcepten als het graviteits-
model. Het simultane model wordt geschat met geëigende technieken als 2 SLS, 3 SLS
en EIML ( full-information-maximum-likelihood).23

Tabel.?. Schattingsresultaten voor het simultane model

coëjjiciënt t-waarde

2 SLS 3 SLS FIML 2 SLS 3 SLS FIML

Uitgaande pendel
CONST -0.9 -0.9 -0.9 -1.4 -1.5 -1.4
MIGai 1.3 1.3 1.2 12.5 13.8 ] 0.5
WLHi 0.6 0.6 0.6 10.0 11.1 11.5
WGHa 0.2 0.2 0.2 2.8 3.1 2.5
YVISia 1.4 1.4 1.4 5.6 6.3 4.5
AFSia -1.5 -1.5 -1.6 -7.9 -8.7 -6.7
RÁ 0.97

Inkomende pendel
CONST 2.7 2.8 2.9 4.9 5.6 3.3
MIGia 1.4 1.4 1.3 8.3 8.8 4.3
WLHa 0.5 0.5 0.5 6.2 6.7 3.9
WGHai -0.5 -0.5 -0.5 -6.5 -7.2 -5.4
AFSra -1.1 -1.2 -1.2 -4.1 -4.7 -2.9
RÁ 0.90

Werkloosheid
CONST 25.3 26.3 28.5 4.4 5.2 5.5
DPMi -0.2 -0.3 -0.3 -3.2 -3.9 -4.3
DPVi -0.2 -0.2 -0.1 -2.6 -2.4 -1.1
PENSi -0.01 -0.03 -0.2 -0.1 -0.3 -1.5
PWLNE 1.0 1.0 1.0
DWGHi -0.3 -0.3 -0.3 -2.1 -2.4 -2.0
RÁ 0.81

23. Een gced overzicht van de technieken wordt gegeven in A. Koutsoyiannis, Theory ojErn-
nometrics, Londen, 1977, hoofdstuk 16.
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We zullen alleen resultaten presenteren die verkregen zijn met een loglineaire specifica-

tie van de pendelvergelijkingen. Hoewel de resultaten met behulp van een lineaire vorm

op zich ook bevredigend genoemd mogen worden, zijn deze toch zonder uitzondering
minder goed dan die in het loglineaire model.24 De resultaten zijn weergegeven in tabel3.

Uit de verkregen resultaten kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
1. Ongeacht de gehanteerde functionele vorm of de schattingstechniek is het fenomeen
pendel alleen verklaarbaar wanneer zowel arbeidsmarkt-, woningmarkt (migratie)-, als
afstandsfactoren als variabelen worden opgenomen. De uiteindelijk verkregen vergelij-
kingen voldoen alle goed, gemeten in termen van mate van verklaarde variantie.
2. De uitgaande pendel vergelijking kent parameters die, op de constante term na, alle
zeer significant van nul verschillen. Ook de variabelen die als verklaring voor de inko-
mende pendel dienen zijn alle duidelijk relevant. De parameterwaarden van de migratie-
variabelen duiden op een sterke samenhang.
.~. De werkloosheidsvergelijking laat zien dat aanbod- en vraagvariabelen een goede
verklaring voor de regionale component geven. Evenwel, het pendelsaldo is als varia-
bele duidelijk minder relevant. Alleen bij het schatten van FIML mogen we conclude-
ren dat een hoog inkomend pendelsaldo samenhangt met een lage werkloosheid. Dit
duidt erop dat geen sprake is van verdringingseffecten doch van een situatie dat de ge-
bieden met een lage werkloosheid veelal een gezonde economische structuur hebben en
dientengevolge veel pendelaars zullen aantrekken.
4. Het pendelmodel is via drie simultane technieken geschat. In het algemeen zijn de
verschillen in uitkomsten niet opvallend, alleen voor de werkloosheidvergelijking kun-
nen grotere afwijkingen worden geconstateerd.

7. Slotbeschouwing

In dit artikel is een beschrijving gegeven van aard en impact van interprovinciale pen-
del in Nederland in de jaren zeventig. Het is gebleken dat het aanta] interprovinciale

dagforensen in deze periode fors is toegenomen en dat deze vorm van geografische her-
verdeling van arbeidsaanbod vanwege de asymmetrische ruimtelijke verdeling een sub-

stantiële invloed op de situatie op de regionale arbeidsmarkt heeft. Het regionale ar-
beidsmarktbeleid dient dan ook terdege met deze factor rekening te houden. Voorts is

in de verklarende analyse aangegeven welke determinanten relevant en significant zijn
voor interprovinciale pendel. Uit de analyse is gebleken dat niet alleen arbeidsmarkt
doch ook woningmarkt-factoren (migratie) van belang zijn. De samenhang van pendel
en migratie is zeer significant. Ook van belang is dat het pendelsaldo geen additionele
verklaring voor de regionale werkloosheid geeft. Blijkbaar houden de afwentelings- en
de woonmigratie~ffecten elkaar in evenwicht. Hoewel statistische toetsing nog niet
mogelijk is, bestaat wel de verwachting dat in meer recente jaren, gezien de dalende
omvang van migratiestromen, de afwentelingseffecten de overhand zullen krijgen. Ver-

dringing op de regionale arbeidsmarkt via pendel zal dan een meer prominente plaats
krijgen in de analyse van regionale verschillen in werkloosheid.

24. G.H.M. Evers en A. van der Veen, op, cir., 1982.
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EvERS G. H. M. and vAN DER VEEN A. (1985) A simultaneous non-linear model for labour migration and commuting, Re,q.
Studies 19, 217-229. The paper deals with the importance of interregional labour supply mobility as a component of changes in
the regional supply oflabour. After an explontory analysis of this mobility (labour migration and commuting), an explanatory
framework is developed based on interrelationships between these two types of mobility. An aggregated logit modcl is used to
model the several choices involving workplace and residential location, where feedbacks are allowed in the decision tree.
Finally, empirical results For some branches of the decision tree are presented.

Labour migration Commuting Discrete choíce modelling Regional labour market

EVERS G. H. M. and VAN DER VEEN A. ( 1985) Modèle EVERS G. H. M. and VAN DER VEEN A. (1985) Eln
simuluné non-linéaire relatif à la migration de la main- nicht-lineares Simultanmodell fur Pendelverkehr und Zu-
d'oeuvre et aux migrations quotidiennes, Reg. Studies 19, und Fortzug von Arbeitskriften, Reg. Studies 19, 217-229.
217-229. Cet article traite de 1'importance de la mobilité Diese Arbeit beschàftigt sich mit der Bedeutung zwischen-
interrégionale de 1'offre de main-d'ceuvre en tant que regionaler Mobilitàt der Versorgung mit Arbeitskràften als
composante de la variation dc I'offre de main-d'oeuvre einer Komponentc der Umstellungen im regionalrn Ange-
régionale" A la suite d'une analyse préliminaire de cette bot von Arbeitskràften. lm Anschluss an eine informatoris-
mobilité ( migration de la main-d'oeuvre et migrations che Analyse dieser Mobilit9t ( Fortzug von Arbeitskrïften
quotidiermes) il se développe une structure explicative à und Prndlerverkehr) wird auf der Grundlage wechselseiti-
partir des interrelations qui existent entte ces deux sortes de ger Beziehungen zwischen diesen beiden Typen der Mobili-
mobilité. Un modèle global de type 'logit' se voit utiliser tït ein erhuterndes System entwickelt. Ein aggregiertes
afin de construire des modèles des divers choix relatifs au Logitmodell wird benutzt, um vorzufiihren, wie unter
lieu de travail et de résidence, et oà sont permises des Beriicksichtigung der Standorte von Arbeitsplïtzen und
retombées dms 1'arbre de décision. Finalement on présente Wohnsitzen verschiedene Auswahlen getroffen werden, bei
quelques résultau empiriques pour ce qui concerne certaines denen Ruckkoppelungen innherhalb des Entscheidung-
branches de 1'arbre de décision. sprozesses gestattet sind. Schliesslich werden empirische

Resultate fiir einige Zweige des Entscheidungsgeflechts
Migration de la main-d'oeuvre vorgestellt.
Migrations quotidiennes
Modélisation discrète des choix Zuzug und Fortzug von Arbeitskriften
Marché du travail régional Pendelverkehr Herstellung diskreter Auswahlmodelle

Regionaler Stellenmarkt

INTRODUCTION

[n this paper we develop and estimate an interregional
framework for the analysis of the interdependencies
between labour migration, commuting and the
regional labour market. It bears both scientific and
policy relevance. From a scientific point ofview, there
is still a lack-theoretical as well as empirical- ín the
understanding of the interdependency of migration
and commuting. From the policy point of view, we
may state that, up to a few years ago, little auention
was paid to the development of regional labour
supply. Rising unemployment and increasing region-

al disparities however called for an extension and
revision ofgovernment policy in this respect. Labour
supply oriented policies, also on the regional level, are
instrumental tools to obtain a decrcase or more equal
spread of unemployment. Since, as will be shown,
interregional labour supply transfers through labour
migration and commuting appear to be, next to
natural growth, a major factor in the changes in
regional labour supply, the analysis of the determi-
nants of and the interdependencies between these
types of labour mobility is very relevant for the
development of adequate policies.

This paper is structured as follows. First, an
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cxploratory 1r11I}'SIS is carricd out to show du int-
portancc and influcncc of intcrregional labour supply
rnobility. Ncxt, wc discuss thcorcucal considcra-
tions for an cxplanatory analysis. An aggrcgatcd
logit modcl is thcn dcrivcd followcd by a discussion of
the statistical aspccts ofmodcl cstimation. Finally, wc
prrsent an cmpirieal implcmcntatinn of thc mudcl for
a simpliticd dccision trcc.

AN EXPLORATORY ANALYSIS

"I'hc analysis of rcgional labour supply mobiliry has to
rcly on both an adcquatc dcfinition of thc rclcvant
factors and on somc (crudc) cxploratory rescarch.
There arc two definitional qucstions: first, thc
dcmarcation of thc rcgions; and sciond, thc dcfinition
of labour supply. StHneT, ]974, suggests that rcgion
building for labour market research should be based
on minimizing intcrregional commutcr flows.

lt is obvious that such a conccptualization wotild
rcducc a phcnomcnon likc commuting to a factor of
minor importance, by deFnition. Also from a policy
point of view such region building is ]ess attractive,
since government regional policy usually is directed
towards administrative regions. Finally, there hardly
exist data for explanatory analysis on the basis of
functional region buildings. Related to this issue is the
definition of labour supply. Since there might exist
large commuter Hows between administrative re-
gions, regional labour supply is no longer equivalent
to regional labour force. Now it is very difficult to
detcrmine the potential volume of intcrregional
commuter How ex-ante, so the analysis is carried out
ex-post.

A decomposilion analysis

Rcgional labour supply is defined as the sum of the
regional labour force and net commuting (see
SctiueEar, 1982). Tcmporally, changes in supply
occur here through changes in the regional labour
force, and can be split up into three categories: (1) a
change in the volumc of the autochtonc regional
labour forcc (natural growth); (2) nct labour migra-
tion due to inrerregional (within the country) flows;
and (3) net labour migration due to international
migration. Each of these three categories again can be

dccomposcd into two factors: a so-callcd cconomic

factor and a dcmographic factor. For instancc, thc

changc in thc volumc of thc rcgional labour forcc may

occur duc co a changc in the labour forcc participation

ratc (whilc thc population, agc 15-{~4 is constant)-thc

cconomic factor. On thc othcr hand, a changc in thc

volumc of thc population (with participation ratcs

hcld constant) will also cffcct regional labour forcc-

thc dcmographic factor. In thc casc of migration, thc

dcmographic factor is dctincd as thc numbcr of nct

migrants, whilc thc cconotuic factor is dcfincd as thc

diffcrcncc in labour force participation ratcs bctwccn

thc autochtone populatiun and thc nct migrants.

This kind of dccomposition analysis has bccn
applicd to changes in rcgional labour supply for clcvcn
Dutch regions (provinces) in the period 1971-7t. The
results can be summarizcd as follows:
1. Thc averagc yearly growth in regional labour

suppl}' is about 10~0. For the average region, 90oIo of
this change is due to changes in thc rcgional labour
force, and hence ]Oolo due to changes in nct
commuting.

2. Changes in the regional labour forcc have been
decomposed into the six categories formerly men-
tioned. Also a distinction according to sex has been
made. The results for rnales and females clearly
were quite different as shown in Table 1.
a. For the average Dutch region it appears that for
males the demographic factors are thc most
important. Also, about one-third of thc changcs in
male labour supply is due to labour migration.
b. For females, the economic factor is more
important. Migration contributcs lcss to the tota!
change.
c. For the total population the demographic ele-
ment clearly dominates because of the balancing
out of the economic factor (participation rate) for
males (negative) and females (positive) at this
aggregate level.

3. As a rough conclusion wc may state that changcs in
regional labour supply in the Netherlands in the
period 197t-7 are l00~o due to commuting and
27o~oZ due to internal migration. So, interregional
labour mobility contributes about 37oIo of total
changes, whereas autoduone changes account for
SOo~o and intcrnational migration contributes 130~0.
So, interrcgional labour supply mobility is an
important phenomenon.

Table 1. Sharre ojjartars ran(ributmg to thr rbanRe in thr rrgional labour jorrr jor the avrragr Dutr6 region, 1971-7 ~I I

males females total
demographic economic total demographic economic total demographic economic total

autochtone 37 30 67
intcrrcgional migntion IS 9 24
intermuonal migntion 7 2 9

total 59 41 100

27 48 75 47 9 Sr,
12 3 15 20 10 30
5 5 10 10 4 14

4a SG 100 77 23 1rK1
SOUICr: EVERS, VAN DER VEEN and HEERINK, t9g3.
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Ncxt, wc analysc thc spatíal impact of intcrrcgional
labour migration and commuting flows. In Tablc 2
some indicators are presented. The following conclu-
sions can bc drawn.
1. In the period 1971-7 the volume of interregional

commuter flows has increased by about 700~0,
whereas the number of interregional labour mi-
grants has decreased by 200~0.

2. To dctcct thc spatial impact, wc havc to takc into
account the cumulative character af migration and
the temporary character of commuting. Accumu-
lating net migtation over the whole period and a
comparison with absolute net commuting for 1977
shows impacts comparablc in size.

3. Reladng these impacts to the total number of
commuters and migrants shows that the degree of
symmetry for commuting is four times as high as
for labour migration.

4. Finally, we analyze the distribution ofoutcommut-
ing and outmigration by means of an entropy
indicator. The degree of diffusion has been calcu-
lated by dividing the actual entropy by the
maximals entropy. The results indicate that labour
migration ftows are much more spread than
commuting ftows.

5. Therefore, since interregional commuting tends to
increase and labour migration volume falls, and
since commuting is more asymmetríc in space than
migration, we may expect that interregional labour
supply mobility will have an increasing impact on
the structure and functioning of regional labour
markets in the Netherlands.

Tab4 2. Some indiraton for inrenegiona! labour supply mobility

Commuting Migration

1. Size of che flows 1971 112,000 120,000
1977 1g8,000 96,000

2. Absolute net impact 89,OW 90,000
3. Degrec of assymetry (~) 47~4 11 ~8
4. Degree of difïusion (qo) 428 79.9

Finally, in Table 3 we present some data on
residential and work-mobility in the Netherlands for
the period 1978-9. A simple XZ-independence test
reveals that the hypothesis of independency of work
and residential mobility has to be rejected very
significantly.

A Sirnultaneouc Non-Lirtenr Mndel ~or Lnhotrr Mt;~rrntion and Cannurting 219

AN EXPLANATORY ANALYSIS:
THEORETICAL CONSIDERATIONS

ln thc prcvious scction wc dcmonstratcd that intcrrc-
gional commuting and migration have a considcrablc
impact on thc rcgional labour markct. Any policy
aiming at influcncing rcgional labour supply therefore
has to takc into account this impact and should
prcfcrably bc bascd upon insight into thc detcrminants
of thcsc typcs of labour mobility and thcir intcr-
dcpendcncy.

In thc Fic)d of migration studics a hugc amount of

literaturc exists. Rccent rcviews on this topic arc thosc
by GREENWOOD, 1975; SHAW, 1975; atld CLANK,
19HZ. CLARK, ]982, discusses several macro and
micro approaches with many different points of
cmphasis-thc rolc of unemployment, amenities,

climate, cumulative inertia, stress, human capital,
household contcxt, information, return and repeat

migration, the [iming of the move, residential
mobility and so on. All these studies suffer from two
notable points. Firs[, there is a wide variety in scope,

areal size and time period. Since many theories are
only partial and since [he explanatory models are to a

certain extent data-instigated, it is not surprising that
there is no globally accepted theory ofmigration. The
need for revalidation of existing models and their

falsification is obvious, especially when labour supply
mobility becomes an important policy tool. Second,
most of the studies suffer from neglecting the possible
trade-off between migration and commuting.
Although there is increasing support to include

housing and environmental variables, there is still a
lack in modelling this interdependency explicitly.

Commuting is not a well worked-out topic in
regional sciencc as it is in transport economics (see
Ptcgup and TowN, 1983). Only a small number of
studies refer to thc relationship between commuting
and the labour market (sec, for example, WHt7E,
1977; WALES, 1977; artd MADDEN, 1979), most of
them being analytical and not empirical.

Interdependenry

Up to now, phcnomcna like labour migration and
commuting have usually been studied separately.
Although both can be considered as types of a more
general labour supply mobility and both analyse (at
least implicitly) the individual or the family choosing a
particular combination of workplace and residence,
the analysis of the kind and size óf interdependencies
between commuting and labour migration still is
often neglected.

The theoretical basis for the analysis of this

interdependency has been set by YArA, PoLtaE and

WOLPERT, 1971, and by TERMOTE, 1970, 1980.
Basically, the concept goes back to the theory of

consumer behaviour in which each individual has two

Tablt 3. Rrsidrntia! and workplare mability

Change of residential
Region no l,og4 65,114 66,198

change in workregion

no total

430 804 1,234

total 1,514 65,918 67,432

Sourrr Labour Account Survey (3q sample)
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prefcrcncc scts, onc for thc residcncc and onc for thc
workplacc. All combinations can bc gathcrrd in a
prcfcrencc matrix. " Thcjoint utility ofcach combina-

tion has to bc corrcctcd by thc disutility of thc
journcy-to-work trip. Each individual now is sup-

poscd to maximizc ( according to his cognitivc
prefcrcncc map) thc nct utility. An itnportant issuc in

this respcct is thc shapc of thc dccision trcc Although
it is clcar that thc dccisions whcrc to livc and whcrc to
work do form a cohcrcnt choicc complex and arc
IntcfrCla[Cd (SCC I~OMENCICH atld MCFAUUEN,
1975), thcrc rnight cxist a hirrarchical ( scyucntial) or a
simultancous dcdslon structurc. For instancc, it is
possiblc that first thc workplacc is choscn and ncxt thc
residence ( like many graduates do) or that tirst thc
residence is chosen ( or tixed) and next the workplace
(marrird H~omen).

Now suppose an individual chooscs to work in
region j while he still lives in region i. This individual
then faces a dichotomy between workplace and
residence which can be overcome in two ways. Hc
may migratc to region j, on c~ rnay commute to region
j. In this respect, labour migration and commuting
can be considered as su6stitutes. On the other hand,
suppose a person changing his residence from region i
to region j whilc hc is still working in rcgion i. Thc
dichotomy now can be overcome by commuting and
it is in this case that comnwting is a logical and
acceptable consequence of the decision to migrate;
migration and (return) commuting can be considered
as complements.

The possibility of such a tradc-off between migra-

tion and commuting of course is restricted by the

distance betwecn region i and j. Generally speaking,

daily commuting is considered as acceptable if the trip

lasts for 3(~40 minutes. When the distance is largcr,

the only possibility left is migration. Many resear-

chers implicitely note that thc rcasons for migration

are not only labour market oriented and that they vary

W![h distance ( CLARK, 19H2; LINNEMAN dnd

GRAVES, 19H3. AI50 ROSEMAN, 1971, SuggeSCS Cha[
there is a differentiation between total displacement (a
complete alteration of a household's movement
pat[ern) and partial displaccment ( only part of the
patterns is changcd).

Marro or micro analysis

Thc nct-utility approach is esscntially bascd on thc

theory of individual behaviour and thcrefore should,

when being implemented empirically, use individual

data. Since more and more micro data have become

available, micro-oriented mobility rescarch is rapidly

incrcasing ( See Í3APTEL, Í 979; O'FARRELL and

MARKHAM, 1975; MUELLER, 19H~; and SANDELL,

1977).

Hence, now there is a real choice whether to use
micro or macro data. Any researcher has to make a

tradc-oli: Micro rrscarch still suffcrs from an un-
biascd, uniyuc trcatmcnt uf thc aggrcgation problcm.
Macro rescarch on thc othcr hand usually is lcss costly,
though less sophisticatcd too. Howcvcr, statistically
significant corrclations bctwccn rnacro variablcs may
bc spuriuus. ANns, 1981, also discusscs this choicc
problem and concludes that, '. .. models es[imated
from aggrcgatcd data will bc far morc adaptablc to
practical prcdicdon, cyuilibration, and pulicy analysis
than thc disaggrcgatc modcls, if it can bc shown that
the cocfticicnts uf such ag~rcgatc modcls havc an
acccptablc Icvcl of bchavioural validity' (p. ?25).
t3csidcs, macro modcls arc morc likcly to bc ablc to
incorpuratc insdtutional scttings and so on, than
micru modcls.

AN AGGREGATED LOGIT MODEL

,blodel intrndnction

Let the utility function of an indicidual be expressed
as:

Uij4 - Vijk } Ei;k (1 )

where: U;~k - the utility associated with living in
region i at timc t„ and living in region j
and working in region k at time tr (see
notc 3).

The first part, Vyk, is referrcd to as the strict utility
part and considered to be a measurable function of
attributes which vary by residence and workplace.
The random term, E;j4, measures the tmobserved part
of utility according to some assumed frequency
distribution. The disaggregate multinomial logit
model is derived by assuming that the random terms
e~ are independendy and identically distributcd
according to the double negative exponential distribu-
tion (see McFnoDEN, 1978);.

Wc start by assuming that an individual, living in
region i, has already decided to parucipate in the
labour force. Hence, he or she is looking for a job,
inside or outside region i. Also a movc in residence is
possible. Since, due to the social security system in the
Netherlands, most migration is contractive and not
speculative, we may assume that an individual only
changes his residence once he has found a job
somewhere. Note, that at time to, the model has no
memory whatsocver with respect to work and
residential history.

Now, therc are scvcn possible outcomes. First, thc
individual does not tind a suitablc job and stays
unemployed. He may keep living in i(case I) or move
to another region (case 2). Next, ajob may be found in
region i. Now again the individual may choose to stay
living in i(case 3) or to move to another region (case
4). Finally, a job may be found in another region, say j.
The individual now may choose to keep living in i
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(casc 5), to movc to j(casc 6) or evcn to movc [o a third
rcgion, say k (casc 7).

For reason of simplicity wc will not consider the
cases 1 and 2(speculative migration). In case 3 there is
no mobility, in case 5 commuting appears, in case 6
there is migration, while in cases 4 and 7 both
migration and (return) commuting appcar (comple-
ments). So, in our definition, interregional labour
supply mobility occurs in four cascs (4, 5, 6 and 7).

Now, the disaggregate logit modcl for joint
residential location and work location choice assumes
the following choice structure

e vw

P~j4 - Ki

~ ~ Ee~M
: j 4

(Z)

where: K~ - the number of workregions accessible
from residential region j.

P~4 - the expected frequence of choosing
alternative (~k)

The choice of the appropriate decision structure
now has to be postulated. We already referred to three
types, viz. a simultaneous choice of wockplace and
residential location and two sequential structures. Let
us consider the decision structure in more detail. It
appears that four kinds ofdecisions have to be taken:
(1) is it useful to supply one's labour force outside the
original residential region ]?; (2) ifyes, then is it useful
to make a total or a partial displacement?; (3) in case of
a partial displacement, does one commute or migrate
(or both)?; and Finally (4) which destination will be
chosen?

Now, in a simultaneous structure, the probabilities
of selecting {i, j, k} are shown in equation (2). Since
such a direct approach assumes a choice out of very
many alternatives, which is not only computationally
hardly possible, but also in contradiction with the rule
of the magic number seven (any individual is able to
face at most seven alternatives at a time, according to
psychologists), we decided to adapt a sequential
choíce structure.

To that aim, in Fig. 1 a general decision tree is
drawn. Starting at the top, our individual first decides
whether or not to supply his labour force outside
region i(moverlstayer), with the corresponding
probabilities P; and (l - P;), and:

P;f(1-P,.)~1 (3)

Next, the individual decides to make a total (long) or a
partial (short) displacement, again a binary choice,
with corresponding probabilities P~~; and P,~;:

Pv~ f Po~ -1 (4)

In case oÈa short move, the individual may decide to
migrate to an adjacent region (P,~,;) or to keep living in
i (Pbi,r), and:

221
[n case of a long move, the individual has to migrate
anyway (Pd;; ~ 1).

When the individual has chosen to migrate ovcr a
short distance, he first selects a new residential rcgion j
out of [he A; alternatives (a multinomial choice, where
A, is the number of regions, adjacent to region i). Each
region j has a probability P~i,,;, and:

A

~ PIIa.1-1
;~i

for al1 {i, a, s} (6)

Also, when thc individual migrates over a long
distance, he selects a new residencejout of the set NA,:
(the number of rcgions, non-adjacent to region i); each
region j has a probability P~~,;;, and:

NA

~ Pv.r. - 1 (7)
;-i

Next, our individual chooses a workregion. In case of
a short move and no migration, he has to choose a
workplace outside region i(otherwise he would not be
a mover at all!). The probability of selecting region k is
denoted by P4~,; and:

A,

~ Pwk.: -1 (8)
k~l

In case of short distance migration to region j, he first
chooses to work inside or outside region j, with
corresponding probabilities Pxi~,,; and Py~~,,;, and:

P,~;..~ f Pri;..~ -1 (9)

When he decides to work outside j, he finally decides
to select a particular workregion k, with choice
probability P4iY~,,; and:

A,

~ P4iri..~ - I (10)
4~1

Analogously, in the case of long distance migration to
regionj, the first choice is to work inside or outside j,
with probabilities P~~~,;; and Pr~~,;;, and:

Py;.u f P,.~r.u -1 (l l )

and in a case outside j, the workregion k is selected
with probability P4iY~,;; and:

A

~ P~v;,u - 1
4-1

(~2)

Model interpretation

The interpretation of P~4 now is relatively simple.
When there are n regions, each person in region i faces
n residential regions j, each of them with A~ t 1
workregions. So, the number of possible combina-
tions is equal to:

PdwfPw.:-1 (5) ~ 1(A;fl).
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Fi,q. 1. A ,qeneral densiort hee'

Since every region has at least one adjacent region, and
maximal n-1 adjacent regions, thc number of
combinations lics bctwccn 2n and n2.

We can distinguish seven cases to group all
combinations.
1. The person does not move at all, so i - j- k. For

each i, only one such combination exists, with
probability P;;; - 1 - P,.

2. The person only commutes, so i- j~ k and:

Prk - P; s Ps„ ~` Per~: ' Puu,~ (13)

For each i, there are A; such combinations available.

3. The person only migratcs to an adjacent region, so i
~ j- k and j, k E,9;. Hcncc:

Piil- P~ ~ P~, " Pd„ ~` P;i~~" P,~~~„ (14)

where P;L, denotcs short distance. For eath i, there

are A; such combinations possiblc.

4. The person migrates to an adjacent region and next
commutcs back to his formcr residcncc Hcncc k-
i ;~ j, and:

P,;; - P~~P~;sPd.:YPy..~~Prii.~;a`Purw~

For each i, there exist A, such combinanoris.

(15)
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5. Thc pcrson migratcs to an adjaccnt rcgion and ncxt
commutcs to a third region, so i ~j~ k~ i, j EA„ k
E A;:

P:;k - Pi ' P~i ' Pd.i x P;~a.;' P Y~;a.; ~ r 4IYM,i í16)

For each i, there exist A; '(A~-t) such combina-

tions.
6. Thc pcrson migratcs to a non-adjaccnt rcgion only,

soi~j-k,j,kENA,and:

P;ii - P~ ; Pvi ~` P;ieri ~` P,uwu l7r ( )

For each i, there exist NA, such cases.

7. The pcrson migrates to a non-adjacent rcgíon and
next commutes to a third region, so i~j~ k;t i, j E
NA, and:

sPick - P, P,ti ~ Pva~i' PY~pu' Pt~Yiari (18)

For each i, there exist NA; ' A~ such cases.
Now, from the policy point of view, we are mostly

interested in the cases 1, 2, 3 and 4, since these form thc
background for the analysis of substitution or com-
plementarity of commuting and migration. How-
ever, since we aim at a general framework, the other
combinations also should be taken into consideration.

The sequrntiaf choire model

After the description of the decision tree, we will
work out the model in more detail. First, we
decompose the strict utility function (2) into six parts.
We write:

v;;k - L aqXiq }~ R~id. }~ y,Xia,.,,
q~l .~1 e-1

u v
} ~ s,.Xid~„~w} ~ ~,xid,,;w,

~-t „-i
Y

t ~ r~,iC;d,,,t,,,i,s,
Y-t

(19)

where: X;q - attributes which vary over i only;
q-1,...,Q

X;d, - attributes which vary over i and d;
r- ],...,R

X;d,~, - attributes which vary over i, d and m;
s-1, .,S

X;d~„ - attributes which vary over i, d, m
and j; u- 1, ., U

X;d,~~w„ - attribu[es which vary over i, d, m, i
andw;v-1,. , V

X;d,,,~Wky - attributes which vary over i, d, m,
j,wandk;y-1,..,Y

and to repear.

k- workrcgion at timc tt, k- I, .. , rt, k e A~
d- dcgrtt of displaccmcnt, d- s (short) or I (long)

rn - dcgrec of migration, m- a(ycs) or b(no)
w- dcgrcc of commuting, w- x (no) or y (ycs)

Ncxt, wc spccify thc scqucntíal choicc structurc:

p;;k - Pi ' peii ~` R..~ei' Pin.d: ~` P,.,i,,,e;:' Rkn.,,,.idi Í20)

whcrc: P, - thc cxpcctcd frcqucncy of supplying

onc's labour forcc insidc or outsidc

rcgion i

Pd,, - thc conditional probability of moving

~m~d, -

ovcr short or long distancc, givcn a
movc is madc
thc conditional probability of migration
out of region i, givcn thc gencral movc
and thc dcgrcc of displacement

P;,md; - the conditional probability of selecting

~kIjmdi -

residential region j, given migration
and displacement
thc conditional probability of working
insidc or outside region j, given j, m, d
and i
the conditional probability of selecting
workrcgion k, given w, j, m, d and i

In addition to the choice ofj and k, in (20) we
defined three extra choices (the degree ofdisplacement
d, the decision to migrate m, and the decision to
commute w). This way, the choice set for each
individual living in i is defined in order to correct for
spatial accessibility. We create subsets within the tota)
choice set, which will also homogenize the population
to a certain extent. For example, it is possible to
presuppose different characteristics for short and long
distance movers (sce ANAS, 1982, p. 72).

In order to adapt the model to make it appropriate
for the analysis of macro data, at this point it is
important to note that only macro data are available
for migration flows and commuter ftows separately.
So, workplace choices only are observed for the
labour force in region j in general, and not also for the
specific group of labour migrants into region j.
Therefore, like ANns, 1982, we have to make the
assumpcion that the population in rcgion j is
homogenous in its workplace choice, i.e. there are no
differences between natives and inmigrants. Since
workplace choices by migrants are not observable at
thc aggregate level, the attributes X,em,w„ and X;e~w4Y
may be expresscd by their zonal average equivalents:

X;d,,,;,,,,, - X;,,.,, t e;d,,,;,„, (21)

and:

X;e.,.i...t.Y - Xi,.rv t e ;a,,;,..kY

i- residrntial region at time to, i - 1, ..., n where X~W„ and X~,,,ky are observed zonal measures for

j- residential region at time t~, j- 1, ..., n attributes v and y, and e;d~w„ and P;djwky are origin ~
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spccitic unobscrvablc dcvrations f~om that avcragc
(scc ANns, 1'1ti1, p. 2"))

The strict utílity function (19) now can bc rcwrittcn as:

~~ 2 cH s

v;ik - L aKX,q t L RX~a. }~ Y,x;a..,,
„ar '~r ,-c

u ~
} ~ s~x,a.~,,, } ~ ~,.z,,.,,

,.-r , -c
r

t ~ T
,.-c

Wc assumc e„c,„,,,.,, f e,,,,„,,,.ky - t~, which is a rathcr
strong assurnption indccd, becausc it presupposcs
migrants to region j bchavc as all othcr residcnts of thc
rcgion. Anywa}', lack of data on this aggregatc Icvcl
makcs this assurnption ncccssary.

The probabilities in equation (20) now can bc
expressed in terms of the clcments of cquation (23),
viz.:

P'-~Q~.

e ~.

V; - ~ aqX;y
,ar

exp Va,;
pai~ -

~ exp Vd.~i
d'

R

Va,; - ~ RX,d.
.er

exp V„~e,
P,Ne; -

~ exp V„,.~di

Cs
V.,,ia; - L Y.x;e..,,

,:r

exp V~i„d;
P~i.,,e; -

~ exp V;.l mdi
~'

~
v;,~a; - ~ s~x;aw,;~

,.,r

exp VW~;
PWic.a~ - PW,, -

~ eXP VW'~l

v

V~.~, - E ~,ic,,..,.
~sr

exp Vw,,,,
Pkn,,;,,,a; - Pkiw -

~ exp Vk.l wj
4'

(24)

(25)

(2~)

(27)

(29)

(3~)

(31)

(32)

(33)

í34)

t'ren

v

Vkiw - L Trxi,.~.v
y:r

(35)

lncorporatin,q (eedharks

A final refincmcnt of the modcl has to do with thc

possibility of cvaluating thc choicc structurc (3U) with

respcct ro thc dcgrcc of scqucntialncss. W ith this aim

wc dcfinc so-callcd logsums, inclusivc valucs or

cxpcctcd uti]itics, which show thc impact of dccisions

at a lower Icvcl on thc dccisions takcn at a hil;hcr lcs cl

in thc dccision trcc. This way, possible fccdback

mechanisms are introduced. Sevcral feedbacks can be

distinguishcd. Thcy are shown in the dccision trcc in

Fig. 1 as dottcd lincs, pointing from the bottnm to thc

top and with corresponding parameters H;,i - l, 2, 3,

4, 5. These logsum parameters are to be determined

empirically. When 9; - 1, the feedback is complete

and the sequential model reduccs to a simultaneous

model where all decisions are interdependenc On thc

other hand, when 0, - 0, thcn the model is purely

sequential with no fcedback at all. In general, onc or

more of the 9;s will be unequal to zero or one, which

means decisions are interdependent to a certain extcnt.

This gencral model is known as the nested logit model

(see, for example, CAMBR[DGE SYSTEMnTtCS [NC.,

1977).
We distinguish five possible feedbacks. First, the

decision where to work (Pkiy~a,; and Pkiy~er;) may
influence the decision to work outside the ncw
residence j, via 9r. Next, the choice of residential
region j can be inftuenced by the decisíon where to
work (9,). Also, the expected utility ofmoving a short
distance to j may influence the decision to migrate

(8}), and the choice of the degrec ofdisplacement may
be inftuenced by what will happen afterwards (8j).
Finally, the expected utility of moving at all will
influence the decision to move (0s).

