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On-the-job search modellen

Gerard van den Berg
Econometrie, KUB

mei 1988

In de schaarse literatuur over on-the-job search ligt de nadruk
geheel op economisch-theoretische exercities. Er wordt nergens gepreten-
deerd dat de modellen empirisch implementeerbaar zijn.

In deze notitie bekijk ik de eisen die men aan een empirisch im-
plementeerbaar model kan stellen. Ik laat een aantal modellen de rewe
passeren en onderzoek de belangrijkste eigenschappen ervan. De keuze valt
op een algemeen model met zoek- en transactiekosten en met een kans op
(gedwongen) ontslag.

Ik ontwikkel een algoritme om de centrale functies in het model en
de likelihood numeríek te kunnen benaderen. Tenslotte beschouw ik de moge-
lijkheden om met de OSA-data een structureel on-the-job search model met
MLE te schatten.

Ik ga er van uit dat de belangrijkste concepten van search theory
(t.w. wage offer distribution, job offer, arrival rate, hazard e.d.) be-
kend zijn.

i`ti L~

~31.6~

33d . l l ~,. ~ ~.
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On-the-job search modellen

1. Literatuur
2. Modellen
3. Empirische implementatie

Literatuur

' Burdett, x. (1978), A Theory of Employee Job Search and Quit Rates,
A.E.R. 68, 212 e.v.

' Holmlund, B. (1984), Labor Mobility (T'he Industrial Institute for Econ-
omic and Social Research, Stockholm).

~ Mortensen, D(1986), Job Search and Labor Market Analysis, in: 0. Ashen-
felter and R. Layard, eds., Handbook of Labor Economics (North-
Holland, Amsterdam).

Burdett (1978) en Mortensen (1986) leggen de nadruk op economische theo-
rievorming. Holmlund (1984) presenteert een groot aantal modellen met
uitbreidingen van het standasrd on-the-job search model. Geen van deze (en
andere) referenties pogen een empirisch-implementeerbaar model te constru-
eren. Het blijft bij het onderzoeken van economische verbanden en interac-
ties.

We beschrijven kort de bijzondere elementen van bovengenoemde
referenties. Alle modellen gaan uit van lineair nut in inkomen; disconte-
ring; het bestaan van een wage offer distribution; sequential search;
search costs (die tijdens het zoeken betaald moeten worden), zelfde arri-
val rate van offers in employment en unemployment.
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" Burdett (19~8) ~ ` discrete tijd
~` iedere periode één job offer
w recall van vorige offers mogelijk tijdens het zoeken

in een toestand
~ eindige horizon
M verschillende hoogtes van zoekkosten in werkloosheid

en werk

M Holmlund (1984) : ~ discrete tijd
~ zoek- èn transactiekosten
~ alleen zoeken in employment beschouwen

le model : ~ slechts één keer van baan veranderen mogelijk
2e model :~` stepping-stone jobs: steeds verder zoeken mogelijk
3e model : ~ iedere periode één job offer

~` keuze tussen "niet zoeken" en "interlokaal zoeken
met hoge zoekkosten en met transactiekosten, waarna
men na het vinden van een baan verder lokaal zoekt
in de nieuwe regio, met lage zoekkosten en geen
transactiekosten"

4e model : ~ iedere periode één offer
' nonwage distributions of a job die pas observeerbaar
worden na acceptatie van de job

~ Mortensen (1986): " continue tijd
~ endogene zoekintensiteit, afhankelijk van de hoogte
van de zoekkosten

Voor een empirisch implementeerbaar model is het redelijk de vol-
gende eisen te stellen: continue tijd, geen recall, stochastic arrival of
job offers, stationarity, stepping-stone jobs en de aanwezigheid van
transactiekosten. Verder lijkt het redelijk om nutsfuncties en eventueel
een exogene "ontslag-rate" mee te nemen in het model.

Een populair idee is dat uit on-the-job search modellen zou volgen
dat werklozen een job accepteren dan en slechts dan als het loon ervan
hoger is dan het uitkeringsniveau. Dit is echter slechts het geval als aan
de volgende voorwaarden is voldaan:
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~ geen inherent disutility verbonden aan het werkloos zijn
~ stationariteit (b,~,F(w) constant tijdens werkloosheid, oneindige hori-

zon)
~` geen transactiekosten als werklozen een baan accepteren
` c,~ en F(w) zijn hetzelfde voor werkenden en werklozen.

Modellen

We werken van simpele naar gecompliceerde modellen. We gaan steeds
uit van continue tijd, geen recall van job offers, stationairiteit zowel
ín employment als in unemployment, job offers arriveren met een rate ~ als
je werkt en zoekt, en met een rate u als je werkloos bent en zoekt. Lonen
worden getrokken uit F(w). Een werkloze ontvangt een uitkering b. Werklo-
zen betalen geen zoekkosten of transactiekosten.

Model 1
In dit simpele model stellen we dat er geen zoek- of transactie-

kosten zijn. Het nut is linesir in inkomen. Banen duren oneindig lang
tenzij men zelf ontslag neemt. We definiëren W(w) als de present value in
geval men werkt tegen een loon w. Er geldt voor zo'n werkende dat hij
iedere baan met een hoger loon accepteert. Verder zal hij altijd zceken
omdat dit geen kosten met zich meebrengt. We hebben (zie b.v. Mortensen
(1986)) voor een werkende met loon w

Í1) PW(w) - w t~ J [W(x) - W(w)]dF(x)
w

m
- w t a f W'(x)F(x)dx F- 1- F

w

met p als de subjective discount rate. Voor het gemak nemen we aan dat
F(w) positief is op ~O,m~. Als we (1) differentiëren naar w volgt

(2) W'(w) - 1
p t ~F(w)
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Dit levert via substitutie van (2) in (1)

(3) W(w) - fw dx }~ f F(x)dx
0 p t~F(x) p 0 p t~F(x)

(4)
m

w } a f F(x)dx
P P w p t~F(x)

In geval van ~- 0(geen on-the-job search) is pW(w) - w. De tweede term
van (4) is de extra return t.g.v. on-the-job search. Deze term ia posi-
tief, convex, dalend en heeft een afgeleide tussen -p en 0.

PW ~w)

w

Voor een werkloze geldt

m
pV - b t u f [W(x) - V]dF(x)

~

met V als de present value. Het reserveringsloon is ~ met
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dus

W(~) - v

(5) PW(9~) - b t K f W' (x)F(x)dx
~

Verder gelden (1) en (2) voor w- 9~. Substitutie levert

m
(6) P- b t(x-~) f F x

p p f ~F(x)

Merk op dat als ~- 0 dan reduceert ( 6) tot de bekende vergelijking voor g~
in een job search model zonder on-the-job search. Verder, als H- a dan
9~ - b en als u C a dan p~ ~ b hetgeen intuitief logisch is. Bovendien is
~S~~~u ) 0 en ~p~~a ~ 0.

Model 1 is eenvoudig uit te breiden met allerlei features voor
zover die de zoekkosten-structuur niet aantasten.

Model 2
Dit model is identiek aan model 1, zij het dat we nu uitgaan van

nutsmaximalisatie i.p.v. inkomensmaximalisatie en van een stochastische
duur van employment. Nut is een functie van inkomen; de per-periode nuts-
functie u is strikt stijgend op ~O,m) en differentieerbaar. We veronder-
stellen dat gedwongen ontslagen "arriveren" volgens een arrival rate s.
Dus de duur van employment is exponentieel verdeeld met parameter s.

