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Αβστραχτ
Σλαχκ λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ φορ ωοµεν ρελατιϖε το µεν ινχρεασε µαρριαγε ρατεσ φορ ψουνγ
ωοµεν. Ονε χονχερν ισ τηατ τηισ ινχρεασε µαψ βε φροµ µαργιναλ µαρριαγεσ δυε το σοµε φε−
µαλεσ λοωερινγ τηειρ ρεσερϖατιον µατχη θυαλιτψ, ανδ σο λεαδ το φυτυρε διϖορχεσ ανδ ποσσιβλψ το
ινχρεασεσ ιν φεµαλε ηεαδσηιπ ανδ ποϖερτψ. Τηισ παπερ εξαµινεσ τηε λονγ−τερµ χονσεθυενχεσ
οφ συχη µαρριαγεσ υσινγ δατα φροµ τηε Συρϖεψ οφ Ινχοµε ανδ Προγραµ Παρτιχιπατιον ανδ τηε
Πανελ Στυδψ οφ Ινχοµε ∆ψναµιχσ. Ι νδ τηατ τηε µαρριαγεσ ινδυχεδ βψ ρελατιϖελψ ποορ εχο−
νοµιχ χονδιτιονσ φορ ωοµεν ρεεχτ σηιφτσ ιν τηε τιµινγ οφ µαρριαγε αµονγ ψουνγ ωοµεν ωηο
ωουλδ εϖεντυαλλψ µαρρψ ανψωαψ. Λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ ατ αγε 18−20 δο νοτ α⁄εχτ τηε φραχ−
τιον οφ ωοµεν ωηο ωιλλ µαρρψ βψ αγε 30. Φυρτηερ, λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ ατ µαρριαγε αρε
υνχορρελατεδ ωιτη τηε προβαβιλιτψ οφ διϖορχε ορ ωιτη σπουσεσ χηαραχτεριστιχσ, ανδ µαρρψινγ
ψουνγ ιν ρεσπονσε το λαβορ µαρκετ σηοχκσ δοεσ νοτ σιγνι χαντλψ α⁄εχτ α ωοµανσ φερτιλιτψ ορ
λαβορ συππλψ. Τηεσε νδινγσ αρε χονσιστεντ ωιτη α µοδελ ιν ωηιχη εχονοµιχ χονδιτιονσ α⁄εχτ
ωοµενσ σεαρχη ιντενσιτψ ωιτηουτ α⁄εχτινγ τηειρ ρεσερϖατιον µατχη θυαλιτψ.

Ι αµ παρτιχυλαρλψ ινδεβτεδ το µψ αδϖισορσ, ϑανετ Χυρριε, Τιλλ ϖον Ωαχητερ ανδ Βεντλεψ ΜαχΛεοδ, φορ τηειρ
γυιδανχε ανδ συππορτ. Ι αλσο ωιση το τηανκ Σηυβηα Χηακραϖαρτψ, Πιερρε−Ανδρ Χηιαππορι, Λενα Εδλυνδ, ϑοσηυα
Γοοδµαν, Μαριεσα Ηερρµανν, Φυνγ−Μεψ Ηυανγ, Τµερ Καπαν, ∆ονγσηυ Ου, ϑοηαννεσ Σχηµιεδερ, Ηερδισ Στειν−
γριµσδοττιρ, Ματτηεω Ωαι−Ποι, ανδ ϑανε Ωαλδφογελ φορ τηειρ ηελπφυλ συγγεστιονσ. Ι βενε τεδ φροµ χοµµεντσ βψ τηε
παρτιχιπαντσ ατ στυδεντ χολλοθυια ιν Χολυµβια, τηε Εχονοµετριχ Σοχιετψ Ευροπεαν ανδ Νορτη Αµεριχαν Συµµερ
Μεετινγσ, τηε Ωεστερν Εχονοµιχ Ασσοχιατιον, τηε ϑαπανεσε Εχονοµιχ Ασσοχιατιον, ανδ τηε Ινστιτυτε φορ Στατιστιχαλ
Ρεσεαρχη.
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Ιντροδυχτιον

Μοστ δεϖελοπεδ χουντριεσ ηαϖε εξπεριενχεδ α συβσταντιαλ λονγ−ρυν δεχλινε ιν τηε µαρριαγε ρατε
ασσοχιατεδ ωιτη ωοµενσ ιµπροϖεδ ποσιτιον ιν τηε λαβορ µαρκετ. Τηισ ε⁄εχτ αλσο εξιστσ ιν τηε
σηορτ ρυν: Βεττερ λαβορ µαρκετ οππορτυνιτιεσ φορ ωοµεν ρελατιϖε το µεν δεχρεασε τηε φραχτιον οφ
µαρριεδ ωοµεν ιν τηε λοχαλ λαβορ µαρκετ (Σχηυλτζ 1994, Βλαυ, Καην ανδ Ωαλδφογελ 2000). Τηεσε
ε⁄εχτσ ον µαρριαγε ινχιδενχε αρε οφτεν ιντερπρετεδ ασ χηανγεσ ιν τηε νυµβερ οφ ωοµεν ωηο ωιλλ
εϖερ µαρρψ. Ιν παρτιχυλαρ, µανψ στυδιεσ ον τηε ε⁄εχτ οφ λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ ον µαρριαγε
φορµατιον, ινχλυδινγ Βλαυ ετ αλ (2000) ανδ Σχηυλτζ (1994), ηαϖε ρεφερρεδ το τηε ινχρεασεδ νυµβερ
οφ σινγλε µοτηερσ ασ α µοτιϖατιον φορ στυδψινγ µαρριαγε ινχιδενχε. Ψετ, ωηετηερ α δεχλινε ιν
µαρριαγε ινχιδενχε φορ ψουνγ ωοµεν ρεαλλψ ινχρεασεσ τηε νυµβερ οφ σινγλε µοτηερσ δεπενδσ ον
ωηετηερ ιτ δεχρεασεσ τηε νυµβερ οφ ωοµεν ωηο ωιλλ εντερ σταβλε µαρριαγεσ δυρινγ τηειρ λιφετιµεσ.
Αλτηουγη τηε χοντεµπορανεουσ ε⁄εχτσ οφ λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ ον µαρριαγε ινχιδενχε αρε ωελλ−
δοχυµεντεδ, τηερε ρεµαινσ µυχη το λεαρν αβουτ ηοω λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ ιν ψουτη α⁄εχτ τηε
τρανσιτιονσ ιν µαριταλ στατυσ ιν τηε λονγ ρυν.
Τηισ παπερ εξαµινεσ τηε λονγ−τερµ χονσεθυενχεσ οφ µαρριαγεσ ινδυχεδ βψ τεµποραρψ λαβορ
µαρκετ υχτυατιονσ. Ιφ α νεγατιϖε σηοχκ το τηε φεµαλε λαβορ µαρκετ ινδυχεσ σοµε χουπλεσ ωηο
ωουλδ νοτ µαρρψ οτηερωισε το µαρρψ, ιτ µαψ ινχρεασε τηε προβαβιλιτψ οφ φυτυρε διϖορχε. Ον τηε
οτηερ ηανδ, ιτ ισ ποσσιβλε τηατ εχονοµιχ χονδιτιονσ ονλψ σηιφτ τηε τιµινγ οφ µαρριαγε ωιτηουτ
α⁄εχτινγ φυτυρε διϖορχε ρατεσ ορ οτηερ οβσερϖαβλε χηαραχτεριστιχσ οφ µαρριαγεσ. Αχχελερατιον ιν τηε
φορµατιον οφ σταβλε µαρριαγεσ ηασ θυιτε δι⁄ερεντ ιµπλιχατιονσ φορ δεµογραπηιχ τρενδσ ανδ πυβλιχ
ωελφαρε τηαν αν ινχρεασε ιν ποορλψ µατχηεδ, σηορτ−λιϖεδ µαρριαγεσ. Σινχε πρεϖιουσ αναλψσεσ ρελιεδ
ον χροσσ−σεχτιοναλ δατα, τηεψ ωερε νοτ αβλε το διστινγυιση βετωεεν τηε τωο. Το οϖερχοµε τηισ
λιµιτατιον, τηισ παπερ εξπλοιτσ ινδιϖιδυαλ ωοµενσ µαρριαγε ηιστοριεσ τακεν φροµ τηε Συρϖεψ οφ
Ινχοµε ανδ Προγραµ Παρτιχιπατιον (ΣΙΠΠ) ανδ τηε Πανελ Στυδψ οφ Ινχοµε ∆ψναµιχσ (ΠΣΙ∆),
ωηιχη αρε λινκεδ ωιτη υνεµπλοψµεντ ρατεσ βψ γενδερ ατ τηε στατε−ψεαρ λεϖελ.
Υσινγ τηεσε δατα, Ι χον ρµ τηατ ψουνγ ωοµεν αρε µορε λικελψ το µαρρψ ωηεν λαβορ µαρκετ
χονδιτιονσ φορ ωοµεν αρε βαδ ρελατιϖε το τηοσε οφ µεν. ∆εσπιτε τηισ χοντεµπορανεουσ ε⁄εχτ ον τηε
µαρριαγε ρατε, γενδερ−σπεχι χ υνεµπλοψµεντ ρατεσ ατ τηε τιµε οφ µαρριαγε αρε νοτ σψστεµατιχαλλψ
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χορρελατεδ ωιτη τηε προβαβιλιτψ οφ διϖορχε λατερ ιν λιφε. Αλσο, υνεµπλοψµεντ ρατεσ βψ γενδερ ατ αγε
18−20, ωηεν τηεσε ωοµεν εντερ τηε µαρριαγε µαρκετ, δο νοτ α⁄εχτ τηε φραχτιον ωηο ωιλλ µαρρψ βψ
αγε 30 ιν τηε α⁄εχτεδ χοηορτ. Τηεσε νδινγσ συγγεστ τηατ ινχρεασεσ ιν τηε ινχιδενχε οφ µαρριαγε
δυε το γενδερ−σπεχι χ λαβορ µαρκετ σηοχκσ αρε πριµαριλψ δυε το αχχελερατιον ιν τηε τιµινγ οφ
µαρριαγε αµονγ πεοπλε ωηο ωουλδ εϖεντυαλλψ µαρρψ ωιτηουτ τηεσε σηοχκσ ανδ τηατ τηεψ αρε δυε
το ινχρεασεδ σεαρχη ε⁄ορτ ρατηερ τηαν δεχρεασεδ ρεσερϖατιον µατχη θυαλιτψ. Ι αλσο νδ τηατ τηε
χοντεµπορανεουσ ε⁄εχτσ ον µαρριαγε ινχιδενχε φορ ωοµεν ολδερ τηαν 24 αρε οπποσιτε ιν σιγν το
τηοσε φορ ψουνγερ ωοµεν, ανδ τηατ τηισ ηετερογενειτψ ισ νοτ αττριβυταβλε το δι⁄ερενχεσ ιν φαχτορσ
συχη ασ εδυχατιοναλ βαχκγρουνδσ, εµπλοψµεντ στατυσ, ανδ τηε λικελιηοοδ οφ ηαϖινγ χηιλδρεν βεφορε
µαρριαγε.
Φυρτηερµορε, Ι νδ λιττλε εϖιδενχε τηατ τηε φερτιλιτψ ανδ τηε λαβορ συππλψ οφ ωοµεν αρε α⁄εχτεδ
βψ µαρρψινγ ψουνγερ δυε το γενδερ−σπεχι χ λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ φαϖοραβλε φορ µαρριαγε. Υν−
εµπλοψµεντ ρατεσ βψ γενδερ ατ µαρριαγε αρε νοτ χορρελατεδ ωιτη τηε λικελιηοοδ οφ ηαϖινγ α χηιλδ
ορ τηε νυµβερ οφ χηιλδρεν εϖερ βορν το α ωοµαν. Νειτηερ αρε υνεµπλοψµεντ ρατεσ ατ αγε 18−20,
δεσπιτε τηειρ σιγνι χαντ ε⁄εχτσ ον µαρριαγε τιµινγ. Μορεοϖερ, αν ινχρεασε ιν µαρριαγε ινχιδενχε
φορ ψουνγ ωοµεν δυε το ωορσε φεµαλε λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ ισ νοτ αχχοµπανιεδ βψ ανψ χηανγεσ
ιν τηε πρεϖαλενχε οφ σινγλε παρεντηοοδ. Ιν αδδιτιον, γενδερ−σπεχι χ υνεµπλοψµεντ ρατεσ ιν ψουτη
δο νοτ ηαϖε σιγνι χαντ ε⁄εχτσ ον λαβορ συππλψ ανδ ινχοµε ιν τηε µιδ−τηιρτιεσ, εξχεπτ τηατ α ηιγηερ
φεµαλε υνεµπλοψµεντ ρατε σλιγητλψ ινχρεασεσ ωεεκσ ωορκεδ.
Τηεσε νδινγσ χαν βε ιντερπρετεδ υσινγ α µαριταλ σεαρχη µοδελ ωιτη ενδογενουσ σεαρχη ιν−
τενσιτψ. Σινχε τηε προβαβιλιτψ οφ µαρριαγε ισ α προδυχτ οφ τηε προβαβιλιτψ τηατ α ωοµαν µεετσ
α µαν ανδ τηε προβαβιλιτψ τηατ τηεψ αγρεε το µαρρψ χονδιτιοναλ ον µεετινγ, αν ινχρεασε ιν τηε
ινχιδενχε οφ µαρριαγε µυστ χοµε ειτηερ τηρουγη αν ινχρεασε ιν σεαρχη ε⁄ορτ ορ α ρεδυχτιον ιν
ρεσερϖατιον µατχη θυαλιτψ ωηιχη ισ χοµπενσατεδ φορ βψ α τεµποραρψ ρισε ιν τηε ρελατιϖε εαρνινγσ
οφ µεν. Τηε νεγλιγιβλε ε⁄εχτσ ον τηε διϖορχε προβαβιλιτψ ιµπλψ τηατ ωοµεν δο νοτ λοωερ τηειρ
ρεσερϖατιον µατχη θυαλιτψ ιν ορδερ το ινχρεασε τηε προβαβιλιτψ οφ µαρριαγε. Ον τηε οτηερ ηανδ,
αν ινχρεασε ιν σεαρχη ε⁄ορτ αχχελερατεσ τηε τιµινγ οφ µαρριαγε ωιτηουτ α⁄εχτινγ τηε λικελιηοοδ οφ
φυτυρε διϖορχε. Μορεοϖερ, ιφ σεαρχη φριχτιονσ αρε µοδεστ σο τηατ α τεµποραρψ ινχρεασε ιν σεαρχη
ε⁄ορτ δοεσ νοτ χηανγε τηε προβαβιλιτψ οφ µεετινγ α συιταβλε µατε οϖερ ονεσ λιφετιµε, τηε φραχτιον
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οφ ωοµεν ωηο εϖεντυαλλψ µαρρψ δοεσ νοτ χηανγε ειτηερ.
Τηε ρεστ οφ τηε παπερ ισ οργανιζεδ ασ φολλοωσ. Τηε νεξτ σεχτιον ρεϖιεωσ τηε βαχκγρουνδ
λιτερατυρε. Σεχτιον 3 δεσχριβεσ τηε δατα, ανδ Σεχτιον 4 πρεσεντσ τηε εµπιριχαλ ρεσυλτσ. Σεχτιον 5
δισχυσσεσ ηοω ανδ το ωηατ εξτεντ τηε εµπιριχαλ νδινγσ χαν βε εξπλαινεδ βψ α σιµπλε µοδελ οφ
µαριταλ σεαρχη. Σεχτιον 6 γιϖεσ χονχλυδινγ ρεµαρκσ.

2

Βαχκγρουνδ

Βεχκερ (1973) προϖιδεσ α τηεορετιχαλ φραµεωορκ ιν ωηιχη, υνδερ χερταιν χονδιτιονσ, βεττερ λαβορ
µαρκετ χονδιτιονσ φορ ωοµεν ινχρεασε τηε οππορτυνιτψ χοστ οφ µαρριαγε ανδ βεττερ λαβορ µαρκετ
χονδιτιονσ φορ µεν ινχρεασε τηε γαιν φροµ µαρριαγε. Ιν ηισ µοδελ, α δεχλινε ιν τηε µαλε ωαγε
ρατε ηασ α νεγατιϖε ε⁄εχτ ον µαρριαγε ινχιδενχε ιφ τηε µαργιναλ υτιλιτψ φροµ ινχοµε ισ ηιγηερ φορ
α µαρριεδ χουπλε τηαν φορ α σινγλε µαν1 ανδ µαρριαγε δοεσ νοτ ρεδυχε µενσ λαβορ συππλψ. Τηεν,
φορ α δεχλινε ιν τηε φεµαλε ωαγε ρατε το ηαϖε α ποσιτιϖε ε⁄εχτ ον µαρριαγε ινχιδενχε, α µαρριεδ
ωοµανσ λαβορ συππλψ µυστ βε συ′χιεντλψ λοωερ τηαν α σινγλε ωοµανσ το χοµπενσατε φορ τηε
ηιγηερ µαργιναλ υτιλιτψ φροµ ινχοµε φορ α µαρριεδ χουπλε.2
Αλτηουγη τηισ χονδιτιον δοεσ νοτ ηολδ φορ αλλ ωοµεν, εµπιριχαλ εϖιδενχε συγγεστσ τηατ τηισ
χονδιτιον ηολδσ φορ τηε µαϕοριτψ οφ ψουνγ χουπλεσ ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ. Κεελεψ (1975) εµπιριχαλλψ
σηοωσ τηατ τηε χορρελατιον βετωεεν ωαγεσ ανδ τηε αγε ατ ρστ µαρριαγε ισ ποσιτιϖε φορ ωοµεν
ανδ νεγατιϖε φορ µεν. Φυρτηερµορε, ςαν ∆ερ Κλααυω (1996)

νδσ τηατ γαινσ φροµ µαρριαγε

φορ α ωοµαν αρε δεχρεασινγ ιν ηερ ωαγε ρατε ανδ ινχρεασινγ ιν ηερ ηυσβανδσ εαρνινγσ, υσινγ α
στρυχτυραλ µοδελ τηατ αδδρεσσεσ τηε ιντερδεπενδενχε βετωεεν µαριταλ στατυσ ανδ λαβορ συππλψ.
Μορεοϖερ, εϖεν τηουγη τηε γενδερ ωαγε γαπ ηασ ναρροωεδ χονσιδεραβλψ σινχε τηε 1970σ, ιτ ισ στιλλ
λαργελψ τηε χασε τηατ ωιϖεσ σπενδ µορε τιµε ον χηιλδ−ρεαρινγ ανδ, ον αϖεραγε, τηε λαβορ συππλψ
οφ µαρριεδ ωοµεν ρεµαινσ χονσιδεραβλψ λοωερ τηαν τηατ οφ υνµαρριεδ ωοµεν ωιτη τηε σαµε αγε
ανδ εδυχατιοναλ βαχκγρουνδ.3
1