These feedbacks are formalized as follows (see

HENSHER and ~OHNSON, 1981, p. 80). We define:

( G l

f;,,, - ln j~ exp V~,,,r r
lk~l )

(3~)

where Gw is equal to 1 for w- x and equal to A~ for
u--y

1;-1n { ~ exp VW,;~ (37)
r

cc

f.,.a, - ln { L eXp V;i,..e;} (38)
r i

where G„, -] for rn-ó (no migration) and equal to A,
for m-a

c

I` - ln { ~ eXP V,,,ia}
r

. (39)
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where Ca - 2 for d- s(short distance) and Ca - 1
for d - 1

At thc ncxt highcr Icvcl in thc dccision trcc a choicc
is madc betwccn working insidc or outsidc thc ncw
residential region j. Thc probability ofworking insidc
or outside j is not only aficctcd by insidc or outsidc
charactcristics in gcncral (X~w„) but also by thc
expccted utility of thcse decisions afterwards: h, and
hy. Hence, after the optimal paramctcrs ty' havc becn
cstimatcd, wc calculatc valucs I'~, and I'~y as:

!; -1n S ~ exp Vu; 1~a-1

where Il,,,, I~, 1„d;, Ia; and I; are logsums.

Ncxt, wc rcformulatc the strict utility cquations (25),
(27), (29), (31) and (33) in order to incorporatc thcsc
fccdbacks:

v,-e5~~t ~ ~~;q (41)
q~l

R

v~,; - e,l~ t E RX~. (42).-1
s

V~,,; - 9,I,,,,; t ~ y,JC;,,~, (43)
,-1

u
vi,,~; - e2t; t ~ s,.Xd.,.ry (44)

~,1
v

V,..~; - 91l;,.. f ~ f..X~,,.,. (45)
~,1

STATISTICAL ASPECTS OF
MODEL ESTIMATION

We aim at estimating the model which consists of the
equations ( 24), (26), (28), (30), (32), (34) to (45). There
are five logsum parameters and Q f R f S f U f V t
Y are other parameters to be estimated.

The estimation procedure of the multi level interre-
gional labour supply mobility model can be outlined
as follows. First, the total model will be estimated in
several steps, using the conditional structure discussed
above. First, the Y parameters of the lowest-level
equation are determined which explain the choice of
the work region. After substituting (35) in ( 34) we get:

y
Pr,,y -exp ~~ TY?C;,,,k,,)

1
A y
~ exP ~~ TrXi,,,y.Y~} (~)

,~k.~1 ~1

The parameters tr will be estimated using maximum
likelihood. Let C;k be the observed number ofworkers

who live in region j and work in region k, k~ j, and let

C~ be the total number ofoutcommuters from j. Then
the observed choice frequencies, denoted by PI,,~ are

equal to C~k ~C;. The likelihood function can be
written as ( LIAW and BARTELS, 1981, p. 6):

L, - ~ 11 ~ P~wC'` {1 C; ! (47)
i~1 1k~1 Cik. )

where n is the number of regions.

-( Vi,w in the case w- x
!' J)l ( "' (48)
w- In S~ exp Vw,,;~, k~ j, in the case w- y

`k~1

So, we substitute (45) in (32) and obtain:

~
exP {B1! W f ~ ~..X;,M,

P - ~-1,w1 - (
~ 1 exP j e1! W

t„~1 ~i~~

(49)

This estimation may be simplified by recognizing that
essentially (49) explains a binary choice between a
move and a stay with respect to workplace choice, say
Py,~ and Px~~ respectively, and Px,~ f Py,~ - 1.

There are two possible estimation procedures, viz.
maximum likelihood and least squares. The first
method leads to:

c;
L2- ( PY~' ( 1-P,,,i)B~~ `1- Pv,;

iB;.x
C; ! (B;- C; )!

(50)

where B~ is the obscrved number ofworkers, living in
region j.

The second estimation possibility uses the ratio
PY,1IPz,~. After a logarithmic transformation we get:

In (~ - B1{I~- I;t~̀}P„~

t ~ ~, (X;,,, - Xi,,.. ) (51)

and [he parameters {9t, ~„} can be estimated using
ordinary least squares.

At the next higher level residential region j is
chosen. There are cwo different choice sets, e.g. one
for the short distance movers and one for the long
distance movers. After the optimal parameters ~'„
have been obtained from (50) or (51), we calculate !~'
via (37j. This expected utility expresses the work
characteristics ofj and its adjacent area. Hence we
estimate two relations, one for P~,,~,; and one for P~i,~i;..
In general, after substituting (44) in (30) we get-.
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v
d R dexp 9zli } ~ d,X;a,,,;,.,.-~

Pv,a; - ~ u

~ exP {Bz!}} ~ s~~..„.
,-t ,.-i

(52)

whcrc: Gd - A; in case d- s, and Gd - NA; for d- 1
In both cascs, thc likclihood function is cyual to:

(c„

L3d - n j~ P~~~, M;b~M; ~ d- s 1 (53)
, r `; - r M'á

whcrc ll~l;,d is thc obscrvcd numbcr of migrants who

rnovc from region i to an adjaccnt (d-s) or non-

adjacent (d-1) rcgion j, and M;d is thc total of such
movcrs.s

Aftcr thc optimal paramc[cr scts {Oi`, ~`} and {0}",
;," } have bcen determincd, we calcula[e the inclusive
valuc I„,d; which shows the eventual feedback of this
destination choicc on thc probabili[y of migration. This

feedback is only appropriate in case of a short move
(d-s), since in case of a long move, by definition P„~~;

- 1. So:

(n l
In j~ exp V~`,,; J in case m- a

I~;- `'n~ (54)

In {~ exp V W,,;~ in case m- b
4~1

and after substituting (43) in (28) we get:

( s
exp j Bs1~,; } ~ Y,X~

` -' S5P,N,~ - ~ ( )
~"exp {Bal~.;t ~ Y.X;e,,..}

-t

Again this is a binary choice between m-a and m-b,
which means parameter estimation is possible both by
maximum likelihood and by least squares, analogous
to (51). The likelihood function, L.r is equal to:

M~
L~ - n r Pd.~ ( 1- P",,~)E.

, -, `1- Pai.;

x EO! (~)
(E;-M;)!M;!

where A1o, is the observcd number of migrants who
move from region i to an adjacent region, and E; is the

obscrved population under risk, which is equal to the
total number ofworkers, living in region i(By) minus
the number ofworkers who decided not to move at all

(S;) and thc number of workers who decided to
migrate over long distance (M;i)

At the next higher Icvel, the individual chooses the
degree of displacement. Both outcomes possess an
expected utility with respect to lower level decisions

which may affect the probability of moving short or
long distance. This expected utility, l;d, is calculated
as:

b

In ~ exp VT,,; in case d- s
Id- H~ (57)

In~'~ exp V: t.~ in case d- 1
i

and after substituting (42) in (26) we gct-.

R

exP {e,Iw t ~ l3X,d.-~
Pd, - ~

.

~ exP {B,I éf ~ ~X,e.}
d-. -i

(58)

This binary choicc bctwccn short or long distance can
bc cstimatcd by maximizing:

E'~ o~
L (( P~; ~ 1-P, "r M~. "1
s-II l`t-P,,; í ~J (M,'-E;)lE,1J

(59)

Finally, at thc highest levcl, the decision to supply
one's labour force inside or outsidc the original
residential region is taken. This decision may be taken
on the basis of the expected utility of lower level
decisions. We calculate I„ according to (40) as:

ln j~ exp V~;} in case of i- y(move)
I;~ `a-t

0 in case of i- n(no move)

and maximize:

( p, l M" B. B"1
L6-~ ~`I-P;l

(1-P;) M,t(B,-M,)t} (61)

EMPIRICAL ASPECTS OP
MODEL IMPLEMENTATION

In this section we will introduce the empirical aspects
of the implementation of our model, viz. the data
availability, the geographical division, and the selec-
tion of explanatory variables. The model aims at
explaining the choice frequencies P,j4 which show the
probability of each combination of residence j and

workplace k at the end of pcriod ta - r~, given the
individual livcd in i at to. We dividcd thc Nctherlands
into forty regions (so-callcd COROP regions) and
estimate the model on the basis of cross-section data
for 1977. Each region on the average has about five

adjacent regions, and the number of possible com-
binations in the choice set is about 240 for each

individual. Thanks to the sequential choice structure,

these combinations are not considered all at one time.
At the maximum, therc are thirty-five alternatives

wi[hin one decision (selection of residential region in

case of long distance migration). .
Our data base contains information on migration
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flows bctwccn thcsc rcgions for 1977 and also
commutcr flows betwcen thcse rcgions are availablc,
mcasurcd as thc avcragc for 1977. From preliminary
rescarch it bccame clcar that from all 39 x 40 - 15G0
interrcgional commutcr Hows, about 85oIo of thc
commuters are allocated on the 174 flows between
adjacent rcgions and only 15oIo betwecn the non-
adjaccnt rcgions. So wc restricted commuting to
appcar only betwccn adjaccnt rcgions. For migration,
thc proportion of outmigrants to adjaccnt rcgions is
about 490~0.

For reasons of time we present prcliminary results
of the estimation of a simplified model, which only
consists ofbinary choices, viz. the choice, whether or
not to supply one's labour force outside region i, the
choice to make a short or a long move and the choice
to commute or migrate. Also it is to be noted that we
deleted two regions (Zeeuws-Vlaanderen and Zuid-
Limburg) from our sample because these regions
almost have no natural borders with other regions.

Starting at the bottom of the decision tree, we
estimate equations (28) and (29), in which m- a
(migrate) or m- 6(commute) and d- s(only relcvant
for short moves). This binary choice model was
estimated by transforming equations (28) -(29) into:

sP„a;
ln-- ~ Yr(X~mr-X~.) (62)

Pbia r-t

and the parameters y, were estimated using ordinary
least squares.

As attributes Xidms ~ve use:
1. The quality ofthe living environment, measured as

the percentage of land not occupied by houses,
roads etc. For migration, X;d,t is equal to the
environment in the adjacent region, for commu-
ters, X;dbr is equal to the environment in region í.

2. The relative attractiveness of the adjacent region in
terms ofemployment. This ís an important variable
especially for commuters, since they prefer to keep
living in i. For migrants, we assume X;a,z equal to
zero, for commuters, X;d62 is defined as the quotient
of the amount of employment in the adjacent
region and region i, deRated by the distance
between the two areas ( as a measure of information
and uncertainty).

3. The relative distance between region i and the
adjacent region, measured as the average distance
between the two regions, divided by an indicator
for the quality of the transport infrastructure in
these regions. This relative distance thus presents
an indication of the accessibility of the adjacent
region. When distance increases, we assume com-
muting to become less attractive relative to migra-
tion. Hence, we put X;d,j equal to zero and X;dbJ
equal to this relative distance.

4. Finally, migrarion usually not only afTects the
labour migrant himselE, but also other family

membcrs. A change in residcntial rcgion can
involve certain psychological costs, which has becn
takcn into account by including a dummy variablc
X;dm~ which takes thc valuc 1 for migration (nt-a)
and zero for cornmuting (m-b).

The estimation results for cquation (61) are shown in
Table 4. The ovcrall fit is reasonably good and so arc
thc cxpcctcd sign and thc significancc of thc four
variablcs.

Tahle 4. Èstirnatiun results jnr mtgmtionlrorronntur.~

vanable panmeter value t- raluc

cnvirunment 0-03 3.3
employment 005 28
relative distance -0.87 -4.0
psychological costs -237 -108

Rz - O.hO

At the next higher stage in the decision tree a
(binary) choice is made betwcen moving short
distance or long distance. The choice of [his degree of
displacement d- s or d- 1, can be influenced by the
expected utility of the outcome of this choice, viz. the
utility expected at lower branches of the decisions
tree. In order to evaluate this possible feedback, the
model becomes:

cxp V~;
Pa~~ - .

~ exP Ve-i~
a~

d - s or l. (26)

R

~~,: - e,~,; t ~ s~~.
.-i

and is transformed into:

P R

(az)

ln ~i:-e4(rs:-4t)} G ~.(X~.-X~t.) (63)
Pvr .-,

after which the parameters 94 and (3, can be estimated
using ordinary least squares.

As attributes X;d, we use:
1. The distance to the adjacent and the non-adjacent

region respectively. When one of these distances is
relatively large, then one is likely to choose the
other alternative. We expect therefore a negative
sign (Xret)-

2. Long distance displacement usually not only affects
the labour migrant himself, but also family mem-
bers. These psychological costs have been taken
into account by including a dummy variable which
takes the value 1 for short distance and 0 for long
distance. We expect a negative sign (X;~).

3. As a third attribute, we take the size of the
employment in the two competing regions. When
employment in the adjacent region is relatively
hígh, then more people will move a short distance.
So we expect a positive sign (X;Q~).
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4. Fínally we includc thc inclusivc valuc, as rctrievcd
in (39), for d- s. In case of a long distancc movc, d
- t, there is no expccted utility, so It; is set equal to
zero.
7~hc estimation results are shown in Tablc 5 and

indicate that a relatively good explanation can bc
prescnted, howcvcr, only whcn the inclusivc valuc is
included. Its pararneter, 6~, is highly significant and its
magnitudc clearly diffcrs from zcro. Hcncc, a prc-
liminary conclusion can bc that thcrc is no scyucntial-
ncss but simultaneity. Howevcr, we have to be careful
because the expected utility ofmoving long distance is
not known in this decision tree and this will of course
influence the results.

Ta61r 5. Estimation raultsJór shon~long distanrr

variable parameter value t- valuc

distancc -0.09 -2fi
psychological costs -0.40 -0-fi
employmrnt 0.52 4.2
inclusive value 1-53 5-5

RZ - 0.65

Finally, we get to the top ofour decision tree, at which
point a choice is to be made between supplying or not
supplying one's labour force outside the region i, or in
other words to move or to stay. When P; denotes the
probability to move, then according to equations (24)
and (41) this binary choice model can be transformed
into:

In p' -Bs(I;-lo)f L ata(X;,-Xoa) (63)
1-P; ,-t

after which the parameters 85 and aq can be estima[ed
using ordinary least squares.

As attributes X;y we use:
1. The size of the employment in the two competing

regions, viz. region í and the rest of the country.
When the employment in i is relatively large, then
one would expect relatively less mobility out of that
region.

2. Every displacement includes some physical or
psychological costs. These moving costs have been

takcn into account by including a dummy variablc
which takes valuc 1 for movcrs and I1 for staycrs.
Hcre wc expcct a negative sign.

3. As a third variablc wc takc a gcographical control
variable, viz. the areal size. Whcn the arcal size of
region i is relatively small, the likelihood for a move
to end across thc bordcr is highcr than in thc casc of
a largc rcgion. So thc cxpccted sign is ncgativc.

4. Finally wc includc thc mclusivc valuc, as rctricvcd
in (40). In casc of no movc, thcrc is no cxpcctcd
utility, so hI is cqual to zcro. Wc cxpcct a positive
sign.
The estimation results are shown in Table 6 and

indicate that a relatively good explanation can be
given, however, only when wc include I,. lts
paramcter, 9s, is highly significant, and its valuc is
clearly diffcrent from zero, so again the preliminary
conclusion can be that there is no sequentialness but
rather simultaneity.

Table b. Fstimation results for movelstay

variable paranuter valuc t- valut

employment 1-OS 2.0
psychological costs -8.83 -3~7
areal size -0.05 -4~0
inclusive valve 0.87 6.3

Rz - 077

NOTES

1. We will not outline the total model for reasons of space,
and [efer [O EVERS, VAN DER VEEN ]nd HEERINK, 1983.

2. 30I of 900~ -see Table 1.
3. For reasons of convenience we delete the indices t, to and

rI.
4. A more general choice model is known as the probit

model. Since this technique, however, requices substan-
tial computational eEi~orts and the interpretation of the

parameter is more difficult (ONAtcA and Ctnatt, 1983),
and since, at least in the univariate choice model, logit and
probit distributions are largely alike (AMEMIYA, 1981),
we chose the logit model.

5. Note that Bo -dM~d f S~, where S' is the number of
persons w~IO do not move at all.
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~.4, A LABOUR-SUPPLY FUNCTION FOR FEMALES IN THE
NETHERLANDS

BY

A. VAN DER VEEN AND G.H.M. EVERS'

I INTRODUCTION

For the Netherlands there is a great deal of leeway to make up in empirically
estimating labour-supply functions. Just as in the Anglo-Saxon countries, most
attention here is given to the labour supply of (married) women. Research is
directed to the relation between labour force participation and (1) income
variables, (2) the situation on the labour market and (3) family conditions:
young children. As far as the first and third relation are concerned, Derksen'
was the first - in the Netherlands - to examine the labour force participation of
females by means of a kind of neoclassical demand and supply system. In his
cross-section analysis female participation was explained by the average male
income, average number of children per family and by the degree of urbanisa-
tion. As to the relation between labour force participation and the situation on
the labour market, Bartels, Flint and Kuipers, ETD Noord-Holland and Van
der Veen2 did empirical research. Central item in their research is the net result
of the well-known discouraged-worker and additional-worker effect. Siegers
and Zandanel3 especially emphasized the presence of young children in families

'The authors are Assistant Professors at the University of Groningen, Department of Economics,

P.O. Boac 800, 9700 AV Groningen, the Netherlands. The authors would like to thank Joop Hartog,

Arie Kapteyn, Jacques Siegers and Peter Kooreman for their comments on an earlier version of this

article.

I J.B.D. Derksen, Beroepsuiroejening door degehuwde vroux.: een economerrische analyse, (Occu-
pational Practices of Married Women: An Econometric Analysis), Statistische en Econometrische
Onderzoekingen, no. 17, Den Haag, 1975.
2 C.P.A. Bartels, J.T. Flint and H. Kuipers, "Beroepsdeelneming en werkloosheid in het Noor-
den," (Labour Force Participation and Unemployment in the North), Economisch-Sraristische
Berichren, LXfI (1978), pp. 704-709. ETD-Noord-Holland, Vrouwen en beraolde arheid, (Women
and Jobs), Haarlem, May 1979. A. van der Veen, "Het aanbod van arbeid en de spanning op de
arbeidsmarkt," (Labour Supply and the Tightness on the Labour Market), Maandschrijt Economie,

XLVI (1982), pp. 3-27.
3 J.J. Sieeers and R. Zandanel, "A Simultaneous Analysis of the Labour Force Participation of
Married Women and the Presence of Young Children in the Family," DeEconomisr, CXXIX (1981),

PP- 382-393.
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and the simultaneous relation with participation. In their opinion this variable
is the most important determinant of the labour supply of females.

In the abovementioned articles an important variable that is not included is
the wage rate of (married) women. This is due to the fact that in the Netherlands
data for wages have never been collected systematically. However, with the
publication of the Statistiek Personele Inkomensverdeling 1975' by the Central
Bureau of Statistics, this problem can be solved by applying cross-section
analysiss.

In this article a macro labour-supply function is estimated with use of an
income variable for females. In Chapter 2 the theory of female labour supply is
summarized. In Chapter 3 an empirical estimation for a macro labour-supply
function is made on the basis of a regional cross-section analysis for Dutch
provinces for the years 1975 and 1977.

2 THE THEORY OF LABOUR SUPPLY

In the neoclassical literature the theory of labour supply is based on the
micro-behaviour of individuals. For individuals a simultaneous decision is
taken about labour force participation and about the actual hours of work.b In
the neoclassical theory the decision about the hours of work is based upon the
theory of consumer behaviour, where leisure and hours of work are weighed
against each other by means of the real wage. A rise in the real wage causes a rise
in the opportunity costs of leisure relative to the price of consumer goods,
ultimately resulting in a substitution ofgoods for leisure (a positive substitution
effect). On the assumption that work is inferior, a rise in income will cause a
decrease in the supplied hours of labour (a negative income effect). It is an
empirical question which one of the two effects will dominate.

2,1 Variants

The theory we discussed above is valid for the micro-level where leisure and the
consumption of goods have to be weighed. However, reality is somewhat more
complicated. With respect to this theory four extensions can be made. Firstly,
the decision ofmore or less leisure has been placed into the context of the family.

4 Centraal Bureau voor de Statistiek, De personele inkomensverdeling.~ H-erkende gehuwde vrouN.en
1973 en 1976, (The Pcrsonal [ncome Distribution: Working Married Women 1975 and 1976),
Staatsuitgeverij, Den Haag, I982. Centraal Bureau voor de Statistiek. InkomensverdeJing 1974;
regionale gegevens. Deef .i t,~erkende gehu,,.de vrouN.en, (Income Distribution 1974; Regional Data,
Part 3; Working Married Women), Staatsuitgeverij, Den Haag, 1980.
S For the micro-level Renaud and Siegers reccntly did some research incorporating the wage level:
R.S.A. Renaud and J.J. Siegers, "Het aanbod van arbeid door gehuwden," (Labour Supply of
Married Pcople), Economisch- Starisrische Berichten, LXVI ll (19B3), pp. 507-51 I.
6 Sec for a survey: J.T. Addison and W.S. Siebert, The Morkerjortabor: AnAnalyrical Trearment,
California, 1979.
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The income of the spouses has then to be taken into account. Secondly, a
difference has been made between hours ofwork and labour-force participation
rates. Use of the latter will give econometric problems and therefore other
results than research based upon hours of work. Thirdly, a distinction can be
made between permanent income and temporary deviations from that perma-
nent income. By means of this distinction the well-known discouraged-worker
and additional-worker-effects can be dealt with. Fourthly, attention has to be
given to life-cycle participation.

These points will be separately discussed hereafter.

2.1.1 The household

The decision to participate is of course influenced by the situation in the
particular household. This implies that the weighing of leisure against the

consumption of goods has to be modelled in a family-utility function. Maximiz-

ing utility then gives labour supply functions for the different partners of the

household, where the wage of the spouse is incorporated.' In addition to the
own income and substitution effects there will be cross-substitution and cross-
income effects. However, because of the structure of the household-utility

function, the cross-substitution effects will be the same. It is for this reason that

in the literature only the income of the spouse is used as an explanatory
variable.g

2.1.2 Permanent and temporary wage

The relation between supply and wage is based upon a concept of equilibrium
valid for the long term. The wage rate can be considered to be the normal,
expected wage (or permanent wage). Deviations from the permanent wage,
however, give rise to adjustments of supply.

Assuming that deviations are caused by cyclical processes, a decline will cause
lower real wages. Via the substitution effects, this will result in a decrease in
labour supply.9 However, family income will then also come to be under
pressure, so that the income effect will cause a rise in labour supply. The former
is known as the discouraged-worker eJject, the latter as the additional-worker
eJject. On the basis of these concepts Mincer,'o in one of the standard works on
labor supply, models a macro labour-suppty function -by means ofa cross-sec-
tion analysis - as follows:

7 See r.g., O. Ashenfelter and J. Heckman, "The Estimation of Income and Substitution Effects in

a Model of Family Labor Supply," Economerrica, XLII (1974), pp. 75-82.

8 See e.g. W.G. Bowcn and T.A. Finegan, The Economics ojLaborForce Participarron, Princeton,

1969.
9 M.L. Wachter, "A Labor Supply Modcl for Secondary Worker," Review ojEconomics and

Sraristics, LIV (1972), pp. 141-I51. ~
10 1. Mincer, "Labor Force Participation of Married Women: A Study of Labor Supply," in:

H.G. Lewis (ed.), Aspects ojLabor Economics, Princeton, 1962.
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LFP; - a f b.INCM; ~- c.INCF; ~- d.UN; -f e.TASTE; f ei .. . (1)

with: LFP; - labour force participation of married women in region i
INCM; - median income of males in region i
INCF; - median income of females working Sa52 weeks a year in

region i
UN; - male unemployment rate for region i
TASTE; - control variable to measure structural differences be-

tween regions
e~ - disturt~ance.

INCM in this model represents jamily income. For this variable a negative
sign is postulated. INCF is a proxy for the permanent wage of women. A priori
the sign is unknown, dependent on income and substitution effects. Temporary
changes in the permanent wage and income are a function of UN;. The sign is a
priori unknown, depending on the discouraged-worker and additional-worker
effect.

This equation has served as a model for a stream of empirical research on
labour supply of women, and it is still being elaborated."

2.1.3 The use of labour force paticipation rates instead of hours of work

For individuals, according to the neoclassical theory, the hours of work are
related to the wage. However, aggregate empirical research works with labour
force participation rates, which are a ratio of labour force and potential labour
force. Labour force participation rates are based on discrete (0-1) decisions of
individuals to work or not to work. The difference between hours of work and
participation rates is, however, rather great: In the Hicks-Slutsky framework,
hours of work provide an interior solution for income and substitution effects,
whereas al variables result in corner solutions.12

Assuming that different persons have different preferences, by aggregation
corner solutions create problems. We will elucidate this in the following exam-
p1e13: For persons who work, a rise in the wage rate will cause a positive
substitution effect and a negative income effect. The negative income effect,
however, will never result in a change-over to the nonlabour force because it
implies a position without a wage. Persons who work remain in the labour force.
For nonlabour force members there is a positive substitution effect. If the rise in
wages is great enough, there will be a change-over to the labour force. Naturally

1 I W.B. Clark and L.M. Summers, "Labor Force Participation: Timingand Persistence,"RevieM~
ojEeonomie S~udies, XLIX (1982), pp. 825-844.
12 J.J. Heckman, "A Partial Survcy o! Recent Research on the Labor Supply of Women,"
Americon Economrr RevieH~, LXXXI (1973), pp. 697-704.
13 Y. Ben Porath: "Labor Force Participation Rates and the Supply of Labor," JournolojPolirical

Economy. LXXXI (1973), pp. 697-704.
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there is no income effect for these persons, because they have no wage. So, on an
aggregate level (that means for labour force and nonlabour force members) a
wage increase by definition has a positive effect: working persons remain
working and some nonlabour force members will start to participate. In short,
the participation rate will increase. For decreasing wages there is a same way of
reasoning: there is a positive relation between a wage decrease and the macro
participation rate.

So, whereas the use of hours of work in the relation between wages and labour
supply implies an a prioriunknown sign, the use of participation rates gives a
positive relation.

2.1.4 Timing and persistence

In the abovementioned work by Mincer'" a theory of utility is developed for the
whole lifetime of an individual. For this lifetime model, timing of participation
plays an important role.

Mincer states that leisure in a particular life period may easily be substituted
for time in another period. Labour force participation is then postponed until a
period in which circumstances give maximum opportunity. Wachter makes a
reference to this model, when he discusses the effects of temporary wages on
participation: "the basic hypothesis is that workers time their labour market
activity to coincide with periods when the current wage is high relative to the
permanent wage."'S This gives another interpretation to the already mentioned
discouraged-worker effect, where a connection is made between participation
and unemployment: This implies that labour force participation is not, on
balance, discouraged by unemployment, but that participation is "planned,"
dependent on relatively favourable conditions.1ó

Clark and Summers, however, think that in a lifetime model also other
arguments are important. They confront the theory of timing of participation
with the phenomenon of persistency in participation." In the timing theory, an
individual participates if ideal circumstances give maximum opportunity; in the
persistence theory, however, experience with jobs is an important aspect. They
amplify this as follows: After the passing ofan expensionary government policy,
women will on balance withdraw from the labour force, because of timing
effects. Persistence effects, however, will create a stable high supply. In their
empirical work Clark and Summers reject timing elements.

14 Mincer, op. cit.
IS Wachter, op. cir., p. 143.
16 See e.g. Addison and Sieber, op. cit., p. 104.
17 Clark and Summers, op. cit.
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3 ESTIMATING A MACRO LABOUR SUPPLY FUNCTION FOR FEMALES IN THE NETHERLANDS:

REGIONAL CROSSSECTION EVIDENCE

By means of Dutch regional cross-section data, a macro labour supply function
will be estimated in this section. As the dependent variable we will use labour
force participation rates for women in the 11 provinces, with in the denominator
the female labour force aged 15-64, and in the nominator the female population,
aged 15-64, minus the number of daytime educated persons minus the number
of disabled persons. It becomes clear from this definition that there will be a
rather pure relation between labour force and potential labour force. Regional
data for dependent and independent variables are available for the years 1975
and 1977, so that, in this estimation, a combined cross-section~time-series
analysis with 22 observations can be used.

We will distinguish two specifications with respect to the function of the
unemployment variable in the equations to be estimated. For in the last section
we discussed the discouraged-worker and additional-worker effect and the role
unemployment plays in that context. But in another theoretical framework, the
timing of participation, unemployment has a completely different function. We
will therefore pay attention to both concepts in the following pages.

3.1 Discouraged-worker and Additiona!-worker Effect

For this theoretical variant we will use the following specification'a:

LFP„- a~ f az. UN,r f aj.MlX,r -F- a..INCF„ f as.DEMO,r ~-
ab. URB„ ~- e„ . . .

with: LFP„

UN„

MIX,r
INCF,r

DEMO„

URB,r

Err

(3.1)

labnur force participation rate of females in province r
and time t
unemployment in province r and year t, measured as a
percentage of the total labour force
sector structure in province r and year t
average income of working women in province r and
year t
average number of children aged a6, per woman in
province r and year t
a weighed urbanisation index per province r and year t;
the weighing takes place over different sizes of towns in
the province
disturbance-term with usual assumptions.

!8 See the appendix for the sourca of data.
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In the equation UN represents, on balance, the discouraged-worker and addi-

tional-worker effect. The sign is apriori unknown. The variable MIX is defined

by:

B
b ~ I (EVb . Eb)

MIX, - 100oI"o
E'

Wit'h; EVb - percentage of women per sector for the nation as a whole

E6 - number of employees in b regionally
B - number of sectors
E' - number of employees regionally

The variable MIX is derived from the work of Bowen and Finegan19 "designed
to measure structural differences among metropolitan areas in the relative
abundance of those jobs commonly held by females." This variable does not
measure the actual proportion between male and female employment. For the

actual ratio is again determined by the participation of women. The variable is
based upon the supposition that a region with many female sectors has a high

female labour force participation rate. So a positive sign is to be expected. The

average income of females, INCF, is meant to represent the female wage rate. It

is clear that regional differences in part-time employment and in hours worked

per year will disturb the accurate measurement of this variable. Therefore we

tried out two other income variables, to get a better approximation for the

female wage rate: INCFPART, in which INCFhas been corrected for differences

in the share of part-timers per province and INCFHOUR, in which INCF has

been divided by the medían number of hours worked per week per province.20

For these income variables we postulate a positive sign, because of the econome-

tric problems mentioned in the last section.
In the equation we have excluded male income, because there were no income

data available for males with a working wife. The DEMO variable has been

included to establish a relation between the presence of young children in the

family and the female labour force participation rate. We expect a negative sign.

The degree of urbanisation is a substitute for both the degree of emancipation

and the level of education of women. We postulate a positive sign.

19 Bowen and Finegan, op. cit., p. 479.
20 ~NCF is not available in the combined cross-section~time-series analysis for 1975 and 1977, but

for the years 1974 and 1976. The number of part-timers applies to 1976. The median number of

hours worked per week is derived from data for 1979.

INCFPART - INCF~( 100 - percentage of part-timers). ~
INCFHOUR - INCFImedian number of hours worked.
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3.2 Timing and Persistence in Labour Force Participation

A second specification is based on the work of Clark and Summers mentioned in
the preceding section. These authors test timing and persistence effects with
respect to labour force participation: "The timing view holds that the important
determinant of participation is the deviation of demand from its normal level.
When it is above its normal level, workers schedule themselves into the labour
force, leaving it when it falls below normal. The persistence, on the other hand,
implies that the normal level of demand is the appropriate variable since
workers make labour supply decisions on a long-term basis.21' In their model
the most important variable is the employment rate ( 100 - the unemployment
rate). The permanent level of employment, defined as the average level of
employment over a period of 10 years around a particular time when cross-sec-
tion is applied, represents the persistence variable.

The timing theory is reflected by the difference between the employment level
in the cross-section year and the average level. As stated above, Clark and
Summers did not find any empirical evidence for the timing hypothesis.

In our specification unemployment is used as the central variable instead of
employment:

LFP,r - at -I- a2 UNp,r f a~ UN," f a~ MIX,r -~ as INCF,r f
a6 DEMO,r f a, URB„ f E,r

with: UNor - average unemployment rate in region r and period
1973-1977 for r- 1975, and 1975-1979 for t- 1977 resp.

UN;; - UN~r - UNp,r

Before presenting the results, we would like to make some remarks on the
estimation technique. The two equations have been estimated with Ordinary
Least Squares. Despite the combined cross-sectionltime-series character of the
data, this choice is justified on the basis of small-sample simulation.2z The
necessity to restrict the dependent variable to the range between 0 and 100 calls
for a logit-estimation technique.23 The application of logit techniques, however,
is only relevant in the case of forecasting. In explanatory research it is sufficient
to use the original variables.

In Table 1 the results of the estimates for both equations are presented. It
appears from equation I that, for the greater part the results come up to our
expectations. Unemployment is significantly negative, which point to discour-

21 Clark and Summers, op. cir., p. 838. ~
22 K.H. Johnson and M.G. Lyon, " Experimental Evidence on Crmbining Cross-section and
Time-series Information," Revie~~~ ojEtonomics and Starisrics, LV (1973), pp. 465-474.
23 See e.g. Siegers and Zandanel, ap. cit.
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TABLE I- RESULTS OF THE ESTIMATION FOR A LABOUR SUPPLY FUNCTION FOR FEMALESa

Equation I

C UN MIX lNCF INCFPART INCFHOUR DEMO URB R?,
0.2 -0.68 0.81 5.45 - - -2.42 5.59 0.86

(1.8) (-2.8) (2.7) ( 2.5) (-2.6) (1.66)

0.2 -0.63 0.78 - 5.23 - -2.39 5.51 0.86
(1.9) (-2.6) (2.7) (2.7) (-2.6) (1.67)

0.2 -0.61 0.8 ( - - 2.02 -2.48 5.64 0.86
(1.8) (2.4) (2.7) (2.7) (-2.8) (1.7)

Equation 2

C UNo UN" MIX INCF INCFPART tNCFHOUR DEMO URB R?,
0.2 -0.65 -0.93 0.84 4.83 - - -2.45 5.73 0.85

(1.7) (-2.4) (-0.72) (2.5) (1.28) (-2.5) (1.62)

0.2 -0.63 -0.66 0.79 - 5.17 - -2.39 5.53 0.85
(I.8) (-2.3) (-0.51) (2.33) (1.55) (-2.5) (1.59)

0.2 -0.60 -0.73 0.82 - - 1.92 -2.49 5.70 0.85
(1.8) (-2.2) (-0.57) (2.4) (I.50) (-2.7) (1.64)

a. i values in parentheses.
R?~ gives the multiple determination coefficient corrected for the degrees of freedom.

agement. INCF, the original income variable, is significantly positive. By
definition this result had been expected. The corrected income variables only
give different results in terms ofparameter values. The t values remain the same.
DEMO, URB and MIX show the connections stated above. Related to the mean
values of the variables LFP, INCF and UN we found an elasticity of 0.16 for
INCF and -0.12 for UN. We think that this result is realistic.

As far as the testing of the timing and persistence theory is concerned, in
equation 2 the same results can be seen as presented by Clark and Summers. The
persistence effect UNP is significant, and the timing effect UN" is of no influence.
The income variables, however, are no longer significant.

4 CONCLUSIONS

Labour force participation at a macro level may be modelled well by means of

cross-section data. It appears that in the Netherlands we are able to link up with

recent Anglo-Saxon research fairly well. An important aspect is that we are the

first - in the Netherlands - to estimate a participation equation on the basis of

income data. As for the role of the unemployment variable, we found a signifi-

cant discouragement effect. Testing timing versus persistence in labour force

participation, we found empirical evidence for the theory stressing persistence.
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APPENDIX

Sources oj data

Labour force participation : C.B.S., ETD-Noord-Holland, "Re-
gionale beroepsbevolking 1971-
1977," Staatsuitgeverij, The Hague,
1980.