De formules (1), (2), (4) worden vervangen door

(7) (pts)W(w) - u(w) t sV ;~ f W'(x)F(x)dx
w

(8) W'(w) - "'(w)
p t s t aF(w)

(9) W(w) --~ u w t s V} ~ J u'(x)F(x)dx
P t s P P 4 s p} s w P t s{~F(x)



V is de value of search when unemployed. Net als in model 1 is het reser-
veringsloon voor werkenden gelijk ean hun loon; verder zal men altijd
zoeken. We veronderstellen dat men na een gedwongen ontslag weer in de
toestand van unemployment komt. In geval van geen on-the-job search ver-
valt de derde term in (9) terwijl in de tweede term V vervangen dient te
worden door de V als a- 0.

pW (w)

w

Voor een werkloze geldt nu i.p.v. (6):

m
(10) u(p) - u(b) t(x-~) f u'(x)F(x)dx

q p f s t~F(x)

V - W(F)

De transition rates in dit model zijn:

(11) "empl. ~ empl." ~F(w)
empl. --~ unempl. s
unempl. -~ empl. uF'(p)
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Model
Men kan twee belangrijke tekortkomingen signaleren in modellen 1

en 2 als men de pretentie heeft om ze empirisch te gebruiken. In de eerste
plaats is de structuur van zoekkosten afwezig. In de tweede pleats zijn de
job offer arrival rates exogeen. Als we gegeven stationariteit, de transi-
tion rate van job naar job af willen laten hangen van beslissingen van de
job searcher dan moeten we óf transactiekosten introduceren óf A endogeen
maken (d.i. af laten hangen van (optimaal bepaalde) zoekkosten). In model
3 introduceren we transactiekosten c, uitgaande van model 1. Omdat er geen
zoekkosten zijn kunnen we zonder verlies aan algemeenheid of optimaliteit
stellen dat men altijd zoekt. Het reserveringsloon van werkenden g wordt
bepaald door

(12) W(~) - W(w) t c

dus ~) w want men kan bewijzen dat W'(w) ~ 0. Merk op dat g afhangt van
w. W hangt i.h.a. van alle exogenen in het model af (p,F(w),c,a).
Er geldt

m
(13) PW(w) - w f a f W'(x)F(x)dx

g(w)

Differentiëren van (12) èn (13) naar w levert

(14) W'(w) - 1
p t ~F(~)

Invullen van (12) in (14) levert

(15) W'(W-1(W(~)-c)) - 1
p 4 ~FÍ~)

Dus voor iedere w E CO,m~ is

(i6) W,(W-1(W(w)-c)) - 1
p t ~F(w)

Met (16) kunnen we de functie W uitdrukken in de exogenen van het model.
Vergelijking (13) geeft de randvoorwaarde.
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Het plaatje van pW(w) is hetzelfde als bij model 1, met het ver-
schil dat pW(w) nu dichter bij w ligt dan bij.model 1. De functie ~(w) is
stijgend, positief en convex;

~(0) ) 0

0 ~ ~'(w) ~ 1

~(w) ~ w

Voor werklozen leiden we analoog aan (6) de volgende vergelijking af

(1~) ~o - b t u f W'(x)F(x)dx -~ f W'(x)F(x)dx
P ~(f~)

De transition rates zijn

"empl. -~ empl." ~.F(~(w))

unempl. ~ empl u.F(~P)

Model 4
We introduceren nu zoekkosten c per periode in model 1. Er wordt

zo een complicatie gecreëerd in die zin dat het nu voor hoge lonen niet
meer winstgevend is om te zoeken. Er is dus een "kritiek loon" w~ z.d.d.
men on-the-job zoekt d.e.s.d.a. w~ w'. Het reserveringsloon in een baan
is weer gelijk aan het loon in die baan. Het kritiek loon w~ volgt uit

(18) c - ~ f W'(x)F(x)dx
w~

tenzij

m
c ) a f W'(x)F(x)dx

0

want dan is w~ - 0. Als w 2 w~ dan
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PWÍw) - w

terwijl als w ~ w~

(19)
m

PW(w) - w- c~~ f W'(x)F(x)dx
w

Via differentiatie en substitutie valt ( 19) te herschrijven als

w
(20) W(w) - w-c t~ f F(x)dx } a f F x dx

P P w p i~F(x) p wr P

~
w ~ a Jw F(x)dx
P P w p } ~F(x)

W(w) - P

m -
c - ~ f F x

wM P

w ~ w~

w 2 w~

Het plaatje van pW(w) lijkt veel op dat van model 1. Vanaf w~ echter is
pW(w) - w. In w~ is pW(w) niet differentieerbaar. pW(w) ligt lager dan in
model 1. Voor w~ w~` is het verticale verschil constant en kleiner dan c.

aw (w)

x ww
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Voor werklozen (geen zoekkosten) geldt vgl. (5). Uitschrijven levert ana-
loog aan (6)

m
(21) ~o-btP f F(x)dx als9~Zw~

P

(22) P- b t(~-~) fm F(x)dx t u f~ F x~
P P ; ~F(x) wM P

als p ( w~.

Herschrijven via (18)

(23)

(24)

P -
4~-b;~ -Nwf FPxdx

wM
~- b t~ t(u-~) f F(x)dx

S~ P t aF(x)

We willen de gebeurtenis dat So ~ w~ uitdrukken in exogenen c,~,u,p en
F(w). Daartoe definiëren we g(p) als het rechterlid van (23) en h(~o) als
het rechterlid van (24), beide als functies op CO,m). We hebben

g(fP) - h(P) - fwN ~F(x) 4 ~(F(~x
P P ; aF(x) P(P;~F(x))

- ~ fw~ P } uF(x) F(x)dx
p p p t ~F(x)

dus g(~) ~ h(~p) e~ w~ ~ g~

Gevolg is dat de oplossingen van (23) en (24) altijd óf beide kleiner óf
beide groter zijn dan w". Als ze k~einer zijn dan wM volgt 9~ uit (24) en
anders uit (23). Als c en b hoog zijn of ~ laag kan dat ~o ) wM veroorza-
ken.