Τηισ ασσυµπτιον ισ πλαυσιβλε ιφ α σπουσεσ χονσυµπτιον ηασ α ποσιτιϖε εξτερναλιτψ.
Νοτε τηατ τηε ε⁄εχτσ οφ µαλε ανδ φεµαλε ωαγε ρατεσ αρε νοτ νεχεσσαριλψ σψµµετριχ ιν τηε µαγνιτυδε.
3
Αµονγ νον−Ηισπανιχ ωηιτε ωοµεν αγεδ 17−35 ιν τηε ΣΙΠΠ 1996 ανδ 2001 πανελσ, µαρριεδ ωοµεν αρε 13.8
περχενταγε ποιντ λεσσ λικελψ το βε φυλλτιµε εµπλοψεδ ανδ ηαϖε ωορκεδ φορ 5.8% λεσσ ωεεκσ δυρινγ τηε ρεφερενχε
περιοδσ τηαν σινγλε ωοµεν ωιτη τηε σαµε αγε ανδ εδυχατιοναλ βαχκγρουνδ λιϖινγ ιν τηε σαµε στατε.
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Ηενχε, τηε γαιν φροµ µαρριαγε ινχρεασεσ ιν εµπλοψµεντ οππορτυνιτιεσ φορ ωοµεν ανδ δεχρεασεσ
ιν τηε οππορτυνιτιεσ φορ µεν, ασ λονγ ασ µαρριαγε ρεδυχεσ φεµαλε λαβορ συππλψ συ′χιεντλψ ανδ εαχη
σπουσεσ ωαγε ρατε χηανγεσ ωιτη τηε λαβορ δεµανδ φορ τηε χορρεσπονδινγ γενδερ. Ιν λιγητ οφ τηισ
τηεορετιχαλ πρεδιχτιον, εµπιριχαλ στυδιεσ ηαϖε φουνδ τηατ βεττερ οππορτυνιτιεσ φορ ωοµεν ιν τηε
λοχαλ λαβορ µαρκετ δεχρεασε τηε φραχτιον οφ εϖερ µαρριεδ ψουνγ ωοµεν (Φρειδεν 1974, Πρεστον ανδ
Ριχηαρδσ 1975, Ωηιτε 1981, Σχηυλτζ 1994, Βλαυ ετ αλ. 2000) ωηιλε βεττερ οππορτυνιτιεσ φορ µεν
ινχρεασε ιτ (Φρειδεν 1974, Σχηυλτζ 1994, Ωοοδ 1995, Βλαυ ετ αλ. 2000).4
Ωηιλε εµπιριχαλ στυδιεσ ον τηε ε⁄εχτσ οφ γενδερ−σπεχι χ λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ ον µαρριαγε ιν−
χιδενχε δατε βαχκ το τηε 1970σ, Βλαυ ετ αλ. (2000) ισ τηε µοστ χοµπρεηενσιϖε ονε το µψ κνοωλεδγε.
Υσινγ ΜΣΑ−λεϖελ πανελ δατα χονστρυχτεδ φροµ Χενσυσ 1970−1990, τηεψ νδ τηατ γενδερ−σπεχι χ
λαβορ µαρκετ οππορτυνιτιεσ5 α⁄εχτ τηε φραχτιον οφ µαρριεδ ψουνγ ωοµεν εϖεν αφτερ χοντρολλινγ
φορ ψεαρ− ανδ ΜΣΑ− ξεδ ε⁄εχτσ. Τηισ παπερ δεπαρτσ φροµ τηε λιτερατυρε βψ ινϖεστιγατινγ νοτ
ονλψ τηε χοντεµπορανεουσ ε⁄εχτ οφ γενδερ−σπεχι χ λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ ον τηε προβαβιλιτψ
οφ µαρριαγε βυτ αλσο τηε λονγ−τερµ ουτχοµεσ οφ µαρριαγεσ ινδυχεδ βψ τεµποραρψ λαβορ µαρκετ
υχτυατιονσ. Τηε υσε οφ πανελ δατα αλσο εναβλεσ µε το διστινγυιση τηε ε⁄εχτσ τηρουγη µαρριαγε
φορµατιον φροµ τηε ε⁄εχτσ τηρουγη µαρριαγε δισσολυτιον, ωηιχη στυδιεσ υσινγ τηε Χενσυσ ινεϖιταβλψ
χονφουνδ. Ιν αδδιτιον, τηε αννυαλ υχτυατιονσ ιν υνεµπλοψµεντ ρατεσ αρε λεσσ χορρελατεδ ωιτη
περµανεντ ινχοµε τηαν δεχεννιαλ χηανγεσ τακεν φροµ τηε Χενσυσ. Τηε εµπιριχαλ δεσιγν ισ σιµ−
ιλαρ το τηατ οφ ∆εηεϕια ανδ Λλερασ−Μυνεψ (2004),6 ιν τηε σενσε τηατ Ι εξαµινε τηε ρελατιονσηιπ
βετωεεν υνεµπλοψµεντ ρατεσ ατ τηε τιµε οφ µαρριαγε ανδ λονγ−τερµ ουτχοµεσ, ινχλυδινγ σελεχτιον
ιντο µαρριαγε.
Αλτηουγη νοτ λινκεδ ωιτη τηε ε⁄εχτσ οφ λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ ον µαρριαγε φορµατιον, α
νυµβερ οφ στυδιεσ ηαϖε εξπλορεδ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε τιµινγ οφ µαρριαγε ανδ ιτσ λονγ−
τερµ ιµπλιχατιονσ. Τηε πιονεερινγ ωορκ βψ Βεχκερ, Λανδεσ ανδ Μιχηαελ (1977) εσταβλισηεσ τηε
4
Αλσο, Λουγηραν (2002) ανδ Γουλδ ανδ Πασερµαν (2003) νδ τηατ τηε εξπανσιον οφ µαλε ωαγε ινεθυαλιτψ ιν τηε
λοχαλ λαβορ µαρκετ δεχρεασεσ τηε µαρριαγε ρατε.
5
Ασ αν ινδεξ φορ λαβορ δεµανδ, Βλαυ ετ αλ (2000) υσε ωειγητεδ αϖεραγε οφ τηε ρελατιϖε εµπλοψµεντ οφ εαχη
ινδυστρψ−οχχυπατιον γρουπ ιν εαχη αρεα βψ τηε νατιοναλ ιµπορτανχε οφ εαχη γενδερ−εδυχατιον−ραχε γρουπ ιν εαχη
ινδυστρψ−οχχυπατιον γρουπ. Ι χηοοσε το υσε υνεµπλοψµεντ ρατεσ ρατηερ τηαν τηε σαµε ινδεξ ασ Βλαυ ετ αλ (2000)
βεχαυσε υνεµπλοψµεντ ρατεσ αρε εασιερ το υνδερστανδ ανδ λεσσ νοισψ ωηεν χαλχυλατεδ φροµ τηε ΧΠΣ, ωηοσε σαµπλε
σιζε ισ µυχη σµαλλερ τηαν τηε Χενσυσ.
6
∆εηεϕια ανδ Λλερασ−Μυνεψ (2004) ινϖεστιγατε τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε υνεµπλοψµεντ ρατε ατ τηε τιµε οφ α
βαβψσ χονχεπτιον ανδ παρενταλ χηαραχτεριστιχσ, παρενταλ βεηαϖιορσ, ανδ βαβιεσ ηεαλτη.
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νεγατιϖε χορρελατιον βετωεεν τηε αγε ατ µαρριαγε ανδ τηε προβαβιλιτψ οφ διϖορχε.7 Ψετ, ιτ ισ λεσσ
χλεαρ ωηετηερ τηισ χορρελατιον ρεπρεσεντσ α χαυσαλ ε⁄εχτ. Ιφ τηερε ισ α χαυσαλ ε⁄εχτ, χουπλεσ ωηο
αρε ινδυχεδ το µαρρψ ψουνγερ βψ ωορσε φεµαλε λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ σηουλδ βε µορε λικελψ το
ενδ ιν διϖορχε. Ιν τηισ σενσε, τηισ παπερ ισ ρελατεδ το τηε λιτερατυρε ον τηε λινκ βετωεεν µαρριαγε
τιµινγ ανδ τηε σταβιλιτψ οφ µαρριαγε.
Τηισ παπερ ισ αλσο ρελατεδ το τηε λιτερατυρε ον τηε µοτηερηοοδ ωαγε πεναλτψ. Ωαλδφογελ (1997)
ηασ εσταβλισηεδ εϖιδενχε φορ συβσταντιαλ ωαγε γαπ βετωεεν µοτηερσ ανδ νον−µοτηερσ εϖεν αφτερ
χοντρολλινγ φορ ινδιϖιδυαλ ξεδ ε⁄εχτσ ανδ τηε δεχρεασεδ λαβορ συππλψ δυε το χηιλδ ρεαρινγ. Σεϖεραλ
στυδιεσ

νδ τηατ τηε µοτηερηοοδ ωαγε πεναλτψ ισ λαργερ φορ ωοµεν ωηο βεαρ χηιλδρεν εαρλιερ

(Βλαχκβυρν, Βλοοµ ανδ Νευµαρκ 1990, Τανιγυχηι 1999, Μιλλερ 2007).8 Τηυσ, ιφ τηε σηιφτ ιν τηε
τιµινγ οφ µαρριαγε λεαδσ το α σηιφτ ιν τηε τιµινγ οφ ρστ βιρτησ, µαρρψινγ ψουνγ ιν ρεσπονσε το
λαβορ µαρκετ σηοχκσ µαψ αλσο α⁄εχτ ωοµενσ ινχοµε ανδ λαβορ συππλψ ιν τηε λονγ−ρυν.
Τηισ παπερ φοχυσεσ ον λεγαλ µαρριαγε. Αλτηουγη τηε πραχτιχαλ ρεασον φορ τηισ ισ τηε λιµιτεδ
αϖαιλαβιλιτψ οφ ινφορµατιον ον πρεµαριταλ χοηαβιτατιον, τηερε αρε ρεασονσ το βελιεϖε τηατ λεγαλ µαρ−
ριαγε στιλλ µαττερσ δεσπιτε τηε ινχρεασε ιν πρεµαριταλ χοηαβιτατιον ανδ ουτ−οφ−ωεδλοχκ χηιλδβεαρινγ.
Φιρστ, ατ λεαστ φορ τηε µαϕοριτψ οφ νον−Ηισπανιχ ωηιτε Αµεριχανσ, χοηαβιτατιον ισ α στεπ τοωαρδ
µαρριαγε ρατηερ τηαν α συβστιτυτε φορ µαρριαγε. Στυδιεσ βασεδ ον Νατιοναλ Συρϖεψ οφ Φαµιλιεσ ανδ
Ηουσεηολδσ 1987−88 (Βυµπυσ, Σωεετ ανδ Χηερλιν 1991, Χηερλιν 1992, Μαννινγ ανδ Σµοχκ 1995)
σηοω τηατ µοστ χοηαβιτορσ εξπεχτ το µαρρψ τηειρ χυρρεντ παρτνερσ, ανδ τηατ ηαλφ οφ τηε χοηαβ−
ιτινγ νεϖερ−µαρριεδ νον−Ηισπανιχ ωηιτε χουπλεσ αχτυαλλψ µαρρψ ωιτηιν τωο ψεαρσ. Στεϖενσον ανδ
Ωολφερσ (2007) χον ρµ σιµιλαρ εξπεχτατιον τοωαρδσ µαρριαγε αµονγ χοηαβιτινγ χουπλεσ βασεδ ον
δατα χολλεχτεδ ιν τηε 2000σ. Σεχονδ, εϖεν τηουγη ιτ ισ ποσσιβλε φορ α χουπλε το ραισε τηειρ χηιλδρεν
τογετηερ ωιτηουτ βεινγ λεγαλλψ µαρριεδ, µαρριαγε ισ τηε µοστ ε⁄εχτιϖε ωαψ φορ α µαν το χοµµιτ
το τηε φατηερηοοδ οφ ηισ παρτνερσ χηιλδ (Εδλυνδ, 2006). Αλτηουγη τηισ χοµµιτµεντ χουλδ βε ρε−
7
Ονε οφ τηε µοστ ρεχεντ φολλοω−υπ στυδιεσ ισ Λεηρερ (2008), ωηο σηοωσ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν αγε ατ µαρριαγε
ανδ µαριταλ ινσταβιλιτψ ισ στρονγλψ νεγατιϖε υπ το τηε λατε τωεντιεσ.
8
Σινχε τηε τιµινγ οφ τηε ρστ βιρτη ισ ενδογενουσ, ιτ µαψ βε χορρελατεδ ωιτη τηε ινηερεντ εαρνινγ χαπαχιτψ.
Γιϖεν τηισ χονχερν, Μιλλερ (2007) υσεσ βιολογιχαλ φερτιλιτψ σηοχκσ ασ αν ινστρυµεντ φορ τηε αγε ατ ρστ βιρτησ ανδ
νδσ τηατ µοτηερηοοδ δελαψ λεαδσ το α συβσταντιαλ ινχρεασε ιν εαρνινγσ. Τηισ µαψ αππεαρ το χοντραδιχτ ωιτη Ηοτζ,
ΜχΕλροψ ανδ Σανδερσ (2005), ωηο σηοω τεεναγε χηιλδβεαρινγ ηασ φεω λονγ−τερµ νεγατιϖε ε⁄εχτσ υσινγ µισχαρριαγε
ασ αν ινστρυµεντ. Ψετ, τηισ αππαρεντ χοντραδιχτιον ισ λικελψ το βε αττριβυταβλε το ηετερογενειτψ ιν τηε ε⁄εχτσ αχροσσ
δι⁄ερεντ ποπυλατιον, σινχε τηε µοτηερηοοδ ωαγε πεναλτψ ισ λαργερ φορ ηιγη σκιλλεδ ωοµεν (Ελλωοοδ, Ωιλδε ανδ
Βατχηελδερ, 2004).
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πεαλεδ βψ διϖορχε, διϖορχε ισ µυχη µορε χοστλψ τηαν τηε σεπαρατιον οφ υνµαρριεδ χουπλεσ. Φιναλλψ,
µορε τηαν 80 περχεντ οφ νον−Ηισπανιχ ωηιτε Αµεριχαν ωοµεν µαρρψ βψ τηε αγε οφ 30, ανδ µορε
τηαν 80 περχεντ οφ ρστ βιρτησ βψ νον−Ηισπανιχ ωηιτε µοτηερσ οχχυρ αφτερ ρστ µαρριαγε. Αλβειτ ον
τηε δεχλινε, λεγαλ µαρριαγε ισ στιλλ αν ιµπορταντ στεπ ιν τηε φαµιλψ φορµατιον οφ Αµεριχαν ωοµεν.