Unemployment . C.B.S., Sociale Maandstatistiek,
1980, nr, 4, Staatsuitgeverij.

MIX : C.B.S., Statistiek Werkzame Perso-
nen, 1975 and 1977, Staatsuitgeverij.

Income . C.B.S., De personele inkomensverde-
ling: werkende gehuwde vrouwen,
1975 and 1976, Staatsuitgeverij,
1982.
idem, Inkomensverdeling 1974: regio-
nale gegevens, Deel 3, werkende ge-
huwde vrouwen, Staatsuitgeverij,
1980.
Data about the number of working
unmarried women have been receiv-
ed from the CBS.

Urbanisation . C.B.S., Regionaa! Statistisch Zak-
óoek, 1975 and 1977, Staatsuitgeve-
rij.

Children per woman . C.B.S., Maandstatistiek voor bevol-
king en volksgezondheid, 1971-1977,
Staatsuitgeverij.

Part-time employment . Data have been received from the
Central Planning Bureau.

Median numbers of hours worked . C.B.S., Sociale Maandstatistiek
1982~1, p. 29, Staatsuitgeverij.

Summary

A LABOUR-SUPPLY FUNCTION FOR FEMALES IN THE NETHERLANDS

For the Netherlands thcre is a great deal of leeway to make up in empirically estimating labour-
supply functions. [n this article a macro supply function for females is estimated wherc, for the first
time in Ihe Netherlands, income data are used. A positive relation bctween labour force participa-
tion and income is found. As for the role ofunemployment a significant discouraged worker effect is
discovered. Testing timing versus persistence in labour force participation results in empirical
evidence for the theory stressing persistence.
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4.5. Het aanbod van arbeid en de spanning op
de arbeidsmarkt

door A. van der Veen~`

1. Inleiding

In Nederland is verbazingwekkend weinig aandacht besteed aan de schatting van ar-
beidsaanbodfuncties. Siegersr stelt terecht dat wij een achterstand hebben van meer
dan 15 jaar op de Angelsaksische landen. De bedoeling van dit artikel is een kort over-
zicht te geven van de basisliteratuur over het aanbod van arbeid en in de tweede plaats
om eigen onderzoek te beschrijven, dat de nadruk gelegd heeft op de relatie tussen het
aanbod van arbeid en de spanning op de arbeidsmarkt; het gaat hierbij om de bekende
begrippen aanmoediging en ontmoediging.

2. Een (kort) literatuuroverzicht

Er bestaat niet een algemeen aanvaarde indeling van theorieën van het arbeidsaanbod.
Daarvoor zijn er teveel aspecten die invloed hebben op dat aanbod. Als we afzien
van de Marxistische economische literatuur, dan overweegt in het algemeen echter een
neo-klassieke aanpak.

Als basis voor de neo-klassieke gedachtengang fungeren de bekende inkomens- en
substitutieeffecten. Vrije tijd wordt beschouwd als een normaal economisch goed,
waarvoor enerzijds geldt dat als het inkomen toeneemt, er meer van wordt `gekocht':
een negatief inkomenseffect; anderzijds, dat de prijs hoger wordt als het inkomen toe-
neemt: een positief substitutieeffect. Onderzoek door Mincerz naar het verloop van
deze aanbodcurves voor mannen en vrouwen is het begin geweest van een stroom lite-
ratuur over de determinanten van het aanbod van arbeid in de Angelsaksische landen.
Mincer vond voor vrouwen namelijk in cross~sectie-analyses een teruglopende aan-
bodscurve en in tijdsanalyses niet. De oplossing die hij vond lag in een verruiming van
de gangbare afweging tussen inkomen en vrije tijd. Volgens Mincer ging het om een af-

' Drs. A. van der Veen is wetenschappelijk medewerker aan de Economische Faculteit van de
Rijksuniversiteit te Groningen. De schrijver dankt N. Heerink voor verleende assistentie bij de ver-
schillende berekeningen en C.P.A. Bartels, C. de Galan en J.J. Siegers voor commentaar op een eer-
dere versie van dit artikel. Het onderhavige onderzoek maakt deel uit van een project binnen de
federatie van Noordelijke Economische [nstituten.

1. Siegers, l.J., Derksen's study of labou. force pazticipation of married women in the Nether-
lands: some comments and a further analysis, De Economist 126, nr. 2, blz. 243. .

2. Mincer, J., Labour force pazticipation of mazried women: a study of labour supply, in
Aspects of laóour economics. A report of the Natiortal Bureau of Economic Research, Princeton,
Princeton Un. Press, 1962.

Maandschrift Economie ~ jaargang 46, 1982 3
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weging tussen inkomen, vrije tijd en huishoudelijk werk. Voor vrouwen betekent dit,
dat bij hogere lonen niet alleen meer vrije tijd wordt gekocht, maar ook meer huis-
houdelijke apparaten zodat per saldo mogelijk meer buitenshuis wordt gewerkt. Im-
mers, met huishoudelijke apparatuur kan tijd worden gekocht. De ontdekking van tijd
als schaars goed werd door Becker3 in een theoretisch kader gezet, waarna er allerlei
variaties verschenen op Becker en Mincer's theorieën, waarin het keuzeprobleem van
werken en niet werken wordt uitgediept. Het onderzoek spitste zich uiteraard sterk toe
op vrouwen, omdat bij mannen en dergelijke afweging niet zo voor de hand lag.

Een eerste variatie ~~an onderzoek betreft de beslissingseenheid waar het om zou moe-
ten gaan: is het het individu of is het het gezin? In het laatste geval kan het inkomen
van de partner een rol spelen in de te ontwerpen beslissingsprocedure (wat Mincer zelf
reeds deed), of moet een aanbodntodel ontworpen worden per gezin. Zie Lucas en
Rapping' voor een voorbeeld, waar een aanbodcurve wordt ontworpen voor een `typ-
ical household', maar waarin geen rekening wordt gehouden met de allocatie van werk
en vrije tijd binnen het gezin. Ashenfelter en Heckmans , daarentegen bouwen een
model waarin wel rekening wordt gehouden met substitutie binnen een gezin.

Een tweede variatie binnen de literatuur betrof de meeteenheid van het aanbod van
arbeid.b Onderzoek dat zich concentreert op het gewerkte aantal uren als meeteenheid
legt een relatie met inkomensvariabelen, waarbij men zich voornamelijk beperkt tot
één bepaalde tijdsperiode: het individu werkt in die periode of werkt niet. In de ver-
klarende relatie die dan geconstrueerd wordt kunnen allerlei niet-markt activiteiten
worden meegenomen, zoals het al dan niet opvoeden van kinderen, het volgen van een
opleiding (human capital), het al dan niet getrouwd zijn enz. Een tweede mogelijke
meeteenheid is een participatiestatus (een dummy of een percentage). Onderzoek met
deze variabele maakt gebruik van een impliciet life-time nutsmodel; werken en niet
werken worden in de tijd gezien tegen elkaar afgewogen, waarbij ook allerlei niet-
markt activiteiten kunnen worden betrokken. Heckmanb toonde aan dat onderzoek
m.b.t. vrouwen met deze twee meeteenheden tot verschillende resultaten leidt. Loon-
coëfficiënten in regressies met aantallen gewerkte uren kunnen naar zijn mening wel
worden geïnterpreteerd als inkomens- en substitutieeffecten maar looncoëfficiënten
in regressies met een participatiestatus niet. Deze nogal belangrijke conclusie berust
op het feit dat in een life-time nutsmodel aangenomen moet worden dat alle vrouwen
eens in hun leven werken, hetgeen niet het geval is. Met deze bevinding is een deel van
de literatuur af te bakenen dat zich gericht heeft op de econometrische problemen
van het schatten van arbeidsaanbodfuncties voor vrouwen.'

3. Becker, G., A theory of the allocation of time, ?7se Economic Journal, vol. LXXX, sept.

1965.
4. Lucas, R.E. en Rapping, L.A., Real wages, employment and inflation,lournal ojPolitical

Economy, 1969 blz. 721.
5. Ashenfelter, O. en Heckman, J., 1-he estimation of income and substitution effects in a model

of family labour supply, Econometrica, jan. 1974, vol. 42, blz. 73.
6. Heckman, J.J., A paztial survey of recent reseazch on the labour supply of women,American

Economic Review, Papers and Proceedings, vol. 68, no. 2, 1978, b1z..200.
7. Smith, P.l. (red.), Female labor supaly: theory and estimation, Pzinceton, Princeton Un.

Press, 1980.

4 Maandschrift Economie ~ jaazgang 46, 1982
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Naast de neo-klassieke aanpak zijn er nog twee andere stromingen te noemen binnen
de literatuur over het aanbod van arbeid. Allereerst de institutionele school, die de
aandacht heeft gevestigd op de segmentering van de arbeidsmarkt en de lagere belo-
ning van vrouwen.8 In de tweede plaats een pragmatische school, die verband probeer-
de te leggen tussen deelname aan het beroepsleven en ontwikkelingen op de arbeids-
markt. Uit deze school zijn de bekende termen `discouraged-worker- en additional-
worker effect' afkomstig. Aangenomen wordt dat in tijden van laagconjunctuur eco-
nomische subjecten ontmoedigd worden om toe te treden tot het beroepsleven of juist
zich uit het beroepsleven terugtrekken. Anderzijds kan de laagconjunctuurhet(gezins-)
inkomen zo drukken, dat additioneel inkomen verworven moet worden: men wordt
aangemoedigd toe te treden tot de arbeidsmarkt.9 Voor mannen zullen deze effecten
uiteraard minder gelden dan voor vrouwen, omdat mannen traditioneel sterk op de
deelname zijn gericht, ongeacht het te verdienen inkomen. Vandaar dat empirisch on-
derzoek zich vooral heeft gericht op vrouwen en op jongeren. In eerste instantie werd
vooral de relatie tussen participatie en de conjunctuur onderzocht, later volgde een in-
tegratie met de neo-klassieke gedachtenwereld.'o

Het spreekt vanzelf dat het in kaart brengen van aan- en ontmoedigingseffecten voor
een te voeren werkgelegenheidspolitiek van groot belang is, omdat bij het uitstippelen
van een werkgelegenheidsbeleid rekening moet worden gehouden met dempende of
versterkende effecten. Zo zal bij het overheersen van het discouraged-worker~ffect
een teruglopen van het aantal arbeidsplaatsen een onderschatting van de werkloosheid
geven, als deze werkloosheid gemeten wordt zoals deze officieel bij de arbeidsbureau's
staat vermeld. Een arbeidsmarktbeleid zal dan voor meer werklozen een beleid moeten
formuleren.

In dit artikel zal aandacht gegeven worden aan de relatie tussen deelname en de
spanning op de arbeidsmarkt.

3. Arbeidsaanbod en de spanning op de arbeidsmarkt

Onderzoek naar de relatie tussen deelname en de spanning op de arbeidsmarkt is tradi-
tioneel macroonderzoek, waaraan met name in de Angelsaksische landen buitenge-
woon veel aandacht is gegeven. Een negatief verband tussen deelname en bijv. werk-
loosheid weerspiegelt een ontmoedigingseffect, een positief verband een aanmoedi-
gingseffect en een niet significante relatie het in evenwicht zijn van beide effecten.
Twee zaken hebben in de literatuur vooral de belangstelling gehad: in de eerste plaats
de keuze van een arbeidsmarkt-indicator en in de tweede plaats de verschillen in uit-
komsten tussen tijdreeks- en cross-sectie-analyses. Wat betreft het laatste blijkt dat in

8. Reich, M. en Gordon, D.M. en E:wazds, R.C., A theory of labor mazket segmentation,Amer-

ican Economic Review, Vol. 63 no. 22, 1973, blz. 359.
9. Siegers, 1.J., Arbeidsmazktsituatie en arbeidsaanbod, Sociaa! Maandblad Arbeid, mei 1980

35 (I), blz. 368.
10. Strand, W.G. en Dernburg, T., Cyclical variation in civilian labor force pazticipation, Re-

view oj Economres and Statistics, 1964, blz. 378. Bowen, W.G. en Finegan, T., The economics oj

labor jorce participation, Princeton Un. Press, 1969.
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de Angelsaksische literatuur cross-sectie-analyses veelal (voor mannen en voor vrou-
wen) een significant negatieve relatie aangeven tussen deelname en de spanning op de
arbeidsmarkt, terwijl tijdreeks-analyses een minder belangrijk verband indiceren, vaak
niet significant en soms zelfs positief. In het standaardwerk van Bowen en Finegan
wordt het verschil in uitkomsten toegeschreven aan het feit dat cross-sectie-onderzoek
lange-termijn relaties beschrijft en tijdreeksonderzoek korte-termijn reacties.i~ Voor
Nederland is weinig empirisch onderzoek op dit gebied gedaan, Het VINTAF-II-model
hanteert een ontmoedigingseffect, gebaseerd op tijdreeksanalyse.~Z De ETD-Noord-
Holland concludeert in een cross-sectie-analyse per rayon arbeidsbureau ook tot een
ontmoedigingseffect13 ; Bartels e.a. komen op basis van een cross-sectie per provincie
voor zowel mannen als vrouwen tot een ontmoedigingseffect.14 Op het VINTAF-
model gaan we hier niet verder in en op het artikel van Bartels. komen we later terug
bij onze eigen berekeningen. Het model van de ETD-Noord-Holland modelleert met
gegevens uit de Volkstelling 1971 regionale verschillen in de deelname van vrouwen
aan betaalde arbeid. Van invloed op deze verschillen worden de volgende factoren
geacht:
a. het volgen van een dagstudie bij het voortgezet onderwijs;
b. arbeidsongeschiktheid bij vrouwen;
c. de leeftijdssamenstelling van de vrouwelijke bevolking;
d. het relatiepatroon: de verzorgingsbehoefte van kinderen en de burgerlijke staat;
e. de zelfstandige bedrijfsuitoefening van mannen;
f. de ruimte op de arbeidsmarkt;
g. de aanwezige soort werkgelegenheid.

Via gewone kleinste kwadraten werd een aantal van bovenstaande factoren geanaly-
seerd. Zoals gezegd vindt het onderzoek een ontmoedigingseffect. Op de variabele die
de aanwezige soort werkgelegenheid beschrijft komen we later terug.

De keuze van een arbeidsmarktindicator hangt samen met potentiële verschillen tussen
cross-sectie- en tijdreeksresultaten. Standaard is namelijk dat verbanden gezocht wor-
den tussen deelnemingspercentages (van bepaalde groepen van de bevolking) en het al-
gemeen werkloosheidspercentage. In cross-sectie-analyses wordt het werkioosheidsper-
centage echter beïnvloed door aanbodfactoren, waardoor een onjuist verband wordt
geschat. Over de aard van dit verband is echter weinig overeenstemming. Mincer meent
dat het werkloosheidspercentage negatief wordt beïnvloed door aanbodfactoren. Een
grotere beroepsbevolking in een bepaalde regio doet immers volgens Mincer het werk-
loosheidspercentage afnemen. Bowen en Finegan menen daarentegen dat een positieve
relatie eveneens mogelijk ists , omdat bij een vergroting van de beroepsbevolking ook

1 I. Bowen en Finegan, op. cit., 1969 blz. 479 e.v.
12. Zie ook C. de Galan, Economie van de arbeid, Samson, Alphen aan de Rijn, 1981 voor een

bespreking.
13. ETD-Noord-Holland, Vrouwen en betaaldearbeid, Haarlem, mei 1979.
14. C.P.A. Baztels, J.T. Flint, H. Kuypers, Beroepsdeelneming en werkloosheid in het Noor-

den, ESB, 12-7-78, biz. 704.
15. Zie voor beide standpunten Bowen en Finegan, op. cit., 1969, blz. 502.
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de werkloosheid zal toenemen (bij gelijkblijvende vraag). Het merkwaardige van beide

redeneringen is echter dat dynamische elementen worden ingebracht in een (statisch)
cross-sectie-onderzoek, hetgeen uiteraard zeer moeilijk is te modelleren. Fleisher en

Rhodes ontwikkelden een model waarin deelname en werkloosheid simultaan worden

geschat met behulp van two-stages-least-squares.tb Ze presenteren een model met drie
vergelijkingen, waarin de eerste twee vergelijkingen het aanbod van mannen, resp. van
vrouwen weerspiegelen, terwijl in de derde vergelijking de werkloosheid wordt weer-

gegeven. De schatting vindt plaats met behulp van cross-sectie-materiaal. De notie over

het simultaan karakter van deelname en werkloosheid is echter niet direct voor de hand

liggend. De werkloosheid wordt bepaald geacht door vraag- en aanbodfactoren. De

vraag (de percentuele verandering in de werkgelegenheid voorafgaande aan de cross-

sectieperiode) beïnvloedt de werkloosheid negatief. De aanbodfactoren, d.w.z. de
deelnemingspercentages van mannen en vrouwen, hebben echter ook negatieve coëffi-
ciënten in de theorie van Fleisher en Rhodes. Zij verwachten dat de factoren die bij-

dragen aan de lage deelnemingspercentages in bepaalde regio's, zoals bijv. lage lonen en
lage opleidingsniveaus relatief lage investeringen in human capital weerspiegelen en een

relatief lage affïniteit met het beroepsleven. Zij verwachten daarom dat werknemers
met deze karakteristieken sneller werkloosheid riskeren.

Fleisher en Rhodes veronderstelden op grond hiervan dat toevoeging van de werk-

loosheidsvergelijking in dit simultane systeem het tot dan toe in cross-sectie-analyses
gevonden ontmoedigingseffect zou compenseren en dat daardoor de paradox tussen
tijdreeksonderzoek en cross-sectieonderzoek zou worden opgelost. Dit werd door hun
empirisch onderzoek inderdaad bevestigd; in de beide aanbodvergelijkingen was de
arbeidsmarktvariabele niet meer significant.

4. Arbeidsaanbod en de spanning op de arbeidsmarkt: schattingen met Nederlandse
gegevens voor de jaren 1971,1975 en 1977

In dit artikel is met behulp van statistisch materiaal voor Nederland getracht een relatie
te schatten tussen het aanbod van arbeid en de spanning op de arbeidsmarkt. Voor het
aanbod van arbeid (deelnemingspercentages) is weinig tijdreeksmateriaal voorhanden.
De meest betrouwbare bronnen zijn hiervoor de Volkstellingen en de Arbeidskrachten-
tellingen. Vandaar dat we ons beperkt hebben tot een gecombineerde cross-sectie~tijd-
reeksanalyse voor de jaren 1971, 1975 en 1977 over de 11 Nederlandse provincies. De
analyses zijn uitgevoerd voor mannen en vrouwen apart en voor verschillende leeftijds-
groepen. Uit de vorige paragraaf bleek dat aan cross-sectieonderzoek de problemen
verbonden kunnen zijn van de keuze van een arbeidsmarkt-indicator en van verschillen
in uitkomsten met tijdreeksonderzoek. Mede in verband hiermee is de volgende proce-
dure gevolgd. Allereerst zijn enkelvoudige relaties geschat voor de verklaring van deel-
name aan het beroepsleven met hehulp van variabelen in absolute niveau's. Het gaat
om een specificatie die gebaseerd is op Angelsaksische literatuur, zoals die in de vorige
paragraaf is aangeduid. We gaan ervan uit dat met deze relatie lange termijn reacties

16. Fleisher, B.M. en G. Rhodes, Unemployment and the Laboz force pazticipation of married

men and women: a simultaneous model, in: Review oj Economics and Statistics, vol. 58, 1976,

blz. 398.
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worden weergegeven. In deze relatie worden twee arbeidsmarkt-indicatoren gebruikt:
het algemene werkloosheidspercentage in de betreffende regio en in de tweede plaats
een (geschaalde) werkgelegenheids-indicator, die ontwikkelingen aan de vraagkant
registreert. De keuze van de laatste is een poging een indicator te vinden die onafhan-
kelijk is van fluctuaties aan de aanbodkant. In verband met de sterk gewijzigde situatie
op de arbeidsmarkt in de loop van 1971-1977 is de relatie geschat voor twee perioden:
1971-1975 en 1975-1977, met ieder 2 X 11 waarnemingen. De eerste periode wordt
gekenmerkt door een sterk stijgende werkloosheid en de tweede periode door een
stabiel hoge werkloosheid.

Om korte termijn-reacties van het aanbod van arbeid op de conjunctuur te achter-
halen is een tweede relatie geschat met waarnemingen in procentuele mutaties, ook
weer voor twee perioden, met ieder 11 waarnemingen. Als Iaatsle zijn schattingen uit-
gevoerd voor een simultaan systeem zoals in de vorige paragraaf is besproken.

Schatting met gewone-kleinste-kwadraten: variabelen in absolute niveaus

Er werd met de volgende beperkte specificatie gewerkt:

DPir - al; fa2i WLHr -f-a3i URBANr fa4i SSr -fasi DUM ~-eir

en:

DPir - bl; fb2i WGHr ~-b3i URBANr -~b4i SSr tbsi DUM feir

met" : DPir - deelnemingspercentage van bevolkingsgroep i in provincie r.
WLHr - werkloosheid in provincie r, gemeten als percentage van de to-

tale beroepsbevolking.
WGHr - werkgelegenheidsindicator voor provincie r, gemeten als de ver-

houding van het aantal werknemers t.o.v, de bevolking van 15-64
jaar.

URBANr - urbanisatiegraad in provincie r, gemeten als het percentage van
de bevolking dat in steden woont met meer dan 100.000 inwo-
ners.

SSr - sectorstructuur in provincie r.
DUM - dummy variabele met per regio de waarde 0 voor het eerste jaar

van de periode en waarde 1 voor het tweede jaar.
eir - verstoringsterm met gebruikelijke vooronderstellingen.
i - leeftijdsgroepen 15-24, 25-49, 50-64 en 15-64 voor mannen en

vrouwen.
a,b - te schatten parameters.

De deelname aan het beroepsleven wordt in deze vergelijking allereerst verklaard door
een arbeidsmarktindicator. Er zijn twee van deze variabelen uitgeprobeerd: het alge-

17. Zie appendíx 1 voor de bronnen van het datamateriaal.
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meen werkloosheidspercentage en een werkgelegenheidsindicator. Het werkloosheids-
percentage is een variabele die mogelijk afhankelijk is van fluctuaties in het aanbod,
vandaar dat als tweede variabele de werkgelegenheidsindicator is opgenomen. De varia-
bele representeert `aggregate demand pressure'.18 Het teken van deze variabele is uiter-
aard tegengesteld aan dat van de werkloosheid. Voor beide variabelen is het teken
vooraf onbepaald.

De variabele SSr is een sectorstructuurvariabele ontleend aan het werk van Bowen
en Finegan19: `designed to measure structural differences among metropolitan areas

in the relative abundance of those jobs commonly held by females'. De variabele meet
niet de werkelijke verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke werkgelegenheid, maar
een soort streefcijfer; de werkelijke verhouding wordt immers weer bepaald door de

participatie.Zo

SSr -~
bEl (EVNb - Eb)

X 100q~

me t

ER

EVb - percentage vrouwen per bedrijfsklasse b nationaal

Eb - aantal werknemers in bedrijfsklasse b regionaal

ER - totaal aantal werknemers regionaal

B - totaal aantal bedrijfsklassen.

Aan de variabele ligt de veronderstelling ten grondslag dat een regio met veel vrouwe-
fijke bedrijfstakken een hoog vrouwelijk deelnemingspercentage heeft. Voor vrouwen
wordt dus een positief teken verwacht. Voor mannen wordt de variaóele (100-SSr)
gehanteerd met eveneens een positief teken. De variabele was niet beschikbaar voor
het jaar 1971. De urbanisatiegraad is in de vergelijking voor vrouwen een substituut
voor enerzijds de mate van emancipatie en anderzijds het opleidingsniveau van vrou-
wen. Voor vrouwen verwachten we een positief teken. Voor mannen verwachten we
een negatief teken, omdat we in steden meer sociaal zwakkeren verwachten aan te
treffen, die zich buiten het beroepsleven plaatsen. Zoals gezegd wordt de schatting
uitgevoerd voor twee perioden, 1971-1975 en 1975-1977. Vanwege de gecombineerde
cross-sectie~tijdreeksanalyse is daarom een dummy-variabele opgenomen die voor iede-
re onderzochte periode voor het eerste jaar de waarde 0 en voor het tweede jaar de
waarde I heeft. In feite representeert deze variabele een trendmatige ontwikkeling.

Voor beide vergelijkingen voor beide perioden werd een regressiestrategie gevolgd,
waacbij startend met alle relevante variabelen, op grond van t-waarden een verklarende
relatie wordt gezocht. Opgemerkt zij, d~t, gezien de aard van het onderzoek, voor de
arbeidsmarktindicator scherp werd gelet op de significantie. Voor de andere variabelen

18. C. Green, The employment ratio as an indicator of aggregate demand pressure, Monthly
labor Review, vol. 100, 1977, blz. 25.

19. Bowen en Finegan, op. cít., 1969, blz. 772.
20. Het onderzoek van de ETD-Noord-Holland neemt wel de werkelijke verhouding,zienoot 13.
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werd een minder strikte strategie gevolgd, athankelijk van het gedrag van de arbeids-
marktindicator en de R2. Een complicatie was het probleem van multicollineariteit.
Voor 1971-1975 en 1975-1977 was er namelijk een zeer hoge multicollineariteit tus-
sen de variabelen WGH en URBAN en voor 1971-1975 tussen WLH en DUM. Voor
deze gevallen werd een adfioc-procedure gevolgd, die in Appendix IIwordt beschreven,

Eigenlijk is kleinste kwadraten een onjuiste techniek voor de gebruikte specificatie.
Een (gewogen) logii analyse zou meer op zijn plaats zijn (zie ook SiegersZt ). Gezien
het exploratieve karakter van deze en de volgende vergelijkingen is hier geen gebruik
van gemaakt. We gaan er vanuit dat er geen verschil in resultaat zal zijn tussen beide
methoden.22

Tabellen 1 en 2(opgenomen in appendix III) geven de resultaten van de berekeningen
weer. Voor beide perioden laten de schattingen een consistent beeld zien. Zowel de
variabele WLH als WGH geven een ontmoedigingseffect aan, behalve voor de jongste
leeftijdsgroep I 5-24 jaar. Wat betreft het teken is er dus weinig verschil in het gebruik
van beide variabelen. De variabele URBAN voldoet aan de verwachtingen: voor vrou-
wen positief en voor mannen een negatief teken. De dummy heeft een trendmatig
karakter: voor de leeftijdsgroep 15-24 jaar (sterk) negatief, hetgeen uiteraard bepaald
is door onderwijsparticipatie. Voor de overige leeftijdsgroepen is het teken voor man-
nen negatief en voor vrouwen positief. De mate van beschikbaarheid van vrouwelijke
banen (SS) voldoet ook aan de verwachtingen. Opmerkelijk is echter dat deze variabele
niet significant is voor de belangrijke leeftijdsgroep 25119 jaar bij vrouwen. Een verkla-
ring hiervoor hebben wij niet kunnen vinden. Het is een ander resultaat dan het ETD-
Noord-Holland onderzoek dat wel een (licht) positief verband vond voor deze leef-
tijdsgroep.23 De variabele is in dit onderzoek echter anders gedefinieerd.

Wat betreft de aard van het ontmoedigingseffect moeten we een opmerking maken.
Voor zowel mannen als vrouwen geldt dat de gevonden relatie vertekend wordt door
afvloeiing naar de WAO. In provincies met hoge werkloosheid komen immers ook meer
arbeidsongeschikten voor~ , waardoor een overschatting van het negatieve effect ont-
staat. We nemen aan dat de schattingen voor mannen voornamelijk dit `registratie-
effect'25 aantonen en dat voor vrouwen een mix van dit effect met het discouraged-
worker en added-worker~ffect wordt weergegeven.

Schatting met gewone kleinste kwadraten: variabelen in procentuele mutaties

Om korte termijn fluctuaties te onderzoeken werd een relatie geschat met variabelen

21. J.l. Siegers, 1978, op. cit.
22. Zie daarvoor ook P.l. Kuch, S. Sharir, Added- and discouraged-worker effects in Canada,

1953-74, Canadian Journalof Economics XI no. 1, 1978, blz. 114.
23. ETD-Noord-Holland, op. cit., blz. 71.
24. Baztels, C.P.A., Regio's aan het we~k: Ontwikkelingen in de ruimtelijke spreiding van eco-

nomische activiteiten in Nederland, Den Haag, Staatsuitgeverij, 1980.
25. Baztels e.a., op. cit., blz. 704.
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in procentuele mutaties. De specificatie is gelijk aan die in het onderzoek van Bar-
telsZb ; met dien verstande, dat wij ook geschat hebben voor de periode 1975-1977.

PDPir - ali }a2i PWLHr }eir

met PDPir - procentuele mutatie in het deelnemingspercentage voor bevol-
kingsgroep i en provincie r.

PWLHr - procentuele mutatie in het werkloosheidspercentage in pro-
vincie r.

Voor de variabele PWLH is het teken vooraf onbepaald. Tabel 3(appendix III) geeft de
resultaten weer. Voor mannen geven de uitkomsten aan dat er vrijwel-geen verband is
met werkloosheidsmutaties, behalve voor de groep 50-64 jaar. De constante term, die
de structurele veranderingen aangeeft, is significant negatief voor alle leeftijdsgroepen
in beide perioden. Voor vrouwen zijn er wel verbanden met de arbeidsmarktindicator,
alhoewel niet voor alle leeftijdsgroepen. Opvallend is dat het ontmoedigingseffect voor
1971-1975 van de groep 25~9 en 15~i4 jaar in de tweede periode verdwijnt. Ook de
constante term boet aan waarde in. Er is sprake van een relatief sterker wordend aan-
moedigingseffect.

Een simultaan systeem van participatie en werkloosheid

In de vorige paragraaf werd een simultaan systeem van Fleisher en Rhodes gepresen-
teerd voor participatie en werkloosheid. De empirische resultaten voor de Verenigde
Staten lieten zien dat het ontmoedigingseffect, zoals dat met behulp van gewone klein-
ste kwadraten was verkregen, vrijwel verdween, In deze paragraaf nu worden simultane
vergelijkingen voor Nederland geschat.

Basisgedachte achter het simultane systeem is, dat de participatie aan het beroeps-
leven niet alleen beïnvloed wordt door het werkloosheidspercentage, maar dat de
werkloosheid op haar beurt ook weer door de deelname wordt bepaald. Bij Fleisher
en Rhodes lag de aard van de relatie vooral in verschillen in regionale karakteristieken:
per regio zou de affiniteit met het beroepsleven sterk verschillen, met daaruit voort-
vloeiende gevolgen voor de werkloosheid. Wij willen deze redenering in deze paragraaf
ook volgen, met echter één uitzondering. Het komt ons namelijk weinig plausibel voor
deze affiniteitsredenering op de deelname van mannen toe te passen. In Nederland ont-
staat immers door de WAO een sterke vertekening. Voor vrouwen geldt deze verteke-
ning ook, maar zij is vermengd met het saldo van het aanmoedigings- en ontmoedi-
gingseffect. Dat bleek duidelijk uit de berekeningen met de variabelen in procentuele
mutaties. Voor mannen zou het betekend hebben dat we door WAO-vertekende deel-
namepercentages geregresseerd hadden ~p de werkloosheid als afhankelijke variabele;
hetgeen naar onze mening onjuist is. Uiteindelijk is daarom voor vrouwen met de vol-
gende specificatie gewerkt:

26. Baztels e.a., op. cit., blz. 704.
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-DPVr ~R12 WLHr }711 URBANr }712 Ssr }714 DUM f715 - Ulr

}Rz1 DPVr - WLHr }723 DWr }724 DUM f725 - U2r

met2' : DPVr - deelnemingspercentage van vrouwen in de leeftijdsgroep 15-64
jaar in provincie r.

WLHr - algemeen werkloosheidspercentage in provincie r.
URBANr - urbanisatiegraad in provincie r.
SSr - sectorstructuur in provincie r: de mate van beschikbaarheid van

vrouwelijke banen.
DWr28 - percentuele verandering in de werkgelegenheid in de tweejaars-

periode voorafgaande aan de onderzoeksperiode.
DUM - dummy, met waarden 0 voor het eerste jaar van de periode en

waarde 1 voor het tweede jaar.
Ulr en
U2r - verstoringen met gebruikelijke vooronderstellingen.

De onderzoeksgroep betreft alle vrouwen in de leeftijd van 15-64. De schattingen be-
treffen weer een gecombineerde cross-sectie~tijdreeksanalyse over de I 1 Nederlandse
provincies; verder is de periode 1975-1977 uitgekozen, omdat voor de periode 1971-
1975 de variabele SSr niet beschikbaar was. Voor de tekens van de variabelen in de
deelnemingsvergelijking kan verwezen worden naar de schatting met gewone kleinste
kwadraten; voor de werkloosheidsvergelijking geldt dat het teken van de participatie
van vrouwen negatief moet zijn, dat ook het teken van de verandering in de werkgele-
genheid negatief is en dat het teken van de dummy vooraf onbepaald is. De twee ver-
gelijkingen werden geschat met two-stage-least-squares. De resultaten hiervan staan
vermeld in tabel 4 (appendix IlI).

Uit de tabel blijkt dat de werkloosheidsvariabele in de deelnemingsvergelijking niet
meer significant is. Dit bij een tweezijdige toetsing op Sqo . Het is een resultaat dat ver-
gelijkbaar is met de uitkomsten van de variabelen in procentuele mutaties gemeten
voor de periode 1975-1977.

Dit resultaat berust op een specificatie die uiteraard voor verbetering vatbaar is: met
name moet aandacht worden gegeven aan de problemen rond de WAO. Dit is echter
iets voor verder onderzoek.

Conclusie

In dit artikel is de relatie tussen deelname aan het beroepsleven en de spanning op de
arbeidsmarkt onderzocht. De in Nederland in bijv. het VINTAF-model gehanteerde op-
vatting, dat deelname aan het beroepsleven ontmoedigd wordt door een hoger werk-
loosheidspercentage, is voor een aantal specificaties getoetst. Uit de resultaten blijkt

27. Zie voor de statistische bron en de notatie, de specificatie met gewone kleinste kwadraten.

28. Zie Appendix II.
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dat niet zonder meer geconcludeerd kan worden tot een ontmoedigingsrelatie voor
Nederland. Hierbij speelt uiteraard een ral, dat de stijging van het aantal arbeidsonge-

schikten een grote invloed heeft op de relatie deelname en werkloosheid. Dit betekent
echter dat het conventionele (Angelsaksische) onderzoek, waarop in Nederland het be-

leid is gebaseerd, zal moeten worden omgebogen naar de specifieke Nederlandse situatie.

Appendix I

Multicollineariteít levert forse econometrische problemen op wat betreft de specifica-
tie van een vergelijking en wat betreft de toetsing van de verklarende variabelen. De
schattingen in een vergelijking met multicollineariteit zijn nog wel zuiver, maar de waar-
den van de coëfficiënten kunnen erg instabiel zijn. Het probleem bij toetsing van de
variabelen is, dat de standaardfout meestal toeneemt, zodat in de gangbare regressie-
strategieën variabelen worden verworpen die mogelijk wel een belangrijke determinant
zijn van de variatie van de afhankelijke variabele. Koutsoyiannis29 presenteert in ver-
band hiermee een regressiestrategie op basis van statistische en a priori overwegingen,
die een dergelijke misspecificatie omzei]t (blz. 339). Op basis van deze procedure heb-
ben wij voor de volgende strategie gekozen:
1. De verklarende variabelen zijn onderscheiden in sterk met elkaar gecorreleerde en
ongecorreleerde variabelen.
2. In eerste instantie zijn van alle ongecorreleerde variabelen alle combinaties uitge-
probeerd met gecorreleerde variabelen. De ongecorreleerde variabelen werden getoetst
op hun t-waarde.
3. De overblijvende variabelen werden daarna stapsgewijs gecombineerd met de gecor-
releerde variabelen naar de hoogste enkelvoudige correlatiecoëfficiënt met de afhanke-
lijke variabele. In deze stapsgewijze procedure werd nagegaan in hoeverre toevoeging
van een gecorreleerde variabele de eerstgekozen gecorreleerde variabele beïnvloedde
volgens Koutsoyiannis haar strategie.