De transition rates zijn

"empl. ~ empl." {~F(w)
l0

unempl. -~ empl. uF'(p)

wCw"
w 2 w~
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Model
We gaan uit van een model met een reserveringsloon van werkenden

dat gelijk is aan het loon. Verder doet men aan on-the-job search: dus
b.v. model 1,2 of model 4 met w l w~. We willen de elasticiteit van de
"transition rate van job naar job" t.o.v. de spreiding van F(w) bepalen,
dus

~ log 8
~ log a met 8 - ~F(w)

Daartoe moeten we dus een parametrische vorm voor de F(w) kiezen. We gaan
uit van e.o.a. standaard FO(w) en beschouwen

(25) F(w) - FO(w~a)

Er geldt dan dat E(w) - 6E0(w) t a en var(w) - Q2var0(w). Dus 6 is op te
vatten als een schaalparameter als EO(w) - 0. Hierdoor valt de Pareto-
verdeling af als een mogelijke kandidaat voor deze analyse.
Er geldt

(26) e :-j~-~- ( w-a)f w e(Oe~wCa
F(w)

Laten we eens uitgaan van een exponentigle verdeling van loonaanbiedingen,
waarbij FO gegeven is door

-à' ( w-w0 )
FO(w) - 1- e w 2 w0

waarin ~r de hazard van FO is en w0 het minimumloon. Omdat EO(w) - 0 moet
zijn geldt

w0

De klasse van verdelingen F die gegenereerd wordt door (25) bestast uit
exponentiële verdelingen met hazard y~o en minimumloon ówOta. We hebben
dus
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E~(w) - 0 E(w) - a

2
var~(w) - 12 var(w) - 62~ ó

min.loon~(w) - -~ min.loon(w) - a - ~

hazard~(w) - ~ hazard(w) - ~

Een stijging van ~ is een vergroting van de spreiding van F(w) gegeven de
lokatie van F(w). De vergroting van de spreiding komt tot uitdrukking in
een lager minimumloon èn in een kleinere hazard van F, i.e. een minder
steile rechterstaart van f(w). We vullen in (26) in dat de hazard(w) -~-6~

(~7) e - (w-a)6

Nu geldt dat

(28)

y:- E(w~w ) w) - w t W

m
f F(w)dw

0- w t ~

F(w)

Substitutíe van (28) in (27) levert

w - E(w)
(29) e - w-a -y-w E(w w) w) - w

dus als we w,y en a weten kunnen we e bepalen zonder kennis van 6 of y. In

plaats van de analyse vanuit een klasse met een F~ die van ~r afhangt,

hadden we ook kunnen uitgaan van exponentiéle verdelingen met een verwach-

ting a die niet afhangt van andere parameters
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1)-~(w-at ~ 1f(w) -óe w~ a-
X

E(w) - a

var(w) - i2~

zodat ~ een scale parameter is. Definieer dus 6-~. Vergelijking (29)
volgt ook dan.

In plaats van exponentiële verdelingen kunnen we ook andere nemen,
b.v. een normale (a,o2)-verdeling met 6 als scale parameter. Dan is

(30) w-a ~-a
e - 6 6

In dit geval moeten we a weten om e te kunnen bepalen. In geval van een
exponentiële F(w) stijgt e lineair in w terwijl in geval ven een normale
verdeling e bijna nul is voor lage w en kwadratisch stijgt in w voor hoge
w.

Model 6
De modellen 3 en 4 zijn op allerlei manieren uit te breiden. Zo

kunnen we voor werklozen ook zoekkosten en~of transactiekosten introduce-
ren en kunnen we ook de kosten en de wage offer distribution verschillend
laten zijn in employment en unemployment. Een belangrijke uitbreiding is
de integratie van model 3 en 4. We onderscheiden zoekkosten cs en transac-
tiekosten ct.

Men zoekt dan en slechts dan als w( w~ met wM uit

m
c - ~ f F(x)dx
s P ~(w")

met voor iedere w 5 w~

(31) W(~(w)) - W(w) ' ct
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w- W-1(p tct)

w~ t pct

dus zonder kennis van W(w) voor w~ w~ kunnen we w` afleiden uit

m
(33) cs - p M f F(x)dx

w }pct

Natuurlijk is w~ lager dan in model 4(ceteris paribus). Als men wèl zoekt
(w C w") geldt

m
(34) PW(w) - w- cs t a f W'(x)F(x)dx

~(w)

Hieruit kunnen we analoog aan (16) afleiden

(35) W'(W-1(W(w)-ct)) - 1
p t aF(w)

vw ~ g(w")

Het plaatje van pW(w) is hetzelfde als in model 4 met dien verstande dat
w~ en pW(w) voor w~ w~` nu kleiner zijn.

Werklozen hebben geen kosten dus zij zoeken altijd. Vgl. (5)
geldt. Uitschrijven levert, met gebruik van (34),

(36) S~ - b t cs t N f W'(x)F(x)dx - a J W~(x)F(x)~ ( 9~ S w~)
~ ~(v~)

~(w") - W-1(W(w")tct)

m-
(37) S~ - b t u f F P ~ (P 2 w~)

~
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We definiëren nu de functie U(w) als de oplossing van W(w) uit (34) en
(35). Deze oplossing levert W(w) op ~O,w"] en U(w) definiëren we nu op
(O,m). Vervolgens onderscheiden we drie situaties.

1) g~ 5~(P) 5 w" 5~(w")

~o volgt uit p- h(~o) met, via (36),

h(S~) - b. x~s t A f" U'(x)F(x)dx ;
~

w" ~(w") F x-~ f U'(x)F(x)dx 4 N f dx t
~ ( S~ ) w" P

~fw") F x ~
- ~

w" P

Z) ~O S w" s E~(~p) 5 E~(w")

p volgt uit fP - k(~o) met, via (36),

Nc w"
k(~) - b t ~s t u f U'(x)F(x)dx t

~

~fw") F x dx } ~(w") F x- a -~-)- u f ~-~ dx
~ (f~) P w. P

3) w" S P, ~(w") 5~(P)

~v volgt uit p- g(~o) met, via (37),

g(4~) - b t~~s - k f~ F x dx
~(w") P

Als we willen weten wat ~n is en~of ~~ w" geldt en~of ~(~o) ~ w" geldt dan
kunnen we als volgt te werk gaan.
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Er geldt

p( w" r~ k(S~) ~ B(V)

Dus door de oplossingen van 9~ - k(~) en p- g(p) te vergelijken komen we
er achter of p~ w": als de oplossing van 9~ - k(~v) groter ( kleiner) is dan
de oplossing van ~- g(~) volgt dat 9~ ~ w~ (p C w~). Als p) w' volgt y~
uit p- g(9~). Voor p C w" gaan we verder.
Er geldt

h(P) ~ k(S~) ~ wN ~ ~(fo)

Dus als de oplossing van y- k(~o) groter (kleiner) is dan de oplossing van
p- h(~P) dan is w" C~(~) (wN ~~(~)). Als ww C~(~o) dan volgt p uit 9~ -
k(p) en als ~(~o) C w~ dan volgt ~ uit 4~ - h(p).

De transition rates zijn

"empl. ~ empl"
{~F(~(w)) w C w~
lll0 w Z w

unempl. ~ empl. uF'(~v)

Als P) w~ zal men niet aan on-the-job search doen. Als ~ C w~ C~(p) zal
men hoogstens één keer van baan verwisselen. Als ~(p) C w~ is het aantal
keer dat men van baan zal wisselen onbepaald (maar z 1 met kans 1).

Na het schrijven van deze notitie bleek mij dat er een theoreti-
sche analyse van model 3(sllen voor werkenden) gegeven wordt in:

" Hey, J.D. and C.J. McKenna (~9~9), To Move or Not to Move?,
Economica 46, 175-185.

Empirische implementatie

Zoals eerder gezegd zijn m.i, de minimum-eisen voor een empirisch
model:
M continue tijd
~` stochastic arrival of job offers
" no recall
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~ stepping~stone jobs (i.p.v. bijvoorbeeld de restrictie dat men slechts x
keer van baan mag veranderen).