3

∆ατα

3.1

Ινδιϖιδυαλ Λεϖελ ∆ατα: ΣΙΠΠ ανδ ΠΣΙ∆

Τηε µαιν σουρχε οφ ινδιϖιδυαλ ωοµενσ δατα ισ τηε Συρϖεψ οφ Ινχοµε ανδ Προγραµ Παρτιχιπατιον
(ΣΙΠΠ) 1990−2004 Πανελσ.9 Τηε ΣΙΠΠ ισ α σεριεσ οφ σηορτ πανελ συρϖεψσ χονδυχτεδ βψ τηε Χενσυσ
Βυρεαυ, ωιτη σαµπλε σιζεσ ρανγινγ φροµ αππροξιµατελψ 14,000 το 36,700 ηουσεηολδσ. Αλτηουγη
εαχη ΣΙΠΠ χορε πανελ χοϖερσ ατ µοστ φουρ ψεαρσ, συππλεµενταρψ τοπιχαλ µοδυλεσ προϖιδε ριχη
ρετροσπεχτιϖε ινφορµατιον. Ι υσε τηε Μαρριαγε Ηιστορψ ανδ Μιγρατιον Ηιστορψ Τοπιχαλ Μοδυλεσ
ατταχηεδ το τηε Ωαϖε 2 οφ εαχη πανελ το χονστρυχτ πανελ δατα οφ τηε µαριταλ στατυσ ανδ τηε στατε
οφ ρεσιδενχε γοινγ βαχκ το τηε 1970σ. Ι ποολ σεϖεν πανελσ φροµ 1990 το 2004 ανδ υσε τηε αππροπριατε
σαµπλε ωειγητσ το αδδρεσσ τηε δι⁄ερεντ σαµπλε δεσιγν βετωεεν πρε− ανδ ποστ− 1996 πανελσ.10
Τηε ΣΙΠΠσ σαµπλε σιζε ισ λαργερ τηαν µοστ οφ τηε οτηερ δατασετσ τηατ ηαϖε ινφορµατιον ον
µαρριαγε ηιστοριεσ. Ανοτηερ ιµπορταντ αδϖανταγε οφ τηε ΣΙΠΠ ισ τηατ σαµπλε αττριτιον δυε το
διϖορχε ισ ϖιρτυαλλψ νον−εξιστεντ, βεχαυσε τηε συρϖεψ δοεσ νοτ αχτυαλλψ τραχε πεοπλε εϖερψ ψεαρ.11
Ατ τηε σαµε τιµε, τηε αϖαιλαβλε ρετροσπεχτιϖε ινφορµατιον ισ λιµιτεδ: εµπλοψµεντ στατυσ ανδ
ινχοµε αρε αϖαιλαβλε ονλψ φορ τηε περιοδ χοϖερεδ βψ τηε χορε πανελ, ανδ ινφορµατιον ον σπουσεσ
9
Ι ρεστριχτ µψ σαµπλε το ωοµεν βεχαυσε σοµε ινφορµατιον ινχλυδινγ φερτιλιτψ ηιστορψ ισ αϖαιλαβλε ονλψ φορ ωοµεν.
Σινχε τηε ΣΙΠΠ ισ α ηουσεηολδ συρϖεψ, µοστ οφ τηε µαρριεδ µεν ιν τηε δατα αρε σπουσεσ οφ ωοµεν ιν τηε σαµε δατα.
Τηε ρεσυλτσ ον µαρριαγε φορµατιον ανδ δισσολυτιον (σεχτιον 4.1) αρε χον ρµεδ το βε τηε σαµε ωηεν εστιµατεδ ωιτη
τηε σαµπλε οφ µεν.
10
Ωηιλε ηουσεηολδσ ιν πανελσ πριορ το 1996 αρε τακεν φροµ τηε ρεπρεσεντατιϖε ΥΣ ποπυλατιον, φροµ 1996 ονωαρδ
ηουσεηολδσ λιϖινγ ιν ηιγη ποϖερτψ αρεασ αρε οϖερσαµπλεδ. Ανοτηερ ιµπορταντ δι⁄ερενχε ισ τηατ πανελσ πριορ το 1996
οϖερλαπ εαχη οτηερ. Υντιλ 1993, Α νεω πανελ ηαδ βεεν ιντροδυχεδ εϖερψ ψεαρ. Τηεν, τηε 1996 ρεδεσιγν ρεπλαχεδ
ιτ ωιτη λαργερ, νον−οϖερλαππινγ πανελσ. Νεϖερτηελεσσ, ρεσυλτσ φροµ 90−93 πανελσ αρε σιµιλαρ το τηοσε εστιµατεδ ωιτη
1996−2004 πανελσ. Τηερεφορε, Ι βελιεϖε τηατ τηε χηανγε ιν σαµπλινγ σχηεµε δοεσ νοτ βιασ τηε ρεσυλτσ ιν τηισ παπερ.
11
Στριχτλψ σπεακινγ, διϖορχεδ ωοµεν αρε αβουτ 3−4 περχενταγε ποιντσ µορε λικελψ το λαχκ ινφορµατιον ον τηε στατε
οφ ρεσιδενχε ατ τηε τιµε οφ µαρριαγε τηαν τηοσε ωηο αρε στιλλ ιν τηειρ ρστ µαρριαγε. Τηεψ αρε δροππεδ νοτ ονλψ
φροµ ρεγρεσσιονσ ον γενδερ−σπεχι χ υνεµπλοψµεντ ρατεσ ατ µαρριαγε, βυτ αλσο φροµ τηε µαρριαγε ηαζαρδ ρεγρεσσιον
ον τηε χοντεµπορανεουσ υνεµπλοψµεντ ρατεσ. Ι βελιεϖε τηισ ισ λεσσ προβλεµατιχ τηαν αττριτιον αφτερ µαρριαγε, ωηιχη
ισ τψπιχαλ ιν λονγιτυδιναλ ηουσεηολδ δατα συχη ασ τηε Πανελ Στυδψ οφ Ινχοµε ∆ψναµιχσ, βεχαυσε Ι χαν ινχλυδε αλλ
µαρριαγεσ τηατ χοντριβυτε το τηε εστιµατεδ ε⁄εχτσ ον τηε µαρριαγε ηαζαρδ ιν τηε συβσεθυεντ αναλψσεσ.
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ισ αλσο αϖαιλαβλε ονλψ ιφ τηε µαρριαγε ισ στιλλ ινταχτ ατ τηε συρϖεψ δατε. Αλσο, σινχε τηε Φερτιλιτψ
Ηιστορψ Τοπιχαλ Μοδυλε ασκσ τηε ψεαρ οφ βιρτη οφ ονλψ τηε ρστ ανδ λαστ χηιλδρεν, ιτ χαννοτ βε
δετερµινεδ ωηετηερ α ωοµανσ σεχονδ χηιλδ ωασ βορν βεφορε σηε ωασ ατ α χερταιν αγε ιφ σηε ηασ
τηρεε ορ µορε χηιλδρεν ατ τηε συρϖεψ δατε. Ανοτηερ ισσυε ισ τηατ τηε στατε οφ ρεσιδενχε ιν α γιϖεν
ψεαρ χαννοτ βε δετερµινεδ ιφ τηε ρεσπονδεντ ηασ µοϖεδ αχροσσ στατεσ τωιχε ορ µορε σινχε τηατ
ψεαρ; τηε αππενδιξ προϖιδεσ µορε δεταιλ ον τηισ ισσυε.
Ι αλσο υσε τηε Πανελ Στυδψ οφ Ινχοµε ∆ψναµιχσ (ΠΣΙ∆) φορ συππλεµενταλ αναλψσεσ. Τηε ΠΣΙ∆
σταρτεδ ιν 1968 ασ α νατιοναλλψ ρεπρεσεντατιϖε σαµπλε οφ ηουσεηολδσ ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ ανδ ηασ
τριεδ το τραχε αλλ ηουσεηολδσ φορµεδ βψ µεµβερσ οφ τηε οριγιναλ σαµπλε ηουσεηολδσ, ασ ωελλ ασ αλλ
νεω ινδιϖιδυαλσ ωηο ϕοινεδ ορ ωερε βορν το τηε σαµπλε ηουσεηολδσ. Τηε ΠΣΙ∆ χονταινσ ριχηερ
ινφορµατιον ον τηε σπουσεσ χηαραχτεριστιχσ τηαν τηε ΣΙΠΠ, αλτηουγη τηε ΠΣΙ∆σ σαµπλε σιζε ισ
σµαλλερ.
Ι φοχυσ ον τηε ρστ µαρριαγε οφ νον−Ηισπανιχ ωηιτε ωοµεν ιν τηε χοντιγυουσ Υνιτεδ Στατεσ
το αϖοιδ τηε ισσυε οφ σελεχτιϖιτψ ιντο σεχονδ µαρριαγεσ ανδ χοµπλιχατιονσ αρισινγ φροµ δι⁄ερενχεσ
ιν σοχιαλ νορµσ αβουτ µαρριαγε αχροσσ ετηνιχ γρουπσ. Αλσο, Ι δροπ ωοµεν ωηο ηαδ µαρριεδ βψ
1978 βεχαυσε υνεµπλοψµεντ ρατεσ βψ γενδερ χαν βε χαλχυλατεδ ατ τηε στατε λεϖελ ονλψ αφτερ 1977.
Φυρτηερ, σινχε τηε µαϕοριτψ οφ ωοµεν µαρρψ βψ τηειρ εαρλψ τωεντιεσ, τηε σαµπλε ισ ρεστριχτεδ το
ωοµεν βορν δυρινγ τηε περιοδ 1956−1980.
Ταβλε 1 πρεσεντσ συµµαρψ στατιστιχσ φορ ωοµεν βορν ιν 1956−1980. Χολυµν Α ισ τηε ΣΙΠΠ
σαµπλε ωειγητεδ βψ τηε σαµπλινγ ωειγητσ ανδ Χολυµν Β ισ τηε ΠΣΙ∆ σαµπλε. Τηε ΣΙΠΠ σαµπλε
ισ σλιγητλψ ολδερ ανδ µορε λικελψ το ηαϖε ∀σοµε χολλεγε∀ εδυχατιον, βυτ τηε αγε ατ ρστ µαρριαγε
ανδ τηε αγε ατ ρστ βιρτησ αρε ρεασοναβλψ σιµιλαρ. Φιγυρε 1 σηοωσ τηε τρανσιτιονσ ιν µαριταλ στατυσ
οφ ωοµεν ιν τηε ΣΙΠΠ σαµπλε. Μορε τηαν 80 περχεντ οφ τηε ωοµεν µαρρψ ατ σοµε ποιντ βετωεεν
αγε 17 ανδ 35, ανδ αβουτ ηαλφ ηαϖε µαρριεδ βψ 23. Σινχε ϖερψ φεω ωοµεν µαρρψ ατ αγε 16 ορ
ψουνγερ, Ι δροπ τηεµ φροµ τηε σαµπλε. Αλσο, σινχε φεωερ χοηορτσ αρε φολλοωεδ υπ το ολδερ αγεσ,
µαρριαγεσ αφτερ αγε 35 αρε οµιττεδ ανδ τηοσε ωηο ηαδ νοτ µαρριεδ υντιλ 35 αρε τρεατεδ ασ ιφ νεϖερ
µαρριεδ.
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3.2

Στατε−Ψεαρ Λεϖελ Υνεµπλοψµεντ Ρατεσ βψ Γενδερ

Τηε ινδιϖιδυαλ−λεϖελ δατα φροµ τηε ΣΙΠΠ ανδ τηε ΠΣΙ∆ αρε αυγµεντεδ βψ υνεµπλοψµεντ ρατεσ βψ
γενδερ ατ τηε ψεαρ−στατε λεϖελ,12 χαλχυλατεδ φροµ τηε µοντηλψ βασιχ Χυρρεντ Ποπυλατιον Συρϖεψσ.
Τηε υνιϖερσε ισ τηε νον−Ηισπανιχ ωηιτε χιϖιλιαν λαβορ φορχε αγεδ 15−40. Ι τακε τηε αννυαλ αϖεραγε
το ρεδυχε σαµπλινγ ερρορσ. Υνεµπλοψµεντ ρατεσ βψ γενδερ αρε ασσιγνεδ το εαχη ωοµαν βασεδ
ον ηερ στατε οφ ρεσιδενχε ιν εαχη ψεαρ. Αλσο, το αϖοιδ προβλεµσ αρισινγ φροµ τηε µυλτιχολλινεαριτψ
βετωεεν µαλε ανδ φεµαλε υνεµπλοψµεντ ρατεσ (σεε Σεχτιον 4 φορ δεταιλ), Ι υσε τηε γαπ βετωεεν
µαλε ανδ φεµαλε υνεµπλοψµεντ ρατεσ ινστεαδ οφ τηε µαλε υνεµπλοψµεντ ρατε.
Ι υσε υνεµπλοψµεντ ρατεσ βψ γενδερ ατ τηε στατε λεϖελ ασ προξιεσ φορ γενδερ−σπεχι χ λαβορ
δεµανδ ιν τηε λοχαλ λαβορ µαρκετ. Ονε οφ τηε µαιν σουρχεσ οφ δι⁄ερεντιαλ σηοχκσ το λαβορ δεµανδ
φορ εαχη γενδερ ισ χηανγεσ ιν ινδυστρψ− ανδ οχχυπατιον− σπεχι χ λαβορ δεµανδ. Ιτ ισ τρυε τηατ τηε
υνεµπλοψµεντ ρατε πιχκσ υπ χηανγεσ ιν λαβορ συππλψ ασ ωελλ ασ λαβορ δεµανδ. Νεϖερτηελεσσ, τηε
βιασ ον τηε εστιµατεδ ε⁄εχτσ οφ τηε υνεµπλοψµεντ ρατεσ ον µαρριαγε φορµατιον ισ εξπεχτεδ το βε
σµαλλ. Αλτηουγη µαρριαγε χουλδ χηανγε τηε λαβορ φορχε στατυσ οφ σοµε ωοµεν, ιτσ ιµπαχτ ον τηε
αγγρεγατε υνεµπλοψµεντ ρατε ωουλδ βε θυαντιτατιϖελψ νεγλιγιβλε βεχαυσε ονλψ αβουτ 4 περχεντ οφ
ωοµεν αγεδ 15−40 µαρρψ εαχη ψεαρ.13 Αλσο, σινχε µαρριαγε ινδυχεσ βοτη τρανσιτιονσ φροµ εµπλοψ−
µεντ το υνεµπλοψµεντ ανδ φροµ ιν τηε λαβορ φορχε το ουτ οφ τηε λαβορ φορχε, ωηετηερ µαρριαγε
ραισεσ τηε φεµαλε υνεµπλοψµεντ ρατε ισ νοτ χλεαρ ιν τηεορψ. Μορεοϖερ, τηε αχτυαλ υνεµπλοψµεντ
ρατε οφ µαρριεδ ωοµεν τενδσ το βε σιµιλαρ το τηατ οφ υνµαρριεδ ωοµεν οφ τηε σαµε αγε χατεγοριεσ,
ατ λεαστ φορ 15−40 ψεαρ ολδ νον−Ηισπανιχ ωηιτε ωοµεν ιν τηε ΧΠΣ 1978−2003.
Ιτ αλσο ισ τρυε τηατ, αχχορδινγ το Βεχκερσ (1973) τηεορψ, ωηατ ρεαλλψ µαττερσ ισ τηε ωαγε ρατε
τηε ωοµαν χουλδ εαρν ιφ εµπλοψεδ ρατηερ τηαν τηε υνεµπλοψµεντ ρατε. Ηοωεϖερ, ιτ ισ πραχτιχαλλψ
δι′χυλτ το χονστρυχτ α γενδερ−σπεχι χ ωαγε ινδεξ ατ τηε στατε λεϖελ βεχαυσε οφ συβσταντιαλ νον−
εµπλοψµεντ αµονγ µαρριεδ ωοµεν. Ι χουλδ χονστρυχτ αν ινδεξ φολλοωινγ Βλαυ ετ αλ (2000), ωηιχη
ισ α ωειγητεδ αϖεραγε οφ εµπλοψµεντ σηαρε οφ ινδυστρψ−οχχυπατιον ιν εαχη στατε βψ σηαρε οφ γενδερ
12
Μαινε ανδ ςερµοντ αρε γρουπεδ τογετηερ, ανδ Νορτη ∆ακοτα, Σουτη ∆ακοτα ανδ Ωψοµινγ αρε γρουπεδ τογετηερ,
βεχαυσε τηε οριγιναλ ϖαριαβλε φορ τηε στατε οφ χυρρεντ ρεσιδενχε ιν τηε ΣΙΠΠ ισ δε νεδ ιν συχη α ωαψ. Αλασκα,
Ωασηινγτον ∆Χ, ανδ Ηαωαιι αρε δροππεδ.
13
Τηερε αρε αβουτ τοταλ 2,200,000 µαρριαγεσ περ ψεαρ (ςιταλ Στατιστιχσ), 90% οφ ωηιχη ινϖολϖε ωοµεν ψουνγερ τηαν
45 (Χενσυσ Βυρεαυσ ρεπορτ βασεδ ον ΣΙΠΠ 2001). Τηε ποπυλατιον οφ 18−39 ψεαρσ ολδ ωοµεν ισ αβουτ 50,000,000
(Χενσυσ 2000).
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ιν νατιοναλ εµπλοψµεντ οφ εαχη ινδυστρψ−οχχυπατιον. Ηοωεϖερ, συχη αν ινδεξ δοεσ νοτ σεεµ το
ηαϖε ανψ αδϖανταγε το τηε υνεµπλοψµεντ ρατε ιν τερµσ οφ τηε ρελατιονσηιπ ωιτη τηε ωαγε ρατε.
Αλσο τηε ινδυστρψ−οχχυπατιον χοµποσιτιον ισ ασ ενδογενουσ το λαβορ συππλψ ασ τηε υνεµπλοψµεντ
ρατε. Μορεοϖερ, γιϖεν τηε σµαλλερ σαµπλε σιζε οφ τηε ΧΠΣ τηαν τηε Χενσυσ, ωηιχη ισ υσεδ βψ Βλαυ
ετ αλ (2000), τηε υνεµπλοψµεντ ρατε ισ λεσσ νοισψ ανδ ιντυιτιϖελψ εασιερ το υνδερστανδ. Τηυσ Ι
χηοοσε γενδερ−σπεχι χ υνεµπλοψµεντ ρατεσ ατ τηε στατε λεϖελ ασ τηε βεστ αϖαιλαβλε προξψ φορ αννυαλ
υχτυατιονσ ιν τηε γενδερ−σπεχι χ λαβορ µαρκετσ.
Ταβλε 2 ρεπορτσ συµµαρψ στατιστιχσ φορ υνεµπλοψµεντ ρατεσ βψ γενδερ ατ τηε στατε−ψεαρ λεϖελ.
Σινχε ιδεντι χατιον ισ βασεδ ον ϖαριατιονσ νετ οφ στατε− ανδ ψεαρ− ξεδ ε⁄εχτσ, Ι ρεπορτ τηε ρεσιδυαλσ
ασ ωελλ ασ τηε ραω ρατεσ. Αβουτ ηαλφ οφ τηε ϖαριατιον ιν τηε φεµαλε υνεµπλοψµεντ ρατε ρεµαινσ αφτερ
χοντρολλινγ φορ στατε− ανδ ψεαρ− ξεδ ε⁄εχτσ ανδ τηε µαλε−φεµαλε γαπ ιν τηε υνεµπλοψµεντ ρατεσ.
ςαριατιον ιν τηε µαλε−φεµαλε γαπ ισ αλσο συβσταντιαλ. Φιγυρε 2 πλοτσ τηε φεµαλε υνεµπλοψµεντ ρατε
ανδ τηε µαλε−φεµαλε γαπ φορ τηε Υνιτεδ Στατεσ ανδ ϖε ρανδοµλψ πιχκεδ στατεσ το χον ρµ τηατ
τηερε αρε συβσταντιαλ ϖαριατιονσ ιν τρενδσ ανδ χψχλεσ οφ γενδερ υνεµπλοψµεντ ρατεσ αχροσσ στατεσ.

3.3

∆εσχριπτιϖε Αναλψσισ

Βεφορε γοινγ ιντο µορε φορµαλ αναλψσισ, ιτ ισ ινφορµατιϖε το λοοκ ατ τηε χορρελατιον βετωεεν τηε
φεµαλε υνεµπλοψµεντ ρατεσ ιν ψουτη ανδ ψουνγ ωοµενσ συβσεθυεντ µαρριαγε/φερτιλιτψ βεηαϖιορ
ιν λατερ ψεαρσ. Τηισ αναλψσισ ισ δονε ατ τηε χοηορτ λεϖελ. Α χοηορτ ισ δε νεδ ασ α γρουπ οφ ωοµεν
ωηο ωερε βορν ιν τηε σαµε στατε ανδ ψεαρ. Φιγυρε 3 πρεσεντσ σχαττερ πλοτσ οφ ϖαριουσ χοηορτ λεϖελ
ουτχοµεσ οϖερ τηε αϖεραγε φεµαλε υνεµπλοψµεντ ρατε οφ τηε στατε ιν τηε ψεαρσ ωηεν εαχη χοηορτ
ωασ 18−20 ψεαρσ ολδ.14 Εαχη χοηορτ ισ ωειγητεδ βψ τηε συµ οφ τηε σαµπλε ωειγητσ οφ ωοµεν ιν ιτ.
Φιρστ, πανελ Α σηοωσ α ποσιτιϖε χορρελατιον βετωεεν τηε φεµαλε υνεµπλοψµεντ ρατε ατ αγε 18−20
ανδ τηε φραχτιον ωηο ηαϖε µαρριεδ βψ αγε 22. Τηατ ισ, ωοµεν ωηο εξπεριενχεδ ωορσε λαβορ µαρκετ
χονδιτιονσ ιν τηειρ λατε τεενσ αρε µορε λικελψ το µαρρψ βψ τηειρ εαρλψ τωεντιεσ. Τηισ ισ χονσιστεντ
ωιτη τηε εξιστινγ εϖιδενχε τηατ ωορσε φεµαλε λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ ινχρεασε τηε ινχιδενχε οφ
µαρριαγε φορ ψουνγ ωοµεν.
14

Ασ α ροβυστνεσσ χηεχκ, ρεπλαχινγ υνεµπλοψµεντ ρατεσ ατ αγε 18−20 ωιτη τηοσε ατ αγε 19−21 δο νοτ θυαλιτατιϖελψ
χηανγε τηε ρεσυλτσ οφ ανψ αναλψσεσ ιν τηισ παπερ.
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Ιν πανελ Β, ηοωεϖερ, τηε φεµαλε υνεµπλοψµεντ ατ αγε 18−20 ισ υνχορρελατεδ ωιτη τηε φραχτιον
οφ ωηο ηαϖε εϖερ µαρριεδ βψ τηε µιδ−τηιρτιεσ. Τηισ συγγεστσ τηατ τηε ποσιτιϖε χορρελατιον ιν πανελ
Α ισ πριµαριλψ δριϖεν βψ σηιφτσ ιν µαρριαγε τιµινγ φορ τηοσε ωηο ωουλδ µαρρψ βψ αγε 35 ανψωαψ.
Φυρτηερµορε, ασ σηοων ιν πανελ Χ, τηε φεµαλε υνεµπλοψµεντ ρατε ατ αγε 18−20 ισ αλσο υνχορρελατεδ
ωιτη τηε προβαβιλιτψ οφ ηαϖινγ α χηιλδ βψ αγε 35. Ωοµεν ωηο εξπεριενχεδ ωορσε λαβορ µαρκετ
χονδιτιονσ φορ ωοµεν ιν ψουτη αρε νο µορε λικελψ το ηαϖε α χηιλδ εϖεν τηουγη τηεψ τενδ το µαρρψ
εαρλιερ.
Φεµαλε λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ ιν ψουτη αρε υνχορρελατεδ ωιτη τηε φραχτιον ωηο ωιλλ εϖερ
µαρρψ ορ εϖερ ηαϖε α χηιλδ ιν τηε α⁄εχτεδ χοηορτ, βυτ ωηατ αβουτ τηε νυµβερ οφ σινγλε µοτηερσ? Ι
δε νε α ∀σινγλε µοτηερ∀ ασ α ωοµαν ωηο ηαδ α χηιλδ ατ λεαστ α ψεαρ πριορ το µαρριαγε ορ διϖορχεδ
αφτερ ηαϖινγ α χηιλδ. Ι τηεν χαλχυλατε τηε φραχτιον οφ ωοµεν ωηο ηαϖε εϖερ εξπεριενχεδ τηισ ∀σινγλε
µοτηερ∀ στατυσ βψ αγε 35 φορ εαχη στατε. Πανελ ∆ οφ Φιγυρε 3 πλοτσ τηισ ϖαριαβλε οϖερ τηε φεµαλε
υνεµπλοψµεντ ρατε ατ αγε 18−20. Φεµαλε λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ ιν ψουτη αρε νοτ χορρελατεδ
ωιτη τηε λικελιηοοδ οφ βεχοµινγ α σινγλε µοτηερ, δεσπιτε τηε περχεπτιον τηατ χηανγεσ ιν µαρριαγε
ινχιδενχε δυε το λαβορ µαρκετ υχτυατιονσ α⁄εχτ τηε πρεϖαλενχε οφ σινγλε παρεντηοοδ.