Appendix II. Bronnen van statistisch materiaal

Deebiemingspercentages: CBS, ETD-Noord-Holland, Regionale Beroepsbevolking,
1971-1977. Staatsuitgeverij, Den Haag 1980.

Werkloosheid: CBS, Sociale Maandstatistiek, 1980 nr. 4 Staatsuitgeverij.
Werkgelegenheid: CBS, Regionale Jaarcijfers 1971, 1975 en 1977, Staatsuit-

geverij.
Urbanisatie: CBS, Regionaal Statistisch Zakboek, 1977, Staatsuitgeveri;.
Sectorstructuurvariabele: CBS, Statistiek Werkzame Personen 1975 en 1977, Staats-

uitgeverij.
Er is gewerkt met een bedrijfsklasse-indeling op 2 digit-
niveau.

29. A. Koutsoyiannis, 77teory of economeirics, second edition, The Macmillan Press Ltd.,
London,1977.
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Appendix III. Tabellen

Tabel 1. Uitkomsten regressies met gewone kleinste kwadraten, Variabelen in absolute
niveau's; 1971-1975 ( t-waarden tussen haakjesJ

Mannen C WLH WGH URBAN DUM RZ

15-24 69.6 -2.5 -0.1 0.61
(33.6) (-5.3) (-2.7 )
66.0 -0.1 -9.S 0.81

(63.0) (-2.2 ) (-8.8)
25-49 98.3 -0.4 -0.03 0.43

(196.1) (-3.4) (-2.6 )
88.3 0.2 -0.1 -0.6 O.S 1

(27.0) (2.8) (-3.4 ) (-1.6)
SO-64 88.4 -2.S 0.48

(45.7) (-4.3)
36.5 1.2 -0.2 -3.8 0.44

( I.8) (2.2) (-1.4 ) (-1.6)
IS-ó4 87.5 -1.2 -0.04 O.S8

(80.3) (-S.1) (-1.7 )
65.5 O.S -0.2 -2.9 0.61

( 8.9) (2.7) (-2.6 ) (-3.5)

Vrouwen C WLH WGH URBAN DUM RZ

15-24 53.4 -1.1 0.42
(54.1) (-3.8)
44.8 0.2" -3.9 O.SS

(11.1) (1.9) (-4.3)
25-49 22.3 -1.3 2 0.1 9.6 0.91

(25.7) (-4.0) (S.0) (9.0)
O.S 6.9 0.87

(49.4) (10.8)
SO-64 17.4 -1.S 0.04 4.S 0.84

(30.4) (-6.9) (3.3) (6.4)
0.4 1.1 0.67

(43.6) (2.1)
IS-64 28.8 -0.83 0.08 4.0 0.81

(44.1) (-3.5) (S.2) (5.0)
13.7 0.3 2.1 0.77
(6.4) (7.5) (4.5)

" significant bij 10 procent
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Tabel 2. Uitkomsten regressies met gewone kleinste kwadraten. Variabelen in absolute
niveau's; 1975-1977 ( t-waarden tussen haakjesJ

Mannen C WLH WGH URBAN 100-ss DUM R2

15-24 0.8 -3.9 0.43
(67.5) (-3.4)

56.8 -0.09 -4.0 0.50
(53.3) (-2.4 ) (-3.6)

25-49 57.5 -0.6 -0.04 0.6 0.68
(4.4) (-3.8) (-2.7 ) (3.2)

42.9 0.2 -0.08 0.6 0.61
(3.0) (2.9) (-3.0 ) (3.2)

SO-64 -3 .7 1.3 0.68
(-6.5) (36.2)

1.2 -0.2 0.4 0.38
(2.6) (1.4 ) (1.9)

IS-64 -1.1 1.2 -1.5 0.58
(-3.9) (66.0) (-2.0)

0.5 -0.1 0.8 0.44
(3.0) (-2.4 ) (9.3)

V~ouwen C WLH WGH URBAN SS DUM RZ

IS-24 40.8 0.2 -1.6 0.30
(1 1.0) (2.0) (-1.9)

25-49 29.3 -0.9 0.2 2.6 0.79
(15.6) (-2.7) (5.1) (3.3)

0.7 3.3 0.74
(47.5) (3.9)

50~4 -1.2 0.05 0.8 0.80
(-5.2) (2.5) (16.0)

-13.2 0.4 0.4 0.74
(- 1.7) (6.3) (1.4)

15-64 18.5 -0.7 0. I 0.5 0.81
( 2.7) (-3.0) (4.4) (1.9)

0.4 0.5 1.1 0.84
(8.1) (6.2) (2.3)
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Tabel 3. Uitkomsten regressies met variabelen in eerste verschillen; 197í-1975 en
1975-1977 ( t-waarden tussen haakjesJ

Constante Werkloosheid R2
1971-1975
Mannen 15-24 -13.9 (-S.6 ) -0.002 (-0.2 ) C.O1

25~9 - 1.2 (-3.0 ) 0.001 ( 0.7 ) 0.05
50-64 - 3.8 (-3.1 ) -0.01 (-2.7 ) 0.44
15~4 - 3.6 (-4.6 ) -0.004 (- 1.0 ) 0.10

Vrouwen 1 5-24 - 7.7 (-2.5 ) -0.002 (-0.1 ) 0.02
25~9 40.6 ( 6.8 ) -0.07 (-2.6 ) 0.44
50~4 25.3 ( 4.6 ) -0.1 (-4.S ) 0.69
15~4 14.9 ( 3.9 ) -O.OS (-2.7 ) 0.46

1975-1977
Mannen 15-24 - 7.2 (-7.9 ) -0.03 (-0.32) 0.01

25~9 - 0.6 (-3.4 ) -0.007 (-0.4 ) 0.02
50~4 - 2.5 (-3.6 ) -0.04 (-0.6 ) 0.03
15~4 - 2.1 (-9.S ) -0.02 (-0.9 ) 0.08

Vrouwen 15-24 - 3.7 (-4.9 ) 0.02 ( 0.3 ) 0.01
25~9 10.0 ( S.1 ) -0.3 (-1.4 ) 0.19
SO~ó4 0.1 ( 0.03) -0.6 (-2.0 ) 0.31
1 S-b4 2.9 ( 2.4 ) -0.1 (-1.4 ) 0.17

Tabel 4. Uitkomsten schattingen met een simultaan systeem. Two-Stage-Least-Squares.
Vrouwen IS-64 jaar, 1975-1977

DPV WLH

C 18.5 (2.7) 11.3 ( 3.5)
DPV - 0.2 (-2.3)
WLH - 0.7 (-1.93)
URBAN 0.09 (3.7)
SS 0.5 (1.9)
DW - 0.4 (-3.0)
D UM 1.1 ( 2.2)
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4.6. A SIMULTANEOUS MODEL FOR REGIONAL LABOR
SUPPLY, INCORPORATING LABOR FORCE

PARTICIPATION, COMMUTING AND MIGRATION

ANNE VAN DER VEEN and GERARD EVERSt
Department of Economics, University of Groningen, P.O. Boz 800, NL-97pt) AV Groningen,

The Netherlands

Abstnct-Simultaneous relations between various wmponents of thè regional supply of labor and the
situation on the regional labor market are developed. There ís a distinction between migra[ion,
participation and commuting. Convenuonal research only devotes attenlion towards the partial rclation
between one of thex wmponents and the regional labor market si[uation. However, many decisions
people make, involve a simultaneous approach towards participation, commuting and migration. lltis
approach is operationalized at a macro-level by constructing e simultaneous supply model. For the
specifications we go back to standard literature. In each of the equations, apart from variables that are
specific for the particular function, special anrntion is given to [he interrelation batween the three supply
variables An overall simul[ancity is described by a tourth endogenous variable: unemploymrnt; this
variable is explained by employmrnt, participation, netmigration and netcommuting. A combined
time-xries~cross-section-analysis is used lo estimate the model.

Surprisingly it appears that in comparison with OLS parameter- and r-vatues oC the supplytquations
arc not afiected by the ux oC simultaneous estimation techniques. Only for the unemptoymentiquation
there are significant changes.

1. IPfI'RODUCTION

Research towards the determinants of regional labor
supply in The Netherlands is not very much devel-
oped at the moment. Traditionally the relation be-
lween economic growth and employment (the de-
mand side of the labor market) has been the central
theme. Even in the rccent years of decreasing or
negative economic growth, Ihe explanation of un-
employment still is relying heavily on Cactors
influencing the changes in the demand for labor. The
Central Planning Bureau in The Netherlands for
instance uses a vintage approach. Regional
difïerences in unemploymen[ in this point of view
should be minimiud by strengthening the economic
structure of the regions by means of giving in-
vestment premiums to the firms. instruments to
decrease unemployment via the regional labor supply
have got less attention.

OC course it is not surprising that labor supply
oriented policy has not been an important issue.
Economic growth always is thought to be the motor
of the labor market. Probably one of the explanations
is that, in contrast to many other European countries
and Northern America, in the Netherlands women in
general were not much interested in a paid job.
Participation rates for women in The Netherlands
however have considerably risen in the recent period,
reaching a level of about 35~ by now.

In the next ten years to come one can expect only
a small to moderate economic growth, a eoQstant or
even decreasing level of employment, and a steadily

tPart o( the research is financed by a grant from the
Dutch National Programme on Labor Market Research
(NPAO). The authors are much indebted to Nico Heerink
who did a great job in assisting in the empirical part of the
rexarch, and to lan Oosterhaven, louke van Dijk, Cees
Bartels, Henk Folmer, Cees de Galan and Takao Fukuchi,
for the very simulating discussion about lhe subjecl.

rising labor supply (partly because of demographic
factors and because of rising female ;.:-ipation
rates). In such circumstances it is ext.:r-.~cly im-
portant to examine the Ievel, the structure, thc re-
gional dispersion and the intcrregional mobility of
labor supply.

In our research we restrict this topic to three types
of labor supply mobility, viz. pazticipation, inter-
regiona~ migration and interregional commuting (no
a[tention therefore is given to changes in profession,
kind of work, etc.). Especially the simultaneous char-
acrer of these types of mobility deserves our atten-
tion. There is some litera[ure that emphasius the
supply-side of the labor-market, viz. migration and
labor force dynamics, in a simultaneous way. It is the
demometric or demo-economic approach in regional
economics (see Ledent[30] and Ledent and
Gordon[31J). This approach, however does handle
the various types of labor supply in a simultaneous
model, but dces not explore the relations betwcen the
supply-types. Much research up to now is only
partial. For instance, in most migration studies if any,
little attention is given to the interdependencies with
commuting (such as retour commuting) or par-
ticipation (e.g. when two or more members of family
are working, this probably will reduce migration
propensity). Such and other interdependoncies car. be
very important when forecasting future devel-
opments.

A second aspect of our research is the aggregarion
lenel, which is a fundamental item in empirical re-
search in the field of economics. Specifications in
macro- and meso-economic research often rely on a
sort of behavioral theory for micro units (or on pure
empiricism), whereas it is not always evident that
such parallel reasoning is correct.

The total research aims at a comparison of results,
obtained by using either microtconomic or
macro~meso-economic explanatory models. In this

239
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paper we only present macro~meso rcsults. Several
estimation techniques will be tued, thus showing the
consequences and risks of a partially, arbitrary ap-
proach.

This paper is structured as follows. In Section 2 we
describe the relevanee of this kind of rcsearch for
labor market policy. Next a short review of mobilíty
research with special reference to The Netherlands is
given in Section.3. In Section 4 some thoughts on
constructing an integrated framework for mobility
analysis are discussed. The regional division, data
availability and some background information for
The Netherlands arc given in Sedion 5. In Section 6
we discuss the specification of the model and the
estimation techniquea. Finally, in Section 7 results arc
given and conclusions are being drawn.

2. POLICY RELEVANCE

Most of the labor market decisions whicó people
makc involve a simultaneotu approach towards par-
ticipation, commuting and migration. These phenom-
ena are essentially interdependrnt. Many argumrnts
can be given why sucó a rcsearch can be fruitfull for
the dcvelopment of an adequate labor.market policy.
First, an anticipating rcgional labor market policy
can only be developed if rcasonable insight exists in
the determinants of rcgional labor supply. Thercforc
an explanatory analysis for the seventies can be
important in fotmulating expectations for the ftíturc.
Relevant questions are:

(a) What part of the population will be interested
in a paid job.

(b) What will be the composition of this potential
labor fora.

(c) Whatwillbethegeographicdistributionoflabor
supply.

Secondly, increasinggeographiclabormobiGtytends
to become one of the main policy-elements in the
future, to ascertain growth and diminish rcgional
discrepancies between labor supply and demand.
From this point of view it becomes quite important
not only to examine the selectivity in geographical
mobility[6], but also to investigate the degree of
interdependency of difterent types of mobiGty in
order to see whether unwanted indircct effects can be
avoided. In our point of view, designing an adeqttate
policy thereforc includes a carcful, complete research
towards selxtivity and interdependency instead of
only stimulating overall mobiGty in general as seems
to be the case in The Nctherlands by now.

Finally, the same rcmarks can be mado with rcapect
to parts of government policy, devoted to apatial
planning of infrastructurc and xttlement structttrea
(housing policy). First rcsults of an exploratory
research by the Netherlanda Economic insàtute[20J
state that public authorities have a biased notion of
the working of the spatial system.

3. MOBILrfY RESEARCH (~V THE NE'IHP1t1;71ND6),
A REVIEW

It is rclevant to give first a short rcvïew of the kind
of mobility research in The Netherlands before
presenting our own approach. Mttcó of the research
up to now has been partial, i.e. it has only paid

tAs far u we know, no literaturc exists on the simulta-
neous rclationship between migration and perticipation.

attention to the relation between one type of mobility
on the one hand and the regional labor market on the
other hand.

In the case of participation most rcsearch is done
in England and the U.S. In The Netherlands a
neo-classical approach (investigating the relation be-
twxn female participation and income) and a more
pragmatic approach Qooking Cor additional and dis-
couraged worker effects with respect to females are
the most common [27]. A more demographic ap-
proach explains the rclation betwan participation
and age, family status and the presena of young
childrcn[23]. Especially because female participation
rates arc quite low, as compared to other countries,
rising rates in the future will have a tremendous effect
on the level and composition of labor supply.

With rcgaad to interregional commuting in The
Nethtrlands, again not much explanatory research
has been done. Also in other countries, commuting
does not seem to be a clear topic in rcgional economic
re4earch (as comparecl with migration). Nevertheless,
commuting seems to be quite asymmetric and there-
forc the impact on the regional labor market can be
relatively large[5]. Most research on commuting is
done in the field of transport economics. Other
studies on commuting and labor market[9J, on a
macro level are partial, relying on gravity and rn-
tropy coneepts. Finally, in the field oC migration,
more research is presrntly done. Explanatory models
are of a pragmatic type, using labor markct and
non-labor market variables, mostly estimated with
aggrcgated data[21, 2]. Again, only the partial rc-
Iation between migration and the Iabor market is .
investigated. Our conclusbn has to be that in The
Netherlands there still exists both a theorctical and an
empirical gap in the field of mobility of labor supply.
On the'international level, the gap is somewhat less.
Interdependency between migration and commuting
has been a topic for researchers Gke Beesley and
Dalvi[3], Blumenfeld[32], Yapa et al.[29] and
Termote[24, 25J. The rclation between commuting
and participation has been investigated by White[33],
Madden[17J, Madden and White[t8], Andrcws[I]
and Wales[28J. These approachest give an impression
of the direction for further research, like ours. As the
rcgional division in The Netherlands is different than
the one used in these studies, many new elements still
arc needed.

~. TOWARD6 AN QVTEGRATED FRAMEWOl1(

Aa already mrntioneA, in our opinion mobility
research should be done on two levels, viz. a micro
and a macro level, to póint out the differences in the
results obtained and also to show which of the two
approaches provides the best results. A
micro-economic approacó should include the kind of
daásion-making within the household (what is the
structure of the decision tree, are there nested deci-
sions and so on). We propose an aggregation of the
miao units to get rclative homogrneous subgroups.
Relevant characteristics in this case are ses, civil
status, age, occupation~education and economic sta-
tus. Analysis will involve a Markovian approach
which will describe the transition probabilities from
one specific state to another one in subsequent years.
Of course a number of characteristics like sex and
occupation~education will rcmain (relative) constant
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in these periods. So the analysis can be broken down
to the dexription of a set of Markovian matrices,
which can be denoted as (ollows:

N~.~-M;'N~

where N, - vector sta[e of the system in year t;
M, - matrix of transition probabilities; i - type of
group in the analysis: sex, education.

After the exploratory, descriptive analysis we will
explain the level and the dynamic properties of these
probabilities. In this context we use both micro and
macro variables. It is, e.g. possible to use national
unemployment to explain mobility changes (see Na-
kamura and Nakamura[19]). So the model becomes:

M; -j(NAT„ REG„ INDJ

where NAT, - variables, measured on a national
level; REG, - variables measured on a regional level
IND, - variables measured on a individual level.

The meso- or macro approach for explaining par[
of the mobiltiy of labor supply will be worked out
more carefully in this paper. We build e simultaneous
model, to be estimated with combined time
seriesJcross section data. In short, the model will
involve equations for partipication, migration and
commuting. Because in our point of view these

Legend : Pro~incea

GR - Groningen

FR - Friealand

DR ~ Drenthe

OV ~ Overijaeel

GE - Gelderland

US ~ Utrecht

h1i - Noord-Xallend

ZH ~ Zuid-HOlland

ZE ~ Zeeland
NB - Noord-Brabant

LI ~ Lioburg

phenomena are essentially interdependent, in each of
the equations special attention is given to inter-
relationships. An oueralf simultaneiry is described by a
jourrh endogenous oariable, oiz. regiona! un-
employment. Hence, the purpose of the paper is to
investigate whether a simultaneous approach gives
other results than the traditional partial approaches.
As Koutsoyiannis[15] states:

"Taking into account the complexity of the real
world one should hardly expect to study economic
phenomena satisfactorily by using single equation
models" (pp. ISJ16).
Several estimation techniques will be used, viz.

ordinary least squares, two stage least squares, three
stage least squares and full information maximum
likelihood. This will demonstrate the influence of
choosing a particular technique Cor the specification
of the equations and the significance and sign of the
estimated coefficients.

S. REGIONAL DIVISION AND DATA AiAILABILITY

We are very much aware of the fact that probably
only few people are really familiar with empirical
details with rcspect to The Netherlands. Hence it
seems appropriate to present in short some back-
ground information. In Fig. 1 a map is shown. The
area size of most regions (provinces) is quite small as
measured on an international yardstic~ ~~d varies

Fig. l. Regional demarcation of Thc Netherlands according to provinces.
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between about 1500 (Utrecht) and 5000 km' (Geld-
erland). They can be compazed with some of the
SMSA's in the U.S. Hence, interngional commuting
in our case is an important factor.

Total regional labor supply varies between about
100,000 persons in Zaland and 1100,000 persons in
Zuid-Holland. Participation rates for males are
roughly the same in each region and tend to decline
in time (about 8S~ in 1971 and g0'~ in 1977), while
female rates show morc rcgional differenot.s and
increased from 30 to 35~ in the samo period. Total
inter-regional labor migration, approximated by the
registrated number of heads of household (including
independently moving persons) who have a known
occupation in the provina of destination amounts in
average 100,000 persons each year and is decreasing
in the 1971-77 period. Total interrcgional commuting,
approximated by the number oC daily commuters
with a fixed working lot outside the region of living
on the other hand is rapidly increasing in this period,
reaching a level of 190,000 persons in 1977.

Finally, some rcmarks about wnenployment will be
made. Regional differences arc getting stronger, the
national average was increasing from 1.3~ in 1971
towards 4.0~ in 1977.

The dara to be used werc hard to get: souroes arc
quite acarce. Especially for partiàpation and com-
muting data we can only rcly on Ute Ceasus data for
1971 and Labor Force Aooounts for 1975 and 1977
(data for 1979 were not available). For migration we
used migration statistics, available for the whole
1971-77 period ( so also lagged migration can be an

explanatory variable). Data for unemptoyment and
most of the exogeneous variabks are also more easy
to get for all years. Hence we decided to pool the data
into a combined time-series~cross sectiooal form. The
number ofobsmadons for I 1 rcgions and 3 yr then
becomes 33.

The rtgiona! diuision to be made ia baaed on the
following considerations. First we atrcsa that we arc
interated both in the interrelationships between
dilferent typa of mobility and in the interaction with
the regional labor market, through unemploym~t.

Furthermore, aknoat all interrnpoosl commating
appears to take ptace betweea adjacent eegioea. So,
m Ordef 10 CJ[~JIOR MhGthQ, E.g. thC kVEI Of ODt-
migration codetermines the kwel of inoommuting aod
th's again inHtreaas regional unemployment, we
grouped togetlter all adjacmt regioea into one region,
to be calkd the adjaant region of i, whik all other
regions are grouped into non-adjaant region of i. Ia
the partiàpation oquation now the adjaant region
can be looked uptm as a poteatial eateroal peno-
tration area for lacal labor supply (depending on
aocessibilitY), while on the other hand crowding out
on the loal Iabor market by non-loal Iabor supplY
can occur.

~c. Mooet. srtec~tcAnoN ,tNn rstvNanotr
7tgMIQl1C4

Before starting with the spaáfication of the model
we want to make a rcmark ón an important expls-
natory variabk which will not be used herc, viz
income. Espeàally in neo-classical hterature th~s vari-
able often plays a crucial role, e.g. in participation
analysis and in the human~apital type of migration
studies. It is our opinion that in the case of the

Netherlands interngional wage diflerences for the
same kind of job are probably very small.

Participation
The partiàpation rates for males and females

(denoted as PRM and PRF respectively) are mea-
sured as the percentage of the male resp. female
population betwan 15 and 64 yr old, that belongs to
the labor foroe.

[n contrast with usual practice in the U.S., the
labor fora in the Netherlands is defined in a broad
sense, viz. all people who are working or are search-
ing a job: The Iatter category includes also persons
who admitted in an enquiry that they are searching,
but arc not rcgistered at the Labor Ofl'ice. Especially
many women belong to this group. Hena this
difTerena is quite important.

First we consider the partiàpation rate for men.
The data (which for 1975 are prcsettted in Table I)
reveal that only differenoes in schooling partiàpation
and the number of peopk getting a disability benefit,
account for most of the rcgional and temporal vari-
ation of this variabk. Both the increased schooling
partiàpation aad the soàal security system tend to be
institutional factors in thc Netherlands, although
therc Gkely ia a cychcal elemrnt (unemployment)
present in both, especially in the disability benefits.
Hence we found it appropriate not to model thc male
partiàpation rate. The femalc participation rate is
also in8uenced by the schooling participation oj
women and (to a smalltr and insignificant extent) the
socisl security system. Thercfore, a rcgional variable
reprcaenting the number of women, older than I S yr
attending achool each day, divided by total fcmale
population bctween 1 S and tí4 yr, is taken as expla-
natory factor (SCHOOL).

Hesides this inatitutional factor we also expect
women's decisions to join or not to join the Iabor
forre depend on the aituation on the local and the
adjacent regional labor market. We take ttte regiona!
wtemploynrent rate (UNRE) as an explanatory vari-
abk. The sign of the atimated coetficient of this
vatiabk indicata the balana of the famous addi-
tianal worker-and diacour:ged worker dfects [4J.

The sittution on the local labor market is
inlltseooed by the adjaant labor market sina we
assume commuting betwcen these labor markets taay
oaur. Therefore we take the ourcommnqirg rate
(OCR) ss an explanatory variabk for the labor forre
participation of women.

Additional variabks tJill cxplain regional and taa-
poral variation in the female partíàpation rate. t~ne
of thrml ia the degree of tobmuzation of the rcgion
(URB). This variabk can be seea as a proxy both for
degra of emanicipation and for the edttcational kvel.
We expoct a positive sign. Another variable is taken
frum Bowen and Finegan Q4], p. 772). This sector-
snrretsve variabk is "daigtted to meaaurc structural
diflercnce among metropolitan areas in the rclaáve
abundana of those jobs cortmonly held by females".
The variable measurcs the proportion betwcea male
aad femak employment on the basis of the rcgional
aectorstructtue, but with the national ratio between
maka and females in the different sectors. The basic
idea behind this variable is that a region with many
female-friendly sectors will show a high partiàpation
rate for women. Next, demographic aspects are coun-
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Table I. Some data on regional labor supply in The Netherlands. 1975

Parci- 8chooling Disabilí- Parci- I~ígra Cmigra Adjacen[ Adjacenc Ouccom- Incom-
cipacion parcici- cy bene- cipacion cion cion inmigra outmigre mucing mucing
males pacion Eicsa) females race race cion c) cion c) race race
(PR4)a) malesa) race males (ogp)a) IMTRb) OtffRb) If1AR~ OXARI OCR b) SC0.6)

nrrR OfrrR

I~ I4.0 6.4 30.2 24.2 26.6 4B 46 19.4 53.4

II 81.2 II.O 4.9 28.g 21.8 I8.9 63 62 19.4 9.7

lii 82.3 ID.4 5.6 28.6 34.2 30.3 57 54 59.8 38.0

IV 80.4 II.3 5.9 29.3 20.4 22.9 52 52 29.1 29.1
V 80.7 11.9 4.8 30.6 29.1 26.7 88 89 SI.7 39.5

VI A0.1 I7.J 4.J 73.5 39.8 37.5 75 76 84.8 82.0

V1I 81.2 II.4 4.7 75.8 I7.4 19.7 72 70 19.4 41.8

VIII 83.0 10.9 3.9 33.7 14.8 17.0 83 82 24.1 28.0

IX 84.4 9.0 3.4 29.1 30.0 20.7 59 56 30.9 ].1

X 81.6 II.3 4.7 30.9 17.6 15.2 70 73 32.5 15.0

XI 76.0 11.3 7.J 28.9 14.0 I4.7 57 56 14.7 12.2

a) Expressed in percenr of the populacion ac rísk

b) Expressed per chousand of che cocal regional labor force

c) Expressed in percant of cotat i,vnigracion resp. oucmigcacion race

d) There are eleven provinces in Holland

Sources: see appendix B.

ted for by means o( a variable ( DEMO) which
measures the ratio between the number of young
children (below b yr) and the number of young
women (15-49yr). A high ratio will influence the
participation rate negatively. Because of our cross-
sectionjtime-series-analysis we had to ttse a vari161e
tjlat represents an auronomous trend in the female
participation rate. For an European country the
Netherlands has a very low female participation rate,
that rose however, very strongly in the seventies. We
decided to use a time trend variable (TREND).
Preliminary testing showed that we should use the
values l, 5 and 7 for the years 1971, 1975 and 1977.

.IL1 igrafion
As mentioned before, in the Netherlands much

empirical research has been done on migration in
general and interregional labor migration in particu-
lar. A debate still exists on whether gross or net flows
should be estimated. In our simultaneous model the
lihkage [o commuting is only possible when taking
gross flows. Furthermore we are interested in both
migration to and from each region and in the ques-
tion what shares of the total flow comes from (~oes
to) the adjacent region and the non-adjacent regíon.

tThe degree of asymmetry (AS) can be calculaled as

AS - Ei
NETMi , I~~

EiEj MIGij

where NETMi: the absolute net migration in region i
MIGij: the absolute gross flow from i to j. The degree

of asymmefry for labor migration increases from 8.6~ in
1971 up to I4.3~ in I977.
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A first look at the data showed that in each
particular region, absolute in- and outmigration are
of about the same size. The correlation between in-
and outflow is very high, resulting of course in
relatively modest net flows. Labor migration there-
fore is not a strong spatial asymmetric phenomenon.t
On suctt an aggregated level much cross-migration
appears. However, for a number of provinces the
discrepancy between inHow and outflow becomes
larger in tirne.

To obtain relative figures in order to examine the
impact of labor migration on the regional laber
market, we divided both total gross inmigration and
total gross outmigration by the size of the local labor
force. These relative figures now we call migration
intensities. Data for 1975 are presented in Table l. Of
course again in- and outmigration intensities for a
particular region are of similar magnrtudes.

[nterregional differenas in these levels are most
interesting. Bartels and Liaw[2] propose a two-step
approach, viz. a generation model and a
distribution~allocation model for outmigration. To
avoid scaling problems which are inherent in our
regional division made, we decided to follow this way
of modelling in general. The fact that the distribution
over the adjacent and non-adjacent region are
roughly the same for inmigration and outmigra[ion,
supports this basic idea. Data for 1975 are given in
Table 1. Now, because inmigration from and out-
migration to the adjacent region are endogeneous
explanatory variable (in the commuting equation)
both have to be explained.

This all results in the following steps.
(1) We estimate ageneration model, which includes

two equations. The first equation explains the level of



-208 -

244 ANrrE vaN ntae Vt~ and GFx~an Ev~ts

the total inmigration~intcnsity (also to be called total
inmigration rate, IMTR). This level of regional in-
migration intensity is decreasing over time. Anal-
ogous to Bartels and Liaw(2] we hypothesiu that the
general temporal variations in spatial mobility can be
explaicted by national facton like the national un-
employment rate (UNNA) and the national annual
change in housing supply.

An overall relative scarcity in job opportunities
(viz. high unemployment) will decrease mobifity
(Hart[10]); a similar reasoning seems valid for the
supply of housts.t Additional variables will have to
explain regiooal differrnces. Some preliminary tests
showed that regional unemploymrnt and rcgional
housing supply didn't give an aaxptable explanation.
We have taken the regional component in the quality
oj natwa! enuironment j as an important variabk
(NATRN), Several empirical studies for the Nether-
lands (e.g. Nijkamp[21p, have emphasized this
choice.

Next, throe gcographic vatiables are introduoed.
Thc rcmote location oC a rcgion artainly influences
the kvel of interrcgional migration. We approxi-
mated this factor by the distance to rhe non-adjocenr
region (DISNA). Interregional distance is measurcd
as the distana betwan the centres of gravity of the
regions. That way, both physical distana and social
distance arc incorporated in this variable. Also the
area! size oj the region ( AREA) is a reasonable
variable: small rcgions will in gent:ral havq higher
rates than bigger ones.

Finally the lereath oj the borderlirte (BORD) (only
the part which is common with the adjacent rcgion)
will codetermine the inmigration intensity. The
longer the borderline, the more migration may be
expected, because therc are morc "transfer possi-
bilities" between rcgions.

Besides these five possible determinants ooe could
postulate other explanatory variables like typical
intraregional settlement structurcs, sociological fac-
ton and the composition of the labor force according
to occupation. We will not use thesc additional
variables. Thc first two examples are hard to oper-
ationaliu, whik the latter has bern explored by Even
and Bartels[6]. They found that interngional
diffettnces in mobility can not be explained by
difTercnt composition of the labor Coroe; the
diflbrcncea are fully detetmined by different pro-
pensities. Having explained the level of the in-
migration intensity, sutomaticatly atso a big part of
the kvel of the total outmigration intensity (OMTR)
ia determined. since both IeveLs ara,atrongly cor-
related. Hence, in the second equation we explain the
level of OMTR by the kvel of the immigration rate
(IMTR), which appean with a fixed coefficient oC 1.0
and the following additional facton, which explain
the differrnce betwxn outmigration and inmigration.

f'fhis vanabk óowever didn't appnr to be 'gnificant in
a prcliminary analysis.

jMeasured as the dióettnas between the rcgional and
the national attracxiveness: thc relative surface of land that
is oot occupied by buiWings and roads.

gData tevnl that daily comnwring flows to nonadjaoent
rcgions are atatistically negligibk (contaia less than 5
persons).

1The degree of asymmetry for oommuting now amounta
47.5'~ in 1977.

Fint we take the regional component in unemployment
(UNRN), that is rcgional unemployment rate minus
the national rate (UNRE-UNNA). We expxt a
positive sign, which means that rcgions with bad
employment conditions will have a higher out-
migration intensity than inmigration intensity. Fur-
thermorc, the regiona! component in housing supply
growrh (HOURN), analogously calculated as the
rcgional growth rate minus the national growth rate
describes the influence of relative good housing con-
ditions. Here of course we expect a negative sign.
Finally, to aceount for suburbanization phrnomena,
we use the degree ojwbanization (URB) like in the
participation equation. Here a positive influena is
postulated, because suburbanization might lead to
migration across the regional border.

(2) The second step involves the distri-
butional~allocative aspect. Here total inmigration
and outmigration intensities are divided between the
adjacent and the non-adjacent region. From Table 1
it has already become clear that for a particular
rcgion these distributions are very much alike. Pre-
liminary research has made clear that the parts of the
total intensities related to the adjacent regions
(IMAR and OMAR) can be explained by two quite
panimonious equations. The inmigration intensity,
related to the adjacent rcgion is to be determincd by
the toral inmigration intensity (IMTR) and a scaling
factor rcpresenting the ratio between the adjacent
and the non-adjacent rcgion. We approximated this
ratio by the proportion ojemplaymenr opporrunities in
the two regions (JOBSAN). Similar, the outmigration
intrnsity with respect to the adjacent rcgion (OMAR)
is explained by the same scaling factor for job op-
portunities and the total outmigration intensity
(OMTR). Now, except for one definitorial equation
which determines the level of the netmigration in-
trnsity, the migration part of the model is fully
specified.

Commuting
In our simultaneous model we postulate that daily

commuting is only possiblc between adjaant n-
gions.~ In contrast to migration, interregional com-
muting appears to be highly asymmetric in space.~j
Discrepancies between total inflow and total outflow
now arc rclatively large for some provinces. Again, to
obtain rclative figures, the absolute Hows are divided
by the local labor force. Data for 1975 arc preunted
in Table 1. These commuting intensities now are
explained in two equations.

(1) In the fust equation, outcoming intensity
(OCR) is rclated to the following variabks. Cotnmyt-
ing can be looked upon as complementary to mi-
gration. The migrant changes his rcgion of living and
next t~mmutes to his work-region (wherc he lived
before migration took plaoe). This is a well known
example of suburbanization. Hena, we take the
inmigration intensity related to the adjacmt region
(IMAR) as an explanatory factor. Also an accumu-
lated inmigration intenaity stock could be used and in
fact has been. Simultaneous modelestimation how-
ever claimed this was not possible. Results with
ordinary least squares showed a slight advantage for
an aocumulated variable comparcd to a contem-
poreneous variabk. A second type of com-
plementarity appean when treating inmigration from
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non-adjacent regions as an explanatory variable.
Because in this case both region ofliving and region
of working will be chosen anew, commuting can be
the consequence of thís migration stream. Pre-
liminary research (Evers and Van der Veen[5]) how-
ever has made clear that such a push-through effect
does not occur. Commuting can, on the other hand,
also be looked upon as being a substitute for mi-
gration, especially over short distances. This kind of
commuting can be thought of to be generated by
diflerences in employment conditions. Here we take
[he regiona(unemp(oymem rare (UNRE) and the ratio
between the size of employment in the adjacent and in
the region o( living (JOBSAR) as two explanatory
variables to operationalize this etíect. Evers and Van
der Veen[5] already have made clear that aiternative
variables like tlte number ot vacancies and the abso-
lute size of employment in the adjacent region do not
provide a good explanation. The latter one might
have been a proxy for the degree oflabor turnover
but didn't appear to be significant. So only the
proportion is taken. We expect of course positive
signs for both variables.