Vanuit een praktisch (numeriek) oogpunt hebben de 3e en 4e eis ook voorde-
len. Vanuit het praktische oogpunt eisen we ook:
~ stationariteit.
We willen vanuit "de realiteit" graag de mogelijkheid opleggen dat ~,(w) ~
w. Dit kan slechts als één of ineer van de volgende voorwaarden is voldaan:
al) er zijn transactiekosten
a2) er is niet-stationariteit.
Verder willen we dat de transition rate van een baan naar een nieuwe baan
"beïnvloedbaar" is door de employee. Dan moet één of ineer van de volgende
voorwaarden gelden:
bl) g(w) ~ w (zie boven)
b2) a endogeen; dus zowel a als cs (~ 0) afhankelijk van een optimaal te

bepalen zoekintensiteit.
Zoals gezegd valt a2 af. Zowel voorwaarde b2 als voorwsarde al maken het
model gecompliceerd. Omdat al zowel ~(w) ~ w als de "beïnvloedbaarheid"
van de transition rate toelaat kiezen we voor deze voorwaarden:
w er zijn transactiekosten
~ a exogeen.
Zonder essentiële problemen kunnen we het model uitbreiden met de volgende
features
~ er is nutsmaximalisatie
~ er is een kans op gedwongen ontslag
' er zijn per-periode-zoekkosten.
Het laatste punt heeft als extra voordeel dat het verklaart waarom men
gegeven dat het loon hoog genoeg is, niet verder zoekt. Verder kunnen we
dan de job offer arrival rate als endogeen beschouwen, met zoekkosten c
als die rate s a is en zoekkosten m als die rate )~ is.

Laten we nu de modellering van werklozen beschouwen. We willen dat
p~ b. Dit kan als:
cl) er zijn transactiekosten bij het accepteren van een baan
c2) niet-stationariteit
c3) er is een inherent niet-materieel nutsverschil tussen employment en

unemployment
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c4) de exogenen (~,F(w), zoekkosten) verschillen tussen werk en werkloos-
heid.

In analogie met eerder kiezen we nu weer voor stationariteit (naast de
eerste vier sterretjes). We denken dat transactiekosten in geval van werk-

loosheid niet zo belangrijk zijn (niet zo groot als in employment). c3 is
empirisch zeer relevant en eenvoudig te implementeren in het model. Zoek-
kosten-per-periode zijn m.i. niet zo belangrijk in geval van werkloosheid.
Bovendien zou opname hiervan de zaak compliceren omdat dan de mogelijkheid

bestaat dat men werkloos is en niet zoekt "omdat die per-periode zoekkos-
ten zo hoog zijn". Om enige flexibliteit toe te laten, nemen we een sndere

job offer arrival rate u voor werklozen. Als ~~ u kan dat wijzen op (vol-
gen uit) verschillen in zoekkosten. Maar a~ u volgt ook uit de verschil-
lende posities die werkenden en werklozen op de arbeidsmarkt innemen.
Enerzijds zijn werkenden aantrekkelijker i.v.m. hun werkervaring en t.g.v.

de signaalfunctie die hun werkend-zijn heeft m.b.t. arbeidsethos e.d.
Anderzijds kunnen werklozen gratis een professioneel netwerk gebruiken om

zich aan te bieden aan werkgevers.

Uit de aard van de zoekmodellen volgt dat F(w) in principe iden-
tiek is voor werklozen en zoekende werkenden.

Samengevat veronderstellen we:
~ werklozen: geen transactie- of zoekkosten;
` niet-materieel nutsverschil tussen werk~geen werk;
' zelfde F(w) bij werk~geen werk;
" andere (exogene) job offer arrival rate voor werkenden dan voor werklo-

zen;
~ werklozen: stationariteit.

Dit levert ons model 6 waarin we een nutsfunctie moeten implemen-
teren met een niet-materieel nutsverschil tussen werk~geen werk; en waarin
we een "gedwongen-ontslag-rate" moeten invoeren.

Numerieke aspecten
We beginnen met het eenvoudige model 1 en beschouwen vervolgens

model 6, het meest uitgebreide model.
In model 1 zijn bij gebruik van duration data en data van reserve-

ringslonen geen problemen bij de formules voor werkenden; de exit rate is
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aF(w) en ~(w) - w. Bij werklozen stuiten we op vgl. (6). Voor bepaalde
F(w) is de integraal analytisch te bepalen, b.v. als w~ uniform, exponen-
tieel of logistisch. Stel bijvoorbeeld dat

F(w) -

dan is

eRÍw-a)
1 t eR(w-a)

m
f F(w)

P P f aF(w) R(P'~) P

Bij gebruik van nutsfuncties moet de keuze van u(zie vgl. (10)) worden
afgestemd op die van F(w) opdat de integraal analytisch is af te leiden.

In model 6 zagen we dat w~ is af te leiden uit cs, ~, p en F(w).
Bij het bepalen van de functie ~(w) (Of, equivalent, W(w)) stuiten we op
problemen. We kwamen tot vgl. (35). Deze is nog te herschrijven als

Í38) W(w) t ct - w~F-1(1 ~WP(Wjw))]

Het is me niet gelukt om uitgaande van e.o.a. "hanteerbare" F(w) (uniform,
exponentieel, logistisch) en een algemene vorm van W zodanig coëfficiënten
van W te vinden dat (35) of (38) klopt voor alle w. Ook de weg andersom,
uitgaande van een algemene vorm van W een goede F(w) afleiden bleek niet
veel zaaks op te leveren. Hierbij gingen we uit van een W(w) (of eigenlijk
een U(w) in termen van model 6) die aan de bekende eigenschappen voldeed
zoals W(w) ~ w~p voor grote w, W stijgend, convex, positief e.d. Kandida-
ten waren b.v.

w clw } c2W(w) - P t c0.log w} c . c4
3

W(w) - W t 1
P cOw } cl

dw - 1 log(1.(lf ~)e-RÍ~-g))

Het ziet er dus naar uit dat e.e.a. numeriek bepaald moet worden. We wil-
len in de eerste plaats ~, als functie van w, hier is kennis omtrent W als
functie van w nodig. Omdat we numeriek gaan werken kunnen we g(en W)
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slechts in een eindig aantal punten bepalen. Door interpolatie vinden we
dan ~(w) voor de overige punten w.

Zk ga als volgt te werk. Eerst wordt w~ bepaald, dan wordt "om-
inverslaag" gewerkt. In feite bepalen we ~ (w). We beginnen met g(w) E

tw~,~(ww)) en dan zoeken we w en W(w) op. Vervolgens bekijken we ~(w) E
~~-1(w"). w~), en dan ~(w) E~~-1~-1(w~)~~-1(w~)) enz.

Het "zoekloon" w" wordt vastgelegd door

c - ~ fm F(w)dws p w~;pct

waarbij zoals we zagen ~(w~) - w~ t pct. De reserveringslonen ~(w) van
zoekende werkenden zijn s~(ww). We delen het interval CO,~(wM)) als volgt

in:

w E Ajti r~ ~(w) E Aj j- 1,...,k-1

iAk... i A4 i A3 i A2 i A1 i
o ... ~-3(w") ~-2(w~) ~-1(w') w" ~(w")

waarbij ~-1 de inverse van ~ is, ~-2(w~) - g-1(~-1(w')) enz. Omdat g(w)
convex is en 0~~'(w) ~ 1 geldt, volgt dat het aantal deelintervallen k
begrensd is:

a
k s round[Pc t 1]

t

hetgeen eenvoudig is in te zien m.b.t. een tekening; het aantal interval-
len is maximaal als we nemen ~'(w) - 1.