4

Εµπιριχαλ Μοδελ

Τηε εµπιριχαλ αναλψσισ βεγινσ βψ χον ρµινγ οφ τηε ε⁄εχτσ οφ χοντεµπορανεουσ υνεµπλοψµεντ
ρατεσ βψ γενδερ ον τηε προβαβιλιτψ οφ γεττινγ µαρριεδ. Τηεν, το σεε ωηετηερ µαρριαγεσ ινδυχεδ
βψ γενδερ−σπεχι χ λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ αρε ποορερ µατχηεσ τηαν τηοσε φορµεδ ωιτηουτ συχη
σηοχκσ, Ι εστιµατε τηε ε⁄εχτσ οφ γενδερ−σπεχι χ υνεµπλοψµεντ ρατεσ ατ τηε τιµε οφ µαρριαγε ον
τηε προβαβιλιτψ οφ διϖορχε ανδ ον οβσερϖαβλε χηαραχτεριστιχσ οφ σπουσεσ. Νεξτ, το σεε ωηετηερ
τηε ινχρεασε ιν µαρριαγε ινχιδενχε φορ ψουνγ ωοµεν ρεσυλτσ ιν αν ινχρεασε ιν τηε φραχτιον ωηο
εϖεντυαλλψ µαρρψ ιν τηε χοηορτ, Ι εξαµινε τηε ε⁄εχτσ οφ γενδερ−σπεχι χ υνεµπλοψµεντ ρατεσ τηατ
α ωοµαν εξπεριενχεδ ατ αγε 18−20 ον τηε λικελιηοοδ οφ ηαϖινγ εϖερ µαρριεδ ατ εαχη αγε; 20, 22, 24,
26, 30, 35. Ιφ τηε χηανγε ιν µαρριαγε ινχιδενχε φορ ψουνγ ωοµεν ισ α τιµινγ ε⁄εχτ, γενδερ−σπεχι χ
υνεµπλοψµεντ ρατεσ εξπεριενχεδ ατ αγε 18−20 ωιλλ νοτ α⁄εχτ τηε λικελιηοοδ οφ ηαϖινγ εϖερ µαρριεδ
βψ τηειρ τηιρτιεσ.
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Ι εξπλοιτ ϖαριατιονσ ιν γενδερ−σπεχι χ υνεµπλοψµεντ ρατεσ αχροσσ στατεσ οϖερ ψεαρ το χοντρολ
φορ στατε ξεδ ε⁄εχτσ ανδ νατιον−ωιδε ψεαρ ε⁄εχτσ. Στανδαρδ ερρορσ αρε εστιµατεδ βψ χλυστερινγ
βψ στατεσ το τακε ιντο αχχουντ αυτοχορρελατεδ στατε−σπεχι χ ρανδοµ σηοχκσ. Αλσο, σινχε τηε µαλε
υνεµπλοψµεντ ρατε ισ ποσιτιϖελψ χορρελατεδ ωιτη τηε φεµαλε υνεµπλοψµεντ ρατε ανδ τηειρ χοε′−
χιεντσ αρε εξπεχτεδ το βε οπποσιτε ιν σιγν, ινχλυδινγ βοτη µαλε ανδ φεµαλε υνεµπλοψµεντ ρατεσ
ασ εξπλανατορψ ϖαριαβλεσ ωουλδ βοοστ τηε αβσολυτε ϖαλυε οφ βοτη χοε′χιεντσ. Τηερεφορε, Ι υσε
τηε γαπ βετωεεν µαλε ανδ φεµαλε υνεµπλοψµεντ ρατεσ ινστεαδ οφ τηε µαλε υνεµπλοψµεντ ρατε.
Τηε χοε′χιεντ οφ τηε φεµαλε υνεµπλοψµεντ ρατε ισ ιντερπρετεδ ασ τηε οϖεραλλ ε⁄εχτ οφ λοχαλ λαβορ
µαρκετ χονδιτιονσ ωηιχη τηε ωοµαν φαχεσ, ανδ τηατ οφ τηε µαλε−φεµαλε γαπ σηουλδ βε τηε ε⁄εχτ
οφ λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ φορ ηερ προσπεχτιϖε σπουσε ρελατιϖε το τηοσε φορ ηερσελφ.
Το εστιµατε τηε χοντεµπορανεουσ ε⁄εχτσ οφ γενδερ−σπεχι χ υνεµπλοψµεντ ρατεσ ον µαρριαγε
ινχιδενχε, Ι σπεχιφψ τηε φολλοωινγ Χοξσ προπορτιοναλ Ηαζαρδ µοδελ:

Μιτσ = (αγειτ ; βιρτηψ) εξπ(

ω
αγε υτσ

+

µ
αγε (υτσ

υω
τσ ) +  σ + ∀ιτσ )

(1)

ωηερε Μιτσ ισ τηε προβαβιλιτψ οφ γεττινγ µαρριεδ δυρινγ τηε χαλενδαρ ψεαρ τ φορ α ωοµαν ι λιϖινγ
µ
ιν στατε σ, αγειτ ισ ωοµαν ισ αγε ιν ψεαρ τ, ανδ υω
τσ ανδ υτσ αρε φεµαλε ανδ µαλε υνεµπλοψµεντ

ρατεσ ιν ψεαρ τ ιν στατε σ. Τηε βασελινε ηαζαρδ  δεπενδσ ον ωοµενσ αγε ανδ ισ στρατι εδ βψ τηε
ψεαρ οφ βιρτη (βιρτηψ). Τηισ ισ εθυιϖαλεντ το χοντρολλινγ φορ χαλενδαρ−ψεαρ∗βιρτη−ψεαρ ξεδ ε⁄εχτσ.
 σ ισ α στατε ξεδ ε⁄εχτ, ανδ ∀ιτσ ισ τηε ρεµαινινγ ερρορ.
Σινχε µαρριαγε ινχιδενχε ϖαριεσ ωιτη ωοµενσ αγε ανδ τηε ϖαλυε οφ µαρριαγε ισ λικελψ το χηανγε
ωιτη ωοµενσ αγε, τηε ε⁄εχτσ οφ γενδερ−σπεχι χ υνεµπλοψµεντ ρατεσ ον µαρριαγε ινχιδενχε µαψ
ωελλ ϖαρψ ωιτη ωοµενσ αγε. Τηερεφορε, Ι αλλοω

ανδ

το δεπενδ ον ωοµενσ αγε βψ τακινγ

ιντεραχτιονσ ωιτη δυµµιεσ φορ εαχη σινγλε ψεαρ αγε ορ φουρ αγε χατεγοριεσ (17−20, 21−23, 24−27, 28−
35). Αλσο, σινχε µορε εδυχατεδ ωοµεν τενδ το ηαϖε στρονγερ αιµσ φορ χαρεερσ, τηεψ χουλδ ρεσπονδ
το λαβορ µαρκετ υχτυατιονσ ιν α δι⁄ερεντ ωαψ τηαν λεσσ εδυχατεδ ωοµεν. Τηυσ, Ι εστιµατε (1)
βψ εδυχατιοναλ βαχκγρουνδ συβσαµπλεσ.
Το εξαµινε ωηετηερ ινχρεασεδ µαρριαγε ινχιδενχε ισ ασσοχιατεδ ωιτη α ηιγηερ προβαβιλιτψ οφ
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φυτυρε διϖορχε, Ι εστιµατε τηε φολλοωινγ προβιτ µοδελ:
µ
Πρ(∆ιϖορχε ιν 5 ορ 10 ψεαρσ) = ( υω
Τ Σ + (υΤ Σ

υω
Τ Σ ) +  Σ +  Τ + ∀ιΤ Σ )

(2)

ωηερε Τ ισ τηε ψεαρ οφ µαρριαγε, Σ ισ τηε στατε οφ ρεσιδενχε δυρινγ τηε ψεαρ οφ µαρριαγε, υω ανδ
υµ αρε φεµαλε ανδ µαλε υνεµπλοψµεντ ρατεσ,  Σ ισ α δυµµψ ϖαριαβλε φορ τηε στατε οφ µαρριαγε,
ανδ  Τ ισ α δυµµψ ϖαριαβλε φορ τηε ψεαρ οφ µαρριαγε.
Σινχε τηε τιµινγ οφ µαρριαγε ισ ενδογενουσ, Ι αλσο εστιµατε τηε ε⁄εχτσ οφ τηε φεµαλε υν−
εµπλοψµεντ ρατε οβσερϖεδ δυρινγ α ωοµανσ ψουτη (18−20 ψεαρσ) ιν ηερ στατε οφ βιρτη. Τηεσε
γενδερ−σπεχι χ υνεµπλοψµεντ ρατεσ εξπεριενχεδ ατ αγε 18−20 αρε εξπεχτεδ το α⁄εχτ τηε προβαβιλ−
ιτψ οφ µαρριαγε βψ αγε 20. Αχχορδινγλψ, δυµµψ ϖαριαβλεσ φορ τηε ψεαρ οφ µαρριαγε ανδ φορ τηε στατε
οφ µαρριαγε αρε ρεπλαχεδ ωιτη δυµµψ ϖαριαβλεσ φορ τηε ψεαρ οφ βιρτη ανδ φορ τηε στατε οφ βιρτη.
Ιν αδδιτιον, Ι εστιµατε τηε φολλοωινγ Χοξσ ηαζαρδ µοδελ ωιτη χοντρολσ φορ τηε χοντεµπορανεουσ
υνεµπλοψµεντ ρατεσ:

∆ιτΤ Σ = (τ

µ
Τ ; Τ ) εξπ( υω
Τ Σ + (υΤ Σ

ω
µ
υω
Τ Σ ) + υτσ + (υτσ

υω
τσ ) +  Σ + ∀ιτΤ Σ )

(3)

ωηερε ∆ιτΤ Σ ισ τηε διϖορχε ηαζαρδ, ορ τηε προβαβιλιτψ οφ γεττινγ διϖορχεδ, ανδ τηε βασελινε ηαζαρδ
δεπενδσ ον ψεαρσ σινχε µαρριαγε (τ Τ ) ανδ ισ στρατι εδ βψ τηε ψεαρ οφ µαρριαγε, ωηιχη ισ εθυιϖαλεντ
το χοντρολλινγ φορ ψεαρ−οφ−µαρριαγε∗χαλενδαρ−ψεαρ ξεδ ε⁄εχτσ.
Νοτε τηατ

ανδ

ιν (2) ανδ (3) δο νοτ ιµπλψ χαυσαλ ε⁄εχτσ ον τηε λικελιηοοδ οφ διϖορχε φορ

οτηερωισε ιδεντιχαλ χουπλεσ. Τηε πυρποσε οφ εστιµατινγ (2) ανδ (3) ισ το εξαµινε ωηετηερ γενδερ−
σπεχι χ λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ ινδυχε χουπλεσ ωηο αρε λικελψ το διϖορχε ιν φυτυρε το µαρρψ, ι.ε.
τηε σελεχτιον ιντο µαρριαγε. Ψετ, ιτ ισ τρυε τηατ γενδερ−σπεχι χ λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ ατ τηε
τιµε οφ µαρριαγε χαν ηαϖε α χαυσαλ ε⁄εχτ ον τηε λικελιηοοδ οφ διϖορχε. Ιν παρτιχυλαρ, ωορσε λαβορ
µαρκετ χονδιτιονσ φορ ωοµεν αρε εξπεχτεδ το ενχουραγε ινϖεστµεντσ ιν µαρριαγε σπεχι χ χαπιταλ
βψ λοωερινγ τηε οππορτυνιτψ χοστ. Ηενχε, τηε ινχρεασε ιν µαρριαγε σπεχι χ ινϖεστµεντσ µαψ ο⁄σετ
α λοωερ µατχη θυαλιτψ, χαυσινγ τηε διϖορχε προβαβιλιτψ το ρεµαιν τηε σαµε εϖεν ιφ ωοµεν δο χηανγε
τηειρ ρεσερϖατιον µατχη θυαλιτψ ιν ρεσπονσε το λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ. Ιν λιγητ οφ τηισ πρεδιχτιον,
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Ι ινϖεστιγατε τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν υνεµπλοψµεντ ρατεσ βψ γενδερ ατ τηε τιµε οφ µαρριαγε ανδ
λονγ−τερµ ουτχοµεσ συχη ασ τηε νυµβερ οφ χηιλδρεν ανδ λαβορ συππλψ λατερ.
Ασ αν αλτερνατιϖε ωαψ το ασσεσσ τηε ε⁄εχτσ ον σελεχτιον ιντο µαρριαγε, Ι εστιµατε τηε χορρελατιονσ
βετωεεν τηε οβσερϖαβλε χηαραχτεριστιχσ οφ σπουσεσ ανδ γενδερ−σπεχι χ υνεµπλοψµεντ ρατεσ ατ τηε
τιµε οφ µαρριαγε υσινγ λινεαρ ΟΛΣ ανδ προβιτ µοδελσ ωιτη τηε σαµε σετ οφ εξπλανατορψ ϖαριαβλεσ ασ
ιν (2). Λικε ιν τηε προβιτ µοδελ φορ τηε διϖορχε ρατε, Ι αλσο εστιµατε τηε ε⁄εχτσ οφ γενδερ−σπεχι χ
υνεµπλοψµεντ ρατεσ ατ αγε 18−20, ρεπλαχινγ µαρριαγε ψεαρ− ανδ στατε− ξεδ ε⁄εχτσ ωιτη βιρτη ψεαρ−
ανδ στατε− ξεδ ε⁄εχτσ.
Φυρτηερµορε, ιφ σοµε χουπλεσ ωηο ωουλδ νοτ µαρρψ ωιτηουτ συχη σηοχκσ αρε ινδυχεδ το µαρρψ,
γενδερ−σπεχι χ υνεµπλοψµεντ ρατεσ ιν ψουτη µυστ α⁄εχτ τηε φραχτιον ωηο ωιλλ εϖερ µαρρψ. Τηυσ,
Ι εστιµατε τηε ε⁄εχτσ οφ υνεµπλοψµεντ ρατεσ βψ γενδερ εξπεριενχεδ ατ αγε 18−20 ον τηε φυτυρε
µαριταλ στατυσ. Ι βεγιν βψ τηε µεδιαν ρεγρεσσιον οφ τηε αγε ατ ρστ µαρριαγε ασ φολλοωσ:
υµ
Αγεµαρι σ = υ
ω
σ
 σ + (

υ
ω
 σ ) +  σ +   + ∀ι σ

(4)

ωηερε υ
ω
µ
 σ ανδ υ
 σ αρε τηε αϖεραγε φεµαλε ανδ µαλε υνεµπλοψµεντ ρατεσ ιν ψεαρσ ωηεν τηε ωοµαν
ωασ 18−20 ψεαρσ ολδ ιν τηε στατε οφ βιρτη,  σ ισ α δυµµψ ϖαριαβλε φορ τηε στατε οφ βιρτη,   ισ α
δυµµψ ϖαριαβλε φορ τηε ψεαρ οφ βιρτη, ανδ ∀ι σ ισ τηε ρεµαινινγ ερρορ. Εθυατιον (4) ισ εστιµατεδ
ωιτη ωοµεν ιν ΣΙΠΠ 2001 ανδ 2004 πανελσ βορν ιν 1960−1970, σο τηατ Ι χαν τραχκ εαχη ωοµαν
ατ λεαστ υπ το αγε 30. Αγεµαρ οφ α ωοµαν ωηο ηασ νεϖερ µαρριεδ ισ ασσυµεδ το βε αβοϖε τηε
µεδιαν.
Νεξτ, Ι εστιµατε τηε ε⁄εχτσ ον τηε λικελιηοοδ οφ ηαϖινγ εϖερ µαρριεδ βψ α σπεχι χ αγε υσινγ
τηε χοηορτ−λεϖελ δατασετ υσεδ ιν Φιγυρε 1. Τηε δατασετ ισ ρεστριχτεδ το ωοµεν ιν ΣΙΠΠ 2001 ανδ
2004 βορν ιν 1960−1970 το πρεϖεντ πιχκινγ υπ χοηορτ−λεϖελ τρενδσ, ανδ ισ χολλαπσεδ βψ τηε ψεαρ ανδ
στατε οφ βιρτη. Ι εστιµατε τηε φολλοωινγ λινεαρ µοδελ σεπαρατελψ φορ εαχη αγε υσινγ τηισ χολλαπσεδ
δατασετ:
%µαρριεδ = υ
ω
υµ
 σ + (
σ

υ
ω
 σ ) +  σ +   + ∀ι σ

(5)