Next we devote attention to an essential variable in
spatial analysis, viz. dístance. The deterrence function
;s specified as the distance to the adjacent region
(DISA). Finally, a second variable to account for the
spatial dimension has been constructed with respect
to the existing transportatian infrastructure (TRANS).
A good infrastructure clearly diminishes the Gffort to
bridge the physical distance. The variable is measured
as the total of the road densities m the regions of
residence and employment.j'

(2) In the second equation, incornmuting intensity
(ICR) is explained by four factors. Similar to out-
commuting, also here we consider complementarity
and substitution. The first factor is operationalized
by taking the outmigration intensity refoted to the
adjaccnt region (OMAR). Again, an accumulated
stock of outmigrants in the recent past gives a slightiy
better result. j Further, also in case of incommuting
no push-through efïect because of migration from the

non-adjacent region to the adjacent region occurs.
Substitution here is thought to be generated by the
unemp(oymenf rate in the adjacent region (UNA).
Variables describing the size of employment didn't
appear to be significant (Evers and Van der Veen[5]).
In the spatial domain we use again the transportation
injratruerure (TRANS) and the distance to rhe adja-
cent region (DISA).

Now, except for one definitorial equation which
determines net commuting, also the commuting of
thé model is specified.

Unemployment
The endogenous unemployment variable plays a

crucial role in our system. It links several pacts of the

?Because we explain intenegiona! commuting, the re-
gional road density is defined as the total length of inetalled
roads and outside the built-up area, divided by the areal siu
of the region.

fThe correlation between ínmigration ( outmigration) in
the contemporaneous year and in the past years appeared
to be quite high.
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model more closely, while the variable is present in
allmost all equations. Treating unemployment as
endogenous in a system o( supply variables is based
on Fleisher and Rhodes[7]. They stress that in most
explanatory analyses to detect determinants of the
participation rate the simultaneity between par-
ticipation and unemployment is overlooked. Hence,
[hey construc[ an equation for unemployment with a
specific labor-demand factor, viz. the relative change
in employment size in the year before.

In our model, the regional unempioyment rate
(UNRE) is being explained by six variables. Being the
result of balancing labor supply and demand, we use
both supply ánd demand factors. Starting with the
latter, we too take the regiono! growth rare ojemplo~ -
ment ( EMPRE) to represent the demand factor. The
expected sign is negative. There are five supply fac-
tors. First, the participarion rates jor males and je-
males ( PRM and PRF) are relevanL Factors which
codetermine low participation rates in particular re-
gion, like low wages and low educational levels reflect
relative low investments in human capital and low
commitment to working life. Employees with these
characteristics therefore have higher rísks to get
unemployed. Hence the relation between par-
ticipation rate and unemployment is negative. This is
the kind ot' reasoning o( Fleisher and Rhodes[7]. On
the other hand, there is of course a I~~~~itive relation,
because o( the accounting-princip! the ratio of

'unemployed and [he labor-force. 5~ d?e sign is a
priori unknown. Next, regional labor supply is
influenced by net labor trans(ers in space, viz. net
commuting and net migration. We use relative net-
flow variables, viz. net commuting intensity (NCR}
and the net migration intensiry ( NMTR) as ad'ditional
supply variables. Finally, all regional employment
rates reflect a national level. The increase of the rates
then is also determined by national developments.
Hence we use the nationa! unemployment rare
(UNNA) as an important explanatory variable with
a fixed coefficient of 1.0.

The mode!
We now have specified a simultaneous model for

labor supply mobility with equations for par-
ticipation, migration, commuting an unemployment.
With three definition equations we have 1 I equations,
I I endogenous and 17 exogenou.: variables. For the
estimation of the model we use a combined cross-
section~time-series analysis, with observations for
1971, 1975 and'1977 and I1 provincies. The number
of parameters to be estimated is 40.

The functionaljorm of the equat:ons is not specified
yet. Many possibilities for these forms may be consid-
ered, like linear, log-linear and non-linear forms.
We have investigated only the linear specification.
Arguments for this choice are:

(a) We want to establish a model which can be
estimated with several estimation techniques, thus
showing the influence of apriori choosing a particular
one.

(b) Preliminary research on a simultaneous re-
lationship between commuting and unemployment
(Evers and Van der Veen(5]) revealed that a log-
linear model provides only slightly difíerent results
than a linear model. Hence the total model is as
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PRF-alOtall UNRE-Eal2 TRENDfa13
URBfal4 SECTt a15 DEMOtaló
SCHOOL t c,

IMTR - a20 t a21 UNNA t a22 DISNA t a23
AREA t a24 BORD t a25 NATRN t
f2

OMTR ~ a30 t a31 UNRN ta32 HOURN t
a33 URB t I.0 IMTR t cs

iMAR - a40 t a41 JOBSAN t a42 IMTR t c~
OMAR - a50 t a51 JOBSAN t a52 OMTR t cs

OCR-a60fa61 IMARta62 UNREta63
JOBSAR t a64 DISA t a65 TRANS t
E6

ICRza70fa71 OIv~ARta72 UNAta73
DISA t a74 TRANS t t~ -

UNRE - a80 t a81 EMPRE t a82 PRM t a83
PRF f a84 NCR f a85 NMTR t 1.0
UNNA t cr

NMTR - IMTR - OMTR
NCR ~ ICR - OCR

UNRN ~ UNRE - UNNA.

All variables have been defined before; a list of the
variables with respect to their measurement is given
in Appendix A. For the disturbanoes wc already
discussed problems with pooled data. Wc madc
conventional assumptions.

Esrimarion techniques
Essentially a simultaneous model should be esti-

mated with simultaneous cstimation techniques. Us-
ing ordinary k.ast squares (OLS) gives biased and
inconsiatent parameter estimates. Most common si-
multaneous techniques arc two stage least squares
(2SLS), thra stage least squares (3 SLS) and full
information maximum Gkelihood (FIML). An exten-
sive diswssion about advantages and disadvantages
óf these techniquea is given in Koutsoyiannis[15]
chapter 16. Monte Carlo studies with a controlled
Gnear system do not provide a clear answer on the
txhnique that should be used. Koutsoyiannis[15j
and Johnston[l i] finally consider 2 SLS as the best,
since it is the simpkst to apply, perfortns the best
when misspecification of [he equations is present,
and because also the quality of the performances o(
the other techniques are sensitivc to the data and
structure studied, "2 SIS may well be the best
estimator to choose ..." (Johnston, [I 1j). We decided
to use four estimation-techniques to test our supply-
model, viz. OLS, 2 SLS, 3 SLS and FIML. The
application of OLS is meant to compare the results
with convrntional non-simultaneous approaches.

The use of the other three techniques is based on
two considerations. First, as we mentioned in the last
section, we have a combined cross-seaion~time-series
analysis for which in the literature, as `far as we

1The OLS, 2 SLS and 3 SLS estimata have been obtained
using the TSP computer program, developed by the Com-
puting Centrc of the University of Weatern On[ario, Lon-
don, Ontario, Canada, 4t6 edition. 7i~e LISREL estimates
arc based on the LISREL [Vtomputer prognun by 1o-
reslcog and Sórbom[I4j. Computations are made with the
Control Data Cyba 170~760 computer of the State Univer-
sity of Groningen.

know, therc are no Monte Carlo experiments for
simultaneous models in small samples. For non-
simultaneous models lohnson and Lyon[12] dis-
cussed small-sample behaviour of several estimates in
models with panel data. They investigated classical
pooling, ordinary least squares, components of error
and an analysis of covariana-model. The conclusion
is that OLS behaves reasonable well in models with
fixed coefficients. However nothing is said about
simultaneous models. liïreskog[13] discussed this
issue on a conference on panel data, where he
showed the possibility to incorporate analysís of
covariance in his LISREL-models (sce lóreskog and
Sórbom(14n. For reasons of time it was impossiblc
for us to make use of this possibility. We used the
LISREL model only for an application of a Full-
Information-Maximum-Likelihood estimation in
comparison with 2 SLS and 3 SLS.

The second consideration is a referrna to the
work of Fkisher and Rhodes[7] who investigated the
discouraged-worker and additional-worker-effect in
a 2 SLS simultaneous model for participation and
unemployment. They concluded that the net-
discouraged worker effect disappeared when an
equation for unemployment was added to a par-
ticipation equation.

7. ~StUfAT10N BFSULTS AND CONCLUSIONS

The results for [he estimations for differcnt tech-
niques are shown in Table 2.t We give estimated
parameter values and corresponding t-values. Also
the adjusted R-squared for OLS is showed there. The
overall fit of the OLS-estimation is reasonable with
values between 0.65 and 0.93.

Since we are essrntially interested in the properties
of model ostimation techniques with respect to simul-
taneous detetmined endogenous variables, we pay
special attention to these parameters. We discuss the
raulu for every equation, wherc we hyporhesize that
the use of simultaneous techniques will affect thc
absolute value and sign of the endogenous variables:

PRF: For the participation equation the results
show, that all variables behave rather well. [t is to be
noted that the variable DEMO, that measures the
attrndance of young children, is not significant (or
OLS and 2 SLS. The unemployment variable, indi-
cating a net discouraged-worker-elfect is for all four
estimation techniques significant negative. This is in
contrast with the results of Fleisher and Rhodes[7j,
who find that the discouraged-workertffect in OLS,
disappears, when simultaneous techniques arc uscd.
We could not find a significant rclation with out-
commuting.

iMTR: For the inmigration equaáon the rcsults
show that all variables are significant and also the
signs are as expected. Especially we may mention
three non-economíc variables, viz. length of the bor-
der, areal siu and quality of natural rnvironment.
These geographical and rnvironmental facton often
are overlooked but as the rcsults indicate, they are
quite rolevant.

OMTR: The outmigration equation also behaves
very well. A general factor has bern introduced by
fuing the parameter of the inmigration-variable,
while distributional eflects arc explained by addi-
tional regional Iabor- and housing market variabks.
Especially the urbanization is important in explaining
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Table 2. Estimated paramcter- and t-values

Equation variable OLS 25LS 35L5 PIML

n t a t o t a

PRF CONST 2.6 0.4 2.6 0.4 5.0 I.I - -

UNRE -0.5 -3.S -0.5 -3.5 -0.5 -4.6 -0.5 -3.2
TREND I.I 5.J I.1 5.3 I.1 7.3 I.I 5.6

URB 0.1 4.6 0.1 4.6 0.1 6.6 0.1 5.5

SECT 1.4 5.7 1.4 5.7 1.2 7.3 I.4 6.4

DEi10 -0.1 -1.4 -0.1 -1.4 -0.t -2.7 -0. -I.5

SCHOOL -1.4 -4.1 -1.4 -4.1 -1,2 -4.9 -1.4 -4.6
RA2 ~ 0,87

IN[R CONST 4.8 5.6 4.8 5.6 S.S 8.2 - -

UNNA -0.2 -2.7 -0.2 -2.7 -0.2 -4.1 -0.2 -2.9

DISNA -0.1 -2.1 -0.1 -2.1 -0.1 -3.6 -0.I -2.7

AREA -0.2 -5.J -0.2 -5.3 -0.2 -6.8 -0.2 -5.8

BORD 0.1 4,1 0.1 4.1 0.1 6.9 0.1 4.4

NATAN O.I 6.7 O.i 6.1 0.1 8.2 0.1 7.1

OHI R

(MAR

oMAR

OCR

ICR

CONST -0.4 -4.9

UNRN 0.1 2.2

l~URN -0.3 -3.6

URB 0.01 4.4

I7r1'R 1.0 -

R2A - 0.92

-0,3 -4.8 -0.4 -6.6
0.1 2.2 0.1 4.2

-0.2 -3.6 -0.2 -3.9
0.01 4.6 0.01 6.3

1.0 - 1.0 - 1.0

CONST -0.2 -2.3 -0.2 -2.3 -0.7 -3.B - -
JOBSAN 0.2 9.2 0.2 9.2 0.2 9.B 0,2 9.6
IMTR 0.7 16,5 0.6 ]6.2 0.7 25.6 0.6 17.I

R2A - 0.9J

CONST -0.2 -1.9 - 0.2 -1.9 -0.3 -J.2 - -
JOBSAN 0.2 7.5 O.i 7.S O.i 8.4 0.1 7.7
OMR 0.7 14.0 0.7 14.0 0.7 21.9 0.7 14.6

R2A ~ 0.89

CONST -0.3 -0.1 -0.7 .0.4 -I.S -I.0 - -
INAA 2.S 7.1 2.6 7.3 2.B 10.4 2.6 B.2
TRANS I.I 1.9 1.2 1.0 1.1 2.7 I.I 2.1
DISA -0.8 -4.7 -0.8 i.6 -0.7 -6.3 -0.8 -S.2
JOBSAA 0.1 1.3 0.1 1.2 0.1 1.3 0.1 I.6
UNRL O.S 4.l 0.5 4.S 0.6 7.5 0.6 S.7

R2A ~ 0.79

CONST S.7 3,0 5.1 2,6 S.4 3.7 - -
OMAR I.7 6.9 1.7 6.9 I.S S.1 1.6 S.1
UNA O.S 3.3 0.5 3.3 0.5 4.0 0.6 3.6
DISA -0.8 -6.8 -0.7 -6.7 -0.7 -S.5 -0.7 -5.2
TRANS -0.ï~ -0.6 -0.3 -0.6 -0. á -0.8 -0. I -0. 7

R2A - 0.77
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Table 2. (ContrlJ

Equacion variaóle OIS
a t

UNRE COItST 21.5 5.4
PlP -0.2 -7.9
PIX -0.2 -4.2
NCR -0.2 -I.8
wrra - t.t -t.e
uax~ i.o -
[4RRE -0.3 -2.1

R2~ - O.a3

the pattern of outmigration. This corresponds with
the desurbanization wave in the seventies.

IMAR, OMAR: The results indicate that the distri-
bution of migration flows with respect to adjaant
and non-adjacent rcgions may be explained quite well
by the employment-ratio, that índicates a scale-effect.

OCR: The outcommuting rate equation behaves
reasonablc well. Whereas the significance of transport
facilities and the employment-ratio may be consid-
ered as doubtfull, apecially the interdependence with
inmigration and the unemployment variable are very
clear.

ICR: The incommuting equation also is satisfying.
Only thc transport variable appears to be
insignificant and has a wrong sign. The migration-,
distance- and unemployment variables behave very
well, thus stressing a simultaneous approach.

UNRE: The unemployment equation is the most
interesting equation in this article, for it is the only
equation where we could detect thc inftuence of the
use of simultaneous techniques on the absolute value
of endogenous variables. The net commuting in-
tensity (NCR) and the net migration intensity
(NMTR) have in OLS namely not significant nega-
tive signs, which become significant with 2 SLS, 3
SLS and FIML. Therc also is a change in value of
ccefficients.

The 2 SLS estimates (or the total system that we
obtained in fact are of the same order as the OLS-
estimates, except for two variables in the un-
employment equation. These two variabks, e.g. net
commuting and net migration, have become more
significant (see Maddala[16J for a discussion of tests
of significance).

In general the 3 SLS estimation txhnique provides
an asymptotic gain over 2 SLS only when the struc-
tural disturbances have nonzxro contemporaneous
covariances and when at the same time at least some
equations arc overidentified; see Theil[26J, p. 511.
Since in our model more than one equation is

tWe tested the hypothesís that the parameter-estimates
obtained with OLS and 3 SLS do not difier signiócantly.
At the confidena-Ievel of 95~ the hypothesis has to be
aocepted for all coetficienu. The diRerence in r-valtus for
OLS and 3 SLS is a result oF smaller standard error for 3
SLS compan~ with these for OLS, the largest reductions
being obtained for lhe standard errors oC the parame[er
estimates belonging to the endogenous explanatory vari-
ables.

25L5 JSLS FI?tL

a t a c a t

23.6 5.6 22.7
-0.3 -4.0 -0.2
-0.2 -4.2 -0.2
-0.3 -2.7 -0.3
-t.e -2.3 -z.z

t.o - t.o
-0.J -2.0 -0.2

6.9
-4.6
-5.4
-4.0
~. t

-2.3

-0.I -1.2

-0.2 -3.0
0.2 1.9
2.0 2.1
t.o -

-OJ -1.9

overidentified, the 3 SLS estimation results, presented
in Table 2, show that indeed contemporaneous covar-
iances are not equal to uro. The matrix of the
contemporaneous covariances of the structural dis-
turbances is shown in Appendix C. The obtained
t-values with 3 SLS are clearly higher than in the case
of applying 2 SLS.t

Our hypothesis, as mentioned above was, that the
use of simultaneous techniques would afïect con-
ventional OLS-estimates of labor-force participation,
migration and commuting.

it is surprising that for these variables in a simul-
taneous labor supply model, 2 SLS, 3 SLS and FIML
give the same results in terms o( values of parameters
and t-values. However net-commuting and net-
migration become now significant in the un-
employment equation, indicating crowding out on
the regional labor market.

Further research will concentrate on a further
spatial disaggregation in order to become more
obsmations. In this way again a comparison of
techniques and model specifications can be obtained.
More important, however, is that at a lower aggre-
gation level interregional commuting and migration
will become more important with respect to the local
labor market, and this will probably lead to stronger
in[erdependency between severaltypes oClabor sup-
ply mobility. Differences in the results obtained by
different spatial levels of analysis will provide insight
in tho siu of the spatial aggregation bias.
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APPENDIX A

Lisr oj variables
AREA areal size of the region as a percentage of the

national areal siu
BORD length of the border, measured as the length of

lhe border common with the adjacent region ( x 10 km)
DEMO number o( bir[hs in the six preceding years

dívided by the female population between t5 and 49 years
old. ( x 100)

DISA distance to the adjacent region, measured as the
average distance to the centres of gravity of the adjacent
provinces ( x 10 km), weighted by Ihe population size of
these provinces

DISNA distance to the non-adjacent -~~ i;: measured
as the average distance to the centres ot ;-~~::vity oC the
non-adjacent provinas ( x 10 km), weighted by the popu-
lation size of these provinces

TREND trenà variable, defined as 1 for 1971, 5 for
1975 and 7 for 1977

EMPRE regional growth of employment, measured as
the growth of the employment during the year under
consideration, divided by the employment at the beginning
of Ihat year ( x 100)

HOl1RN regional component in housing supply
growth, measured as the diRerrnce between the regional and
the national growth rate of the housing supply in the year
under consideration

ICR incommuting rate, measured as the number of
daily incommuters with a fixed working lot inside the region
under consideration, divided by the total labor force be-
tween IS and 64 years old in the region ( x 100)

IMAR to[al rate of inmigration frcm the adjacent
region (heads of households and independently moving
persons only), divided by the labor force between I S and 54
years old of the region under considera[ion ( x 100)

IMTR total inmigration rate, measured as the number
of labor inmigration (heads of households and indepen-
dently moving persons only), divided by the total labor force
between IS and 64 years old ( x 100)

JOBSAN ration between the size of employment in the
adjacent region and the non-adjacent region

JOBSAR ration between the size of employment in the
adjacant region and the region under consideration

NATRN quality of the natural environment, measured
as the diRerrnce between the regional and lhe nationai
percentage of land tha[ is not ocettpied by roads and
buildings

NCR net commuting-rate, defined as incommuting-
rate (ICR) minus outcommuting-rate (OCR)

NMTR net inmigration-rate, defined as the total in-
migration rate (IMTR) minus the total outmigration rate
(OMTR)

OCR outcommuting rate, measured as the number of

daily outcommulers with a fixed working lot oulside the

region, divided by the total labor force between IS and G4

years old in the region under consideration ( x 100)
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OMAR total rate of ou[migration to the adjacent
region, measured as the number of labor outmigrants to the
adjacent rcgion (heads of households and independently
moving persons only), dividcd by the labor force between IS
and 65 years old in the region under consideration ( x 100)

OMTR total outmigration rale, measured as the num-
ber of labor outmigrants (hcads of households and indepen-
dently moving pcrsons only), dividad by the total labor Corce
in the rcgion under consideration ( x 100)

PRF female participation rate, measurad aa the total
Ccmale labor force betwern IS and 64 years old, divided by
the femak population between IS and 64 yeara old ( x 100)

PRM male participation rate, measurcd as the total
male labor force betwern I S and 64 years old, divided by the
male population between the same ages ( x 100)

SCHOOL schooling participation rate of women, mea-
sured as the number of femak day-achookrs of I S years and
older, divided by the femak population between IS and 64
years old ( x 100)

SECT sector structurc, measured as the national share
of femak employment in each sector (2digit level), multi-
plied by the sharc of each sector ie the total employmrnt of
the rcgion ( x 100)

TRANS transport infraatrueture, measured as the sum
of the road drnsities (land, occupied by roads outside the
built-up arca, divided by the total area) of the adjacent
region and the region under consideration ( x 100)

UNA unemployment rate in the adjeant rcgion, mea-
sured as the total registrated unemployment at the Iabor
office in the adjacent rcgion, divided by the total labor force
between I S and 64 years old in the adjacent rcgion ( x 100)

UNNA national unemployment rate, mcasured as the
total national rcgistrated unemployment at the labor ofTice,
divided by the total labor force between I S and 64 years old
( x 100)

UNRE regional unemploymrnt rate, measured as the
total registrated unemployment at the labor offia, divided
by the total labor fora between I S and 64 years old ( x 100)

UNRN regional component in unemploymrnt, defined
as thc differena between the rcgional unemployment rate
(UNRE) and the national unemployment rate (UNNA)

URB degra of urbaniiation, measured as the popu-
lation in communities of 100,000 and morc inhabitants,
divided by the total population ( x 100)

APPENDU( B
Data sources
(I ) Publicarions ojthe centra!!„veau ojstaristics (CBS), The

Hague, The Nethertanda: Staatsuitgcverij

(a) Arbeidskrachtentelling 1975 en 1977 (Labor force
aceountsJ Variables: EMPRE, JOBSAN, 10BSAR, ICR,
OCR.

(b) Maandstatistiek van bevolking en volksgezondheid
197I tlm 1977 ( Monthly bullctin on population and health
statistics 1971-1977.) Variables: DEMO, URB.

(c) Maandstatistiek voor dt Bouwnijverheid (Monthly
bulletin o( construction statistics.) Variables: HOURN.

(d) Regionaal Statistisch Zakboek 1970-1980 ( Regional
Statistical pocketbook.) Variables: AREA, NATRN
TRANS.

(e) Statiatiach Takboek 1971, 1975, 1977 (Pockd statisti-
cal yearbook). Variable: URB.

(t) Statistiek van de Binnenlandse migratie 1971 t~m 1977
(Statistical data on Intemal MigrationJ Variables: IMAR,
OMAR, IMTR, OMTR.

(g) Statistiek Werk7ame Personen, 1973-1977 (Statistics
of employmed persons.) Variables: EMPRE, IOBSAN,
JOBSAR.

(h) 14' Algemene Volkstelling, 1977 (I4th Crnsus) Vari-
abks: ICR, OCR.

(2) Olher ,rources

(a) CBS~ETD-Noord Holland: Regionalc Ber-
oepsbevolking 1971-1977 (Regional Labor Force
1971-1977.) Variables: iCR, IMAR, IMTR, OCR, OMAR,
OMTR, PRF, PRM, SCHOOL.

(b) Nederlands Economisch Instituu[: De ontwikketing
van de werkgelgenheid pcr bedrij(sklasse en gewest in
Nederland (The development of employment by sector and
region in the NetherlandsJ Variables: EMPRE, JOBSAN,
JOBSAR.

APPENDIX C
Matriz oj contemporaneous couariances oj rhe structural
disrurbances ojthe mrat model when OLS is applied ( x 10 -')

Ei
7.1

-1.1 2.0
0.6 - 0.4 0.4
0.1 0.0 0.3
0.4 0.0 0.0 0.3 - 0.4
1.5 -1.1 0.9 0.5 0.7 9.2
0.8 -0.3 0.6 0.4 0.3 1.7 8.8
1.5 - 0.3 - 0.3 - 0.1 - 0.1 - 2.3 - 2.4 4.6

E2 E~ E~ Ey Ea E~ Cs
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HOOFUSTUK 5 EMPIRISCHE ANALYSES VAN DE INTERDEPENDEtdTIE OP MICRO-NIVEAU

5.1 Inleiding

In dit hoofdst~ik worden een tweetal empirische studies gepresenteerd

die betrekking hebben op de interdependentie van pendel, migratie en deelna-

me. Beide st~~dies zijn gericht op het analyseren van deze interdependentie

op micro-niveau, met behulp van individuele gegevens. Allereerst wordt de

interdependentie van migratie en pendel beschouwd. Hiertoe is een discreet

ke~lze model ontwikkeld en geschat, gebaseerd op de theorie zoals die in par.

2.2.1. is weergegeven. Uervolgens wordt de samenhang van deelname en pendel

geanalyseerd met beh~ilp van een model dat reeds is weer~--~even in par.

2.t.3.

5.2 De interdependentie van pendel en migratie.

5. 2.1 In le id ing

In deze paragraaf wordt een micro-economisch model ontwikkeld en ge-

schat dat de in par. 2.2.1 theoretisch vormgegeven interdependentie van

migratie en pendel empirisch benadert met behulp van een discreet keuzemo-

del. Het model is een toepassing van de miero-economische theorie van het

discrete ke~~zegedrag in een ruimtelijke context. De basis van de discrete

keuze theorie is besproken in hoofdst,ik 2. Deze paragraaf zal hoofdzakelijk

gericht zijn op de empirische modelontwikkeling en -schatting. Zo zal aan-

dacht worden geschonken aan de kwaliteit en de eigenschappen van het gehan-

teerde datamateriaal en aan de ontwikkeling van de in deze benadering cen-

traal staande beslissingsboom. Vervolgens z~~llen de diverse deelke~~zen uit
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de beslissingsboom empirisch worden uitgewerkt. Daarbij zal nader worden

ingegaan op de diverse validatiecriteria die gehanteerd worden.

5.2.2. Het datamateriaal

Het data-materiaal is afkomstig uit het Woningbehoeftenonderzoek 1981
(WB081). De steekproefopzet, definities en een algemene beschrijving van
dit onderzoek worden gegeven in CBS (1983). Het werken met een dergelijk

databestand (omvang 66000 records en 200 variabelen) sehept vele problemen.
Een aardige illustratie hiervan is de beschrijving van het SCP (1985). Ook
wij zijn een aantal problemen tegengekomen, zowel met betrekking tot de
verwerking van de gegevens zelf (capaciteitsbeperkingen van SPSS) als in de

financié le sfeer (ontoereikende facultaire rekenbudgetten). Vandaar dat is
besloten tot een aantal aanpassingen. De belangrijkste hebben betrekking op
de selectie van de cases die in de verdere analyse zullen worden betrokken.
Deze selectie houdt in dat alleen huishoudingen worden geanalyseerd, die per
1 januari 1978 woonachtig waren in het Noorden des Lands (de provincies
Groningen, Friesland en Drenthe). Voorts zijn respondenten die zijn gedefi-
nieerd als leden van huishoudens of inwonenden verwijderd. Tev.ens zijn cases
waarbij het hoofd van het huishouden ouder is dan 65 jaar verwijderd en is
alleen de Nederlandse nationaliteit toegestaan. Tenslotte moet het hoofd van
het huishouden op het moment van de steekproef (najaar 1981) werkend 2ijn,

dient de ligging van het werkadres en de betalingsfrequentíe van loon en
salaris bekend te zijn en werkt men niet in het buitenland. Nadat deze
selecties zijn verricht resteren 2941 cases die voor verdere analyse in
aanmerking komen.

Op het basismateriaal zijn verdere bewerkingen uitgevoerd teneinde het
geschikt te maken voor implementatie in de beslissingsboom. Van belang is de
constructie van een aantal verklarende variabelen (attributen) die in de
analyse zullen worden gebruikt. We lichten de constructie van de inkomens-
variabele en de woonlastenvariabele nu toe.
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Het construeren van een inkomen per individu c.q. huisho~lden bleek met

behulp van de in het WB081 voorhanden zijnde gegevens een gecompliceerde

zaak (zie het in het begin genoemde artikel in Intermediair). Zo zijn met

name de meeste winstinkomens "onbekend". Gekozen is voor het berekenen van

een netto h~~isho~~densinkomen op jaarbasis, waarbij voor personen in loon~

dienst het weergegegeven netto loon is vermenigvuldigd met de betalings-

frequentie. Uoor personen met een winstinkomem dat onbekend is, is een

toerekening gemaakt : we veronderstellen dat deze personen de gemiddelde

winst maken van de personen waarvoor deze winst wel bekend was. Hetzelfde is

gedaan met inkomens ~.~it ~~itkeringen. De winstinkomens zijn van bruto naar

netto ter,~ggerekend door een fiscaal tarief van 50 ~ te veronderstellen. Een

andere belangrijke beperking is dat het Woningbehoefteonderzoek 1981 geen

individ~~-specifieke informatie bevat die betrekking heeft op de kwaliteit of

hoedanigheid van de werkplaats. Weliswaar is het inkomen van de persoon in

kwestie bekend, doch het is uitermate problematisch dit te herleiden op

uurlonen, en van meer belang is dat onbekend is hoeveel de betreffende

persoon in een andere werkregio dan de nu gekozene zou hebben verdiend. Nu

is het iaiteraard mogelijk via een aantal toerekeningsmodellen een inschat-

ting van deze alternatieve inkomens te construeren, doeh met de voorhanden

zijnde gegevens is het niet verantwoord een verklarend model voor de hoogte

van het individ~lele inkomen op te zetten. Immers, er ís geen informatie

aanwezig omtrent opleiding, bedrijfstak en funetie.

Uoorts zijn de woanlasten van het huishouden ín het door hen gekozén

alternatief bekend, zeker wanneer het een huurwoning betreft. In het geval

van een koopwoning zijn we ~.iitgegaan van een hypotheek van gemiddeld 70 ~ en

een jaarlijkse annulteit van 10 ~ van dit hypotheekbedrag. Het fiscale

voordeel vanwege de renteaftrek is op 45 ~ gesteld, zodat wanneer de vrije

verkoopwaarde bekend ís, we een indicatie kunnen krijgen van de woonlasten

van deze eigenaar-bewoners. Uiteraard kleven aan deze berekeningswijze de

nodige bezwaren omdat elke individuele situatie verschillend zal zijn. Bij

het verklaren van de woonlocatieke~~ze gaat het evenwel in essentie om de

verschillen in woonlasten tussen de regio`s en niet om het absolute niveau.
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De woonlasten in het niet gekozen alternatief zijn uiteraard niet be-

kend.Deze alternatieve woonlasten zijn berekend door uit te gaan van de
gemiddelde woonlasten in elk van de alternatieven en de vooronderstelling

dat wie nu boven of onder dat gemiddelde zit, dat ook in de alternatieve

woonregio's zal doen.

5.2.3. De beslissingsboom.

Uitgangspunt is de woonregio op het tijdstip t-0, d.w.z. per 1 januari
1978. Deze COROP-regio duiden we aan met R. De werkregio op het steekproef-
moment t-1 (najaar 1981) wordt aangeduid als S. Zoals reeds in par. 2.2.1 is
beargumenteerd, nemen we aan dat er sprake is van een dominantie van de
werkplaatskeuze (overigens wordt de geldigheid van deze seqentialiteit nog
empirisch getest). De eerste keuze die zich dan voordoet is of de werkregio
S gelijk is aan de oude woonregio R. Indien het antwoord híerop ja is, dan
wordt de beslissingsboom niet verder uitgewerkt. Weliswaar is het mogelijk
dat personen ondanks het gegeven SLR toch besluiten hun woonregio te veran-
deren, doch de beperkte omvang van deze groep (11 cases) zorgt er voor dat
verdere analyse niet opportuun is. Indien de werkregio S niet gelijk is aan
de oude woonregio R, doet zieh de tweede keuze voor, nl. die van de rela-
tieve ligging van S ten opzichte van R. We onderscheiden twee alternatieven,
nl. S is aanliggend aan R en S is niet aanliggend aan R, symbolisch weerge-
geven als resp. S e Ar en S é Ar, waarbij Ar de set van regio's is, die
aanliggend zijn aan regio R.

De derde en de vierde keuze zíjn alleen relevant voor cases met S e A.r
De derde keuze behelst een feitelijke keuze van een specifieke werkregio S
uit de keuzeset Ar. Deze keuze is dus multinomiaal van karakter. De vierde
keuze heeft betrekkíng op de keuze van de nieuwe woonregio op ta1, die we
zullen aanduiden als P. We onderscheiden daarbij twee alternatieven, nl. P-S
(dat wil zeggen dat men verhuist van de oude woonregio R naar de nieuwe
werklwoon regio S) of P-R (men blijft in de oude woonregio wonen en pendelt
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elke dag naar de aanliggende regio S). Het aantal cases dat de theoretische

mogelijkheid van een andere nie~iwe woonregio kiest, dus R x P x S is dermate

klein (7 gevallen), dat hiermee geen rekening geho!~den behoeft te worden.

De vijfde en zesde ke~ize hebben betrekking op de cases met S é Ar. De

vijfde keuze behelst de ke~~ze van de werkregio. Wanneer de nie~~we werkregio

niet aanliggend is aan de oude woonregio, is het aantal alternatieven op

voorhand uiteraard erg groot (meer dan dertig). Om de keuze te structureren

en elk alternatief voldoende waarnemingen te laten hebben, aggregeren we

daarom de niet aanliggende regio"s tot 4 super-regio`s. We onderscheiden dan

respectievelijk: het overige (niet-aanliggende) gedeelte van het noorden des

lands, het oosten des lands (Overijssel en Gelderland, incl. de polders),

het westen van het land (lltrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland) en het

zuiden van het land (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg). De vijfde keuze is

dus een m~altinomiale keuze, waarbij we de gekozen super-regio zullen aandui-

den met SS. De zesde keuze sluit hier op aan en betreft de keuze van de

woonregio, aangeduid als PP. We onderscheiden hier drie alternatie ven, nl.

PP - R(men blijft in de oude woonregio R wonen en pendelt dus over lange

afstand naar de niet-aanliggende werkregio SS ), PP - noorden x R(men

verhuist wel, doch blijft binnen het noorden wonen) en tenslotte PP - SS -

oosten, westen, zuiden (men gaat wonen in de nieuwe werk-superregio buiten

het noorden). Het aantal personen dat naar het westen gaat werken en tege-

lijk in het zuiden of oosten gaat wonen is verwaarloosbaar klein.

Dit alles leidt tot de beslissingsboom die in Figuur 5.1 is weergege-

ven, waarbíj de relevante aantallen voor de diverse takken van de boom

t~ssen haakjes zijn weergegeven.

Resumerend kunnen we stellen dat van de totale steekproefpopulatie van

2941 cases er in 85 ~ van de gevallen (2494 cases) geen sprake is van enige

inter-corop woon- of werkmobiliteit in de periode 1978-1981. In 447 cases is

wel sprake van mobiliteit. Deàe laatste groep is met name mobiel binnen het

noorden des lands. Een klein gedeelte, 88 cases, verlegt zijn woon- en



-220-

werklocatie naar een ander deel van Nederland. In het merendeel van de
mobiliteitsgevallen Ss er sprake van pendel, nl. in 218 t 37 - 255 cases. In
84 t 20 } 88 - 192 gevallen is er sprake van migratie. Er is geen groep met
zowel pendel als migratie. In elke tak van de beslissingsboom bleek telken-
male de omvang van deze groep in vergelijking tot de omvang van de groepen
die andere alternatieven kozen dermate klein te zijn, dat dit een verant-
woorde schattingsprocedure reeds bij voorbaat onmogelijk zou maken. In
totaal behelst de door ons geconstrueerde beslissingsboom nu drie binomiale
en drie multinomiale beslissingen.