Beschouw nu g(w) E A1, dus ~(w) E(w~,w~pct). Hoeveel van zulke
punten wij moeten beschouwen is een open vrasg. Later zullen we zien dat
onze numerieke methode evenveel berekende punten (w,~(w),W(w)) in ieder
interval Aj (j - 1,...,k) oplevert. Het is dus (zeker in het geval dat k
klein is) belangrijk om niet al te weinig punten in A1 te kiezen.

Voor alle ~(w) E A1 geldt:

W(~(w)) - ~ w
P
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dus

(39) W(w) - PZ - ct

hetgeen W(w) levert. Verder geldt w C wN want ~(w) ~~(w~), dus (uit (33)
en (34))

w~}pct
(40) pW(w) - w t P f F(x)dx

~(w)
Door substitutie van (39) in (40) vinden we de w die bij ~(w) hoort:

w~fpct
w - ~(w) - pct - ~ f F(x)dx

p ~(w)

Zo kunnen we bij iedere ~(w) E A1 een w E A2 vinden. Andersom kennen we
voor deze w de bijbehorende g(w) en W(w).

Beschouw nu punten ~(w) E A2. Dit zijn de punten w E A2 die we in
de vorige alinea vonden; we beschouwen ze nu als reserveringslonen van
werkenden met lonen in A3. We willen nu dus deze w E A3 opsporen. Er geldt
dat

W(w) - W(~(w)) - ct

hetgeen W(w) oplevert omdat W(~(w)) eerder is gevonden. Er geldt bovendien
analoog aan (40),

"}Pw ct w~`
PW(w) - w t ~ f F(x)dx t~ f W'(x)F(x)dx

P w~` ~ (w)

Substitutie levert

w"~pct wN
(41) w- PW(~(w)) - pct - p f F(x)dx -~ f W'(x)F(x)dx

w ~(w)
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Hieruit kunnen we w halen. Wij moeten dan echter de laatste term vsn (41)
benaderen omdat we W'(w) níet kennen omdat we W slechts in een eindig
aantal punten uitrekenen. We herschrijven:

ww wM
(42) f W'(x)F(x)dx - W(ww)F(w~) - WÍ~(w))F(~(w)) t f W(x)dF(x)

~(w) ~(w)

We moeten nu de laatste term in (42) benaderen. Stel dat er n punten w.i
tussen ~(w) en w" liggen waarvan we W(w) hebben gevonden in de vorige stap
(n z 0). We benaderen dan

w~ ww
(43) f W(x)dF(x) - W(wn) f dF(x) .

~(w) wn

n-1 witl wl
t i W(w.) f dF(x) ~ W(~(w)) J dF(x)

i-1 1 wi ~(w)

substitutie in (42} levert

w~ ntl
(44) J W'(x)F(x)dx - ï F(wi)~W(wi)-W(wi-1)~~(w) i-1

waarin wntl :- w" en w~ :- ~(w). Substitutie in (41) geeft een formule
waarmee w kan worden berekend.
Op deze wijze hebben we dus punten (w,~(w),W(w)) met w E A3. Zo kunnen we
verder omlaag gaan tot we een loon 5 0 tegenkomen. Omdat ~(w) convex is
komen de punten die we aldus berekenen steeds verder uit elkaar te liggen
als we omlaag gaan in w. Met behulp van de W(w) kunnen we het reserve-
ringsloon voor werklozen ~ bij benadering bepalen net zoals we bij (41)
deden.

Men zou verwachten dat bij opname van een "gedwongen-ontslag rate"
s(zie model 2) het numeriek oplossen van ~(w), W(w) en ~ ondoenlijk
wordt, omdat W(w) direct van de "value of search unemployed" V en dus van
~ afhangt terwijl ~ weer van W(w) afhangt. Echter, het ontwikkelde algor-
itme voor de oplossing van ~(w) en W(w) kan met een kleine aanpassing ook
in zo'n algemener model gebruikt worden.
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Data
De eerste golf van de OSA dataset geeft voor werkenden:

` onvoltooide duur in huidige baan (evt. censored)
' onvoltooide duur van employment (evt. censored)
' huidige loon
' huidige reserveringsloon
x evt. vorige loon (als men niet in de le baan na werkloosheid werkt en

als men ~ 5 jaar in de huidige baan werkt) binnen marges.
Zoals we eerder zagen geeft het inkomenspatroon vanaf 1-1-1980 te weinig
specifieke informatie om nuttig te kunnen zijn; de marges van de verande-
ringen in inkomen die men moet opgeven zijn te groot. Tot deze conclusie
zijn ook anderen (Theeuwes, Hartog) gekomen. We gebruiken dus alleen info
omtrent de huidige baan, met het vorige loon evt. als enige data uit het
verleden. Laten we eens uitgaan van model 6. Als we de duur van het ver-
blijf in de huidige baan willen zien in het kader van een stationair Mar-
kov proces, dan moeten we een exit rate s~ 0 uit employment postuleren
omdat anders iedereen een w~ ww heeft omdat dat absorberende toestanden
zijn. We kunnen ook uitgaan van een niet-stationair Markov proces of bot-
weg een exponenti~le verdeling postuleren voor de onvoltooide duur. In
geval van een stationair Markov proces met exit rate s~ 0 uit employment
geldt dat de onvoltooide duur exponentieel verdeeld ia met

t ~ (~F(~(w))ts)e-(~F(~(w))ts)t

t ~ se-st (w 2 w~)

De data van het reserveringsloon kunnen gebruikt worden als

~(w)observed - ~(w)theoretical } E

met bijvoorbeeld e~ N(O,oÉ) zodat ~(w)observed gegeven w normaal verdeeld
is met verwachting ~(w)theoretical en variantie aÉ. We kunnen er weer over
twisten of ~(w)th of ~(w)obs. in de hazard van de verdeling van t hoort;
zie ook mijn notitie over het schatten van F(w).
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Ilet loon ná de huidige job kan niet geobserveerd worden. Het loon vóór de
huidige job w-1 soms wel. Er geldt dat het huidige loon w~ een trekking is
uit

f(w0)
w0lw-1 ~ p(~(w-1)) w0 2 ~(w-1)

Soms is de duur van de huidige job gecensureerd. Dan is dus w-1 totaal
onbekend. Het is dan moeilijk om de verdeling waaruit w een random trek-
king is af te leiden: je weet w-1 niet en je weet niet hoe vaak men van
job is veranderd. Enige resultaten:

Stel dat men k keer van job is veranderd na employed te zijn ge-
worden (k Z 0). De respectievelijke lonen geven we aan met w-k'w-k-1' "'
wp. Het reserveringsloon voorafgaand aan w-k geven we asn met w-k-1. Dan
geldt als w-i - ~(w-i) (i - 1,...,k)

k
f(w0) 1 F(w-k-1)p.d.f. ÍwOlw-k-1) - k! log

F(w-k-1) F(w~)

met w~ ~ w-k-1. Als w-k-1 ; 0 dan is

p.d.f. Íw0) - f(w~) k~(-loB FÍw~))k w~ z 0

Als echter w-i ~~(w-i), bijvoorbeeld in geval van transactiekosten, dan

is de p.d.f. van w~ al niet meer uit te schrijven op een beetje nette

manier.
Stel men weet dat iemand al een periode t employed is. Dan is

P(huidige loon - w~~employed t perioden) -

- ï [P(h.loon - w~~nu in (ktl)e baan).
k-0
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.P(nu in (ktl)e baan~employed t perioden)]

m

Er geldt

- i P(h.loon - w0 ~ nu in (ktl)e baan~empl. t periods).
k-0

P(h.loon - w0 ~ nu in le baan~empl, t periods) -

f(w0)e
-(aF(w0)fs)t

als het reserveringsloon vbbr het verkrijgen van werk nul is en als w0 -
~(w0). Maar voor k) 0 (nu in 2e,3e, .. baan) wordt het geheel al heel
ingewikkeld.