Εαχη χοηορτ ισ ωειγητεδ ωιτη τηε συµ οφ τηε σαµπλε ωειγητσ οφ τηε ωοµεν ιν τηε ψεαρ−στατε χελλ.
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Αφτερ τηεσε αναλψσεσ οφ µαρριαγε φορµατιον, Ι ινϖεστιγατε τηε ε⁄εχτσ οφ γενδερ−σπεχι χ λαβορ
µαρκετ χονδιτιονσ ατ µαρριαγε ανδ ιν ψουτη ον τηε φερτιλιτψ ανδ τηε λαβορ συππλψ ιν τηε λονγ ρυν.
Σπεχι χαλλψ, Ι βεγιν βψ εστιµατινγ τηε ε⁄εχτσ ον τηε νυµβερ οφ χηιλδρεν βορν βψ αγε 35 ωιτη α
λινεαρ ΟΛΣ µοδελ, ωιτη τηε σαµε σετ οφ εξπλανατορψ ϖαριαβλεσ ασ ιν εθυατιον (2). Λικε ιν τηε µοδελ
φορ τηε διϖορχε ρατε ανδ τηε ηυσβανδσ χηαραχτεριστιχσ, Ι αλσο εστιµατε τηε ε⁄εχτσ οφ γενδερ−σπεχι χ
υνεµπλοψµεντ ρατεσ ατ αγε 18−20, ρεπλαχινγ µαρριαγε ψεαρ− ανδ στατε−

ξεδ ε⁄εχτσ ωιτη βιρτη

ψεαρ− ανδ στατε− ξεδ ε⁄εχτσ. Νεξτ, Ι εξαµινε τηε ε⁄εχτσ οφ γενδερ−σπεχι χ υνεµπλοψµεντ ρατεσ
ιν ψουτη ον τηε αγε ατ βιρτη οφ τηε ρστ χηιλδ υσινγ τηε µεδιαν ρεγρεσσιον εξαχτλψ τηε σαµε ασ (4)
εξχεπτ φορ τηε δεπενδεντ ϖαριαβλε. Τηεν, Ι εστιµατε τηε ε⁄εχτσ οφ γενδερ−σπεχι χ υνεµπλοψµεντ
ρατεσ ιν ψουτη ον τηε προβαβιλιτψ οφ ηαϖινγ α χηιλδ βψ αγε 25, 30, ανδ 35 ιν τηε σαµε ωαψ ασ ιν (5).
Ι αλσο εστιµατε τηε ε⁄εχτσ ον τηε προβαβιλιτψ οφ εντερινγ τηε σινγλε µοτηερηοοδ, ωηιχη ισ δε νεδ
ασ ηαϖινγ α χηιλδ πριορ το µαρριαγε ορ διϖορχινγ αφτερ ηαϖινγ α χηιλδ.
Σινχε µαρρψινγ ψουνγ ιν ρεσπονσε το λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ ιν ψουτη µαψ α⁄εχτ τηε ωοµανσ
εαρνινγσ ανδ λαβορ συππλψ, Ι εστιµατε ρεδυχεδ φορµ ε⁄εχτσ οφ γενδερ σπεχι χ υνεµπλοψµεντ ρατεσ
ατ αγε 18−20 ον ϖαριουσ εχονοµιχ ουτχοµεσ ιν τηε µιδ−τηιρτιεσ. Ιτ ισ τρυε τηατ τηε εστιµατεδ
χοε′χιεντσ οφ τηε υνεµπλοψµεντ ρατεσ µαψ νοτ βε ιντερπρετεδ ασ χαυσαλ υνλεσσ τηε ε⁄εχτσ οφ λαβορ
µαρκετ χονδιτιονσ ιν ψουτη ον ωοµενσ ινϖεστµεντ ιν ηυµαν χαπιταλ τηρουγη οτηερ χηαννελσ χαν
βε ρυλεδ ουτ.15 Ηοωεϖερ, ιτ ισ εϖεν ηαρδερ το εστιµατε τηε λονγ−τερµ ε⁄εχτσ οφ γενδερ−σπεχι χ
υνεµπλοψµεντ ρατεσ ατ µαρριαγε βεχαυσε τηε τιµινγ οφ µαρριαγε ισ ενδογενουσ ανδ χορρελατεδ
ωιτη ωοµενσ πρεφερενχε φορ λαβορ συππλψ ανδ προδυχτιϖιτψ ανδ τηε πρεσενχε οφ αν ινφαντ χηιλδ.
Τηυσ, ασ συγγεστιϖε εϖιδενχε, Ι εστιµατε τηε φολλοωινγ λινεαρ ρεγρεσσιον:
∆επτϖαρι σ = υ
ω
υµ
 σ + (
σ

υ
ω
 σ ) + εδυχι + αγει +  σ +   + ∀ι σ

(6)

ωηερε ∆επτϖαρ ρεπρεσεντσ εχονοµιχ ουτχοµεσ συχη ασ λογ περσοναλ εαρνινγσ ανδ ωεεκσ ωορκεδ λαστ
ψεαρ, υ
ω
µ
 σ ανδ υ
 σ αρε τηε αϖεραγε φεµαλε ανδ µαλε υνεµπλοψµεντ ρατεσ ιν ψεαρσ ωηεν τηε ωοµαν
15
Αλτηουγη συχη ε⁄εχτσ χαννοτ βε ρυλεδ ουτ, τηειρ θυαντιτατιϖε ιµπαχτ σεεµσ το βε νεγλιγιβλε. Κονδο (2007) σηοωσ
τηατ τηε ε⁄εχτσ οφ α ρεχεσσιον ατ εντρψ το τηε λαβορ µαρκετ ον ωαγεσ ανδ εµπλοψµεντ αρε νεγλιγιβλε φορ νον−Ηισπανιχ
ωηιτε ωοµεν, ιν χοντραστ το περσιστεντ, σιγνι χαντλψ νεγατιϖε ε⁄εχτσ φορ µεν. Σινχε Χαρδ ανδ Λεµιευξ (2000) σηοωσ
τηατ τηε υνεµπλοψµεντ ρατε ατ αγε 18 ηασ α σλιγητλψ νεγατιϖε ε⁄εχτ ον τηε ψεαρσ οφ σχηοολινγ, αλλ ρεγρεσσιονσ σηοων
ιν Ταβλε 9 ινχλυδε χοντρολσ φορ εδυχατιοναλ βαχκγρουνδ.
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ωασ 18−20 ψεαρσ ολδ ιν τηε στατε οφ βιρτη, εδυχ ισ ηερ εδυχατιοναλ βαχκγρουνδ, αγει ισ α δυµµψ
ϖαριαβλε φορ αγε βψ σινγλε ψεαρσ,  σ ισ α στατε−οφ−βιρτη ξεδ ε⁄εχτ,   ισ α ψεαρ−οφ−βιρτη ξεδ ε⁄εχτ,
ανδ ∀ι σ ισ τηε ρεµαινινγ ερρορ. Σινχε εαρνινγσ ανδ εµπλοψµεντ στατυσ αρε αϖαιλαβλε ονλψ φροµ
τηε χορε πανελ, Ι ρεστριχτ τηε σαµπλε το 33−37 ψεαρ ολδ ωοµεν.

5

Ρεσυλτσ

5.1

Ε⁄εχτσ οφ Γενδερ−Σπεχι χ Υνεµπλοψµεντ Ρατεσ ον Μαρριαγε Φορµατιον

Ταβλε 3 ρεπορτσ τηε εστιµατεδ

ανδ

ιν εθυατιον (1), τηε χοε′χιεντσ οφ τηε φεµαλε υνεµπλοψµεντ

ρατε ανδ τηε µαλε−φεµαλε γαπ ιν τηε Χοξσ προπορτιοναλ ηαζαρδ µοδελ φορ µαρριαγε. Πανελ Α σηοωσ
τηε εστιµατεδ ε⁄εχτσ ωιτηουτ αλλοωινγ τηεµ το ϖαρψ ωιτη αγε. Τηε ρστ χολυµν ισ εστιµατεδ ωιτη
τηε εντιρε σαµπλε οφ τηε ΣΙΠΠ, ανδ τηε σεχονδ το φουρτη χολυµνσ αρε εστιµατεδ βψ εδυχατιοναλ
βαχκγρουνδ συβσαµπλεσ. Τηε ποιντ εστιµατε οφ τηε χοε′χιεντ οφ τηε φεµαλε υνεµπλοψµεντ ρατε
ιµπλιεσ τηατ 1 περχενταγε ποιντ ρισε ιν τηε φεµαλε υνεµπλοψµεντ ινχρεασεσ τηε νυµβερ οφ τοταλ
µαρριαγε βψ 4.9 περχεντ, ωηιχη ισ εθυιϖαλεντ το 0.4 περχενταγε ποιντ ινχρεασε ιν τηε προβαβιλιτψ οφ
γεττινγ µαρριεδ φορ α σινγλε ωοµεν αγεδ 17−35.16 Λικεωισε, τηε ε⁄εχτ οφ 1 περχενταγε ποιντ ρισε
ιν τηε µαλε−φεµαλε γαπ δεχρεασεσ τηε νυµβερ οφ τοταλ µαρριαγε βψ 3.5 περχεντ ανδ τηε προβαβιλιτψ
οφ γεττινγ µαρριεδ βψ 0.3 περχενταγε ποιντ. Τηε ποσιτιϖε ε⁄εχτ οφ τηε φεµαλε υνεµπλοψµεντ ρατε
ανδ τηε νεγατιϖε ε⁄εχτ οφ τηε µαλε−φεµαλε γαπ ισ χονσιστεντ ωιτη εξιστινγ στυδιεσ ινχλυδινγ Βλαυ
ετ αλ (2000).
Τηε σεχονδ το φορτη χολυµνσ αρε εστιµατεσ βψ εδυχατιοναλ βαχκγρουνδ συβσαµπλεσ. Τηε ποσι−
τιϖε ε⁄εχτ οφ τηε φεµαλε υνεµπλοψµεντ ρατε ισ στρονγερ φορ µορε εδυχατεδ ωοµεν, ανδ τηε νεγατιϖε
ε⁄εχτ ισ στρονγερ φορ λεσσ εδυχατεδ ωοµεν. Τηισ µαψ βε βεχαυσε τηε εµπλοψµεντ στατυσ οφ τηε πο−
τεντιαλ ηυσβανδσ οφ λεσσ εδυχατεδ ωοµεν ισ µορε ϖυλνεραβλε το αγγρεγατε λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ.
Τηε λαστ χολυµν σηοωσ τηε εστιµατεσ φροµ τηε ΠΣΙ∆. Τηε ε⁄εχτσ αρε στατιστιχαλλψ ινσιγνι χαντ ανδ
σµαλλερ τηαν τηε εστιµατεσ φροµ τηε ΣΙΠΠ προβαβλψ δυε το τηε σµαλλ σαµπλε σιζε. Τηε σιγνσ οφ
χοε′χιεντσ αρε χονσιστεντ.
Το σεε ηοω τηε ε⁄εχτσ χηανγε ωιτη ωοµενσ αγε, Πανελ Β πρεσεντσ τηε εστιµατεδ χοε′χιεντσ
16

Τηε αϖεραγε προβαβιλιτψ οφ γεττινγ µαρριεδ φορ 17−35 ψεαρ ολδ ωοµεν ιν τηε ΣΙΠΠ σαµπλε ισ 8.8%.
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οφ υνεµπλοψµεντ ρατεσ ιντεραχτεδ ωιτη φουρ αγε χατεγοριεσ. Τηε

ρστ χολυµν, εστιµατεδ ωιτη

τηε εντιρε σαµπλε οφ ΣΙΠΠ, σηοωσ τηατ τηε ποσιτιϖε ε⁄εχτ οφ τηε φεµαλε υνεµπλοψµεντ ρατε ον
µαρριαγε ινχιδενχε ισ στρονγερ φορ ψουνγερ ωοµεν ανδ τηατ τηε ε⁄εχτ διµινισηεσ ωιτη ωοµανσ
αγε ανδ βεχοµεσ σιγνι χαντλψ νεγατιϖε φορ ωοµεν αγεδ 24 ορ ολδερ.17 Τηε νεγατιϖε ε⁄εχτ οφ τηε
µαλε−φεµαλε γαπ ιν τηε υνεµπλοψµεντ ρατε αλσο διµινισηεσ ωιτη ωοµενσ αγε. Φιγυρε 4 πλοτσ τηε
ε⁄εχτσ οφ 1 περχενταγε−ποιντ χηανγεσ οφ τηε φεµαλε υνεµπλοψµεντ ρατε ανδ τηε µαλε−φεµαλε γαπ
ον τηε προβαβιλιτψ οφ γεττινγ µαρριεδ βψ σινγλε ψεαρ αγεσ. Τηε ε⁄εχτ οφ τηε φεµαλε υνεµπλοψµεντ
ρατε ον τηε µαρριαγε ηαζαρδ ισ δεχρεασινγ ιν αγε, ανδ τηε ε⁄εχτ οφ τηε φεµαλε υνεµπλοψµεντ ρατε
τυρνσ νεγατιϖε ωηεν τηε ε⁄εχτ οφ τηε γενδερ γαπ βεχοµεσ ζερο.
Τηε νεγατιϖε ε⁄εχτ οφ τηε φεµαλε υνεµπλοψµεντ ρατε ον τηε µαρριαγε ηαζαρδ φορ ολδερ ωοµεν
ισ νοτ αττριβυταβλε το δι⁄ερεντ ε⁄εχτσ φορ δι⁄ερεντ εδυχατιοναλ χατεγοριεσ. Τηε σεχονδ το τηε
φουρτη χολυµνσ οφ Ταβλε 3 σηοω α ροβυστ παττερν ωιτηιν εαχη εδυχατιοναλ χατεγορψ. Μορεοϖερ, τηε
αγε γρουπ ωηερε τηε χοε′χιεντσ ιπ σιγνσ ισ λατερ φορ µορε εδυχατεδ ωοµεν. Τηε λαστ χολυµν
ισ εστιµατεδ ωιτη τηε ΠΣΙ∆ ανδ λοοκσ σιµιλαρ το τηε ρεσυλτσ φροµ τηε ΣΙΠΠ. Σεχτιον 5.3 φυρτηερ
εξαµινεσ ποτεντιαλ φαχτορσ χορρελατεδ ωιτη ωοµενσ αγε ανδ µαψ α⁄εχτ τηε ιµπαχτ οφ γενδερ
υνεµπλοψµεντ ρατεσ ον µαρριαγε ινχιδενχε.
Ονε µιγητ συσπεχτ τηατ χηανγεσ ιν µαρριαγε ινχιδενχε χουλδ α⁄εχτ τηε φεµαλε υνεµπλοψµεντ
ρατε. Ασ µεντιονεδ ιν Σεχτιον 3.2, συχη ρεϖερσε ε⁄εχτσ σεεµ το βε θυαντιτατιϖελψ νεγλιγιβλε. Μορε−
οϖερ, αππενδιξ σεχτιον Β1 σηοωσ τηατ τηε εστιµατεδ ε⁄εχτσ οφ υνεµπλοψµεντ ρατεσ βψ γενδερ
ον µαρριαγε ινχιδενχε αρε θυαλιτατιϖελψ σιµιλαρ το τηε ρεσυλτσ οφ Ταβλε 3 ωηεν τηε στατε υνεµ−
πλοψµεντ ρατεσ αρε ινστρυµεντεδ ωιτη τηε ωειγητεδ αϖεραγε οφ νατιον−ωιδε, ινδυστρψ−οχχυπατιον
σπεχι χ υνεµπλοψµεντ ρατεσ. Τηερεφορε, Ι βελιεϖε τηατ ανψ ρεϖερσε χαυσαλιτψ οφ µαρριαγε ινχιδενχε
ον χοντεµπορανεουσ υνεµπλοψµεντ ρατεσ ισ νεγλιγιβλε.
Σινχε ωορσε φεµαλε λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ ινχρεασε µαρριαγε ινχιδενχε φορ ψουνγ ωοµεν, τηε
νεξτ θυεστιον ισ ωηετηερ τηισ ινχρεασεδ µαρριαγε ινχιδενχε ισ ασσοχιατεδ ωιτη α ηιγηερ προβαβιλιτψ
17

Τηε ρεσυλτσ φορ ολδερ ωοµαν µαψ λοοκ ινχονσιστεντ ωιτη Βλαυ ετ αλ. (2000)σ νδινγσ τηατ βεττερ λαβορ µαρκετ
φορ µεν ανδ ωορσε λαβορ µαρκετ φορ ωοµεν ινχρεασε µαρριαγε ινχιδενχε φορ 25−34 ψεαρσ ολδ ωοµεν. Ονε ποσσιβλε
ρεασον ισ τηατ τηειρ ρεσυλτσ φορ ολδερ ωοµαν πιχκ υπ τηε ε⁄εχτσ οφ λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ ωηιχη τηεψ εξπεριενχεδ
ωηεν τηεψ ωερε ψουνγ. Φορ εξαµπλε, τηε προπορτιον οφ χυρρεντλψ µαρριεδ ωοµεν ιν ωοµεν ωηο ωερε 25−34 ψεαρσ
ολδ ιν 1980 Χενσυσ χουλδ ρεεχτ ανψ σηοχκσ τηατ α⁄εχτεδ 20−ψεαρ−ολδ ωοµεν ιν τηε εαρλψ 1970σ. Ασ σηοων ιν Φιγυρε
5 ανδ Ταβλε 6, τηε χυµυλατιϖε µαρριαγε ρατε οφ χοηορτσ ωηο εξπεριενχεδ ρελατιϖελψ ωορσε λαβορ µαρκεδ χονδιτιονσ
φορ ωοµεν ιν τηειρ λατε τεενσ ρεµαιν ηιγηερ υντιλ τηε λατε τωεντιεσ.
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οφ φυτυρε διϖορχε. Τηε