Figuur 5.1 De beslissingsboom.

woont in oude
woonregio R

~
generatie van de mobiliteit: algemene
keuze van de werkregio S(eerste keuze)

~
S x R (447) -------------------------------------- S- R(2494)

globale ligging van werkregio S(tweede keuze) END

(aanliggend) (niet-aanliggend)
---------------------------------

SEAr (302) I

specifieke werkregío S: keuze uit
aantal regio's (derde keuze)

~
keuze van nieuwe woonregio P

(vierde keuze)
~

P - S P - R
(84) (218)

PP - R
(37)

I SéAr (145)

specifieke werkregio SS: keuze uit
aantal superregio's ( vijfde keuze)

~
keuze van nie~~we woonregio PP

(zesde keuze)
~

PP-Nd L
(20 )

PP - SS
(88)

END END END END END
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5.2.4. De woonlocatieke~~ze bij aanliggendheid (vierde keuze) en de valida-

tiecriteria.

De aan de discrete ke~lze theorie ten grondslag liggende theorie omtrent

het micro-economische ke~lzegedrag van individ:zen is behandeld in par. 2.2.1,

Voorts is daar reeds ingegaan op de wijze waarop veel toegepaste discrete

keaze modellen zoals het logit model en het probit model langs statistische

weg kunnen worden afgeleid. In de daarop volgende discussie is een voorke~ar

voor toepassing van het logit model ~~itgesproken. Tevens is ingegaan op de

mogelijkheid sequentitsle beslissingsstruct~iren met mogelijke feed-backs in

het logit model te incorporeren. Tenslotte is daar besproken welke soorten

attrib~iten gebr~likt kunnen worden. De maxim~im-likelihood sehattingen zijn

uitgevoerd met behulp van het computerprogramma GRMAX.

Zoals gesteld zijn er zes keuzemomenten in de boom aanwezig. De sequen-

tíaliteit van de beslissingen maakt het noodzakelijk met de onderste keuzen

te beginnen en zo naar boven toe te werken. We beginnen links onderaan, de

vierde keuze, die inhoudt de keuze van de nieuwe woonregio door personen

waarvan bekend is dat hun nie~~we werkregio aanliggend is aan h~ln oude woon-

regio. De 302 cases waarvoor deze ke~aze relevant is hebben steeds twee

alternatieven j tot hun beschikking, namelijk gaan wonen in de nieuwe werk-

regio (j-1) of blijven wonen in de oude woonregio (j32). In de praktijk

blijken 84 mensen de voorkeur te geven aan het eerste alternatief en zijn

dus gaan migreren, terwijl 218 personen kozen voor het tweede alternatief;

deze zijn d~is gaan pendelen.

We gaan nu over tot de selectie van de attributen voor de ke-lze van de

woonregio. Cekozen is voor een tiental variabelen, waarvan twee generieke

variabelen op micro-niveau (woonlasten en woon-werk afstand), twee generieke

variabelen op macro-niveau (woon~mgeving en ~rbanisatiegraad), vier alterna-

tief-specifieke variabelen op micro-nivea~l (leeftijd, grootte huisho~~den,

werkstatus vaste partner en inkomen), een alternatief specifieke variabele
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op macro-niveau (oppervlakte) en tenslotte een alternatief-specifieke con-

stante. Van belang is dat alle alternatief specifieke variabelen en de
constante zijn toegerekend aan het tweede alternatief (pendel). De varia-
belen worden nu nader toegelicht.

1. De woonlasten in de verschillende alternatieven. Men zal in het
algemeen kiezen voor de regio met de laagste woonlasten. De wijze waarop
deze woonlasten zijn berekend is reeds in par. 4.1.2 toegelieht. We verwach-
ten een negatief teken.

2. De woon-werk afstand in beide alternatieven. In het algemeen zal men
streven naar zo kort mogelijke woon-werk afstanden. We verwachten daarom een
negatief teken.

3. De kwaliteit van de woonomgeving. Zeker in de jaren zeventig is in
Neder land een toenemende aandacht voor deze woonkwaliteit te bespeuren. Als
indicator voor deze woonkwaliteit kiezen we de relatieve omvang van het
natuurlijk milleu (bos, water etc.) in de betreffende alternatieven en
verwachten daarbij een positief teken.

u. De urbanisatiegraad van de betreffende regio. Deze urbanisatiegraad
kan op twee tegenstrijdige wijzen van invloed zijn op de keuze van de woon-

regio. Allereerst ís een hoge urbanisatiegraad een indicatie voor bepaalde
congestieverschijnselen en een minder aantrekkelijk vestigingsmilíeu. Ander-

zijds heeft een geurbaniseerd gebied vaak meer en betere faciliteiten op het
terrein van winkels, onderwijs, cultuur en recreatie, hetgeen als een posi-

tleve vestigingsplaatsfactor geldt. Het te verwachten teken voor deze varia-
bele is daarmee op voorhand onbepaald.

5. De leeftijd van het hoofd van het huishouden. Volgens de theorie
daalt de migratiegeneigdheid bij toenemende leeftijd. Echter ook de pendel-

geneigdheid daalt. Er zijn in de literatuur aanwijzingen dat migratie snel-
ler daalt dan pendel. Immers, wanneer de leeftijd hoger is, wordt de zgn.

pay-off periode, waarin men door hogere beloning, betere huisvesting e.d. de
mogelijkheid heeft de migratiekosten te compenseren, ten opzichte van de dan

nog te verwachten levenstijd steeds ongunstiger. Het verwachte teken van de
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parameter is op voorhand niet met zekerheid aan te geven, hoewel een posi-

tieve waarde gezien het bovenstaande pla~asibel lijkt.

6. De grootte van het huisho~den. Grotere huishoudens met schoolgaande

kinderen zijn minder migratiegeneigd dan andere huishoudens. We construeren

daarom een samengestelde variabele door de grootte van het huisho~lden (in

aantallen personen) te vermenigvuldigen met het aantal kinderen onder de 15

jaar pliis 1. We verwachten een positief teken.

7. De werkstat~as van de eventuele partner. In de literatuur wordt het

hebben van een werkkring door de partner van het hoofd van het huishouden

vaak gezien als een remmende factor voor migratie. Immers, deze partners (in

de regel gehuwde vrouwen) werken vaak relatief dicht bij huis en zullen bij

migratie problemen hebben bij het pendelen naar de oude baan dan wel het

vinden van een nieuwe baan in de nieuwe woonregio. We verwachten voor deze

migratie-beperkende factor wederom een positief teken.

8. Het huishoudensinkomen. Inkomen kan de keuze van de w~ ~nlocatie op

twee tegengestelde wijzen be9.nvloeden. Enerzijds zijn hogere inkomens in het

algemeen ruimtelijk mobieler in de zin van migratoir. Anderzijds zijn hogere

inkomens vaak ook beter uitgerust met zodanige vervoermiddelen, dat pendel

een minder groot probleem behoeft te vormen. Het is dan ook problematisch op

voorhand een uitspraak te doen over het netto effect van deze invloeden, en

dus over het verwachte teken.

9. De relatieve oppervlakte van de betreffende regio"s. Als men beslo-

ten heeft in regio S te gaan werken, dan is de kans dat men in die regio een

geschikte woonplaats vindt (ceteris paribus) omgekeerd evenredig met de

oppervlakte van die regio. Evenzo geldt dit voor de oude woonregio R. We

construeren nu een variabele "relatieve oppervlakte" door de oppervlakte van

R te delen door die van S. We verwachten voor deze geografische variabele

een positief teken.

10. De alternatief-specífieke constante. Naast monetaire aspecten kent

migratie ook psychologisehe aspacten, zoals het verlies aan sociale contac-

ten. Dergelijke niet-waarneembare factoren kunnen wel degelijk van invloed

zijn op de keuze al dan niet te migreren. Een positief teken van de parame-

ter zou d~liden op een remmende werking op migratie. Tegelijkertijd kan
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echter ook vanuit pendel een dergelijke redenering worden opgezet. Inter-
corop pendel zal dagelijks de nodige tijd vergen, alsmede de nodige kosten,
die we helaas niet kunnen meten. Een negatieve parameterwaarde voor de
alternatief-specifieke constante zal dan een aanduiding zijn van het bestaan
van een dergelijke niet-waargenomen factor. Wederom zien we twee tegenge-
stelde invloeden. Het verwachte teken is daarmee onbepaald.

De schattingsresultaten voor het woonlocatiekeuzemodel (vierde keuze)
zijn weergegeven in Tabel 5.2.1. Tevens bespreken we aan de hand van deze
resultaten de validatiecriteria. Allereerst is het model geschat met alle 10
verklarende variabelen (eerste ronde).

Tabel 5.2.1 Woonlocatiekeuze bij aanliggendheid ( vierde keuze): schattings-
resultaten

verwacht eerste ronde tweede ronde
teken parameter t- parameter t-

Variabele ~ I waarde B ratio I waarde B ratio

1. Woonlasten
2. Afstand
3. Woonkwaliteit
4. Urbanisatiegraad
5. Leeftijd
6. Grootte huishoud.
7. Werkstatus partner
8. Inkomen
9. Oppervlakte

10. Alt. spec. const.

Loglikelihood

-7.26 -2.0
-7.62 ~6.2
-6.82 -1.4
-2.47 -2.5
1.37 8.4
3.78 1.6
5.96 1.6
4.19 0.4
6.71 6.9

~4.45 -11.8

- 64.4

-12.76 -3.3
-7.39 -5.2~ ~
-1.53 -O.t
1.42 7.9
3.38 0.7
5.55 1.1
6.54 0.1
3.45 1.3

-4.57 -9.2

-66.7

Indien we de in de eerste ronde bereikte resultaten bezien, valt op dat
alleen de variabele woonkwaliteit een verkeerd teken bezit. We hebben de
parameters van het model daarom opnieuw geschat door deze variabele te
verwijderen. De tweede-ronde resultaten zijn qua teken en significantie goed
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te noemen. Uoordat we echter besl~aiten deze versie als definitief te be-

schouwen, worden nog een aantal testen uitgevoerd om de goodness-of-fit van

de resultaten te evalueren. Daartoe worden een tweetal indicatoren gebruikt,

namelijk de likelihood-ratio index en de predietion-succes index. Deze twee

indicatoren zullen bij elk van de zes ke~~zemodellen worden gehanteerd.

Als eerste test hanteren we de likelihood-ratio index. Deze geeft een

indicatie van de totale goodness-of-fit voor het uiteindelijke model. De

index vergelijkt de feitelijk bereikte waarde van de gemaximaliseerde logli-

kelihood-funetie met een op basis van a priori informatie minimaal te berei-

ken waarde (zie Tardiff, 1976). Deze laatste wordt berekend door uit te gaan

van de a priori kans dat een willeke~~rig individu een bepaald alternatief

kiest. Indien de enige informatie is dat het aantal alternatieven gelijk is

aan J, dan is de a priori kans voor elk alternatief i gelijk aan 1IJ. In de

vierde keuze ('met twee alternatieven) betekent dit een a priori kans van 50

~ voor elk alternatief. De corresponderende loglikelihood is dan gelijk aan

-209. Nu is behalve het aantal alternatieven vaak ook het aggregaat-aandeel

van elk alternatief bekend. In ons model is dit aggregaat-aandeel voor de

alternatieven 1 en 2 gelijk aan 84~302 en 212~302, ofwel 28 ~ en 72 ~. A

priori kunnen we in dat geval voor een willekearig individu deze aggregaat-

kansen op het kiezen van een bepaald alternatief verwachten. De hiermee

corresponderende waarde van de loglikelihoodfunctie is gelijk aan -179. Deze

op aggregaat-aandelen berekende loglikelihood zullen we in het vervolg

aanduiden als L. De extra informatie omtrent aggregaat-aandelen levert
a.i

dus al een duidelijke winst op. Als we nu bovendien besehikken over informa-

tie omtrent de karakteristieken van deze individuen en wat de verschillende

alternatieven voor hen betekenen, dan moet deze extra informatie in ieder

geval een hogere waarde van de loglikelihoodfunetie opleveren 3an díe,

verkregen met een gok gebaseerd op informatie betreffende de aggregaat-

aandelen. De likelihood-ratio index vergelijkt nu de loglikelihood van het

geschatte model met deze mini-maal bereikbare waarde van -179. De index,

weergegeven als u2 wordt berekend als :



-226-

u2 ~ 1 - ~ L~ ~ L~ ~
i

(5.2.1)

hetgeen bij ons model betekent een waarde van 1-( 66.7 I 179 )- 0.63 .
Hensher en Johnson (1981) stellen hieromtrent (p.51) dat "It should be

noted, however, that values of u2 of between 0.2 and 0.4 are considered

extremely good fits so chat the analyst should not be looking for values in
excess of 0.9 as is cften the case when using RZ in ordinary regression." De

conclusie uit het hanteren van de likelihood-ratio index is dus dat het
gebruik maken van individuele informatie en van een theoretische onderbou-
wing van de relatie van de gekozen verklarende variabelen met de te maken
individuele keuze, een veel beter resultaat oplevert dan de gok gebaseerd op
aggregaat-aandelen.

Als tweede test hanteren we de prediction-succes index, ontwikkeld door
McFadden (1979). Deze index is geconstrueerd op basis van een matrix N

waarbij element Nij aangeeft het verwachte aantal individuen, met een waar-
genomen keuze voor alternatief i, terwijl het model voorspelt dat, gegeven
de attributen, die individuen voor alternatief j zullen kiezen. DE door het
model voorspelde keuze is daarbij gelijk aan het alternatief inet de grootste
kans. Immers, het betreft hier een discrete, "all-or-nothing" keuze. De
matrix N wordt voor het woonlocatiekeuzemodel bij aanliggendheid (vierde
keuze) weergegeven in Tabel 5.2.2.

Tabel 5.2.2 De voorspelmatrix voor de woonlocatiekeuze bij aanliggendheid
(vierde keuze)

door model voorspelde keuze
migratie pendel totaal

waargenomen migratie I 63 21 I 84
keuze pendel 14 204 218
----------------------------~------------------------------------------

totaal I 77 225 ~ 302
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In totaal zijn dus 63 t 204 - 267 cases juist voorspeld, een succesper-

centage van 88~ . Nu moeten we corrigeren voor het feit dat dit percentage

varieert met de geaggregeerde aandelen van de betreffende alternatieven.

Immers, bij een gok op basis van de aggregaataandelen van de alternatieven

zouden we telkens een kans van 28~ op alternatief 1(migratie) en een kans

van 72~ op alternatief 2(pendel) hanteren. De op deze gok gebaseerde voor-

spelmatrix zou dan een succespercentage van 60~ vertonen. Dit laatste per-

centage kan wederom beschouwd worden als een ondergrens voor het bepalen van

de kwaliteit van de bereikte resultaten. De prediction-sueces index wordt nu

berekend als:

ai - Nii~ N.i - N.iI N

w~. ~bij N,i de kolomtotalen van de matrix N zijn (het voorspelde aantal

personen dat een bepaald alternatief i kiest) en N., het totale aantal cases

in de analyse is. De eerste term, Nii I N,i , is het gedeelte van de indívi-

duen, waarvoor voorspeld is dat ze alternatief i zullen kiezen en dit in

werkelijkheid ook doet, terwijl de tweede term, N.i I N. het succesper-

centage is bij de gok op basis van de voorspelde geaggregeerde aandelen. Als

oi gelijk is aan nul, betekent dit dat de voorspelkwaliteit van het verkla-

rende model niet beter is dan die van de "aggregaat-gok".

Als we nu de ai sommeren over de alternatieven i(ia1,...,J), waarbij

gewogen wordt met de aggregaat-aandelen N.1 I N.. , krijgen we:

o -i~~ {N.1~ N..} Qi (5.2.3)

hetgeen h~rschreven kan worden tot:

a -i~~ { (N1iI N..) - (N.i~ N..)2 } (5.2.u)

De maximale waarde van a wordt bereikt als alle cases goed worden

voorspeld ( dus ï Ní1- N..) en is in dat geval gelijk aan:
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Qmax~ 1 -iE1 (N.1 ~ N .)2 (5.2.5)

De in het model bereikte waarde van a kan dus genormaliseerd worden in

het 0-1 domein, door deze te delen door Qmax' In het woonlocatiekeuzemodel

bij aanliggendheid (vierde keuze) geldt dat de waarden van ai voor de alter-

natieven i-1 (migratie) en i~2 (pendel) gelijk zijn aan 0.56 resp. 0.16

zodat de waarde voor a gelijk is aan 0.29 . De maximale waarde, omax ~ ís

gelijk aan 0.60 zodat de genormaliseerde overall prediction succes index

gelijk is aan 0.48 hetgeen een goed resultaat genoemd kan worden.

Tenslotte kunnen de resultaten van de modelschatting worden geëvalueerd

in termen van elasticiteiten. Met name voor de afweging van beleidsalterna-
tieven is het kennen van de mogelijke effecten ervan op het niveau van de

respondent (het individu) een belangrijk pluspunt. In het multinomiale lc~git

model kan de elasticiteit van de kans op het door individu q kiez~n van

alternatief i, P(iq), met betrekking tot een (marginale) verandering TA de

waarde van het k-de attribu~at voor alternatief j worden geschreven als:

EL (Piq, Xjkq) z a ig ' Jkq

2Xjkq Piq

Aangetoond kan worden dat dit gelijk is aan

EL (Piq.Xjkq) - Bk Xjkq ( óij - Pjq)

(5.2.6 )

(5.2.7 )

waarbij dij gelijk is aan 1 als i z j en elders gelijk is aan n ul. In het
eerste geval is er sprake van een direete elasticiteit, terwijl in het geval
i s j sprake is van een kruiselasticiteit.

Om ín plaats van de nu berekende individuele elasticiteiten uitspraken

te doen omtrent de gemiddelde elasticíteiten voor de totale (steekproef-)

populatie, is het verleidelijk deze gemiddelde waarden te berekenen door

bovenstaande formule toe te passen voor de gemiddelde waarden van X en P in
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de steekproef. Echter, de logit functie is een niet-lineaire functie met

soms een convex en soms een concaaf karakter, zodat door een dergelijke

benadering grote foutenmarges kunnen ontstaan (zie Hensher en Johnson, 1981,

p.59). Door de individuele elasticiteiten te wegen met de individueel ge-

schatte kansen P(iq), een methode die bekend staat als sar.:ple enumeratie,

kan wel een zuivere schatting van de gemiddelde elasticiteit worden verkre-

gen. In feita geldt, dat naarmate de verdeling van de waarden van de attri-

buten over de individuen meer gespreid is, de via de sample enumeratie

methode verkregen gemiddelde elasticiteiten qua orde van grootte lager

z:allen zijn dan de ongewogen, in het steekproefgemiddelde berekende elasti-

citeiten (zie Westin,1974 en Gillen,1977). De gemiddelde elasticiteit vol-

gens de sample enumeratie methode is gelijk aan:

EL (Pi~, Xjk~) -{ Q Piq. EL (Piq, Xjkq)} ~ q Piq (5.2.8)

In het woonlocatiekeuzemodel bij aanliggendheid (vierde ke~lze) resteren

in de ~liteindelijke versie negen verklarende variabelen, waarvan drie gene-

rieke variabelen (woonlasten, afstand en urbanisatiegraad), vijf alterna-

tief-specifieke variabelen (leeftijd, grootte huishouden, werkstabls vaste

partner, inkomen en oppervlakte) en een alternatief specifieke constante.

Uoor deze laatste heeft het berekenen van elasticiteiten d~lidelijk geen

betekenis. Dit leidt tot elf directe elasticiteiten en elf kr~~iselastici-

teiten. De resultaten zijn vermeld in Tabel 5.2.3. Daarbij is het eerste

alternatief (gaan wonen in de nie~awe werkregio) aangeduid als migratie en

het tweede alternatief (blijven wonen in de oude woonregio) als pendel.

Uit Tabel 5.2.3 kan werden geconcl~xdeerd, dat bij voorbeeld een stij-

ging van de afstand in het eerste alternatief (migratie) met 10~ ceteris

paribus leidt tot een daling met 16~ van de kans dat een individ~i voor dit

alternatief kiest. Voorts geldt dat een verhoging van de leeftijd met 10~

een toename van de pendelkans met ruim 4~ betekent. De bijbehorende kruis-

elasticiteit voor migratie laat zien dat bij deze aanname de kans op migra-

tie 11~ minder wordt. Tenslotte is de woonlastenvariabele een generieke
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variabele met een negatieve parameter. Een toename van de woonlasten in een
alternatief zal de kans op het kiezen van dit alternatief negatief beïnvloe-
den. Met name de migratiekans is redelijk elastisch met betrekking tot de
woonlasten.

Tabel 5.2.3 Directe elasticiteiten en kruiselasticiteiten voor het
woonlocatiekeuzemodel bij aanliggendheid (vierde ke,lze)

Variabele
directe elasticiteiten

migratie pendel
krti iselast ic ite iten
migratie pendel

Woonlasten
Afstand
Urbanisatie
Leeftijd
Grootte huishouden
Werkstatus partner

-1.60 -0.63
-3.73 -t.42
-0.01 -0.01

~ 0.43
~ 0 . 02
~ 0. 02

Inkomen ~ 0.00
Oppervlakte ~ 0.04

1.65 0.62
3.68 1.44
0. O1 0. 00

-1 .11 ~
-0.06 ~
-0.05 ~
-0.01 ~
-0.10 ~

-----------------------------------------------------------------------

De algemene conclusie ten aanzien van het woonlocatiekeuzemodel bij
aanliggendheid (vierde keuze) kan zijn, dat een goede verklaring voor het
waargenomen keuzegedrag met betrekking tot pendel en migratie is verkregen.
De diverse validatie criteria geven dit eenduidig aan.

5.2.5. Het werklocatiekeuzemodel bij aanliggendheid (derde keuze).

De volgende keuze uit de beslissingsboom, díe geanalyseerd gaat worden,
is de in Figuur 5.1 als derde keuze aangeduide keuze van een specifieke
werkregio S uit de set werkregio's, die aanliggend is aan de oude woonregio.
De groep hoofden van huishoudens waarvan bekend is dat ze een dergelijke
keuze hebben gemaakt, bestaat uit 302 personen. Elk van deze hoofden kiest
dus een bepaalde werkregio uit een bepaalde set van alternatieven. Deze
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keuzeset bestaat uit alle regio's, die aanliggend zijn aan de oude woonregio

van deze personen, hetgeen betekent dat de keuzeset niet voor alle personen

gelijk is. De in deze sitiatie relevante likelihoodfunctie luidt

Q Fjq

L - q~1 jÉAq pjq
(5.2.9 )

waarbij Aq de alternatievenset voor individu q weergeeft.

De ~zitgangssit~latie in het derde-keuze model is weergegeven in Tabel

5.2.4.

Tabel 5.2.4. De werklocatieke~ize bij aanliggendheid (derde ke~ze): oude
woonlocatie R en nie~we werklocatie S

Oude woonregio
R

1. Oost-Groningen
2. Delfzijl e.o.
3. Overig Groningen
4. Noord-F}~iesland
5. Zuidwest-Friesl.
6. Zuidoost-FY~iesl.
7. Noord-Drenthe
8. Zuidoost-Drenthe
9. Zuidwest-Drenthe

Werkregio S, keuzeset en gemaakte keuze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
~ 3 18 ~r ~ ~r g 3 ~ ~
1 ~ 14 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

12 9 ~ 3 ~ 2 13 ~ ~ ~
~ ~ 11 ~ 10 10 ~ ~ ~ ~
~ ~r ~ lg ~ q ~ ~ ~ 2
~ ~ 6 34 lo ~ 3 ~ 2 3
8 ~ 49 ~ ~ 1 ~ 3 2 ~
4 ~ ~ ~ ~ ~ 4 ~ 3 z
~ ~ ~ ~ ~ 1 12 1 ~ 9

totaal
32
15
39
31
28
58
63
13
23

totaal 25 12 - 98 56 20 21 40 7 7 16 302

In Tabel 5.2.4 is weergegeven de werkregiokeuze van personen waarvan

bekend is dat ze als oude woonregio R hebben en werken in een regio die

aanliggend is aan regio R. De keuzeset is aangeduid door de regio's die niet

tot de ke!lzeset van een bepaalde R behoren aan te geven met een ~.

We bespreken nu de attrib~iten. Reeds in par. 5.2.2. hebben we aangege-

ven dat het hanteren van een inkomensvariabele een problematische zaak is.
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Er is bíjna geen individu-specifieke informatie met betrekking tot karak-

teristieken van de werkplaats . Voor de verklaríng van de ke~ze van de
werkregio kan in feite alleen gebruik worden gemaakt van een aantal meso-
variabelen die overigens allen een generiek karakter dragen. Als enige op
micro-níveau gemeten variabelen hebben we de beschikking over de zgn. ver-
volgopbrengst en over de ligging van het werkadres van de eventuele partner.
Als macro-variabelen gebruiken we de interregionale afstand, de werkgelegen-
heid, de werkloosheid, de urbanisatiegraad en het gemiddelde loon in de
regio. Deze varíabelen worden nu toegelicht.

1. De reeds in par. 2.2.1 uitvoerig besproken vervolgopbrengst is een
centrale variabele in de schatting van nested logit modellen. Bij elke
woonregio R hoort een set mogelijke werkregio"s, waarbij elk van deze werk-
regio's een in principe verschillende vervolgopbrengst met betrekking tot de
woonlocatiekeuze hebben. Voor de gekozen werkregio kan de vervolgopbrengst

rechtstreeks uit de resultaten van de vierde keuze worden berekend. Voor de
niet gekozen werkregio's kan een schatting worden gemaak.t van deze hpothe-

tische ver~volgopbrengst met behulp van gegevens omtrent de interregionale
afstanden en de urbanisatiegraad. Wat het teken en de waarde van de bijbeho-

rende parameter betreft is de verwachting dat deze positief zal zijn en
tussen 0 en 1 zal liggen.

2. De afstand tussen de oude woonregio R en de betreffende werkregio.
Deze variabele is zowel van belang als indicator voor de mogelijk af te

leggen afstand als ook voor de informatie die de persoon omtrent deze regio
heeft. Naarmate de afstand toeneemt is het aannemelijk dat informatie om-
trent vacatures e.d. afneemt. We verwachten een negatieve parameter.

3,4. Als derde (en vierde) attribuut wordt de werkgelegenheid gebr'uikt.
Uiteraard is de omvang van de werkgelegenheid een belangrijk argument bij

het kiezen van een werklocatie. Zowel de absolute omvang (als indicator voor
de mate van "job turnover", de snelheid waarmee vacatures beschikbaar komen,
als de relatieve omvang (waarbij geschaald wordt met de omvang van de be-



-233-

roepsbevolking van de werkregio) worden als attrib~ut van de werklocatie-

keuze beschouwd. Voor het derde (absolute) en het vierde (relatieve) attri-

buut verwachten we een positieve relatie met de gemaakte keuze.

5. De werkloosheid in de werkregio. De werkloosheid (in procenten van

de beroepsbevolking) geeft een indicatie voor de arbeidsmarktsit~iatie en -

vooruitzichten. Een hoge werkloosheid kan bijvoorbeeld indiceren dat het een
regio betreft met een verouderde bedrijfstakkensa menstelling, een slechte

geografische ligging, veel conc~~rrentie op de arbeidsmarkt etc. We verwach-

ten dan ook een negatief teken voor de parameter.
6. De urbanisatiegraad van de werkregio. Deze geeft een indicatie voor

de samenstelling van de werkgelegenheid (verhouding industrieldiensten).

Door agglomeratie-effecten is er in meer geurbaniseerde gebieden vaak een

hogere mobiliteit t~lssen functies en bedrijven mogelijk, die in het car-

rièreprofiel van belang k~nnen zijn. We verwachten een positief teken.

7. De ligging van het werkadres van de partner. Indien een partner

aanwezig is en een bepaalde werkregio heeft die voorkomt in de keuzeset van

het hoofd, dan krijgt deze werkregio de waarde 1. Elders is de waarde gelijk

aan nul. De redenering achter het gebruik van deze variabele is dat als de

partner reeds een bepaalde werkregio heeft gekozen, dít de kans op het

kiezen van dezelfde werkregio door het hoofd positief zal beqnvloeden, omdat

migratie dan aantrekkelijk wordt, of omdat men dan samen kan reizen, of

omdat informatie omtrent de lokale arbeidsmarktsit~~atie beter aanwezig is

etc.
8. Het gemiddeld loon per regio. Dit gemiddeld loon is berekend door

het loon- en salaris bestanddeel in de toegevoegde waarde van elke regio te

delen door het aantal manjaren werkgelegenheid. Deze variabele kan een

indicatie geven van loonverschillen tussen de versehillende werkregio~s.We

verwachten een positieve relatie met de gemaakte keuze.

De resultaten van de schattingen voor het werklocatiekeuzemodel bij

aanliggendheid (derde keuze) zijn weergegeven in Tabel 5.2.5. Uit de resul-

taten van het werklocatiekeuzemodel bij aanliggendheid (derde keuze) blijkt,

dat in eerste ronde een aantal variabelen het verkeerde teken krijgen,

namelijk de vervolgopbrengst, de werkloosheid, de urbanisatiegraad en het
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gemiddelde loon. Nadat deze variabelen zijn verwijderd, resteren in de

tweede ronde een viertal variabelen, die alle het goede teken blijken te

bezitten en bovendien duidelijk significant zijn. Opmerkelijk is dat de

vervolgopbrengst een negatief teken heeft. De coéfficient is echter niet

significant verschillend van 0. De eerste concl~isie is dan ook dat de werk-

locatiekeuze bij aanliggendheid niet wordt besnvloed door de mogelijke

uitkomsten van de daarna volgende woonlocatíeke~~ze.

Tabel 5.2.5 Werklocatiekeuze bij aanliggendheid ( derde keuze): schattingre-
s~~~ltaten.

Uariabele

Vervolgopbrengst
Afstand
Werkgelegenheid (abs)
Werkgelegenheid (rel)
Werkloosheid
Urbanisatiegraad
Werkregio partner
Gemiddeld loon

Loglikelihood

verwacht
teken

eerste ronde
parameter t-

S ratio

-0.12 -0.8
-2.55 -7.6
1.25 1.4
1 . 07 0.8
0.62 2.2

-3.45 -6.6
2.76 5.8

-1.01 r0.1
-------------------

-280.1

tweede ronde
parameter t-

S ratio
-------~-------------

~ ~
-2.81 -9.t
1.12 2.3
0.87 1.5
~ ~
~ x

1.89 4.4
~ ~r

----------------------
-326.0

Analoog aan de procedure die bij het woonlocatiekeuzemodel (vierde

keuze) is gevolgd, worden wederom een aantal validatiecriteria gebr~ikt.

Voor de likelihood-ratio index kan de loglikelihood op basis van de aggre-
gaat-aandelen, La , worden berekend als -438.2 waarmee de index, gebaseerd

i
op deze ondergrens, voor het uiteindelijke model ( tweede ronde) een waarde
aanneemt van 0.26 hetgeen als een redelijk resultaat kan worden beschouwd.

Het tweede validatiecriterium heeft betrekking op de voorspelkwaliteit en

wordt geëval~eerd aan de hand van de voorspelmatrix (zie Tabel 5.2.6). In

Peite is de voorspelmatrix drie-dimensionaal bepaald, met als ingangen de
waargenomen keuze, de geschatte keuze en als derde de woonlocatie op tijd-

stip t0. Deze laatste hebben we om redenen van overzichtelijkheid niet

weergegeven, doch in de berekeningen is dit uiteraard wel gebeurd.
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Uit Tabel 5.2.6 blijkt, dat voor de 302 individuen in de steekproef in

176 gevallen het model het waargenomen keuzegedrag goed voorspeld, terwijl

in 126 gevallen het model een verkeerde schatting maakt. Het succespercen-
tage ligt daarmee op ongeveer 58 ~. Als een meer reële indicator voor de

mate van voorspelsucces hanteren we de prediction-succes i ndex. De waarde
van o is gelijk aan 0.12, terwijl de maximale waarde gelijk is aan 0.44,
hetgeen betekent dat de genormaliseerde overall-predietion succes index
gelijk is aan 0.27, een redelijk resultaat.

Tabel 5.2.6 Voorspelmatrix voor de werklocatiekeuze bij aanliggendheid
(derde keuze)

Waargenomen keuze:
werkregió

1. Oost-Groningen
2. Delfzijl e.o.
3. Overig Groningen
4. Noord-FY~iesland
5. Zuidwest-Friesl.
6. Zuidoost-FY~iesl.
7. Noord-Drenthe
8. Zuidoost-Drenthe
9. Zuidwest-Drenthe
tO.Noord-Overijssel

Voorspelde keuze: werkregio
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 0 9 0 0 0 11 0 4 0
0 1 3 0 0 0 8 0 0 0
0 0 81 6 0 11 0 0 0 0
0 0 0 52 1 0 3 0 0 0
0 0 0 10 4 6 0 0 0 0
0 0 1 7 0 10 2 0 0 1
1 0 7 3 0 o t4 0 4 11
0 0 6 0 0 0 0 0 0 1
0 0 2 2 0 0 0 0 3 0
0 0 0 5 0 0 0 0 1 10

--------. -----p----------~-----------~--
2 1 109 85 5 27 38 0 12 23

totaal

25
12
98
56
20
21
40
7
7

16
totaal 302

In tegenstelling tot de analyse bij het woonlocatíemodel, dat eerder is
behandeld, worden nu geen elasticiteiten berekend. Immers de keuzeset van
alternatieven verschilt per woonregio, zodat een veelvoud van dergelijke
directe en kruíselasticiteiten berekend zou moeten worden en gepresenteerd,
hetgeen zou leiden tot een onoverzichtelijk geheel.

Resumerend kan uit het werklocatiekeuzemodel (derde keuze) worden
geconcludeerd dat een redelijke verklaring voor de keuze van een specifieke
werklocatie uit een per woonregio verschillende set daaraan aanliggende
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mogelijke werkregio's wordt verkregen. De vervolgopbrengst is niet signifi-
cant, hetgeen betekent dat tussen woonlocatie- en werklocatieke~~ze bij
aanliggendheid een hierarchische relatie bestaat zonder terugkoppelings-
effeeten.

5.2.6 De woonlocatiekeuze (zesde keuze) en de werklocatiekeuze (viifde
keuze), beide in het geval van niet-aanli~gendheid.

In de zesde keuze en de vijfde keuze richten we ons op respectievelijk
de woonlocatiekeuze en de werklocatiekeuze van personen, waarvan bekend is
dat ze per 31 december 1981 niet in hun oude woonregio (per 1 januari 1978)
werken en ook niet in een aanliggende regio van deze oude woonregio. Hun
werkregio is dus op grotere afstand gelegen. In de empirische implementatie
van de beslissingsboom (zie par. 5.2.2) is besloten deze niet-aanliggende
regio's te hergroeperen tot een viertal "superregio's", te weten het Overig
Noorden, het Oosten (de provincies Overijssel, Gelderland en de Zuidelijke
Ysselmeerpolders), het Westen (Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland) en
het Zuiden (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg). De steekproef omvat in
totaal 145 personen op wie deze keuzesituatie van toepassing is.

De analyse van de werklocatiekeuze bij niet-aanliggendheid dient vanwe-
ge de volgorde in de beslissíngsboom te worden voorafgegaan door de analyse
van de daarop volgende woonlocatiekeuze bij niet-aanliggendheid. We beginnen
dan ook met de verklaring van deze woonlocatiekeuze. In de beslissingsboom
hebben we, uitgaande van de uitkomst van de werklocatiekeuze, voor elk van
deze 145 personen drie alternatíeve woonlocatiekeuzem~gelijkheden onder-
scheiden, namelijk: a) men blijft wonen in de oude woonregio, b) men ver-
huist naar een andere, binnen het Noorden gelegen regio of c) men verhuist
naar een andere regio, buiten het Noorden, en deze nieuwe woonplaats ligt in
dezelfde "superregio" als de werkplaats.