Toch leveren t,~(w),w en evt. w-1 wasrschijnlijk genoeg informatie
om een structureel model te schatten met ML. We kunnen ook nog data van
werklozen gebruiken; die leveren:
~ onvoltooide duur van werkloosheid t
M uitkeringsniveau b
~ reserveringsloon p
~ verwachte conditionele loon E(w~w ) g~).
Dit kan gebruikt worden zoals beschreven in mijn notitie over het schatten
van F(w).

Er zij opgemerkt dat F(w) ook apriori geschat kan worden, à la
Narendranathen 8~ Nickell. We moeten dan een term in ~ en p opnemen die van
w afhangt en die de concurrentie om een vacature met loon w weergeeft. Dit
kan zonder problemen in de gepresenteerde modellen.

We kunnen ook een OLS-regressie uitvoeren. Ga eens uit van mensen
met w ( w~, met

~(w)obs. - ~(w)th. } E1

met E1 als meet-, specificatie- of optimalisatiefout. Benader nu

~(w)th. - X~S ` alw } aww2 } E2

waarin E2 de specificatiefout representeert. Inwllen levert



~(w)obs. - x'R } alw } a2w2 } (tl}E2)

welke met OLS te schatten is. Uit de eigenschappen van ~(w) in model 6
volgt dat 0( al ( 1, a2 ) 0, x'~ ) 0.
Het probleem met deze regressie is dat al en a2 van x afhangen: de shape
van ~(w) hangt van F(w),p,cs,ct,a af. Zo'n regressie is eigenlijk alleen
fatsoenlijk als je m.o.m. identieke individuen als data gebruikt.

In de OSA-dataset komt een uitvoerige reeks financiële voordeel-
tjes san bod die bij de huidige baan horen. Het antwoord op het reserve-
ringsloon is echter exclusief die voordeeltjes. Het lijkt met het beste om
die voordeeltjes niet mee te nemen. Vaak zijn de bedragen onbekend. Soms
zijn de voordeeltjes gebonden san uitgaven die het gevolg zijn van het
hebben van die baan. Voorbeelden van het eerste zijn werkgeversaandeel
ziektekostenpremie en werkgeversaandeel pensioenpremie. Voorbeelden van
het tweede zijn presentatie-, kleding- en representatiegeld.

Verder komen "overige inkomstenbronnen" voor die niets of weinig
met de tiuidige baa~i (en loon) te maken hebben (alimentatie, kamerverhuur,
rente, bijdrage van ouders, AKW, huursubsidie). Om te voorkomen dat het
model nog onhandelbaarder wordt lijkt het mij het beste om deze posten als
constant te beschouwen.
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Vervolg notítie over on-the-job search modellen

In deze notitie geef ik een nieuw algoritme om de optimale strategie in
model 6 van de vorige notitie te bepalen. Deze oplossingsmethode heeft
enkele voordelen vergeleken met het algoritme dat in de vorige notitie
gegeven wordt.

Verder behandel ik modellen die pogen elementen uit de human capi-
tal theory to integreren met on-the-job search modellen.

Tenslotte wordt kritiek gegeven op Blau (1986).
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Alternatieve o~ossin~smethode voor het reserveringsloon van werkenden in
een on-the-job search model

In de vorige notitie gaf ik een algoritme om ~(w) en W(w) in model
6 uit te kunnen rekenen in een eindig aantal punten, bij gebrek aan een
analytische uitdrukking voor deze twee functies (voor model en notatie zie
die vorige notitie). Een nadeel is echter dat naarmate w kleiner wordt, de
punten waarin ~(w) en W(w) bepaald worden steeds verder uit elkaar komen
te liggen. Uaardoor wordt nl. de benadering vgl. (44) steeds slechter,
zowel omdat wi benaderd is als omdat de afstanden tussen wi en wi-1 steeds
groter worden, als w kleiner wordt.

Merk overigens op dat we W(w) helemaal niet hoeven te weten om de
likelihood te kunnen bepalen. In het algoritme uit de vorige notitie kon
~(w) echter niet berekend worden zonder W(w) ook te berekenen.

De functie W(w) is continu op R} en differentieerbaar op R'`{w"}.
Er geldt via (31) dat voor iedere w s w"

(45) ~Íw) - W-1(w(w);ct)

W-1 bestaat omdat W strikt monotoon stijgend is. W-1(.) is niet differen-
tieerbaar slechts in W(w") - w"~p. Dus ~(w) is niet differentieerbaar
slechts als W(w) t ct - w"~p of als w- w~. Dat laatste geval is niet
interessant omdat de functie ~ gedefinieerd is op [O,wN]. Als W(w) t ct -
w"~p dan is W(w) - w"~p - ct. Hieraan voldoet w-~-1(w"). Dus ~(w) is
differentieerbaar op [O,w"]` {~-1(w")} en niet differentieerbaar in
~-1(w").

Uit vergelijking (31) volgt na differentiatie,

(46) , W' w~ (w) - W'(~(w)) w E [0,~-1(w"))u(~-1(w")~w"]

Stel eens dat ~-1(w") l w( w" dan is w" ( ~(w) (~(w") en dus W'(~(w)) -
1. Voor alle w C w"p geldt dat

(47) W'(w) - 1 w E [~.w"]
p t aF(~(w))
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uit vgl. (35). Dus geldt ook voor alle ~(w) C wy dat

(48) W'(~(w)) - 1 w E LO.~-1(w')]
p t aF(~(~(w)))

Stel weer dat ~-1(w~) C w C w` dan is dus (via (46), (4~))

(49) ~'(w) -
p ; ~F(~(w))

w E L~-1(w`),w~]

Als echter 0 s w C~-1(wM) dan is dus (via (46), (4~), (48))

!50) ~'(w) - P t 7~F(~(~(w)))
p t aF(~(w))

w E LO,~-1(w`)]

Als het domein van w in vierkante haken geschreven is dan betekent dit dat
de desbetreffende vergelijking ook voor de rechterafgeleide in het linker-
randpunt en de l.h.d. in het rechterrandpunt geldt. Bij vgl. (46) sluiten
we ~-1(w") uit om aan te geven dat de l.h.d. en de r.h.d. van g in g-1(ww)
ongelijk zijn.