ρστ ανδ τηιρδ χολυµνσ οφ πανελ Α οφ Ταβλε 4 ρεπορτ τηε εστιµατεσ οφ

εθυατιον (2), τηε µαργιναλ ε⁄εχτσ οφ τηε φεµαλε υνεµπλοψµεντ ρατε ανδ τηε µαλε−φεµαλε γαπ ιν
υνεµπλοψµεντ ρατεσ ατ µαρριαγε ον τηε προβαβιλιτψ οφ διϖορχε ωιτηιν ϖε ψεαρσ ανδ τεν ψεαρσ,
ρεσπεχτιϖελψ. Βοτη χοε′χιεντσ αρε αλµοστ ζερο ανδ νοτ στατιστιχαλλψ σιγνι χαντ.
Τηε σεχονδ ανδ φουρτη χολυµνσ οφ Ταβλε 4 σηοω τηε ε⁄εχτσ οφ υνεµπλοψµεντ ρατεσ βψ γενδερ
ατ αγε 18−20. Γενδερ−σπεχι χ υνεµπλοψµεντ ρατεσ ιν τηε στατε ανδ ψεαρ οφ µαρριαγε ιν (2) αρε
ρεπλαχεδ ωιτη τηοσε ατ αγε 18−20 βασεδ ον τηε στατε ανδ ψεαρ οφ βιρτη, ανδ αχχορδινγλψ, µαρ−
ριαγε ψεαρ− ανδ στατε− ξεδ ε⁄εχτσ αρε ρεπλαχεδ ωιτη βιρτη ψεαρ− ανδ στατε− ξεδ ε⁄εχτσ. Αγαιν,
χοε′χιεντσ αρε αλµοστ ζερο ανδ στατιστιχαλλψ ινσιγνι χαντ, εξχεπτ φορ τηε ποσιτιϖε ε⁄εχτ οφ τηε
µαλε−φεµαλε γαπ ον τηε 10−ψεαρ διϖορχε ρατε. Γιϖεν τηε νεγατιϖε ε⁄εχτ οφ τηε µαλε−φεµαλε γαπ ον
µαρριαγε ινχιδενχε σηοων ιν Ταβλε 3, τηε ρεσυλτ δοεσ νοτ συππορτ τηε ηψποτηεσισ τηατ µαρριαγεσ
ινδυχεδ βψ λαβορ µαρκετ υχτυατιονσ αρε µορε λικελψ το ενδ ιν διϖορχε.
Σινχε τηε ε⁄εχτσ οφ γενδερ σπεχι χ υνεµπλοψµεντ ρατεσ ον τηε µαρριαγε ηαζαρδ ϖαρψ ωιτη
ωοµενσ αγε, Ι αλλοω χοε′χιεντσ οφ γενδερ−σπεχι χ υνεµπλοψµεντ ρατεσ ατ µαρριαγε το ϖαρψ ωιτη
τηε ωιφεσ αγε ατ µαρριαγε.18 Πανελ Β σηοωσ τηε ρεσυλτ; αλτηουγη α φεω χοε′χιεντσ αρε στατιστιχαλλψ
σιγνι χαντ, τηερε σεεµσ το βε νο σψστεµατιχ ρελατιονσηιπ βετωεεν γενδερ−σπεχι χ υνεµπλοψµεντ
ρατεσ ατ µαρριαγε ανδ τηε λικελιηοοδ οφ διϖορχε ιν τηε συβσεθυεντ ϖε ψεαρσ. Ατ λεαστ, τηερε ισ νο
εϖιδενχε τηατ αν ινχρεασε ιν µαρριαγε ινχιδενχε λεαδσ το αν ινχρεασε ιν φυτυρε διϖορχεσ.
Φυρτηερ, πανελ Χ ρεπορτσ τηε εστιµατεσ οφ εθυατιον (3), τηε Χοξσ προπορτιοναλ ηαζαρδ µοδελ
φορ τηε δυρατιον οφ µαρριαγε. Τηε εστιµατεδ χοε′χιεντσ οφ γενδερ−σπεχι χ υνεµπλοψµεντ ρατεσ αρε
αλµοστ ζερο, χον ρµινγ τηατ γενδερ−σπεχι χ υνεµπλοψµεντ ρατεσ ατ µαρριαγε αρε νοτ σψστεµατι−
χαλλψ χορρελατεδ ωιτη τηε δυρατιον οφ µαρριαγε. Τηισ αλσο σηοωσ τηατ χοντεµπορανεουσ αγγρεγατε
λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ δο νοτ α⁄εχτ τηε προβαβιλιτψ οφ διϖορχε µυχη. Τηισ δοεσ νοτ χοντραδιχτ
ωιτη τηε νδινγσ βψ Ωεισσ ανδ Ωιλλσ (1997) τηατ α νεγατιϖε σηοχκ το ηυσβανδσ εαρνινγσ ανδ α
ποσιτιϖε σηοχκ το ωιφεσ εαρνινγσ ινχρεασε τηε ρισκ οφ διϖορχε, σινχε εαρνινγ σηοχκσ ατ τηε ινδιϖιδυαλ
λεϖελ χαν χονϖεψ ινφορµατιον αβουτ τηε παρτνερσ νον−εχονοµιχ συιταβιλιτψ ασ α µατε (Χηαρλεσ ανδ
Στεπηενσ, 2004).
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Φορ Ταβλεσ 5 ανδ 7, ωηιχη αλσο σηοω ε⁄εχτσ οφ υνεµπλοψµεντ ρατεσ ατ µαρριαγε, Αππενδιξ Ταβλεσ Β2 ανδ Β3
σηοω τηε ε⁄εχτσ βψ αγε ατ µαρριαγε.
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Ασ δισχυσσεδ ιν Σεχτιον 4, τηε διϖορχε ρατε µαψ βε α⁄εχτεδ βψ φαχτορσ οτηερ τηαν τηε ινηερεντ
µατχη θυαλιτψ. Τηυσ, Ταβλε 5 ρεπορτσ τηε χορρελατιονσ βετωεεν τηε οβσερϖαβλε χηαραχτεριστιχσ οφ
σπουσεσ ανδ γενδερ−σπεχι χ υνεµπλοψµεντ ρατεσ ατ τηε τιµε οφ µαρριαγε, ασ αν αλτερνατιϖε ωαψ
το ασσεσσ ωηετηερ µαρριαγεσ ινδυχεδ βψ λαβορ µαρκετ σηοχκσ αρε ποορερ µατχηεσ.19 Ι ρεστριχτ τηε
σαµπλε το ωοµεν ιν τηε ΣΙΠΠ χορε πανελ ωηο µαρριεδ ωιτηιν 3 ψεαρσ οφ τηε συρϖεψ ανδ αλσο υσε τηε
ΠΣΙ∆, βεχαυσε τηε ΣΙΠΠ προϖιδεσ ινφορµατιον ον σπουσεσ ονλψ φορ χουπλεσ ωηο αρε στιλλ µαρριεδ.
∆επενδεντ ϖαριαβλεσ αρε τηε δι⁄ερενχε βετωεεν ηυσβανδσ αγε ανδ τηε ωιφεσ αγε, τηε ηυσβανδσ
ψεαρσ οφ σχηοολινγ, ανδ φορ τηε ΠΣΙ∆, ωηετηερ τηε ηυσβανδ ισ οφ τηε σαµε ρελιγιον ορ ραχε. Ι υσε
βοτη υνεµπλοψµεντ ρατεσ ατ αχτυαλ µαρριαγε ανδ αγε 18−20 ιν τηε σαµε ωαψ ασ ιν Ταβλε 4.
Πανελ Α οφ Ταβλε 5 σηοωσ τηατ ωοµεν ωηο µαρρψ υνδερ ωορσε λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ φορ
ωοµεν ηαϖε σπουσεσ σλιγητλψ λεσσ εδυχατεδ ανδ λεσσ λικελψ το βε οφ τηε σαµε ρελιγιον ανδ ραχε,
αλτηουγη τηε εστιµατεδ χοε′χιεντσ αρε νοισψ ανδ οφτεν ινχονσιστεντ βετωεεν τηε ΣΙΠΠ ανδ τηε
ΠΣΙ∆. Ψετ, τηε σιζε οφ τηε ε⁄εχτ σεεµσ το βε σµαλλ; φορ εξαµπλε, 1 περχενταγε ποιντ ρισε ιν τηε
φεµαλε υνεµπλοψµεντ ρατε ατ µαρριαγε ισ ασσοχιατεδ ωιτη 0.06 φεωερ ψεαρσ οφ σχηοολινγ ιν τηε
ΣΙΠΠ σαµπλε. Μορεοϖερ, ασ σηοων ιν πανελ Β, υνεµπλοψµεντ ρατεσ βψ γενδερ ατ αγε 18−20 ηαϖε
νο σιγνι χαντ ε⁄εχτσ ον τηε αγεσ ανδ εδυχατιοναλ βαχκγρουνδσ οφ ηυσβανδσ. Σινχε τηε τιµινγ οφ
µαρριαγε ισ ενδογενουσ, τηε σλιγητλψ νεγατιϖε χορρελατιον βετωεεν τηε φεµαλε υνεµπλοψµεντ ρατε
ατ µαρριαγε ανδ ηυσβανδσ χηαραχτεριστιχσ µαψ ρατηερ συγγεστ τηε νεγατιϖε σελεχτιον οφ ωοµεν ωηο
µαρρψ ιν ρεσπονσε το ωορσε φεµαλε λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ. Οϖεραλλ, εϖεν τηουγη λαβορ µαρκετ
χονδιτιονσ ατ µαρριαγε αρε ωεακλψ χορρελατεδ ωιτη ηυσβανδσ χηαραχτεριστιχσ, τηεσε χορρελατιονσ δο
νοτ σεεµ το βε στρονγ ενουγη το α⁄εχτ τηε διϖορχε προβαβιλιτψ.
Σο φαρ, ιτ ηασ βεεν σηοων τηατ ρελατιϖελψ ωορσε λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ φορ ωοµεν ινχρεασε
µαρριαγε ινχιδενχε αµονγ ωοµεν ιν τηειρ τεενσ ανδ εαρλψ τωεντιεσ, ανδ τηατ τηεσε εξτρα µαρριαγεσ
αρε νοτ ασσοχιατεδ ωιτη α ηιγηερ προβαβιλιτψ οφ διϖορχε ιν φυτυρε. Τηεν, δοεσ τηισ ινχρεασε ιν
µαρριαγε φορ ψουνγ ωοµεν α⁄εχτ τηε φραχτιον ωηο ωιλλ εϖερ µαρρψ ιν τηε α⁄εχτεδ χοηορτ? Φιγυρε
3 ηασ αλρεαδψ σηοων τηατ τηε φεµαλε υνεµπλοψµεντ ρατε ατ αγε 18−20 ισ νοτ χορρελατεδ ωιτη τηε
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Ιν γενεραλ, χουπλεσ ωιτη σιµιλαρ χηαραχτεριστιχσ αρε λεσσ λικελψ το διϖορχε. Βεχκερ (1973) πρεσεντσ α τηεορετιχαλ
µοδελ ιν ωηιχη γαινσ φροµ µαρριαγε αρε λαργερ φορ χουπλεσ ωιτη σιµιλαρ τραιτσ. Ιν παρτιχυλαρ, σιµιλαριτψ ιν ρελιγιον
ισ αν ιµπορταντ φαχτορ φορ µαριταλ σταβιλιτψ (Βεχκερ ετ αλ 1977, Λεηρερ ανδ Χηισωιχκ 1993). Ιν αδδιτιον το ρελιγιον,
Ωεισσ ανδ Ωιλλσ (1997) νδ τηατ σιµιλαριτψ ιν ετηνιχιτψ αλσο ρεδυχεσ τηε προβαβιλιτψ οφ διϖορχε.
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φραχτιον ωηο ηαϖε εϖερ µαρριεδ βψ αγε 35. Φιγυρε 5 φυρτηερ χοµπαρεσ τηε τρανσιτιονσ ιν µαριταλ
στατυσ οφ ωοµεν ιν χοηορτσ ωηο αρε συπποσεδ το µαρρψ ψουνγερ ωιτη τηε ρεστ οφ τηε σαµπλε.
Σπεχι χαλλψ, Ι σπλιτ ωοµεν βορν ιν 1960−1970 ιν τηε ΣΙΠΠ 2001 ανδ 2004 πανελσ20 ιντο τωο γρουπσ,
ονε οφ ωηιχη χονσιστσ οφ χοηορτσ (δε νεδ βψ στατε ανδ ψεαρ οφ βιρτη) τηατ εξπεριενχεδ α φεµαλε
υνεµπλοψµεντ ρατε ηιγηερ τηαν τηε µεδιαν (7.6 περχεντ) ωηεν τηεψ ωερε 18−20 ψεαρσ ολδ. Τηεν,
Ι χαλχυλατε τηε φραχτιον ωηο ηαϖε εϖερ µαρριεδ βψ εαχη αγε φορ εαχη γρουπ ανδ πλοτ ιτ οϖερ αγε.
Αλτηουγη ωοµεν ιν χοηορτσ τηατ εξπεριενχε α ηιγηερ φεµαλε υνεµπλοψµεντ ρατε ανδ α λοωερ
µαλε−φεµαλε γαπ ατ εντρψ το τηε µαρριαγε µαρκετ αρε µορε λικελψ το ηαϖε µαρριεδ βψ τηειρ εαρλψ
τωεντιεσ, τηεσε δι⁄ερενχεσ φαδε αωαψ βψ τηειρ τηιρτιεσ. Τηυσ, ωορσε λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ φορ
ωοµεν ανδ ρελατιϖελψ βεττερ λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ φορ µεν αχχελερατε τηε τιµινγ οφ µαρριαγε
ωιτηουτ α⁄εχτινγ τηε φραχτιον οφ ωοµεν ωηο ωιλλ εϖερ µαρρψ.
Το χον ρµ τηατ τηεσε ρεσυλτσ αρε ροβυστ το χοντρολλινγ φορ στατε− ανδ ψεαρ− ξεδ ε⁄εχτσ, ρστ,
Ι εστιµατε τηε ε⁄εχτσ οφ υνεµπλοψµεντ ρατεσ βψ γενδερ εξπεριενχεδ ατ αγε 18−20 ον τηε µεδιαν
αγε ατ µαρριαγε ωιτη τηε µεδιαν ρεγρεσσιον δε νεδ βψ εθυατιον (4). Ωοµεν ωηο ηαϖε νεϖερ
µαρριεδ αρε ασσυµεδ το βε αβοϖε τηε µεδιαν. Τηε ρστ χολυµν οφ Ταβλε 6 σηοωσ τηατ ωοµεν ωηο
εξπεριενχεδ ωορσε λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ ιν ψουτη µαρρψ ψουνγερ. Αλσο, ρελατιϖελψ ωορσε λαβορ
µαρκετ χονδιτιονσ φορ µεν δελαψ µαρριαγε.
Τηε ρεστ οφ Ταβλε 6 ρεπορτσ τηε εστιµατεδ ε⁄εχτσ ον τηε λικελιηοοδ οφ ηαϖινγ εϖερ µαρριεδ
βψ α σπεχι χ αγε ωιτη ιν τηε χοηορτ−λεϖελ λινεαρ µοδελ (5). Τηε ποσιτιϖε ε⁄εχτ οφ τηε φεµαλε
υνεµπλοψµεντ ρατε ατ αγε 18−20 ον τηε φραχτιον οφ ωοµεν ωηο ηαϖε εϖερ µαρριεδ φαδεσ αωαψ
ασ τηε χοηορτ αγεσ. Τηε νεγατιϖε ε⁄εχτ οφ τηε µαλε−φεµαλε γαπ αλσο φαδεσ αωαψ, αλτηουγη τηε
χοε′χιεντσ αρε νοτ στατιστιχαλλψ σιγνι χαντ εϖεν φορ τηε εαρλψ τωεντιεσ.
Το συµµαριζε, α ηιγη φεµαλε υνεµπλοψµεντ ρατε ανδ α λοω µαλε υνεµπλοψµεντ ρατε ινχρεασε
τηε ινχιδενχε οφ µαρριαγε φορ ωοµεν ψουνγερ τηαν εαρλψ τωεντιεσ βυτ δεχρεασε ιτ φορ ολδερ ωοµεν.
Ψουνγερ ωοµεν αδϕυστ τηε τιµινγ οφ µαρριαγε αχχορδινγ το λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ, βυτ τηε
προβαβιλιτψ οφ διϖορχε ιν φυτυρε ισ νοτ α⁄εχτεδ. Λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ ιν τηε τεενσ ανδ εαρλψ
τωεντιεσ δο νοτ α⁄εχτ τηε φραχτιον οφ ωοµεν ωηο ωιλλ εϖερ µαρρψ βψ τηε µιδ−τηιρτιεσ, ειτηερ. Σινχε
τηε ε⁄εχτσ οφ χοντεµπορανεουσ γενδερ−σπεχι χ υνεµπλοψµεντ ρατεσ ον τηε διϖορχε ηαζαρδ αρε αλσο
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Ι ρεστριχτ µψ σαµπλε σο τηατ Ι χαν φολλοω τηε σαµε πεοπλε φροµ 18 το 30 ψεαρσ ολδ.
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ωεακ, τηε ωελλ−δοχυµεντεδ ε⁄εχτσ οφ µαλε ανδ φεµαλε λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ ον τηε φραχτιον
οφ ωοµεν ωηο αρε χυρρεντλψ µαρριεδ χαν βε αττριβυτεδ το χηανγεσ ιν τηε τιµινγ οφ µαρριαγε φορ
ωοµεν ωηο ωουλδ εϖεντυαλλψ µαρρψ ανψωαψ.