Uit Tabel 5.2.7, waar de geobserveerde keuzen zijn geordend, blijkt dat
indien de nieuwe werkregio in het Noorden van het land ligt, de betrokken
personen alleen alternatieven a) en b) in ogenschouw nemen (alternatief c
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wordt niet gekozen), terwijl voor personen waarvoor deze nie~~we werkregio

buiten het Noorden is gelegen, evenzo slechts twee alternatieven in aanmer-

king schijnen te komen, namelijk a) en c). We gaan uit van de vooronder-

stelling dat het gewettigd is te spreken over twee verschillende populaties

met elk een verschillende keuzeset. Ieder individu kiest in wezen dus uit

twee alternatieven en de keuze is binomiaal van aard.

Tabel 5.2.7 De woonlocatieke~~ze en werklocatieke~~ze bii niet-aanliggendheid

nieuwe werk-
superregio
Overig Noorden
Oosten
Westen
Zuiden

nie~~we woonlocatie
a) oude b) overig c) nie~.awe werk-
woonregio noorden superregio

10 20 0
10 0 31
16 0 47

1 0 7

totaal

30
41
66
8

145totaal 37 20 88

Uoor de verklaring van de gemaakte woonlocatiekeuze hanteren we een

zevental attributen, waaronder twee generieke variabelen (woon-werk afstand

en de kwaliteit van de woonomgevíng), vier alternatief-specifieke variabelen

(leeftijd, grootte huishouden, werkstatus partner en inkomen) en een alter-

natief-specifieke constante. Deze laatste vijf variabelen worden allen

toegerekend aan het eerste alternatief (blijven wonen in de oude woonregio).

Ze worden nu toegelicht.

1. De woontwerk afstand . Zeker in een afweging van woonlocaties op dit

geografische niveau verwachter. we een duidelijke invloed. Blijven wonen in

de oude woonregio betekent een forse woon-werk afstand, terwijl migreren

naar de nie~~we werkregio tot duidelijk lagere afstanden zal leiden. We

verwachten een negatieve parameter.

2. De kwaliteit van de woonomgeving. Indien deze woonkwaliteit in de

beide alternatieven duidelíjk verschilt, kan ondanks de wellicht veel hogere

woon-werk afstand toch bij bepaalde individuen een doorslaggevende voorke~lr

voor een prettiger woonomgeving worden verwacht. Zeker in de afweging t.~ssen
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het qua natuur goed voorziene Noorden en het meer verstedelijkte Oosten,
Westen en Zuiden kunnen dergelijke overwegingen een rol spelen. We verwach-
ten een positief teken.

3. De leeftijd. Op theoretische gronden is aannemelijk dat naarmate de
leeftijd toeneemt, de persoon in kwestie minder migratoir wordt (zíe ook
par. 5.2.4). We verwachten een positief teken.

4. De grootte van het huishouden. Het te verwachten teken van de para-
meter is positief (zie ook par. 5.2.4).

5. De werkstatus van de oartner. Zeker in een periode met een krapper
wordende arbeidsmarkt is het meemigreren door deze partner in de hoop elders
weer een baan te vinden geen eenvo~~dige aangelegenheid. Het verwachte teken
is positief.

6. Het huishoudinkomen. Zowel positieve als een negatieve effecten op
de migratiegeneigdheid zijn denkbaar zodat alleen de empirie een antwoord
kan geven wat betreft het saldo~effect (zie ook par. 5.2.4).

7. Tenslotte is een alternatief-specifieke constante gebr~~ikt. Evenals
in par. 5.2.4 is het teken op voorhand onbepaald.

De schattingsresultaten van het woonlocatiekeuzemodel bij niet-aanlig-
gendheid ( zesde keuze) zijn weergegeven ín Tabel 5.2.8.

Tabel 5.2.8 Het woonlocatiekeuzemodel bij niet-aanliggendheid ( zesde keuze):
sehattingsresultaten

Variabele

Afstand
Woonomgeving
Leeftijd
Grootte huishouden
Werkstatus partner
Inkomen
Alt. spec. constante
--------------------

verwacht
teken

eerste ronde
parameter t-

S ratio

tweede ronde
parameter tr

B ratio

-4.44 -5.1
t.33 2.5
5.23 5.2~ ~

-4.36 -8.9
1.34 2.6
4.61 2.2

-7.81 -t.6
-7.07 -1.0
6.22 0.3
2.74 0.5

-------------------
Loglikelihood ~ -52.9

~ ~
2.07 0.3
-5.86 -2.1

--------------------
-54.5
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De in eerste ronde verkregen resultaten zijn in het algemeen redelijk.

De variabelen "grootte huishouden" en "werkstatus vaste partner" vertonen
evenwel niet het verwachte teken en schijnen voorts niet significant. In

tweede ronde is een gereduceerd model geschat, waarbij de bovengenoemde twee
variabelen zijn verwijderd. Opmerkelijk is de verandering in het teken van

de alternatief-specifieke constante, hoewel deze in de eerste ronde niet

significant is.

De loglikelihood op basis van de aggregaat-aandelen, Lo , kan worden
i

berekend als -81.6, hetgeen een likelihood-ratio index betekent van 0.33 ,
een goed resultaat.

De voorspelmatrix is weergegeven in Tabel 5.2.9.

Tabel 5.2.9 Uoorspelmatrix woonlocatiekeuzemodel bij niet-aanliggendheid
(zesde keuze).

waargenomen keuze
a) oude woonregio
b) overig noorden
c) elders Sn nederland

totaal

voorspelde ke~~ze
oude woonregio Overig noorden elders

19 7 11
2 18 0
5 0 83

26 25 r 94

totaal

37
20
88

145

In totaal zijn 120 van de 145 cases goed voorspeld (83 ~). Cecorrigeerd

voor de a priori kennis (61 ~ is minimaal haalbaar) is de overall prediction

succes index gelijk aan 0.15, hetgeen bij een maximale waarde van 0.38 een

genormaliseerde overall prediction succeg index van 0.39 betekent. Dit is

een zeer redelijk resultaat.

De directe elasticiteiten en de kruiselasticiteiten zijn weergegeven in

Tabel 5.2.10.
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Tabel 5.2.10 Directe en kr'.~iselasticiteiten in het woonlocatiekeuzemodel bii
niet-aanliggendheíd (zesde ke~~ze)

variabele
Afstand
Woonomgeving
Leeftijd

directe elasticiteit
pendel migratie
-1.64 -O.t4
0.28 0
0.87 ~

kr'siselasticiteit
pendel migratie
0.42 0.56
0.01 -0.10
~ -0.30

----------------------------------------------------------

De resultaten van het zesde keuze model worden nu vergeleken met die
van het vierde keuze model. Beide zijn woonlocatiekeuzemodellen resp. bij
niet-aanliggendheid en bij aanliggendheid. Terwijl van de 302 gevallen in de
vierde keuze (aanliggendheid) de meerderheid een duidelijke voorkeur heeft
om te blijven wonen in hun oude woonregio en dus pendelt en een minderheid
besluít tot migratie, geldt voor de 145 gevallen in de zesde keuze (niet
aanliggendheid) precies het omgekeerde: vanwege de grote afstand besluit 74
~ te migreren en 26 ~ gaat (voorlopig) pendelen. Beide modellen leveren
goede resultaten, zowel in termen van de likelihoodratio-index als in voor-
spelkwaliteit. De set van attributen is verschillend. Terwijl de grootte van
het huishouden en de arbeidsmarktparticipatie van de vrouw in het korte
afstands geval (vierde keuze) wel relevant zijn, is dit niet langer het
geval bij beslissingen tot relocatie over grotere afstand. Blijkbaar spelen
deze indicatoren van de huishoudenscontext alleen in het geval van een
potentiële relocatie over korte afstanden.

Wat de elasticiteiten betreft valt op dat de directe elasticiteit van
migratie met betrekking tot afstand in de zesde keuze (niet-aanliggendheid)
veel kleiner is dan in de vierde keuze (aanliggendheid) nl. -0.14 resp.
-3.73 , terwijl het omgekeerde geldt voor pendel (-1.64 resp. -1.42). Deze
resultaten stemmen overeen met onze verwachting. Immers, bij een korte
afstands verplaatsing is een toename van de dagelijkse woon-werk afstand
niet erg onoverkomelijk en is de migratiebarríère groot, terwijl ín het
geval van lange afstands relocaties grotere afstanden steeds moeilijker
bependelbaar zijn en men eerder besluit tot migratíe. Voorts blijft de
directe elasticiteit van pendel m.b.t. leeftijd in beide modellen ongeveer
gelijk, terwijl die bij migratie in de vierde keuze fors hoger is dan in de
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zesde ke;~ze (-1.11 resp. -0.30). Dit kan worden geRnterpreteerd als een

sterk verminderde remmende invloed van leeftijd op de migratiegeneigdheid

wanneer de werklocatie verder verwijderd is van de o~ade woonregio.

Vervolgens richten we ons op de werklocatiekeuze bij niet-aanliggend-

heid (vijfde keuze). De 145 gevallen kiezen hun werkregio uit de volgende

ke~azeset: het overige Noorden des Lands (30 personen), het Oosten (41), het

Westen (66) en het Zuiden (8). Voor de verklaring van dit ke~.azegedrag kunnen

(analoog aan de derde ke~ize, zie par. 5.2.5) slechts twee individuele attri-

buten gebruikt worden (de vervolgopbrengst en de werkregio van de partner).

Voorts hanteren we drie generieke variabelen op macro-niveau (afstand,

werkgelegenheid en werkloosheid). Opgemerkt zij dat de in de derde keuze

gehanteerde variabelen urbanisatiegraad en gemiddeld loon niet konden worden

gehanteerd vanwege een zeer hoge correlatie ervan met de werkgelegenheids-

variabele. De variabelen zijn in het voorgaande reeds uitgebreid besproken

en toegelicht en we volstaan nu met de presentatie van de resultaten. Deze

zijn weergegeven in Tabel 5.2.11

Tabel 5.2.11. Het werklocatieke~zemodel bij niet-aanliggendheid (vi,~de
keuze): schattingsresultaten

variabele verwacht teken parameterwaarde 6 t-ratio
-------------------- ---------------- ------------------- ------------------
Vervolgopbrengst t 0.77 3-2
Werkregio partner t 2.29 5.3
Afstand - -0.39 -0.6
Werkgelegenheid t 0.72 1.2
Werkloosheid - -2.04 42.7
----------------------------------------------------------------------------
Loglikelihood -154.8

Er behoeven geen variabelen te worden verwijderd. De parameter van de

vervolgopbrengst is significant verschillend van 0, doch niet van 1. De

hypothese van het volledig sim~ltaan bepaald zijn van woon- en werklocatie

bij een lange afstands relo catie kan niet worden verworpen. De ondergrens
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voor de loglikelihood (aggregaataandelen) is gelijk aan -171.2 zodat de

likelihoodratio-index gelijk is aan 0.12, een matig resultaat. De voorspel-
matrix is weergegeven in Tabel 5.2.12.

Tabel 5.2.12 Veorspel~atrix werklocatíekeuzemodel bij niet-aanliggendheid
(vij:`ie ke~aze)

------------E1---------
waargenomen noorden
keuze: oosten
werkregio westen
(superregio) zuiden

voorspelde ke!ize: werkregio ( s,lperregio)
noorden oosten westen z~liden

8 0 22 0 r
3 8 30 0
3 7 56 0
1 0 5 2

totaal

totaal 15 15 113 2 1u5

Uit deze voorspelmatrix wordt duidelijk dat de minder gcede modelresul-
taten moeten worden toegeschreven aan de grote dominantie van de westelijke

regio. Het waargenomen keuzegedrag kan moeilijk worden gereproduceerd. Het

succespercentage van 51 ~ is laag en de genormaliseerde overall prediction

succes index is gelijk aan 0.10 .
Vergelijken we tenslotte de resultaten van de beide werklocatiekeuze-

modellen, de vijfde keuze (bij niet-aanliggendheid) en de derde keuze (bij
aanliggendheid) dan valt op dat de modellen duidelijk verschillen in kwali-

teit. Wellicht dat dit mede verklaard kan worden door de noodgedwongen vrij

ruwe regio-indeling in de vijfde keuze. Voorts is de relatie met de woonlo-

catie bij de derde ke~sze strikt hierarchisch en bij de vijfde keuze niet van

símultaan te onderscheiden. Tenslotte speelt de factor afstand bij de keuze

tussen aanliggende regio's een meer prominente rol dan bij de keuze uit
niet-aanliggende regio's.
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5.2.7. De ke~lze t~~ssen aanliggend en niet-aanliggend (tweede keuze).

In de tweede keuze is bekend dat de werkregio niet gelijk is aan de

o~~de woonregio. Een populatie van 447 personen kiest nu uit de aanlíggende

regio"s of ~~it de niet-aanliggende regio"s, m.a.w. een werklocatie dichtbij

of verderop. Het eerstgenoemde alternatief Ls door 302 personen gekozen,

terwijl 145 personen de voorkeilr geven aan het tweede alternatief. De keuze

kan worden geplaatst in de context van de theorie van de partilsle versus de

totale "displacement" zoals die in par. 2.2.1 is uiteengezet. Daarbij spelen

elementen uit de huishoudenscontext een belangrijke rol. We hanteren voor de

verklaring van de gemaakte ke;lze een zestal individuele attrib:~ten (de

vervolgopbrengst uit de derde resp. vijfde keuze, de leeftijd, de grootte

van het huishouden, de werkstat~is van de partner, het gezinsinkomen en de

eigendomsverhouding m.b.t. de woning), waarvan de eerste generiek van karak-

ter is en de overige vijf als alternatief-specifieke variabele worden toege-

rekend aan het eerste alternatief (de aanliggende regio"s). Voorts worden

drie generieke variabelen op macro-niveau gebruikt (afstand, werkgelegenheid

en werkloosheid) en tenslotte een alternatief-specifieke constante.

Een korte toelichting voor een aantal variabelen lijkt op zijn plaats,

de overige zijn reeds eerder besproken. De huishoudens met een grotere

omvang, met een hogere leeftijd van het hoofd, met een partner die ook

participeert op de arbeidsmarkt en in het bezit van een eigen woning zullen

in het algemeen minder migratoir zijn en een werkregio kiezen die pendel

vanuit de oude woonregio mogelijk maakt. De afstand geeft een indicatie voor

de informatiebeschikbaarheid omtrent beide alternatieven.

De schattingsresultaten zijn weergegeven in Tabel 5.2.13. We zien dat
alle attributen in eerste ronde het goede teken bezitten, zodat geen model-
reductie behoeft te worden toegepast. De vervolgopbreng st is positief doch
niet significant verschillend van nul. De waarde van de coefficient is wel
duidelijk verschillend van 1.

De waarde van de minimale loglikelíhood (op basis van aggregaat-

aandelen) is gelijk aan -281.6, zodat de likelihoodratio-index een waarde

van 0.11 heeft. Dit is een matig resultaat.
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Tabel 5.2.13 De keuze t~lssen aanliggend en niet-aanliggend (tweede keize).
schattingsresultaten.

verwacht eerste ronde
variabele teken parameter t-ratio
------------------------ ---------- ---------------------
Vervolgopbrengst t 0,33 1.5
Leeftijd t 3.19 1.9
Grootte huishouden t 1.97 0.6
Werkstatus partner t 7,18 2,2
Inkomen tI- -4,84 -0.5
Eigendomsverhouding t 0.63 2.6
Afstand - -0.32 -0.3
Werkgelegenheid (abs.) t 5.37 3.4
Werkgelegenheid (rel.) t 4,48 2.5
Werkloosheid - -1.15 -1.5
Altern. spec. constante t 1.64 2.9
~---------------------------------------------------------
Loglikelihood -251.5

De voorspelmatrix, die is weergegeven in Tabel 5.2.14 maakt duidelijk
dat het probleem is gelegen in het niet adequaat genoeg kunnen reproduceren
van het keuzegedrag van degenen die geopteerd hebben voor het tweede alter-
natief. Terwijl in totaal 318 gevallen (71 ~) goed wordt voorspeld, is dit
in het geval van aggregaataandelen 56 ~, zodat de genormaliseerde overall
prediction succes index gelijk is aan 0.11.

Tabel 5.2.14 Voorspelmatrix van de keuze tussen aanliggend en niet-
aanliggend ( tweede keaze).

voorspelde keuze
aanliggend niet-aanliggend

------------------------------
waargenomen aanliggend
keuze niet-aanliggend
---~--------------------------

267 35
94 51

totaal 36t 86

totaal
--a-----
302
145

447

In Tabel 5.2,15 presenteren we een aantal elasticiteiten. Daarbij valt
op dat met name de directe en kruiselasticiteiten met betrekking tot de twee
werkgelegenheidsvariabelen tamelijk hoog zijn. Een hogere "labor t~~rnover"
of een verminderde arbeidsmarktconcurrentie in de niet-aanliggende regio
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heeft grote effecten op de kans dat een individu deze regio als werkregio
zal kiezen. Ook de afstand en de werkloosheid hebben een redelijk hoge
elasticiteit. Daarentegen zijn de meeste individ~~ele karakteristieken veel
minder belangrijk. Alleen de factor leeftijd heeft nog enige invloed op de
k e~l z e .

Tabel 5.2.15 Directe e~ 'rir~iselasticiteiten voor de ke!ize tussen aanliggend
er, niet-aaaliggend (tweede ke!~ze).

variabele
---------:~-------------
Vervolgopbrengst
Leeftijd
Grootte huishouden
Werkstat~is partner
Inkomen
Eigendomsverhouding
Afstand
Werkgelegenheid (abs.)
Werkgelegenheid (rel.)
Werkloosheid

directe elasticiteit
aanliggend niet-aanl.
--------------------~-

0.54 0.11
0.31 ~
0.10 ~
0.06 ~

-0.04 ~
0.07 ~

~0.3t -0.92
0.22 8.92
2.62 6.12

-0.64 -1.18

kruiselasticiteit
aanliggend niet-aanl.

-0.05 -1.13
~ -0.64
~ -0.10
~ -0.12
~ 0.08
~ -0.14

0.44 0.66
-4.28 -0.49
-2.99 -5.46
0.57 1.35

---------------------------------------------------------------------------

We kunnen ten aanzien van de tweede keuze concluderen dat het waargeno-
men ke~~zegedrag moeilijk kan worden gereproduceerd. Met name de determinan-
ten voor degenen die opteren voor werken in de niet-aanliggende regio zijn

moeilijk te achterhalen. De vervolgopbrengst speelt geen significante rol.

De modelkwaliteit is in het algemeen enigzins mager. Uit de elasticlteiten
blijkt dat de keuze gevoelig is voor veranderingen in de situatie op de

arbeidsmarkt, de afstand en de leeftijd. Andere individuele of huishoudens
specifieke karakteristieken spelen na~~welijks een rol.

5.2.8. De generatie van de mobiliteit (eerste keuze)

In de laatste keuze die we bespreken, de eerste keuze ~~it de beslis-

singsboom, wordt door het individu gekozen of de werkregio al dan niet

gelijk is aan de oude woonregio. Als dit niet zo is, ontstaat er ruimtelijke
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mobiliteit, hetzij in de vorm van pendel, hetzij in de vorm van migratie. In
de steekproef kiezen 2494 personen voor werken in de oude woonregio, terwijl
447 personen voor het tweede alternatief kiezen. Capaciteitsproblemen van
het computerprogramma maken het noodzakelijk het aantal cases te verminde-
ren. We passen hiertoe een zgn. "choice-based" stratificatie toe. Uit de
groep van 2494 personen die voor het eerste alternatief (geen mobiliteit)
hebben gekozen worden random 228 personen getrokken, terwijl ~~it de de groep
van 447 personen die voor het tweede alternatief (wel mobiliteit) kiezen
random 223 personen worden getrokken. Dit heeft uiteraard als consequentie
dat de te maximaliseren likelihoodfunctie moet worden aangepast. Maddala
(1983, p.75 en pp.9o-91) suggereert rekening te ho~~den met deze verschillen
in steekproeffracties door gebruik te maken van een gewogen likelihoodfunc-
tie. Deze suggestie is door ons overgenomen.

De waargenomen keuze wordt verklaarbaar geacht met behulp van een
elftal attributen. Allereerst hanteren we 7 individa-specifieke attributen,
die allen van een alternatief-specifiek karakter zijn en worden toegerekend
aan het eerste alternatief (geen mobiliteit), behalve de variabele vervolg-
opbrengst die wordt toegerekend aan het tweede alternatief (wel mobiliteit).
Het betreft hier de variabelen vervolgopbrengst, grootte van het huishouden,
leeftijd, eigendomsverhouding, werkstatus partner, inkomen en beroep. Daar-
naast worden vier generieke variabelen op macro-niveau gebruikt, nl. af-
stand, werkgelegenheid, werkloosheid en gemiddeld loon. Deze variabelen
worden nu kort toegelicht.

1. De vervolgopbrengst uit de lagere takken van de beslissingsboom.
Voor het eerste alternatief (g~een mobiliteit) bestaat geen vervolgopbrengst.
Personen, die voor dit alternatief gekozen hebben krijgen een hypothetische
vervolg~pbrengst voor het tweedz alternatïef (wel mobiliteit) toegerekend op
basis v~n de waarde hiervan voor hun "dubbelganger~ die wel dit alternatief
gekozen ~eeft. Deze d:ubbelganger wordt geconstrueecd op basis van gegevens
omtrent woonregio, leeftijd en huishouáenssamenstelling. We verwachten een
posítief tteken.
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2. De grootte van het huishouden. We verwachten dat grotere huishoudens

minder mobiel z~~llen zijn en eerder zsllen kiezen voor het eerste alterna-

tief, vandaar dus naar verwachting een positief teken.

3. De leeftijd. Oudere personen zijn in het algemeen minder mobiel en

daarom wordt een positief teken verwacht.

4. De eigendomsverhouding. Personen die in het bezit zijn van een eigen

woning zijn in het algemeen minder mobiel, een positief teken d~as.

5. De werkstat~is van de partner. Ook dit is een mobiliteitsremmende

factor en we verwachten een positief teken.

6. Het inkomen. Deze variabele herbergt wederom twee tegengestelde

faetoren, nl. enerzijds het effeet dat hogere inkomens meer mobiel zijn en

een breder arbeidsmarktgebied bestrijken, anderzijds dat hogere inkomens hun

locatiewensen optimaal kunnen invullen en daarbij zo weinig mogelijk reis-

kosten wensen te maken. Het teken is onbepaald.

7. Het beroeP. Dít is een controlevariabele, omdat de steekproef een

aantal personen bevat die als zelfstandige werkzaam zijn. Uoor deze catego-

rie is een ruimtelijke scheiding van woon- en werkplaats niet gebr'~ike-

lijk.We verwaehten een positief teken.

8. De afstand. Kennis omtrent de mogelijkheden op de arbeidsmarkt neemt

af naarmate de afstand toeneemt. Dit resulteert in een negatief teken.

9. De werkgelegenheid. Naarmate de omvang van de werkgelegenheid in de

eigen woonregio voldoende groot is bestaat er minder noodzaak tot het kiezen

van een andere werkregio. We verwachten een positief teken.

10. De werkloosheid. Ook dit is een indicatie voor de situatie op de

locale arbeidsmarkt ten opzichte van die erbuiten. We verwachten een nega-

tief teken.
11. Het gemiddelde loon. We verwachten dat in het geval dit gemiddeld

loon in de o~~de woonregio duidelijk lager is dan elders, men eerder zal

besluiten tot ruimtelijke mobiliteit, een positief teken dus.

De schattingsresultaten zijn vermeld in Tabel 5.2.16. Uit de resultaten

blijkt dat in eerste ronde de werkstatus van de partner en de werkloosheid

beide het verkeerde teken hebben, doch tevens niet significant van nul
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verschillen. We hebben daarom deze twee variabelen bij de tweede ronde
schatting weggelaten. Indien we de bereikte waarde hiervan vergelijken met
de minimaal haalbare waarde (aggregaataandelen) van -312.5 dan resulteert
een likelihoodratio-index van 0.19, hetgeen een goed resultaat is. Voorts is
de parameter van de vervolgopbrengst significant verschillend van nul en
tevens significant verschillend van 1. Er is sprake van een sequentieel-
recursief model zonder volledige ter~gkoppeling.

Tabel 5.2.16 De ~eneratie van de mobiliteit ( eerste keuze): schattings-
res:ltaten.

verwacht
variabele teken

0.16 4.8
0.10 0.6
0.36 3.3
0.87 0.4~ ~

-0.12 -1.5
0.87 2.2

-0.57 -7.7
8.80 2.0
~ ~

0.23 0.2

eerste ronde
parameter t-ratio

tweede ronde
parameter t-ratio

Vervolgopbrengst t
Grootte huishouden t
Leeftijd t
Eigendomsverhouding t
Werkstatus partner t
Inkomen t~-
Beroep t
Afstand -
Werkgelegenheid t
Werkloosheid -
Gemiddeld loon t
~-------------------------------
Loglikelihood

0.16 4.7
0.10 0.6
0.35 3.4
0.89 0.4

-0.03 -o.t
-0.12 -1.4
0.87 2.2

-0.57 -7.5
8.83 1 .7
0.36 0.1
0.23 0.2

-253.t -253.5

De voorspelmatrix staat weergegeven in Tabel 5.2.17. In totaal zijn 343
van de 451 gevallen goed voorspeld, een succespercentage van 76 ~ derhalve.
De genormaliseerde overall prediction succes index ís gelijk aan 0.26,
hetgeen een goed resultaat ís.

Tenslotte zijn de elasticiteíten weergegeven in Tabel 5.2.18. USt Tabel
5.2.18 kan worden afgeleid, dat een aantal elasticiteíten zeer klein is.
Veranderingen in de vervolgopbrengst zijn voor de keuze duidelijk relevant,
terwijl ook vergroting van de afstand tot andere regio's de kans op mobili-
teit sterk doet verminderen. Vergroting van de locale werkgelegenheid, een
oudere bevolking en toename in het eigen woningbezit hebben allen een grote
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positieve invloed op de kans in de oude woonregio te blijven werken en
verminderen de kans op interregionale mobiliteit.

Tabel 5.2.17. Voorspelmatrix generatie van de mobiliteit (eerste ke~ze)

voorspelde keuze
niet mobiel mobiel

----------------------------
waargenomen niet mobiel
keuze wel mobiel

totaal

181 47
61 162

242 209

totaal

228
223

451

Tabel 5.2.18. Directe en kr~liselasticiteiten voor de generatie van de
mobiliteit ( eerste keuze)

directe elasticiteit
Variabele niet mobiel mobiel
-----~---------------------------------------------
Vervolgopbrengst
Grootte huishouden
Leeftijd
Eigendomsverhouding
Inkomen
Beroep
Af stand
Werkgelegenheid
Gemiddeld loon

~ 1.47
0.03 ~
0.50 ~
0.05 ~

-0.13 ~
0.03 ~

-0.16 -0.64
0.82 0.96
0.26 0.26

kru ise lastic iteit
niet-mobiel mobiel
--------------------
-1.44 ~

~ -0.03
~ -0.51
~ -0.05
~ 0.13
~ -0.03

0.62 0.16
-0.94 -o.e4
-0.26 -0.26

---------------------------------------------------------------------

5.2.9. Samenvatting en slotconcl~lsies

In deze paragraaf is een model ontwikkeld dat de ruimtelijke mobiliteit

van arbeidskrachten in het Noorden des Lands in de periode 1978-1981 ver-

klaart. Het model is een toepassing van de ruimtelijke discrete keuze theo-

rie en heeft de vorm van een nested logit model met een zestal deelkeuzen.

De structuur van het model is vastgelegd via de beslissingsboom. Uit een

empirische invulling van deze beslissingsboom met het datamateriaal blijkt

dat van de 2494 cases er 447 (ofwel 15 ~) kunnen worden aangemerkt als
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ruimtelijk mobiel. Deze 447 gevallen hebben in 1981 een werkregio die ver-
schilt van hun woonregio in 1978. De mogelijke opties voor deze gevallen
zijn pendel vanuít de oude woonregio, migratie naar de nieuwe werkregio, of
zelfs een combinatie van pendel en migratie via een derde regio. Voorts is
het uiteraard mogelijk dat personen alleen hun woonregio hebben veranderd
terwijl hun werkregio wel gelijk blijft aan hun oude woonregio. In dat geval
zou de migratie uit die regio gepaard gaan met pendel naar die regio. Dit
laatste verschijnsel wordt door velen als karakteristiek voor de desurbani-
satie gezien.

We constateren dat het overgrote deel van de 447 gevallen mobie 1 zijn
binnen het noorden des lands. Een klein gedeelte, 88 cases, verlegt zijn
woon~en werklocatie naar een ander deél van Nederland. In het merendeel (255
cases) is er sprake van pendel, terwijl in 192 gevallen sprake is van migra-
tie. Opvallend is dat van de bovengenoemde desurbanisatie in het Noorden des
Lands, zelfs over een periode van 4 jaar gemeten, bijna geen sprake is. De
groep mensen die bewust migreren naar een andere woonregio en tegelijkertijd
blijven werken in hun oude woonregio is dermate klein (11 gevallen) dat deze
niet in de analyse zijn betrokken. Mogelijke verklaringen voor dit ver-
schijnsel zijn dat het Noorden relatief weinig geurbaniseerd is en qua
woonkwaliteit geen grote onderlinge verschillen tussen regio"s laat zien.
Bovendien speelt mogelijk de regio-indeling als zodanig een rol. De door ons
gekozen indeling is evenwel degene met het hoogste niveau van ruimtelijke
detaillering die door het CBS wordt vrijgegeven.

De zes deelkeuzemodellen zijn afzonderlijk geschat doch wel in een
bepaalde volgorde teneinde rekening te houden met mogelijk recursieve rela-
ties tussen de keuzen. De kwaliteit van de modellen is ge~valueerd middels
een tweetal validatiecriteria, nl. de likelihoodratio-index en de genormali-
seerde overall prediction succes index.

In Tabel 5.2.19 geven we een overzicht van de bereikte resultaten. Het
blijkt dat twee modellen, namelijk die voor de tweede keuze en die voor de
vijfde keuze relatief magere resultaten te zíen geven. De kwaliteit is
slechts lichtelijk beter dan wat op basis van de a priori informatie omtrent
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de aggregaataandelen van de alternatieven reeds haalbaar kan worden geacht.

De overige vier modellen geven zeer goede resultaten. We concl~aderen daarom

dat in het algemeen van een goede modelkwaliteit kan worden gesproken.

Tabel 5.2.19 Overzicht van de kwaliteit van de zes ke~lze[rpdellen.

keuze omschrijving likelihoodratio- genormaliseerde
index overall prediction

succes index

1---wel of geen-mobiliteit 0.19 0.26
2 aanliggend~niet aanliggend 0.11 0.11
3 werklocatieket~ze aanliggend 0.26 0.27
4 woonlocatiekeuze aanliggend 0.63 0.48
5 werklocatieke~lze niet-aanliggend 0.12 0.10
6 woonlocatieke!~ze niet-aanliggend 0.33 0.39

Vervolgens bezien we de parameters van de vervolgopbrengsvariabelen die

in het nested logit model een eruciale rol spelen. Er zijn in het totale

model een viertal van dergelijke terugkoppelingsmogelijkheden aangebracht.

De res~altaten zijn weergegeven in Tabel 5.2.20

Uit Tabel 5.2.20 kan worden afgeleid dat van de vier pararr~ters voor de

terugkoppeling er twee significant van nul verschillen en er twee gelijk aan

nul verondersteld kunnen worden. Zoals we in par. 2.2.1 hebben laten zien

betekent een parameter die niet significant afl~ijkt van nul, dat er geen

sprake is van een terugkoppeling en de keuz?n pu~lr sequentieel, conditioneel

worden gemaakt. Een parameter die niet significant afwijkt van 1 betekent

dat de keuzen in principe simultaan gemaakt worden en er geen sprake is van

enige sequentiéle structuur. De parameters die significant versehillen van 0

en van 1 geven aan dat er sprake is van een gedeeltelijke terugkoppeling: er

is noeh sprake van volledige sequentialiteit noch van volledige simultani-

teit. Deze sit~latie is als sequentieel-recursief omschreven. We zien uit de

resultaten dat de beslissíng al dan niet mobiliteit te vertonen voor een

deel wordt be3nvloed door de verwachte opbrengsten in de tweede keuze (02-~1)
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en dat de tweede keuze (aanliggend of niet-aanliggend) niet significant
wordt be~nvloed door navolgende keuzen in de beslissingsboom. De dominantie
van de werkplaatskeuze boven de woonplaatskeuze, die in par. 2.2.1 is ver-
ondersteld wordt in het geval van korte afstand relocatie (aanliggend) niet
ondergraven. In dit geval is er geen sprake van enigerlei terugkoppeling,
dit in tegenstelling tot. het lange afstands geval (niet-aanliggend) alwaar
besloten moet worden tot een simsltane keuze van woon- en werkplaats.

Tabel 5.2.20 Ter:agkoppelingsparameters in het totale model

parameter omsehrijving waarde x0 x1 interpretatie
----------------------------------------------------------------------------
04~ wonen-~werken (aanliggend) 0 nee ja sequentieel
06~5 wonen-~werken (niet-aanliggend) 0.77 ja nee simultaan
03 ~i2 werken-~aanliggendlniet-aanliggend 0.33 nee ja sequentieel
02~1 aanliggend~niet-aanliggend-~mobiliteit 0.16 ja ja sequentieel-

recursief

Tenslotte bezien we de afzonderlijke modellen meer specifiek en verge-
lijken daarbij eerst de woonlocatiekeuzemodellen en de werklocatiekeuzemo-

dellen onderling.
De beide woonlocatiekeuzemodellen vertonen duidelijke verschillen. Indien de
nieuwe werklocatie relatief dichtbij de o~~de woonregio ligt (aanliggende
regio~s) besluit ruim 72 ~ te gaan pendelen en de rest te migreren, terwijl
wanneer de afstand veel groter is de situatie omgekeerd ligt. Beide modellen
leveren goede resultaten, zowel in termen van de likelihoodratio-index als
in voorspelkwaliteit. De set van attributen is verschillend. Terwijl de
grootte van het huishouden en de arbeidsmarktparticipatie van de vrouw in

het korte afstands geval (vierde keuze) wel relevant zijn, is dit niet
langer het geval bíj beslissingen tot relocatie over grotere afstand. Blijk-

baar spelen deze indicatoren van de huishoudenscontext alleen in het geval
van een potentiële relocatie over korte afstanden. Wat de elasticiteiten

betreft valt op dat bij een korte afstands relocatie migratie veel afstands-
gevoeliger is dan pendel, terwijl het omgekeerde geldt bij lange afstands
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relocatie. Een toename van de leeftijd tast de kans op pendel in beide

afstandssit~~aties ongeveer gelijkelijk aan, terwijl de kans op migratie in

het korte afstands geval veel sneller daalt dan bij het lange afstands

geval. Dit kan worden geKnterpreteerd als een sterk verminderde remmende
invloed van leeftijd op de migratiegeneigdheid wanneer de werklocatie verder

verwijderd is van de oude woonregio.
Een vergelijking van de beide werklocatieke~izemodellen leert dat deze

d~~idelijk verschillen in kwaliteit. Afstand en werkgelegenheid spelen in het

korte afstands relocatiegeval een veel sterkere rol dan in het lange af-

stands geval. Werkloosheid is alleen in het geval van lange afstands reloca-

tie van belang, wellicht een indicatie dat dit te maken heeft met de beeld-
vorming die personen van een bepaalde regio hebben bij mogelijke migratie

over grotere afstand. Een ander belangrijk onderscheid t~issen beide modellen

is dat in het korte afstands geval er geen relatie bestaat met de mogelijke
uitkomsten van de woonlocatfekeuze die erop volgt, terwijl in het lange

afstands geval de concl~isie is dat woon- en werklocatie sim~lltaan worden

gekozen. Tenslotte is de (event:iele) werkregio van de (event~iele) partner

een belangrijke determinant bij het kiezen van een werkregio. Dit betekent

dat men de keuze van de werklocaties op elkaar afstemt.
Wat de tweede ke~~ze betreft, is geconcludeerd dat vooral de leeftijd,

de participatie van de partner en het bezitten van een eigen woning, naast

macro-variabelen als de werkgelegenheid van belang. Andere indfviduele of

regionale variabelen spelen nauwelijks een rol. Tenslotte ís in de eerste

keuze, waar de mobiliteit wordt gegenereerd met name de leeftijd en het

beroep relevant, naast macro-variabelen zoaLs de afstand tot andere regio`s.