We hebben nu dus een differentisalvergelijking in g(w) gevonden:

~(w) E LD.w.] ; ~~(w) - P ; ~F(f~(w))
p ~ ~F(~(w))

(51) ~(w) E Lw".~(w')] : ~'(w) - -e

~(w) continu in ~-1(wN)

Als beginvoorwaarde geldt:

(52) f(w") - w~ t pct

(a)

(b)

(zie vorige notitie). Het is maf om te zien dat de functie g(w) slechts
van cs afhangt via ww. Dit is i.o.m. model 4 waarin ct - 0: daar hangt ~
ook niet van cs af hoewel cs ~ 0. Op basis van (51) en (52) kunnen we een
algoritme voor ~,(w) maken door ~'(w) te vervangen door g(w) -~(w-1). De
keuze van w-1 i.p.v. w-~ of nog iets anders is willekeurig; het hangt nl.

p 4 aF(~(w))
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af van de gekozen geld- en tijdseenheden in hoeverre w-(w-1) "veel" is.
Merk overig~ns op dat de differentiaalvergelijkingen in (51) i. h.a. niet
analytisch opgelost kunnen worden. Het algoritme ziet er als volgt uit:

~(w") - w" t pct

~(w"-1) - w" ; Pct -
p a ~F(~(w"))

1
~,(w"-2) - w" t pc - E p

t i-0 P , ~F(~(w"-1))
' k-1

~(w"-k) - w" t Pct - E p
i-0 P t aF(~(w"-i))

tot ~(w"-k) 2 w" en ~(w"-k-1) s w". Definieer w- g-1(w"). We benaderen w
met w"-k als

I~(w"-k) - w ~ s I~(wk-1) - w"~

en we benaderen w met w"-k-1 in het andere geval. Er geldt dus

w"-w-1
~(w) - w" t pct - E P . ww

i-0 P t aF(~(w"-i))

Voor w( w geldt de differentiaalvergelijking voor ~(w) vgl. (51a)

(52)
(51a) (51b)~~

I I I I I I I
w-1 ~-1(w") w W"-Z w"-1 w"

Dus het algoritme voor w( w is

~(w-1) - w" - P ' aF(~(~(w)))
p . ~F(g(w))

w

waarin ~(g(w)) - ~(w") - w" t Pct.
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~(w-2) - wr - F P t aF(~(~(w-i)))
i-0 p f ~F(~(w-i))

waarin ~(~(w-1)) te benaderen is m.b.v. de reeds berekende g(w) met w C
w~ w~. Hiervoor moet ~ geintrapoleerd worden tussen round(~(w-1)-}) en
round (~(w-1)t~) omdat van beide laatste punten ~ berekend is:

~(~(w-1)) " ~(round(~(w-1)-~)) t

. (~(w-1)-round(~(w-1)-})).

.(~(round(~(w-1)t}))-~(round(~(w-1)-})))

- ~(round(~(w-1)t}))(~(w-1)-round(~(w-1)-~))

t ~(round(~(w-1)-})).(-~(w-1)tround(~(w-1)t}))

Zodoende kunnen we voor steeds lagere w g(w) bepalen. Het algoritme geeft
slechtere benaderingen voor lagere w omdat voor het bepslen van ~(w) de
waarden van ~ voor hogere w nodig zijn en omdat ~(w) van het begin (w~-1)
af aan niet exact juist is. Bovendien moet voor w C w geYnterpoleerd wor-
den om ~(~(w)) te kunnen bepalen. Het vergelijken van de kwaliteit van dit
algoritme met die van het algoritme uit de vorige notitie is moeilijk. Het
is niet een essentieel voordeel dat ~ nu bepasld wordt voor punten met
gelijke onderlinge afstand want door interpolatie kan men dat ook bij het
vorige algoritme doen. Bovendien kan in dat geval de benadering (44) ook
verfijnd worden. Een voordeel van het vorige algoritme is dat ~(w) exact
bepaald kan worden voor w E[w,w~], dit. i.t.t. het algoritme uit deze
notitie. Uit vgl. (39) en (40) volgt nl.

wNtpct
(53) ~(w) - w t pct ~ P f F(w)dw

~(w)
exact voor w E[w,w"]. Hieruit kan ~(w) numeriek exact bepaald worden. Het
ligt dus voor de hand om het algoritme uit deze notitie te gebruiken voor
w ~ w en om (53) te gebruiken voor w) w. Echter, als men g voor veel w E
[w,ww] wil bepalen kan het gebruik van (53) hiervoor heel kostbaar worden.
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Ik schat dat het gebruik van (53) ongeveer 20 keer zo lang duurt dan het
gebruik van het algoritme uit deze notitie.

Een duidelijk voordeel van het algoritme uit deze notitie is dat
het eenvoudiger te programmeren is dan dat uit de vorige notitie.

Human capital theory and search on the job

Volgens de human capital theory bouwt een werkende ( job specific)
human capital op binnen een baan. De produktiviteitsstijging die hieruit
volgt wordt omgezet in een loonstijging. Het idee is dus dat lonen stijgen
in banen.

Model
Het uitgangspunt is model 1, dus cs - ct - 0. We veronderstellen

dat lonen stijgen in banen. De wijze waarop dat gebeurt is, gegeven het
startloon in de baan, voor iedere baan hetzelfde. Banen worden dus geka-
rakteriseerd door startlonen. Als men een nieuwe baan neemt begint het
loon-tijdspad weer van voren af aan. "Ervaring" is dus volledig job speci-
fic. M.b.t. de loonstijging veronderstellen we dat gegeven verschillende
startlonen de loon-tijdspaden elkaar niet kruisen. D.w.z.

vtl,t2 2 0 v startlonen wa(0),wb(0) Z 0

wa(tl) ~ wb(tl) c~ wa(t2) ~ wb(t2)

Deze voorwaarde is nodig om de reserveringsloon eigenschap te garanderen
omdat ze impliceert dat de value of search op het moment dat men in een
nieuwe baan gaat werken, stijgend is in het startloon van die bsan. Merk
op dat we steeds veronderstellen dat vt Z 0 v startloon wa(0) geldt dat
wá(t) 2 0. De veronderstelling impliceert ook dat er gegeven t een één-
éénduidige relatie is tussen het loon op t en het bijbehorende startloon.
A1 deze zaken worden bekend verondersteld voor de zoekende individuen.

We definiëren W(w;t) als zijnde de value of search als de duur in
de huidige baan t is en het loon op t gelijk is aan w(t). I(w;t) is de
present value op het moment van een job offer. g(w;t) is het reserverings-
loon op dat moment. In continue tijd krijgen we dan
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(54) pw(w:t) -~w ~tt t w(t) t a[1(w;t) - w(w:t)]

De loonstijging genereert niet-stationariteit.

w TT verdiende loon

p ,T duur in baan a
,baan a met loon w(t ) i baan b met loon w(t )
-T d1S t -T ddn veranderta

het individu van baan a
naar baan b.