5.2

Ιµπλιχατιονσ φορ Φερτιλιτψ, Λαβορ Συππλψ ανδ Ινχοµε

Τηε ρεσπονσε οφ τηε µαρριαγε ρατε το χηανγεσ ιν γενδερ−σπεχι χ υνεµπλοψµεντ ρατεσ ισ α τιµινγ
ε⁄εχτ φορ τηοσε ωηο ωουλδ εϖεντυαλλψ µαρρψ ωιτηουτ συχη σηοχκσ. Εϖεν σο, τηε τιµινγ οφ µαρριαγε
ιτσελφ µαψ α⁄εχτ ωοµενσ φερτιλιτψ ανδ λαβορ συππλψ δεχισιονσ. Αλσο, σινχε ωορσε λαβορ µαρκετ
χονδιτιονσ φορ ωοµεν µαψ χαυσε σοµε νεωλψ µαρριεδ ωοµεν το ωιτηδραω φροµ τηε λαβορ φορχε,
λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ ατ τηε τιµε οφ µαρριαγε µαψ α⁄εχτ ινϖεστµεντσ ιν µαρριαγε σπεχι χ ηυµαν
χαπιταλ ιν τηε λονγ ρυν. Τηερεφορε, τηισ σεχτιον εξαµινεσ ωηετηερ γενδερ σπεχι χ υνεµπλοψµεντ
ρατεσ ατ µαρριαγε ανδ ιν ψουτη ηαϖε λονγ−τερµ ε⁄εχτσ ον ωοµενσ φερτιλιτψ, λαβορ συππλψ, ανδ
ινχοµε.
Φιρστ, Ταβλε 7 σηοωσ τηε ε⁄εχτσ οφ γενδερ−σπεχι χ υνεµπλοψµεντ ρατεσ ατ µαρριαγε ανδ ιν
ψουτη ον τηε νυµβερ οφ χηιλδρεν βορν το εαχη ωοµαν βψ ηερ µιδ−τηιρτιεσ. Σινχε τηε ΣΙΠΠ δοεσ
νοτ προϖιδε τηε ψεαρσ οφ βιρτη οφ αλλ χηιλδρεν ανδ ασκσ τηε νυµβερ οφ χηιλδρεν ονλψ ατ τηε Ωαϖε
2 ιντερϖιεω, τηε νυµβερ οφ χηιλδρεν βορν το α ωοµαν βψ α σπεχι χ αγε ισ αϖαιλαβλε ονλψ φορ τηοσε
ωηο αρε ατ τηατ αγε ατ τηε τιµε οφ συρϖεψ. Τηερεφορε, τηε σαµπλε υσεδ ιν τηε ρστ τωο χολυµνσ οφ
Ταβλε 7 ισ ρεστριχτεδ το ωοµεν ωηο αρε 35−37 ψεαρσ ολδ ατ τηε Ωαϖε 2 ιντερϖιεω. Τηε ρστ χολυµν
σηοωσ νεγλιγιβλε χορρελατιονσ βετωεεν υνεµπλοψµεντ ρατεσ βψ γενδερ ατ µαρριαγε ανδ τηε νυµβερ
οφ χηιλδρεν. Ιτ συγγεστσ τηατ µαρρψινγ ιν ρεσπονσε το γενδερ−σπεχι χ λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ δο
νοτ α⁄εχτ τηε φερτιλιτψ ιν τηε λονγ−ρυν.
Ιτ ισ τρυε τηατ τηε εστιµατεδ χοε′χιεντσ οφ γενδερ−σπεχι χ υνεµπλοψµεντ ρατεσ ατ µαρριαγε
µαψ νοτ βε χαυσαλ ε⁄εχτσ βεχαυσε τηεσε χοε′χιεντσ µαψ βε α⁄εχτεδ βψ τηε σελεχτιον ιντο µαρριαγε.
Ψετ, τηε διρεχτιον οφ τηε χαυσαλ ε⁄εχτσ ανδ τηε σπυριουσ ε⁄εχτσ φροµ σελεχτιον αρε εξπεχτεδ το βε
τηε σαµε. Ον ονε ηανδ, ωορσε λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ φορ ωοµεν αρε εξπεχτεδ το ινδυχε σοµε
ωοµεν το ωιτηδραω φροµ τηε λαβορ φορχε. Ον τηε οτηερ ηανδ, ωοµεν ωηο ωαντ το ηαϖε χηιλδρεν
αρε µορε λικελψ το βε ινδυχεδ το µαρρψ βεχαυσε ωορσε λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ φορ ωοµεν λοωερ τηε
οππορτυνιτψ χοστ οφ βεαρινγ α χηιλδ. Σινχε τηε εστιµατεδ χοε′χιεντσ αρε νοτ στατιστιχαλλψ διστινχτ
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φροµ ζερο, βοτη τηε χαυσαλ ανδ σελεχτιον ε⁄εχτσ αρε νεγλιγιβλε.
Φυρτηερµορε, τηε σεχονδ χολυµν οφ Ταβλε 7 σηοωσ ινσιγνι χαντ ε⁄εχτσ οφ υνεµπλοψµεντ ρατεσ
ατ αγε 18−20 φορ αλλ ωοµεν ινχλυδινγ τηοσε ωηο ηαϖε νοτ µαρριεδ βψ αγε 35. Τηατ ισ, εϖεν τηουγη
ωορσε λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ φορ ωοµεν αχχελερατεσ τηε τιµινγ οφ µαρριαγε, τηε σηιφτ ιν µαρριαγε
τιµινγ δοεσ νοτ σιγνι χαντλψ α⁄εχτ τηε νυµβερ οφ χηιλδρεν τηατ τηεσε ωοµεν ωιλλ ηαϖε βψ τηειρ µιδ
τηιρτιεσ. Σινχε τηε σαµπλε ρεστριχτιον ιµποσεδ ον τηε ΣΙΠΠ σαµπλε ισ χοµπλιχατεδ, τηε λαστ χολυµν
σηοωσ τηε ε⁄εχτσ οφ υνεµπλοψµεντ ρατεσ ατ µαρριαγε εστιµατεδ ωιτη τηε ΠΣΙ∆ ασ α ροβυστνεσσ
χηεχκ.21 Ιτ χον ρµσ τηατ τηε ε⁄εχτσ αρε στατιστιχαλλψ ινσιγνι χαντ.
Σινχε ψουνγ ωοµεν µαρρψ εαρλιερ ιφ τηεψ φαχε α ηιγη φεµαλε υνεµπλοψµεντ ρατε ανδ α ρελατιϖελψ
λοω µαλε υνεµπλοψµεντ ρατε, τηεσε εαρλιερ µαρριαγεσ µαψ λεαδ το εαρλιερ εντρψ ιντο µοτηερηοοδ.
Τηυσ, Ι εστιµατε τηε ε⁄εχτσ οφ γενδερ−σπεχι χ υνεµπλοψµεντ ρατεσ ατ αγε 18−20 ον τηε αγε ατ βιρτη
οφ τηε ρστ χηιλδ. Τηε ρστ χολυµν οφ Ταβλε 8 σηοωσ τηατ ωορσε φεµαλε λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ
ιν ψουτη δο νοτ αχχελερατε τηε τιµινγ οφ ρστ βιρτησ, δεσπιτε τηειρ σιγνι χαντ ε⁄εχτ ον µαρριαγε
τιµινγ, ωηιχη ισ σηοων ιν Ταβλε 6. Ινστεαδ, τηε µαλε−φεµαλε γαπ σιγνι χαντλψ δελαψσ τηε τιµινγ οφ
τηε ρστ βιρτησ. Τηε σεχονδ το φουρτη χολυµνσ σηοω τηε ε⁄εχτσ οφ υνεµπλοψµεντ ρατεσ βψ γενδερ
ατ αγε 18−20 ον τηε προβαβιλιτψ οφ ηαϖινγ α χηιλδ βψ α χερταιν αγε υσινγ τηε σαµε σπεχι χατιον ασ
Ταβλε 6. Λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ ιν ψουτη δο νοτ α⁄εχτ τηε προβαβιλιτψ οφ εϖεντυαλλψ ηαϖινγ α
χηιλδ ειτηερ, αλτηουγη ρελατιϖελψ ωορσε λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ φορ µεν σεεµ το δελαψ τηε τιµινγ.
Τηε λαστ τωο χολυµνσ οφ Ταβλε 8 σηοω τηατ ωορσε φεµαλε λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ δο νοτ α⁄εχτ
τηε προβαβιλιτψ τηατ α ωοµαν ιν τηε α⁄εχτεδ χοηορτ βεχοµεσ α σινγλε µοτηερ. Φιρστ, εϖεν τηουγη
ωορσε φεµαλε λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ αχχελερατε τηε τιµινγ οφ µαρριαγε, τηεψ δο νοτ σιγνι χαντλψ
ρεδυχε τηε προβαβιλιτψ οφ ηαϖινγ α χηιλδ βεφορε µαρριαγε. Τηε δεπενδεντ ϖαριαβλε οφ τηε λαστ
χολυµν ισ ονε ιφ τηε ωοµαν ειτηερ ηαδ α χηιλδ βεφορε ηερ ρστ µαρριαγε ορ διϖορχεδ αφτερ τηε
βιρτη οφ ηερ ρστ χηιλδ βψ αγε 35. Αγαιν, υνεµπλοψµεντ ρατεσ ατ αγε 18−20 δο νοτ ηαϖε σιγνι χαντ
ε⁄εχτσ. Τηε ρεσυλτ σεεµσ το βε χονσιστεντ ωιτη τηε νεγλιγιβλε ε⁄εχτσ ον τηε διϖορχε προβαβιλιτψ
σηοων ιν Ταβλε 4.
Εϖεν τηουγη ιτ δοεσ νοτ α⁄εχτ φερτιλιτψ, µαρρψινγ ψουνγ ιν ρεσπονσε το λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ
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Τηε νυµβερ οφ χηιλδρεν ισ οβσερϖεδ ατ τηε ψεαρ ωηεν τηε ωοµαν βεχοµεσ 35 (ανδ 36 φορ 1997−2003 βεχαυσε
τηε συρϖεψ ηασ βεχοµε βιεννιαλλψ σινχε 1997). Ι διδ νοτ εστιµατε τηε ε⁄εχτσ οφ υνεµπλοψµεντ ρατεσ ατ αγε 18−20
βεχαυσε τηε στατε οφ βιρτη ωασ νοτ αϖαιλαβλε φορ τοο µανψ ωοµεν ιν τηε σαµπλε.
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ιν ψουτη µαψ α⁄εχτ τηε ωοµανσ εαρνινγσ ανδ λαβορ συππλψ. Τηυσ, Ι εστιµατε ρεδυχεδ φορµ ε⁄εχτσ
οφ γενδερ σπεχι χ υνεµπλοψµεντ ρατεσ ατ αγε 18−20, ωηιχη α⁄εχτ τηε τιµινγ οφ µαρριαγε ατ τηε
χοηορτ λεϖελ, ον ϖαριουσ εχονοµιχ ουτχοµεσ ιν τηε µιδ−τηιρτιεσ. Τηε χορρελατιον βετωεεν λαβορ
µαρκετ χονδιτιονσ ιν ψουτη ανδ λαβορ συππλψ χαν προϖιδε συγγεστιϖε ινφορµατιον αβουτ τηε ε⁄εχτσ
οφ χηανγεσ ιν µαρριαγε τιµινγ δυε το λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ.
Ταβλε 9 σηοωσ τηε εστιµατεδ χοε′χιεντσ οφ γενδερ−σπεχι χ υνεµπλοψµεντ ρατεσ ατ αγε 18−20 ιν
τηε λινεαρ µοδελ δε νεδ βψ εθυατιον (6). Πανελ Α πρεσεντσ τηε εστιµατεσ φορ αλλ ωοµεν ινχλυδινγ
τηοσε ωηο αρε νοτ µαρριεδ. Εξχεπτ φορ τηε ποσιτιϖε ε⁄εχτ οφ τηε φεµαλε υνεµπλοψµεντ ρατε ον
ωεεκσ ωορκεδ λαστ ψεαρ, λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ ατ αγε 18−20 δο νοτ α⁄εχτ ωοµενσ ινχοµε ανδ
εµπλοψµεντ σιγνι χαντλψ. Τηε λαστ χολυµν χον ρµσ τηατ τηε ρεσυλτ οφ Ταβλε 6 ηολδσ φορ τηισ
σαµπλε, ι.ε. γενδερ σπεχι χ υνεµπλοψµεντ ρατεσ ατ αγε 18−20 δο νοτ α⁄εχτ τηε φραχτιον οφ ωοµεν
ωηο µαρρψ βψ τηειρ τηιρτιεσ. Πανελ Β ισ εστιµατεδ ωιτη µαρριεδ ωοµεν ονλψ, ωηιχη χον ρµσ α
σιµιλαρ παττερν. Μορεοϖερ, τηε λαστ χολυµν σηοωσ τηατ λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ ιν ψουτη αρε νοτ
χορρελατεδ ωιτη τηε ηυσβανδσ ινχοµε ειτηερ. Οϖεραλλ, λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ ιν ψουτη δο νοτ
ηαϖε σιγνι χαντ ε⁄εχτσ ον περσοναλ εαρνινγσ, ηουσεηολδ ινχοµε ορ σπουσεσ εαρνινγσ, δεσπιτε τηε
σιγνι χαντ ε⁄εχτσ ον τηε τιµινγ οφ µαρριαγε. Ιφ τηερε αρε ανψ ε⁄εχτσ, ωορσε λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ
φορ ωοµεν σεεµ το σλιγητλψ ινχρεασε τηε ωεεκσ ωορκεδ.
Ψεαρσ σινχε µαρριαγε ισ χορρελατεδ ωιτη τηε πρεσενχε οφ αν ινφαντ χηιλδ, ωηιχη α⁄εχτσ λαβορ
συππλψ ανδ περηαπσ αλσο ωαγεσ, ανδ τηε τιµινγ οφ µαρριαγε ισ ενδογενουσ ανδ χορρελατεδ ωιτη
ωοµενσ πρεφερενχε φορ λαβορ συππλψ ανδ προδυχτιϖιτψ. Τηερεφορε, ιτ ισ ηαρδ το εστιµατε τηε λονγ−
τερµ ε⁄εχτσ οφ γενδερ−σπεχι χ υνεµπλοψµεντ ρατεσ ατ τηε τιµε οφ µαρριαγε ον τηε ωοµανσ λαβορ
συππλψ ανδ ινχοµε. Ψετ, τηε ρεδυχεδ φορµ ε⁄εχτ πρεσεντεδ ιν Ταβλε 9 σηοωσ νο συππορτιϖε εϖιδενχε
τηατ ωορσε φεµαλε λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ ατ µαρριαγε ρεδυχε ωοµενσ λαβορ συππλψ.

5.3

Αλτερνατιϖε Εξπλανατιονσ φορ ∆ι⁄ερεντιαλ Ε⁄εχτσ αχροσσ Αγε

Ταβλε 3 ανδ Φιγυρε 4 ηαϖε σηοων τηατ τηε φεµαλε υνεµπλοψµεντ ρατε ηασ α νεγατιϖε ε⁄εχτ ον
τηε προβαβιλιτψ οφ γεττινγ µαρριεδ φορ ολδερ ωοµαν, ιν χοντραστ το α ποσιτιϖε ε⁄εχτ φορ ψουνγερ
ωοµεν. Τηισ σεχτιον εξαµινεσ σεϖεραλ φαχτορσ τηατ χουλδ προδυχε α νεγατιϖε ε⁄εχτ οφ τηε φεµαλε
υνεµπλοψµεντ ον τηε µαρριαγε ηαζαρδ ανδ αρε χορρελατεδ ωιτη αγε.
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Φιρστ, τηε χλασσιχαλ αργυµεντ τηατ µεν ηαϖε α χοµπαρατιϖε αδϖανταγε ιν µαρκετ ωορκ µαψ νο
λονγερ βε τρυε φορ ωοµεν ωηο ηαϖε σεττλεδ ιν σταβλε εµπλοψµεντ. Ταβλε 3 ηασ αλρεαδψ σηοων
τηατ τηε ηετερογενεουσ ε⁄εχτσ αχροσσ ωοµενσ αγε αρε νοτ αττριβυταβλε το ηετερογενειτψ αχροσσ
εδυχατιοναλ βαχκγρουνδ, ωηιχη συγγεστσ τηατ τηε νεγατιϖε ε⁄εχτ δοεσ νοτ χοµε φροµ στρονγερ
αιµσ φορ χαρεερσ. Στιλλ, ιτ ισ ωορτη ινϖεστιγατινγ ωηετηερ τηε νεγατιϖε ε⁄εχτ αππεαρσ αµονγ ωοµεν
ωηο ηαϖε νοτ νισηεδ τηειρ τρανσιτιον το φυλλ−τιµε εµπλοψµεντ.
Τηερεφορε, Ι ρεστριχτ τηε σαµπλε το ωοµεν ωηο γραδυατεδ φροµ χολλεγε ρεχεντλψ. Γιϖεν τηε
ηιγη τυρνοϖερ ρατε ιν τηε εντρψ λεϖελ λαβορ µαρκετ ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ, τηεσε ωοµεν αρε λικελψ
το βε στιλλ τρανσιτιονινγ το σταβλε εµπλοψµεντ. Τηε ρστ χολυµν οφ Ταβλε 10 ρεπλιχατεσ τηε ρστ
χολυµν οφ Ταβλε 3 ασ α βενχηµαρκ. Τηε σεχονδ χολυµν σηοωσ τηε εστιµατεδ χοε′χιεντσ φροµ
εξαχτλψ τηε σαµε σπεχι χατιον εξχεπτ τηατ τηε σαµπλε ισ λιµιτεδ το ωοµεν ωηο ηαδ ατ λεαστ σοµε
χολλεγε εδυχατιον ανδ χοµπλετεδ τηατ εδυχατιον σοµετιµε βετωεεν τηε ψεαρ οφ οβσερϖατιον ανδ 3
ψεαρσ πριορ το ιτ.22 Ιτ δοεσ νοτ λοοκ µυχη δι⁄ερεντ φροµ τηε ρστ χολυµν. Υσινγ τηε ινφορµατιον
αβουτ εµπλοψµεντ στατυσ ανδ ενρολλµεντ στατυσ ιν τηε χορε πανελ, Ι αλσο εστιµατε τηε σαµε µοδελ
ωιτη τηε σαµπλε οφ ωοµεν ωηο αρε νοτ εµπλοψεδ φυλλ−τιµε ορ ενρολλεδ φυλλ−τιµε ιν τηε πρεϖιουσ
ψεαρ.23 Χολυµν (3) οφ Ταβλε 10 σηοωσ τηατ τηε ε⁄εχτ οφ τηε φεµαλε υνεµπλοψµεντ ρατε ον µαρριαγε
ινχιδενχε ιπσ σιγνσ ιν τηε µιδ−τωεντιεσ εϖεν φορ ωοµεν ωηο αρε νοτ εµπλοψεδ φυλλ−τιµε ορ ενρολλεδ
φυλλ−τιµε, αλτηουγη τηε νεγατιϖε ε⁄εχτ αρε νοτ στατιστιχαλλψ σιγνι χαντ δυε το τηε στανδαρδ ερρορσ
βοοστεδ προβαβλψ βψ τηε σµαλλ σαµπλε σιζε. Τηερεφορε, τηε µορε σταβλε εµπλοψµεντ δοεσ νοτ σεεµ
το βε αβλε το εξπλαιν αλλ οφ τηε νεγατιϖε ε⁄εχτ οφ τηε φεµαλε υνεµπλοψµεντ ρατε φορ ολδερ ωοµεν.
Σεχονδ, εϖεν υνµαρριεδ, ολδερ ωοµεν αρε µορε λικελψ το ηαϖε α χηιλδ. Ιφ µεν δο νοτ ωαντ
το µαρρψ ωοµεν ωιτη α χηιλδ δυρινγ α ρεχεσσιον βεχαυσε τηεψ χαννοτ α⁄ορδ χηιλδ−χαρε χοστσ, τηε
µαρριαγε ρατε οφ ωοµεν ωιτη χηιλδρεν ωιλλ φαλλ ωηεν τηε υνεµπλοψµεντ ρατε ισ ηιγη. Ιν τηισ χασε,
τηε φεµαλε υνεµπλοψµεντ ρατε ωιλλ νοτ ηαϖε α νεγατιϖε ε⁄εχτ φορ ολδερ ωοµεν ωιτηουτ χηιλδρεν.
Τηυσ, χολυµν (4) οφ Ταβλε 10 ρεπορτσ τηε σαµε µοδελ εστιµατεδ ωιτη ωοµεν ωιτηουτ χηιλδρεν
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Τηε ψεαρ οφ χοµπλετιον ισ δε νεδ ασ τηε λαστ ψεαρ οφ ενρολλµεντ τακεν φροµ τηε Εδυχατιον ανδ Τραινινγ Ηιστορψ
Τοπιχαλ Μοδυλε ατταχηεδ το τηε Ωαϖε 1 ορ 2. Ι λιµιτεδ τηε σαµπλε το ωοµεν ωηο ηαϖε ατ λεαστ σοµε χολλεγε
εδυχατιον βεχαυσε τηερε ισ νοτ µυχη ϖαριατιον ιν αγε ατ γραδυατιον φορ ηιγη σχηοολ γραδυατεσ.
23
Σινχε τηε ΣΙΠΠ δοεσ νοτ προϖιδε φυλλ εµπλοψµεντ ηιστορψ, Ι ηαϖε το λιµιτ τηε σαµπλε το ωοµεν ωηο ωερε
υνµαρριεδ ανδ 17−35 ψεαρσ ολδ ατ τηε βεγιννινγ οφ εαχη πανελ ανδ οβσερϖε τηειρ µαριταλ στατυσ ονλψ δυρινγ τηε
περιοδ οφ χορε πανελ συρϖεψ.
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ονλψ; τηε πρεσενχε οφ χηιλδρεν ισ νοτ λικελψ το βε τηε ρεασον φορ τηε οπποσιτε ε⁄εχτσ φορ τηε ολδερ
ωοµεν.
Τηιρδ, ολδερ ωοµεν αρε µορε λικελψ το ηαϖε λεφτ τηε χοµµυνιτψ ωηερε τηεψ γρεω υπ ανδ τηυσ
µαψ ηαϖε δι′χυλτψ ινχρεασινγ σεαρχη ιντενσιτψ ε⁄εχτιϖελψ, εσπεχιαλλψ ωηεν οτηερ ωοµεν ωαντ το
µαρρψ. Χολυµν (5) σηοωσ εστιµατεσ φροµ τηε συβσαµπλε οφ τηε ΣΙΠΠ ωηο ηαϖε νεϖερ µοϖεδ φροµ
τηε στατε οφ βιρτη.24 Αλτηουγη τηε νεγατιϖε ε⁄εχτ οφ τηε φεµαλε υνεµπλοψµεντ ρατε ον τηε µαρριαγε
ηαζαρδ φορ ολδερ ωοµεν βεχοµεσ ωεακερ, ιτ ισ στιλλ σιγνι χαντλψ νεγατιϖε. Σινχε τηε ποσιτιϖε ε⁄εχτ
φορ ψουνγερ ωοµεν ισ αλσο σµαλλερ, ιτ ισ ηαρδ το χονχλυδε φροµ τηισ ρεσυλτ ωηετηερ τηε νεγατιϖε
ε⁄εχτ χοµεσ φροµ λοσινγ χονταχτ ωιτη τηε χοµµυνιτψ ωηερε τηε ωοµαν γρεω υπ.
Οϖεραλλ, τηε δι⁄ερεντιαλ ε⁄εχτσ αχροσσ αγε γρουπσ αρε ροβυστ αχροσσ δι⁄ερεντ σαµπλε ρεστριχ−
τιονσ. Ιτ ισ νοτ αττριβυταβλε το χορρελατιον οφ τηε αγε οφ µαρριαγε ωιτη εδυχατιοναλ βαχκγρουνδ,
εµπλοψµεντ στατυσ, τηε εξιστενχε οφ χηιλδρεν, ορ ωηετηερ τηε ωοµαν ηασ µοϖεδ φροµ τηε χοµµυ−
νιτψ ωηερε σηε γρεω υπ.25 Αλτηουγη σηοωινγ τηε αβσενχε οφ ε⁄εχτσ φορ τηεσε φαχτορσ ισ νοτ διρεχτ
εϖιδενχε, ιτ συγγεστσ τηατ τηε ε⁄εχτσ οφ γενδερ σπεχι χ υνεµπλοψµεντ ρατεσ αρε ϖαρψινγ ωιτη τηε
αγε οφ τηε ωοµαν ηερσελφ, ρατηερ τηαν ωιτη ανοτηερ φαχτορ χορρελατεδ ωιτη αγε.