De hoge significantie van deze laatste variabele is een indicatie dat de

mobiliteit in perifere regio`s lager ligt dan elders. Vergroting van de

locale werkgelegenheid, een vergrijzende bevolking en een toename in het

eigen woningbezit leiden tot een daling van de ~~itgaande mobiliteit ~ait de

betreffende regio.

We kunnen de resultaten van het discrete ke~zemodel toelichten door

middel van een drietal zelf geconstrueerde casusposities (zie voor een
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dergelijke benadering Nakamura en Nakamura, 1981). Deze drie cases zijn
weergegeven Sn Tabel 5.2.21

Tabel 5.2.21 Uitgangssit~latie (1978) van een drietal cases

Variabele Case A Case B Case C
~---------------------------------------------------------------------
Type huishouden Alleenstaande Gezín zonder Gezin met

man kinderen 3 kinderen
Leeftijd man 25 jaar 30 jaar 50 jaar
Inkomen 18000 50000 60000
Beroepsgroep loondienst loondienst zelfstandíge
Eigendomsverhouding huurder huurder eigenaar
Woonlasten~jaar 3000 8000 9000
Woonregio 1978 Zuidoost Drenthe Over.Groningen Noord-Drenthe
Werkregio partner n.v.t. Over.Groningen n.v.t.

Case A kan worden omschreven als een jongeman met een laag inkomen,
woonachtig in een regio (Emmen e.o.) met relatief slechte arbeidsmarktvoor-
uitzichten. Case B is dat van een jong stel tweeverdieners, oonachtig in
een meer geurbaniseerd gebied (stad Groningen), met een hoog h~ishoudinko-
men. Case C beschrijft een traditioneel gezin, waarbij de man een zelfstan-
dig beroep uitoefent; men woont in het qua woonmilieu aantrekkelijke Noord-
Drenthe.

We lopen met de hierboven vermelde gegevens voor de drie cases de
beslissingsboom door. De resultaten zijn vermeld in Tabel 5.2.22. Uit deze
resultaten blijkt allereerst dat de kans op m~biliteit alleen redelijk groot
is voor case A. Cases B en C hebben een veel lagere kans op een werkregio

buiten hun oude woonregio. Indien men wel mobiel is, gaat de voorkeur meest-
al duidelijk uit naar een aanliggende werkregio. Alleen voor case B is de
kans op een niet-aanliggende werkregio redelijk groot. Wanneer een aanlig-
gende regio gekozen wordt, blijven cases B en C toch in hun oude woonregio
wonen en verhuist alleen de jongeman uit Zuidoost-Drenthe. Wanneer een niet-
aanliggende werkregio wordt gekozen gaat de voorke~ir uit naar het Westen des

Lands. Alleen case B gaat, vanwege de werkzaamheden van de partner, liever
in het Overige Noorden des Lands werken. Alle cases gaan overígens in dit
geval ook in deze nieuwe werkregio wonen.
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Tabel 5.2.22 Res;lltaten voor drie cases.

--------------------------------
kans op
waarvan

waarvan

case A case B case C
----------------------------------------
0.50 0.33 0.30
0.60 0.51 0.98
Z.W.Drenthe N.Drenthe Ov.Groningen
Z.W.Drenthe Ov.Groningen N.Drenthe
o.uo o.u9 0.08
Westen Ov.Noorden Westen

ke~~ze van woonregio ~ Westen Ov.Noorden Westen

unbiliteit
kans op aanliggend
keuze van werkregio
keiize van woonregio
kans op niet-aanliggend
ke~~ze van werkregio

----------------Ic----------------------------------r~---------------------

We kunnen de volgende slotconcl~lsies trekken.

1. De interdependentie van migratie en pendel heeft in het Noorden des

Lands in de període 1978-1981 amper een complementair karakter doch wordt

nadri~kkelijk overheerst door het substit~~tie-aspect. De combinatie van

woonmigratie met tegelijkertijd pendel naar de vroegere woon-werk regio komt

bijna niet voor.

2. In het Noorden is pendel als alternatief duidelijk favorieter dan

migratie, met een "marktaandeel" van ruim 57~. Bij relocaties over korte

afstand kiest zelfs 72~ voor pendel.

3. Het ruimtelijke discrete keuze model geeft in het algemeen een

bevredigende verklaring voor het waargenomen keuzegedrag. Er zijn een twee-

tal significante terugkoppelingseffecten opgespoord. In de beslissing al dan

niet mobiel te worden spelen mogelijke vervolgopbrengsten een belangrijke

rol, terwijl in het geval van lange afstands relocatie de keuze van woonlo-

catie en werklocatie simultaan worden genomen.
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5.3.Female labour s~~pply and the value of commuting time

by

~
Anne van der Veen and Gerard H.M.Evers

5.3.1.Introduction.

One of the most challenging questions in regional ec~.omics is the
estimation of the value of travelling time. Transport economists and urban,
economists have already developed methods for its estimation

Transport economics requires such an estimate in order to evaluate
costs and benefits of investment projects. There have been numerous studies
which tried to handle this problem (see Daly,1978 for a survey).Empirical

evídence suggested that reductions in commuting time were evaluated at about

one third of the individual~s wage rate. This result was based on a standard

research technique by evaluating the demand for travel by different modes or

routes. (See Hensher,1978 for a survey.)

~) University of Groningen,Department of Economics,P.O.Box 800,9700 AV
Groningen,The Netherlands. The authors would like to thank Joop Hartog and

Arie Kapteyn for their comments on an earlier version of this article and
Bertrand Melenberg for research assistance.
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Urban economics has explored the relation between time and money costs

and residential location using the theory of the exponential rent gradient

(Mohring,1961 and Muth,1969). This theory assumes that the rent for housing

space is inversely related to distance from the Central Business District.

Urban economists now presume that differences in accessibility of properties

reflect the discounted value of the future stream of travel costs,including

psychic,operating and time cost differentials. Nelson,1977 , derives an

estimate of the value of time by subtracting the value of capitalized travel

costs and operating costs from property values. A different method is used

by Wales,1978. He incorporates the rent gradient into labour supply analy-

sis. By maximizing a utility function for leisure,housing consumption,

commuting time and a composite good and substituting the rent gradient into

the budget constraint he obtains an estimate of the val~~e of time. The

mainstream literature on labour supply analysis,however, pays no attention

to the problem of the value of time. (Madden and White,1980). Laba.~r econo-

mics,however,fixes residential location and assumes that the work trip will

influence particular aspects of the labour market. Cogan,1981,for in-

stance,investigates the relation between fixed time costs and lab our supply

b~ assuming that with time costs individuals will supply a certain minimum

am~unt of labour. This creates a diseontinuous labour supply curve.

Labour economics paid attention to the relation between commuting time

and the wage rate. Analogous to the theory of the rent gradient the intro-

duction of a spatial wage gradient assumes a positive relation between wages

and commuting time. (Rees,1968 and Rees and Schultz,1970). There is not much

empirical evidence for this theory however.

In this article we estimate the value of time in a labour supply model

incorporating a wage gradient function. We apply the same technique as

Wales,1978 . We restrict ourselves to the labour supply of marríed women for

whom it can be assumed that residence is fixed. In the next section we

discuss the theory of leis~lre,work and commuting time in a utility maximi-

zation framework. Section 3 adds to this system an equation for the wage

gradient. We derive a demand system for leisure,commuting time and the

composite good in section 4,which is next estimated by maximum likelihood.

Section 5 presents the results.
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5.3.2.A model for the choice of leisure,hours of work,commuting time and
consumption

One of the early contríbutions to the problem of the value of time has
been made by Oort,1969. Based on his work we will derive an expression for
the marginal utility of a reduction in travel time.

Assume that the individual maximizes the following utility funetíon:

U - U(L,H,J,C) (1)

where L is hours of leisure ,H is hours of work and J is commuting time,
all measured per week. C is the standard composite good. The individual
faces the time constraint:

L t H t J~ T (2)

and T is total time available per week.
Moreover we have the budget constraint:

C-wHt Y n (3)

where w is the wage rate and Yn is non labour income.
Now if J is a parameter that cannot be influenced by the individual, but can
change as a result of an exogenous event, the total marginal utility of
commuting tíme ís :

dU óU dL } dU dH } óU t óU dC
dJ ~ óL ' dJ óH'dJ óJ óC'dJ (4 )

From the time constraint it can be seen that dJ ~- dJ - 1

Given that dC , dC dH : w(- dL -1)
dJ dH'dJ dJ
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and that for given T and J:

óU óU } óU
dL - w'óC óH

we obtain:

dU óU SU . óU óU óU
- dJ - óH }`~' dC r dJ - óL - óJ (5)

From equation (5) it can be concluded that the marginal ~itility of an exoge-

nous reduction in commuting time equals the marginal~,atility of leisare

minus the marginal ~ltility of travel. Thus if commuting is a disutility then

a reduction in travelling time is evaluated at a valae greater than the wage

rate.
It has to be noted, however, that this result by Oort,1969 is based on

an exogenous redaction in commuting time. Equation (5) does not tell us

anything about behaviour at an optimum point, where J is endogenous. There-

fore attempts have been made to relate travelling time to other explanatorv

variables to be able to deduce an implicit value of time from behaviour at

the optimum point. Wales,1978, for instance, introduces commuting time in a

funetion that explains the price of hou~ing. He then maximizes a utility

f~netion with the composite good, leisire, ho~~sing consumption and commuting

time as arguments. His results confirm standard empirical research wíth an

estimate of the value of time at abo~lt 30 ~ of the wage rate.

In the next section we w111 present a new approach to the val:zation of

time by introducing a relation between commuting time and the wage rate.



-260-

5.3.3.Labour supply and wage gradients.

Without loss of generality we assume the following utility funetion on
the basis of equation (1)

V - V(C,L,J) (6)

We assume that commuting is a disiltility so bJ C 0
In order to work with utilities and positive prices for the three arguments,

we evaluate the function:

V ~ V(C,L,-J)

The índividual faces the time constraint:

L t J t H- T

and the budget constraint:

C-wHt Yn

(7)

(8)

(9)

We add an additional constraint to the equations (7),(8) and (9) which
defines a relation between the wage rate and commuting time.We assume that
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the disutility of comm~ting,as defined in equation (5),will be translated to

higher wages. (See Madden and White,1980 for a general discassion) :

w- g( X, J) - a Xs JY (10)

where X-a vector of exogenous determinants of w, like education, job

experience, etc.

Substitlting (10) and (8) in (9) we get

g(X,J).L t g(X,J).J t C- g.(X,J).T t Yn (11)

This non-linear budget constraint can be linearized by a Taylor expansion

at the optim~.~m point L~, C~, -J~:

C t L.g(X,J~) '(-J) . C-B(X,J~) - H~.ógJ] -

- Yn t T.g(X,J~) t J~.CH~.ó~J] (12)

From this it becomes clear that the price of leis~~re is the wage rate,

g(X,J) but that the price of -J is:

d
p-J L -g(X,J~)-H~.ó~~

or, if we apply (10)'

H . g(X,J)
p-J ~ -g(X,J) t Y . J (13)

An interpretation of eq~~ation (13) can be given by writing down the cost of

a!lnit increase in commuting tíme :
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pJ n 6(X,J) - Y.H ' gJX~J) (i4)

An ir~crease in commuting time costs the individual the earnings of one
hour worktime, but it produces a higher weekly income per commuting
hour: H' gJX'J). This latter effect is due to the wage funetion defined in
equation (10).
The net effect of an increase of commuting time is negative: pJ C 0, because
J is a dis-itility. The price of a decrease is positive: p-J ~ 0.
Note the analogy with work in urban economics which incorporates the annual
reduction in housing expenditures in the price of commuting time. See
Nelson,1977 and Wales,1978. The latter, however, defines the value of an
additional hour of commuting as positive: pJ ~ 0. We return to this point
later on.

5.3.4. Estimation

For the estimation of a lab our supply curve, incorporating commuting
time, we use the Almost Ideal Demand System of Deaton and Muellbauer, 1980.
Their demand equations are in budget share form: the outlay on good i is
divided by full income:

piGiSS m - M-

with pi - price of good GS (1 ~ C, L, -J)
PC ' 1
pL - B(X,J)
P~J - Y.g(X,J) J - g(X,J)

M- full income defined by Yn t T.g(X,J) - Y.H.g(X,J)

Wíthout discusslon, we present the demand equations:

Si a ai } r~ir log(pr) t Bi log(M~A) (15)
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with

log(A) ~ ao t~ ak log(Pk) } 2 rR ak log(Pk).log(Pr) (16)

where the parameters satisfy the restrictions:

Fiai - 1 ~ air ~ 0 Fi Si - 0 r air - 0 air- ~ri

1, r, k- C, L, -J

In our model we have three demand equations, a definition equation for

p-J and a definition equation indicating the condition that the budget

shares sum to unity. This can be sllmmarized by:

~~- F~(p-J, w, Yn) t u~ s FZ(L, -J, w, Yn) t u~ (17)
M

w.L ~ F3(p-J), w, Yn) t u2 ~ F~(L, -J, w, Yn) t u2 (18)~M

p-J.(-J) -
F5(P-J~ w. Yn) t u3 - F6(L, -J, w, Yn) t u3 (19)~

M

~
where M- Y t T.w - Y.w.Hn

To construct a likelihood function to estimate the system we can elimi-

nate one equation,since the budget shares add up to one. We drop the equa-

tion for C. The probability for L and -J now is: (deleting an index for

observations)

P(L, -J) L P(u2, u3) . Jacobian (20)
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where u2 and u3 are defined by (18) and (19) and P(u2, u3) is the joint
probability for u2 and u3 .

We assume u2 ' N(O,a2), u3 " N(0, 03) and zero covariance between
u2 and u3.

The data we use to estimate the model has been derived from the Labour
Mobility Survey, 1982 (IIIA, arbeidsmarktonderzoek NPAO).See Appendix A.

Because we restricted our sample to families where the woman works 15
hours or more per week and a non-zero commuting time,variables L and -J will
be truncated .

J ~ 0 implies -J ~ 0

HLT~L-J~ 15 implies L~ T-J-15

Correcting for this truncation the probability for L and -J nc.-: becomes (See
Maddala,1983 for a survey):

P(L,-J)
P~(L, -J) - -------~------- --------------- (21)-0 r -Jt~-1 5 -

J m P(z2,i3) dT2dT3



-265-

5.3.5.Results

Because of the computatíon of the integral (21) the evaluation of the

likelihood fanction took a considerable amount of computer timeZ.

We present the results for the maximum likelihood estimation in

table 1 3:The coefficients refer to the equations in the demand system (15)-

(16) and the wage eq~lation (10),(parameter Y). The coefficients

a2 and a3 are the standard deviations of the joint density funetion.

Given the values of these coefficients the ~.lneompensated wage elasti-

city of female leisure, measured at the sample mean is -0.20. The income

elasticity is 0.30. With an average value for the wage rate of 9.4 the price

of a reduction in commuting time is 89.7 . Given the formula for

p-~ -w t Y. w J H,this means that an decrease in weekly commuting time

with one hour decreases weekly earnings by 100. dutch guilders.

We can now reconsider the results obtained by Wales,1978 ,who applies a rent

gradient in his !ltility model instead of a wage funetion. In difference from

our work, Wales uses a formula for the value of time based on an increase in

commuting time :pJ. He finds values for the model parameters which force pJ

to be negative (p 221). Rejecting this possibilíty he eliminates observa-

tions which show negative prices and applies an iterative procedure to get

positive prices. It is our view that if commuting time is defined as a

dis~itility pJ has to be negative. This is supported by equation (14). It ís

only by adjusting his data that Wales is able to obtain resalts consistent

with standard empirical results.

Conclusion

In this article we have presented a model for the estimation of the

value of time. In difference from standard empirical research we find an

estimate for the value of commuting time which is greater than the wage

rate.



-266-

Table 1 Female labour supply, consumption and commuting time in an Almost

Ideal Demand System; estimated coefficients

coefficients standard error

aL 2.93 0.1
aC -1.27 0.1

~LC o.38 0.060

~L-J 0.12 0.02

~C-J -0.07 0.02
BL -O.u2 0.02
a~ 0.32 0.02
Y 1.10 0.1
02 0.1b 0.02
a3 O.o9 0.01

~ log likelihood 613.6
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Appendix A

The sample was randomly drawn from the population of all households in

the Netherlands and contains 1299 households with 2681 responding persons

aged 16-6u. For our analysis we selected families where the woman had paid

employment. We selected women who worked 15 hours or more per week. In

addition we restricted the sample to women who had only one job, who were

employees and who had a non-zero commuting time. These restrictions produced

106 cases which were suitable for our analysis. For estimation of the model

wage rates were taken net of taxes while the wage of the male spouse is

considered to be non-labour income of the female.
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Footnotes

1 Deleting stars for the variables.

2 For the integral we used routine D01DAF from the NAG FORTRAN library.
For the maximum likelihood estimation we used the program GRMAX written
by G. Rídder, University of Amsterdam.

3 We fixed a0 at O.t,see Deaton and Muelbauer,1980 pp 316.
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HOOFDSTUK 6 EUALUATIE

6.1 Inleiding.

In Hoofdst~~k 1 hebben wij de probleemstelling geformuleerd die we in

dit proefschrift hebben uitgewerkt. Het betrof :

1) Het geven van een economisch theoretische grondslag voor arbeidsmarkt-

participatie, pendel en migratie als mobiliteitscomponenten die het

regionale aanbod van arbeid mede verklaren.

2) Het identificeren en opbouwen van een theoríe die de onderlinge samen-

hang van pendel, migratie en deelname beschrijft.

De vraag die we in dit afsl~litende hoofdstïlk aan de orde willen stellen

is in hoeverre we met ons empirisch materiaal de theorieën voor het

regionale aanbod van arbeid hebben k~annen toetsen. Daarbij moet onderscheid

gemaakt worden t~issen het macro- en het micro-niveau. Immers voor de theorie

van het regionale aanbod van arbeid en de interrelatíes tussen pendel,

migratie en deelname zijn zowel macro- als micro-modellen gepresenteerd.

Deze opdeling in micro en macro roept al vrij snel de vraag op, welk

aggregatieniveau n~a de voorke:~r verdient. Op dit probleem ís eigenlijk al

ingegaan aan het begin van Hoofdst~~k 3. Daar ís gesteld dat de micro-

economische theorievorming de voorkeur verdient en we dat bij een analyse op

macro-niveau eigenlijk maar moeten hopen dat de micro-economische

onderbouwing zo goed mogelijk tot zijn recht komt. Na de presentatie van de

macro-modellen van het regionale aanbod van arbeid en na de empirische

~itwerking hiervan k~~nnen we dit standpunt enigszins aanpassen. We gaan

allereerst in op de theorievorming en daarna op de gevonden empirisehe

resultaten.

6.2. Een literatr~rimpressie.

Een rigoreuze ke~ze ten gunste van de micro-economie kan worden genuan-

ceerd door wat minder nadruk te leggen op het individ~aele gedrag en het
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paradigma van de keuzevrijheid. Zo refereert Clark (1982. p.43) aan een
studie van Moore en Clark (1980) waarin wordt gesteld dat de buitengewone
aandacht voor het centraal stellen van het individuele gedrag kan leiden tot
het vergeten van de grotere, maatschappelijke elementen die uit dit gedrag
resulteren. Moore en Harris (1979) stellen dat in feite alleen het geaggre-
geerde gedrag maatschappelijk relevant is. Bovendien worden individuele
beslissingen in verregaande mate beinvloed door locale en nationale beleids~
maatregelen (zie ook Sheppard, 1980 voor een grondige kritiek). Dit stand-
punt wordt in Mueller (1982) duidelijk gemaakt door een citaat van de
schrijver Arthur Conan Doyle, die zijn hoofdpersoon Sherlock Holmes in het
boek "The sign of four" het volgende laat zeggen:

"While the individual man ís an insoluble puzzle, in the aggregate he
becomes a mathematical certainty. You can, for example, never foretell
what any one man will do, but you can say with precísion what an
average nUmber will be up to. Indivíduals vary, but percentages remain
constant."

Het NEI (1980a, p.14-16) stelt verder dat er geen duidelijke definitie
best aat van wat een gedragsmatig model is. Modellen behoeven niet gedesag-
gregeerd te zijn om het predicaat "gedragsmatig" te verkrijgen. Bovendien
zijn veel gedesaggregeerd modellen alleen gedragsmatig genoemd omdat ze
mícrordata gebruiken en is de theoretische kwaliteit soms dubieus. Zo houden
veel gedesaggregeerde modellen geen rekening met onvolledige informatie, is
de defíniëring van de keuzeset zwak onderbouwd en worden allerlei individu-
ele en institutionele constraints slechts in vereenvoudigde vorm opgenomen
of zels verwaarloosd. Cardner (1981) onderstreept het belang van sociale en
ínstitutionele factoren bij het analyseren van migratiegedrag, alsmede de
geografische context waarbinnen het individu opereert. Tenslotte stelt Anas
(1981, p.225) dat:

"..models estimated from aggregated data will be far more adaptable to
practical prediction ... and policy analysis than the disaggregate
models, if it can be shown that the coefficients of such aggregate
models have an acceptable level of behavioral validity."

Er zijn slechts weinig studies die een empirische vergelijking van
macro- en microrbenaderingen nastreven. Een van deze studies i s die van
Navratil en Doyle (1977). Zij verklaren interregionale migratie via twee
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modellen, nl. een geaggregeerd en een gedesaggregeerd model. De auteurs

concl:lderen dat (p.1553): "...the process of aggregation seriously distorts,

or at least masks, some of the factors important to the individ~~al~s deci-

sion to migrate" en spreken een duidelijke voorkeur uit voor het gebruiken

van het gedesaggregeerde model. Daarbij díent te worden aangetekend dat

Navratil en Doyle naast persoonlijke karakteristieken van de migrant ook

(als macro-variabele gemeten) gebiedskenmerken, zoals de situatie op de

arbeidsmarkt, in het gedesaggregeerde model hanteren. Dit laatste pleit voor

een soort synthese van macro- en micro-benaderingen, waarbij de basis micro-

economisch van aard is en gerepresenteerd wordt door persoonlijke karakte-

ristieken, terwijl geografische en institutíonele factoren die het indivi-

duele gedrag mede bepalen, worden weergegeven door macro-variabelen.

6.3 Resultaten van eigen onderzoek.

Als we ons op de specifieke resultaten richten van ons micro-en macro-

empirisch onderzoek dan is het allereerst van belang op te merken dat de

chronologíe van ons onderzoek macro en daarna micro is geweest. Deze op het

eerste oog wat merkwaardige volgorde is tot stand gekomen door de omstandig-

heid dat we ons eerst gericht hebben op het bestaande onderzoek voor het

regionale aanbod van arbeid en pas later op de toen opkomende micro-econo-

misch~ toepassingen.

We hebben ons vooral gericht op onderzoeksvelden die (in Nederland) nog

niet waren afgedekt. Dat betekende dat voor het macro-onderzoek aandacht

besteed diende te worden aan de determinanten van deelname aan het beroeps-

leven en pendel, en in de tweede plaats aan de interaetie van de drie aan-

bodcomponenten. Voor het micro-onderzoek hebben we ons vooral gericht op de

interactie van migratie en pendel aan de ene kant en deelname en penjel aan

de andere kant. Vanwege gebrek aan verdere data kon niet de relatie tussen

deelname, migratie en pendel worden onderzocht. We zouden dan de beschikking

gehad moeten hebben over data die de verandering in participatie over een

bepaalde periode op een adequate wijze zou moeten verklaren. Deze waren voor

Nederland echter niet beschikbaar.
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6.3.1.Resultaten van macro-onderzoek.

Wat betreft de maero-economische resultaten van onderzoek naar de
determinanten van elk van de drie arbeidsaanbodcomponenten afzonderlijk (zie
Hoofdstuk 3 en 4) blijkt dat in principe goede verklaringen voor het waar-
genomen macro-gedrag kunnen worden verkregen. De via macro-gegevens gemeten
de~~, minanten vertonen in het algemeen de volgens de micro:-theorie gewenste
samenhang ("het goede teken") terwijl ook de "goodness-of-fit" steeds rede-
lijk is. We merken op dat de macro-modellen ook geheel eigen (los van de
micro-theorie) resultaten produceren. Zo is voor deelname aan het beroeps-
leven bij het gebruík van macro-deelnemingspercentages het teken van de
loonvariabele per definitie bepaald, wat niet het geval is blj micro-onder-
zoek. De oorzaak ligt in het specifieke gebruik van macro-gegevens.

Indien de interdependentie van deze componenten centraal wordt gesteld
resulteert een maero-ecor,a:-~sch simultaan model dat in par. ~.3 theoretisch
is weergegeven en in Hoofdstuk 4 wat de empírische resultaten betreft.
Alhoewel een aantal knopen moesten worden doorgehakt ten aanzien van de
specificatie van enkele vergelijkingen bezit het sim~.alt ane model een rede-
lijk statistische kwaliteit. De suggestie van Anas (zie par. 6.2) om de
gedragsmatige waarde van de coefficienten te bezien hebben we gevolgd door
een aantal elasticiteiten van deze componenten m.b.t. de nationale en regio-
nale werkloosheid te berekenen. De resultaten van deze berekening zijn
weergegeven in Tabel 6.1.

Uit de resultaten blijkt allereerst dat er een netto "discouraged
worker effect" bestaat. Wanneer de nationale werkloosheid toeneemt zal de
participatie van vrouwen aan het beroepsleven dalen. De elasticiteit is
evenwel niet buitengewoon groot, hetgeen betekent dat deelname van vrouwen
slechts voor een beperkt deel door werkloosheid wordt beinvloed. Stijging
van de nationale werkloosheid heeft verschillende ~~itwerkingen op pendel en
migratie. Terwijl de migratie duidelijk terugloopt zal de pendel ceteris
paribus toenemen. In het algemeen zal een stijging van de nationale werk-
loosheid een netto negatief effect hebben op de ruimtelijke mobiliteit. De
toename van pendel is niet voldoende om de daling van de mlgratie te compen-
seren. De daling van migratie en de stijging van pendel kan ook duiden op
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het risicogedrag van aanbieders van arbeid. Blijkbaar verkiest men in een

dalende conjunct~~;ir voor niet teveel veranderingen tegelijk. In plaats van

migratie naar een bepaalde werkregio wordt liever eerst gependeld en behoudt

men vooralsnog de h~aidige woonplaats.

Wanneer de elasticiteiten m.b.t. de regionale werkloosheid worden

bezien, blijkt dat de rlimtelijke mobiliteit op de door ons verwaehte wijze

reageert op veranderingen op de regionale arbeidsmarkt. Bij een stijgende

werkloosheid in een bepaalde regio zullen inkomende migratie en pendel dalen

en ~itgaande migratie en pendel in omvang toenemen. Terwijl ~aitgaande migra-

tie niet zeer elastisch is, geldt dit niet voor uitgaande pendel. Deze

reageert fors op verslechteringen op de regionale arbeidsmarkt. Ook dit is

gedragsmatig verklaarbaar. Immers, bij een slechter wordende regionale

arbeidsmarkt zal men eerst trachten via pendel de zaak nog even af te wach-

ten en niet meteen besluiten tot migratie met alle daaraan verbonden compli-

caties.
We kunnen concluderen dat het simultane model coefficienten heeft

opgeleverd die een redelijke gedragsmatige waarde hebben. Nader onderzoek

zal moeten uitwijzen in hoeverre dit macro-model een voldoende mate van

voorspelkracht bezit.

Tabel 6.1 Elasticiteiten van het sim~ltane model (de gemiddelde waarde van
de variabelen is vermeld tlssen haakjes)

elasticiteit van met betrekking tot veranderingen in
de endogene natíonale werkloosheid regionale werkloosheid
variabele (2,n2) (2.15)
-------------------------------------------------------------------------
deelname van vrouwen (33.8) -0.03 -0.03
regionale immigratie (1.58) -0.26 -0.27
regionale ~iitmigratie (1.53) -0.26 0.14
reg. inkomende pendel (1.97) 0.11 -0.23
reg. ~litgaande pendel (2.21) 0.19 0.57
---------------------------------------------------------------------

Afgezien van de duidelijke interrelatie t~lssen migratie en pendel loopt

de interactie t:~ssen de drie aanbodcategorieë voornamelijk via de werkloos-

heidsvergelijking. Er kon geen relatie worden vastgesteld t~~ssen macro-

deelname aan het beroepsleven en de netto pendelstromen.
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6.3.2.Resultaten van micro-onderzoek.

Ondanks de redelijke gedragsmatige waarde van het macro-model heeft
deze benadering van de probleemstelling van de st~die een aantal bezwaren.
Omdat beslissingen m.b.t. woonlocatie, deelname en werklocatie essentieel op
het mícro-niveau tot stand komen kunnen macrorvariabelen een niet-adequaat
beeld opleveren. Zo maakt het NEI (1979) duidelijk dat de beeldvorming
omtrent deze interdependentie in belangrijke mate wordt bepaald door de
ke:xze van het analyseniveau. Indien macro-gegevens worden gebr:likt ligt het
voor de hand de d,~idelijk aanwezige correlatie t~~ssen ~~itgaande migratie en
inkomende pendel (zie ook Hoofdst~~k 1 van dit proefschrift) te interpreteren
als het res~iltaat van een suburbanisatieproces. Wanneer echter gebruik wordt
gemaakt van micro-gegevens blijkt dat deze macro-uitkomsten de res;lltante
zijn van een aantal tegengestelde ontwikkelingen. De correlatie draagt voor
een deel een pseudo-karakter omdat het niet om dezelfde personen gaat. Het
NEI concl~ideert dan ook dat de bestaande verwachtingen m.b.t. de s~~burbani-
satie niet geheel overeenstemmen met de feiten op micro-niveau. Een derge-
lijke "ecological fallacy" treffen we ook zelf aan in de ar.alyse van de
woonplaats- en werkplaatskeuze in Noord-Nederland, alwaar onèu.iks de d~lide-
lijke samenhang op macro-nivea:z het aantal echte suburbanisatiegevallen
minimaal is (zie Hoofdst:ak 5). De relatie ttzssen herlocatie (van woonplaats
enlof werkplaats) en pendel ligt blijkbaar ingewikkelder dan vaak wordt
verondersteld en reehtvaardigt daardoor een micro-benadering (zie NEI, 1979,
PP.6-17).

In dit proefschrift is op diverse wijzen ingegaan op de analyse van de
interdependentie met behulp van micro-gegevens. Zo is een discreet ke:~ze-
mode 1 ontwikkeld om de woonplaats- en werkplaatsbeslissingen op individueel
niveau te modelleren. Tevens is een model ontwikkeld dat de relatie t~~ssen
deelname aan t~et beroepsleven, aantal uren werk en pendeltijd analyseert
voor vrouwen. De conlusie van het discrete ke~~zemodel is dat een redelijke
verklaring van het waargenomen ke~zegedrag kan worden verkregen indien naast
persoonlijke kenmerken ook gebiedskenmerken in de beschouwing worden betrok-
ken, een resultaat dat in overeenstemming is met de in par. 6.2 aangeduide
conclusie van Navratil en Doyle. Overigens zij opgemerkt dat geheel volgens
de theorie in par. 2.2.3., waarin voor samenlevongsverbanden de relatie
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t~~ssen migratie en deelname wordt onderzocht, we in het díscrete ke~~ze model

voor de globale ke~ize van het werkgebied ( aanliggende of niet-aanliggende

regio), een signifikante relatie vinden voor de werkstat~~s van de partner.

Met andere woorden deelname van de partner verkleint de kans op ruimtelíjke

mobiliteit over grotere afstand. Een duidelijke aanwijzing voor verder

onderzoek naar de interrelatie t~ssen deelname en migratie.

Wat betreft de relatie t~issen arbeidsaanbod en pendeltljd kon via een

vraagsysteem voor consumptie, vrije tijd en pendeltijd zowel de interrelatie

tussen arbeidstijd en pendeltijd als de relatie t~~ssen loonvoet en pendel-

tijd worden geanalyseerd. De laatste interpreteerden we als de gereduceerde

vorm van de bid-rent curve, zodat we indirect ook de ke;lze van de woonloca-

tie analyseerden.

6.4 Conclusie

Het totaal overziend k~~nnen we stellen dat de analyse van de drie

arbeidsaanbodcomponenten afzonderlijk (de partiële modellering) op macro-

niveau een goede aansl~~iting biedt met de onderliggende micro-economische

theorie. Voor wat betreft de sim~,altane analyse van deze componenten kunnen

we stellen dat in de micro-benadering meer duidelijkheid gevonden kon worden

voor relaties t~~ssen de drie door ons onderzochte arbeidsaanbodcomponeneten.

Op macro-niveau kon alleen een significante relatie tussen migratie en

pendel worden gemodelleerd. De relaties met deelname aan het beroepsleven

verlopen via de door ons meegem5delleerde regionale werkloosheid. Het door

ons ontworpen macro-model heeft verder als belangrijk bezwaar dat teveel

rekening geho~aden moet worden met "spurio~~s correlations", die telkens ad

hoc aanpassingen binnen het model vereisen.
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SUt1MA4Y.

Supply of labour in a region is composed by labor force participation,
migration and comm~tins. For these three components we give in this thesis
the micro- and macro tneoretical ~~nderpinning. Moreover we present some
empirical research.

In the introd~zetory chapter we discuss some basic acco~nting principles
with which the relativ? importance of the three s~pply categories can be
meas~red. We introduce the idea that there are interrelations between the
three components of regional labolr s~~pply which call for a simzltaneous
treatment. Chapter 2 and 3 give an overview of the miero- and macro-economic
theory of migration, commzting and labor s~apply. We present a partial
approach as well as sim~zltaneozs models. It is found that the partial theory
with respect to migration and labour sapply is well doalmented. However, in
the literat~~re there is not m~zch attention for comm~~ting. Moreover, except
for labo:~r force participation, the mainstream literature is macro-economic.

In modelling the interrelations between migration, comm~lting and labor
s~zpply on the micro level, we concentrate on the interaction between
migration and comm~lting by means of a discrete choice model and, second, on
the inflience of comm~zting time on labor s:~pply. On the macro level we
develop a simlltaneo:~s model for labor force participation, migration,
comm,lting and unemployment.

Chapter 4 and 5 present empirical research on topics in regional
labo~zr s~~pply which are not dealt with in the (Datch) literatzre. We model
1) The determinants of comm~ating flows.
2) The interrelation between commuting and migration on a macro level with a

discrete choice framework.
3) The infl~~ence of female income on aggregate labo;lr force participation.
4) The sim~~ltaneous relation between regional ~anemployment and aggregate

labour foree participation.
5) The macro-interrelations between migration, commltíng, labour force

participation and regional ~znemployment.
6) A discrete choice system for migration and commzting, tested with cross

section data.
7) A neo-classical model for the relationship between female labor supply

and residential location.

O~lr concl~~sions are presented in Chapter 6. It appears that partial
modelling of the three components on a macro-basis is in line with the
miero-economic theories. A sim,~ltaneous analysis with macro-data reveals
more problems. There is the danger of sp;zrio~is correlations, which makes it
necessary to have several ad-hoc adj~lstments within the model. The analysis
of the interdependencies of these three components can be done more properly
within the framework of a micro-model.
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