(55) 1(w;t) - w(w;t) . j [w(X:o) - w(w:t)]dF(x)
~(w;t)

(56) w(~(w;t);o) - w(w;t)

duur in baan b

Vgl. (56) definieert voor alle w 2 0, t Z 0 het reserveringsloon. Dit
bestaat want ~w~X ~ z 0. Substitutie levert

m
Pw(w:T) - ~W~~ t t w(t) ~~ j ~W~X~O g(X)dx

~(w;t)
(57)

lw(~(w;t);o) - w(w:t)
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Hieruit volgt b.v. dat ~(w;0) - w hetgeen logisch is. Zoals altijd bij
niet-stationaire modellen moeten we een randvoorwaarde opleggen van de
vorm

etl,t2 2 T w'(t) - 0

Voor de empirie is het handiger om in discrete tijd te werken. Vgl. (5~)
wordt dan vervangen door

mw(w:t) - w(t) t l~r w(w,t}1) } l;r f aw~X.o F(X)~
g(w:t)

(58)
lw(~(w:t):o) - w(w:t.i)

Als randvoorwaarde geldt nu

vtl.t2 2 T w(tl) - w(t2)

hetgeen impliceert dat

rW(~(w;T);0) -(rtl)w(T) t~ f ~W~X.O F(X)~
~(w;T)

Met dit model haal je je gigantische numerieke problemen op de hals. Je
wilt graag iteratief werken van t-T tot t-0 om ~(w;t) en W(w;t) te bepa-
len. Dit is echter niet mogelijk omdat ~,(w;t) en W(w;t) van W(w;0) afhan-
gen. Als we zoekkosten c2 ~ 0 introduceren wordt het nog moeilijker. We
hebben dan een functie w~(t) die het loon aangeeft waarboven je niet meer
zoekt. Afhankelijk van de vorm van w(t) kan het voorkomen dat w(t) ) w'(t)
voor verschillende t, m.e.w. het kan voorkomen dat je soms niet zoekt en
soms wel, in één en dezelfde baan.

Model 8
Uitgaande van model 7 vervangen we de assumptie dat de opbouw van

ervaring volledig job specific is door de assumptie dat die opbouw volle-
dig algemeen is. Dus als men van baan wisselt stijgt het loon verder in de
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nieuwe baan volgens dezelfde functie w(t). Nu representeert t dus de (on-
onderbroken) duur in employment. De wage offer distributions F(w;t) repre-
senteren de verdelingen van wage offers zoals die gelden voor applicanten
met ervaring t. Je kunt dus een offer w(t) accepteren en meteen w(t) ver-
dienen als je t perioden ervaring hebt. We veronderstellen weer w'(t) 2 0
om quiLY.ing uit te ;31uit.en.

T,~.- verdiende loo:

w

wl

w~(t)

wp

aan met oon w~ t T baan met oon wl t)
op T verandert het individu
van baan 0 naar baan 1.

Vergelijking (54) geldt ook hier. Vergelijking (551 wordt nu

(59) 1(w;t) - W(w;t) . f [W(x;t) - W(w;t)]dF(x;t)
~(w;t)

En vgl. (56) wordt

(60)

dus

W(~(w;t);t) - W(w;t)

t

dI' 2 0 b'w 2 0 g(w; t) - w(t)
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Dit betekent dat men een baan neemt d.e.s.d.a. het loon dat bij ervaring t
betaald wordt groter is dan het nu verdiende loon. Dus hoewel er niet-
stationariteit is heeft de optimale strategie een zeer eenvoudige vorm.

m
(61) PW(w;t)

-~W~~ t~ w(t) 4~ J ~WdX~t F(x;t)dx
w(t)

Als randvoorwaarde veronderstellen we stationariteit na t-T. Er gelden
relaties tussen F(x;tl) en F(x;t2) met tl,t2 Z 0. Deze relaties houden
verband met de vorm van de functies w(t). Stel dat dt 2 0 vw 2 0 geldt
dat w(t) - g(t).w(0); g(0) - 1. Dan geldt dt Z 0

F(w(t);t) - F(g(~) :~)

In de empirie is discrete tijd handiger. Vgl. (61) wordt dan vervangen
door

m
(62) W(w~t) - w(t) t 1}r W(w;t}1) ; 1}r f ~W~X~t F(x~t)~

w(t)

De randvoorwaarde impliceert dat b~w 2 0

(63) rW(w;T) -(rtl)w(T) t~ fm ~W~X T F(x;T)dx
w(T)

hetgeen oplosbaar is à la model 1. Met (62) kunnen we dan de functie
W(w;t) voor alle w en t oplossen. In dit model hebben we overigens niets
aan W(w;t). Zoals in de vorige notitie vermeld willen we graag een model
met ~(w) ~ w. Uitgaande van dit model kan dat door ct ~ 0 te introduceren.
Het model blijft iteratief oplosbaar. Opname van cs ~ 0 leidt weer tot
problemen: de functie w~(t) kan onder bepaalde omstandigheden meerdere
malen met w(t) kruisen. Zelfs als cs - 0 zal het oplossen voor ~ en W zeer
kostbaar zijn omdat dt s T evenveel gedasn moet worden als voor het model
6 in zijn geheel.
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Model
We laten nu de veronderstelling los dat de relatie tussen duur in

een baan en loonsveranderir.g voor iedere baan dezelfde is. M.e.w. we laten
twee job characteristics toe: het startloon w en een functie a(t) die de
loonsverandering als functie van de duur in de baan weergeeft. Dit zijn
beide stochasten die uit een tweedimensionale verdeling worden getrokken
op het moment dat een job of'fer arriveert. De functie a kan ook de (varia-
bele) kwaliteit van de match weergeven. We veronderstellen dat w(t) -
a(t).w(0), a(0) - 1. In discrete tijd geldt voor iemand met startloon w,
functie a en duur in de j~~ t dat

W(w;a;t) - a(t).w t 1}r W(w;a;tfl) } l;r[I(w;a;t) - W(w;a;ttl)]

I(w;a:t) - W(w:a:ttl) t ffCW(X;p:O) - W(w:a:ttl))dF(X,g)
acceptance set
(integrand ~ 0)

Voor het gemak is quitting uitgesloten. Merk op dat w nu het startloon
representeert, dit i.t.t. de notatie in model 1-8. De set van acceptabele
banen is tweedimensionaal en hoeft niet gesloten te zijn. Het is duidelijk
dat het werken aan dit model onbegonnen werk is.
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Opmerking over "An Analysis of Employed and Unemploved Job Search Behav-
iour" van D.M. Blati (University of North Carolina 1986)

Blau (1986) behandelt een on-the-job search model met, voor wer-
kenden, de volgende eigenschappen: stationariteit, sequentieel zoeken,
zoek- èn t.ransacti.ekosten, geen recall, endogene zoekintensiteit. Dit
modc:l wordt niet geschat maar dient om de tekens van enige afgeleiden te
bepalen ( comparatieve statica). De zoekstrategie die volgens Blau optimaal
is (blz. 10) is dat echter niet. Het optimale reserveringsloon ~(w' in
zijn notatie) volgt net als in mijn modellen 3 en 6 voor een zoekende
werkende ( w ( w~) uit W(~,) - W(w) t ct. Blau definieert verbaal de varia-
bele q als p.ct en stelt w' - w t q voor iedere w. Zonder bewijs wordt
medegedeeld dat deze w' optimaal is. Echter, voor de echter optimale stra-
tegie geldt

~(w) - W-1(W(w)~ct)

~- w' d.e.s.d.a. W(w) - w~p dus als w- w". In andere woorden, definieer
u als ~-w dan is u- q als w- w' en is y,(w) dalend (dus niet constant) in
w.
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