6

Ιντερπρετατιον ιν α Σεαρχη Τηεορετιχ Φραµεωορκ

Τηε προβαβιλιτψ οφ µαρριαγε ισ τηε προδυχτ οφ τηε προβαβιλιτψ τηατ α ωοµαν µεετσ α µαν ανδ
τηε προβαβιλιτψ τηατ τηεψ αγρεε το µαρρψ χονδιτιοναλ ον µεετινγ. Ιν στανδαρδ σεαρχη µοδελσ,
τηε προβαβιλιτψ τηατ α ωοµαν µεετσ α µαν ισ χαλλεδ τηε αρριϖαλ ρατε ανδ οφτεν δεπενδσ ον σεαρχη
ε⁄ορτ, ανδ τηε ρεσερϖατιον θυαλιτψ οφ αν αχχεπταβλε µατχη δετερµινεσ ωηετηερ τηεψ αγρεε το µαρρψ
χονδιτιοναλ ον µεετινγ. Τηερεφορε, τηε ινχρεασε ιν µαρριαγε ινχιδενχε φορ ψουνγ ωοµεν δυε το
ωορσε φεµαλε λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ µυστ χοµε ειτηερ τηρουγη αν ινχρεασε ιν σεαρχη ιντενσιτψ
φορ µατεσ ορ α δεχρεασε ιν τηε ρεσερϖατιον µατχη θυαλιτψ τηατ ισ χοµπενσατεδ φορ βψ α τεµποραρψ
ρισε ιν τηε ρελατιϖε εαρνινγσ οφ µεν. Ωηιλε λοωερινγ τηε ρεσερϖατιον µατχη θυαλιτψ ισ εξπεχτεδ το
24

Αλτηουγη ωοµεν ωιτη χολλεγε εδυχατιον αρε µορε λικελψ το ηαϖε λεφτ τηειρ στατε οφ βιρτη, Ταβλε 3 σηοωσ τηατ
τηε φεµαλε υνεµπλοψµεντ ρατε ηασ α νεγατιϖε ε⁄εχτ ον µαρριαγε ινχιδενχε φορ ολδερ ωοµεν ρεγαρδλεσσ οφ τηειρ
εδυχατιοναλ βαχκγρουνδσ.
25
Ιν αδδιτιον, Αππενδιξ σεχτιον Β.3 ανδ Ταβλε Β.4 σηοω τηατ εϖεν ιφ τηε βενε τ φροµ λεγαλ µαρριαγε χουλδ ϖαρψ
ωιτη αγε, τηε εστιµατεδ ε⁄εχτ οφ τηε φεµαλε υνεµπλοψµεντ ρατε δοεσ νοτ σιγνι χαντλψ χηανγε βψ σπλιττινγ τηε σαµπλε
βψ τηε εξιστενχε οφ λεγαλ ινστιτυτιονσ τηατ ινχρεασεσ τηε βενε τ φροµ βεινγ λεγαλλψ µαρριεδ.
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ινχρεασε τηε προβαβιλιτψ οφ διϖορχε αφτερ τηε ρεχοϖερψ οφ φεµαλε λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ, ινχρεασεδ
σεαρχη ε⁄ορτ αχχελερατεσ τηε τιµινγ οφ µαρριαγε ωιτηουτ α⁄εχτινγ τηε λικελιηοοδ οφ διϖορχε ιν φυτυρε.
Ηενχε, τηε εµπιριχαλ ρεσυλτσ πρεσεντεδ ιν σεχτιον 4.1 χαν βε ιντερπρετεδ ασ εϖιδενχε φορ α χηανγε
ιν σεαρχη ιντενσιτψ ρατηερ τηαν α χηανγε ιν ρεσερϖατιον µατχη θυαλιτψ.
Ιν α στανδαρδ δψναµιχ σεαρχη µοδελ οφ µαρριαγε φορµατιον συχη ασ Μορτενσεν (1988), τηε γαιν
φροµ µαρριαγε φορ α ωοµαν ισ τψπιχαλλψ δε νεδ ασ φολλοωσ: γαιν = ω (ςΜ

ςΣµ

ςΣω ), ωηερε

τηε ωοµανσ σηαρε οφ τηε τοταλ γαιν φροµ µαρριαγε ισ γιϖεν βψ α χονσταντ ω 2 (0; 1), ανδ ςΜ ,
ςΣµ ανδ ςΣω αρε τηε ϖαλυε οφ µαρριαγε ανδ τηε ϖαλυεσ οφ τηε σινγλε στατε φορ α µαν ανδ φορ α
ωοµαν. Ασσυµινγ τηατ αν ινχρεασε ιν τηε γαιν φροµ µαρριαγε χαυσεσ αν ινχρεασε ιν τηε αχτυαλ
µαρριαγε ινχιδενχε, τηε ποσιτιϖε ε⁄εχτ οφ τηε φεµαλε υνεµπλοψµεντ ρατε ον µαρριαγε ινχιδενχε
ιµπλιεσ τηατ γαιν ισ ινχρεασινγ ιν τηε φεµαλε υνεµπλοψµεντ ρατε. Λικεωισε, τηε νεγατιϖε ε⁄εχτ οφ
τηε µαλε−φεµαλε γαπ ιµπλιεσ τηατ γαιν ισ δεχρεασινγ ιν τηε µαλε−φεµαλε γαπ.
Ιν ορδερ το βυιλδ α φυλλ µοδελ ωηιχη ινχορπορατεσ τηε ε⁄εχτσ οφ λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ,
ηοωεϖερ, Ι ωουλδ ηαϖε το σπεχιφψ τηε ϖαλυε φυνχτιονσ ωηιχη δεπενδ νοτ ονλψ ον µαλε ανδ φεµαλε
υνεµπλοψµεντ ρατεσ ανδ τηε µατχη θυαλιτψ βυτ αλσο ον τηε στοχκ οφ µεν ανδ ωοµεν ωηο αρε
λοοκινγ φορ µατχηεσ ανδ ον α µατχηινγ φυνχτιον ωηιχη γενερατεσ τηε αρριϖαλ ρατε φροµ βοτη
ενδογενουσ σεαρχη ιντενσιτψ ανδ τηε συππλψ οφ µεν ανδ ωοµεν ιν εαχη περιοδ. Ιτ ισ ηοωεϖερ
ποσσιβλε το σεε σοµε κεψ ινσιγητσ φροµ α ρεδυχεδ φορµ µοδελ ιν ωηιχη γενδερ−σπεχι χ λαβορ µαρκετ
χονδιτιονσ σηιφτ τηε δεµανδ φορ µαρριαγε ωιτη α γιϖεν λεϖελ οφ µατχη θυαλιτψ.
Φορ σιµπλι χατιον, τηε νετ ε⁄εχτσ οφ φεµαλε ανδ µαλε υνεµπλοψµεντ ρατεσ αρε συµµαριζεδ ασ
∀λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ∀ Υτ , ωηιχη ινχρεασεσ γαιν. Τηε γαιν φροµ α παρτιχυλαρ µαρριαγε αλσο
δεπενδσ ον τηε µατχη θυαλιτψ, ξ, ανδ τηε ωοµανσ πρεφερενχε φορ µαρριαγε, .26 Τηυσ, υνδερ τηε
ασσυµπτιον οφ τρανσφεραβλε υτιλιτψ βετωεεν σπουσεσ,27 α ωοµεν ανδ α µαν αγρεε το µαρρψ ιφ ανδ
ονλψ ιφ γαιν(ξ; ; Υτ ) > 0. Τηε ∀δεµανδ∀ φορ µαρριαγε, ∆τ (ξ; Υτ ), ισ τηυσ δε νεδ ασ τηε νυµβερ
οφ ωοµεν ωηοσε  σατισ εσ γαιν(ξ; ; Υτ ) > 0 ωιτη τηε γιϖεν (ξ; Υτ ). Ιν οτηερ ωορδσ, ∆τ (ξ; Υτ ) ισ
26

Σινχε τηε µοδελ ισ δεσχριβεδ φροµ τηε ϖιεωποιντ οφ ωοµεν, µενσ πρεφερενχε φορ µαρριαγε, ωηιχη αλσο α⁄εχτσ
γαιν, ισ ινχλυδεδ ιν τηε µατχη θυαλιτψ ξ.
27
Υτιλιτψ ισ ασσυµεδ το βε τρανσφεραβλε βετωεεν σπουσεσ. Τηισ ασσυµπτιον ιµπλιεσ τηατ α σινγλε ωοµαν ισ ωιλλινγ
το τρανσφερ υτιλιτψ το τηε µαν ωηοµ σηε µεετσ υπ το τηε ποιντ ωηερε τηε µαν ισ αλσο βεττερ ο⁄ φροµ τηε µαρριαγε
ορ σηε ισ νο λονγερ βεττερ ο⁄ φροµ τηε µαρριαγε. Ηενχε, τηε βενε τ φροµ µαρριαγε φορ α ωοµαν ανδ τηατ φορ α µαν
χαν ρεδυχεδ ιντο ονε παραµετερ ωηιχη ρεπρεσεντσ τηε βενε τ φροµ µαρριαγε φορ τηε ωοµαν νετ οφ τηε τρανσφερ το
τηε µαν.
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τηε νυµβερ οφ ωοµεν ωηο ισ ωιλλινγ το µαρρψ ωιτη µατχη θυαλιτψ ξ υνδερ λαβορ µαρκετ χονδιτιον
Υτ .
Φορ φυρτηερ σιµπλι χατιον, ασσυµε ≅γαιν=≅ξ  0, ≅γαιν=≅  0, ανδ ≅γαιν=≅Υτ  0 φορ ανψ
(ξ; ; Υτ ). Τηεν, τηε δεµανδ χυρϖε οφ µαρριαγε ινχρεασεσ ιν ξ φορ ανψ γιϖεν Υτ . Ον τηε οτηερ
ηανδ, τακινγ τηε διστριβυτιον οφ ξ ανδ τηε νυµβερ οφ µεν ανδ ωοµεν ωηο αρε σινγλε ασ γιϖεν, τηε
συππλψ οφ µατχηεσ ωηοσε θυαλιτιεσ αρε γρεατερ τηαν ξ δεχρεασεσ ιν ξ. Φιγυρε 6 σηοωσ τηε δεµανδ
χυρϖε ∆τ (ξ; Υτ ) ανδ τηε συππλψ χυρϖε Στ (ξ), τακινγ τηε νυµβερ οφ ωοµεν ωιλλινγ το µαρρψ ανδ
τηε νυµβερ οφ αϖαιλαβλε µατχηεσ ον τηε ηοριζονταλ αξισ ανδ τηε µατχη θυαλιτψ ον τηε ϖερτιχαλ αξισ.
Τηε ιντερσεχτιον οφ ∆τ (ξ; Υτ ) ανδ Στ (ξ) δετερµινεσ τηε εθυιλιβριυµ νυµβερ οφ µαρριαγε φορµεδ ιν
τηισ περιοδ ανδ τηε ρεσερϖατιον µατχη θυαλιτψ, ι.ε. τηε λοωερ βουνδ οφ αχχεπτεδ µατχηεσ.
Φιγυρε 6 αλσο ιλλυστρατεσ ηοω Υτ α⁄εχτσ τηε νυµβερ οφ µαρριαγε. Αν ινχρεασε ιν Υ φροµ Υ0 το
Υ1 σηιφτσ τηε δεµανδ χυρϖε το τηε ριγητ. Ιν Χασε 1, τηε συππλψ χυρϖε δοεσ νοτ σηιφτ βεχαυσε τηε
νυµβερ οφ µεν ανδ ωοµεν ανδ τηε προβαβιλιτψ τηατ τηεψ µεετ αρε εξογενουσλψ γιϖεν. Τηυσ, τηε
ιντερσεχτιον µοϖεσ σο τηατ τηε νυµβερ οφ µαρριαγεσ ινχρεασεσ φροµ Μ0 το Μ1 ανδ τηε ρεσερϖατιον
µατχη θυαλιτψ φαλλσ φροµ ξ0 το ξ1 . Ιν τηισ χασε, τηε εξτρα µαρριαγεσ ινδυχεδ βψ γενδερ σπεχι χ λαβορ
µαρκετ σηοχκσ αρε ον αϖεραγε ποορερ µατχηεσ ανδ µορε λικελψ το ενδ ιν διϖορχε τηαν µαρριαγεσ
φορµεδ ωιτηουτ συχη σηοχκσ.
Ψετ, τηε νυµβερ οφ µεν ωηοµ α ωοµαν µεετσ χαν βε ινχρεασεδ βψ πυττινγ ιν µορε σεαρχη
ε⁄ορτ, ασ λονγ ασ τηερε αρε σοµε φριχτιονσ ιν τηε µαρριαγε µαρκετ.28 Σεαρχη ε⁄ορτ ρεδυχεσ τηεσε
φριχτιονσ ανδ ινχρεασεσ τηε προβαβιλιτψ τηατ α ωοµαν µεετσ α µαν. Φροµ εαχη ωοµανσ ποιντ οφ
ϖιεω, τηισ ινχρεασε ιν τηε αρριϖαλ ρατε χαν βε ιντερπρετεδ ασ αν ινχρεασε ιν τηε νυµβερ οφ αϖαιλαβλε
µατχηεσ ορ τηε συππλψ οφ µατχηεσ. Πρεσυµαβλψ, ωηεν µαρριαγε ισ µορε αττραχτιϖε φορ ωοµεν, τηεψ
ωιλλ πυτ ιν µορε σεαρχη ε⁄ορτ. Τηερεφορε, τηε προβαβιλιτψ οφ µεετινγ, ορ τηε αρριϖαλ ρατε, ισ λικελψ
το ινχρεασε ιν Υτ . Χασε 2 οφ Φιγυρε 1 ιλλυστρατεσ τηισ σιτυατιον: τηε χηανγε φροµ Υ0 το Υ1 σηιφτσ
τηε δεµανδ χυρϖε το τηε ριγητ, βυτ τηε χηανγε οφ τηε αρριϖαλ ρατε φροµ 0 το 1 σηιφτσ τηε συππλψ
28

Τηε προβαβιλιτψ οφ µεετινγ α νεω ποτεντιαλ µατε ινχρεασεσ νοτ ονλψ ωηεν ωοµεν ωηο αρε αλρεαδψ σεαρχηινγ φορ
µατεσ ιντενσιφψ τηε σεαρχη, βυτ αλσο ωηεν ωοµεν ωηο ηαδ νοτ βεγυν σεαρχηινγ ψετ χηοοσε το σταρτ σεαρχηινγ. Ιν
αδδιτιον, α τψπιχαλ χουπλε σπενδσ α φεω ψεαρσ σεεινγ εαχη οτηερ βεφορε γεττινγ µαρριεδ, ωηιχη Βεχκερ ετ αλ (1977)
χαλλ ∀ιντενσιϖε∀ σεαρχη το γυρε ουτ ωηετηερ τηε χυρρεντ παρτνερ ισ γοοδ ενουγη το µαρρψ. Ι ινχλυδε ε⁄ορτ το σηορτεν
τηισ ιντενσιϖε σεαρχη προχεσσ ιν ωηατ Ι χαλλ ∀σεαρχη ε⁄ορτ∀ ηερε, ασ ωελλ ασ ∀εξτενσιϖε∀ σεαρχη ε⁄ορτ το µεετ α νεω
ποτεντιαλ µατε.
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χυρϖε το τηε ριγητ, τοο. Ασ α χονσεθυενχε, δεσπιτε τηε ινχρεασεδ νυµβερ οφ µαρριαγε φροµ Μ0 το
Μ1 , τηε ρεσερϖατιον θυαλιτψ δοεσ νοτ νεχεσσαριλψ φαλλ.
Αλτηουγη Ι δο νοτ σπεχιφψ ηοω  ισ δετερµινεδ, ιτ ισ ωορτη εµπηασιζινγ τηατ σεαρχη ε⁄ορτ
ανδ τηε ρεσερϖατιον µατχη θυαλιτψ αρε σιµυλτανεουσλψ δετερµινεδ. Τηερεφορε, τηε εξτεντ το ωηιχη
ωοµεν αρε ωιλλινγ το λοωερ τηειρ ρεσερϖατιον µατχη θυαλιτψ δεπενδσ ον τηε ρελατιϖε χοστ οφ ινχρεασ−
ινγ τηε αρριϖαλ ρατε βψ πυττινγ ιν µορε σεαρχη ε⁄ορτ. Ιφ λοωερινγ τηε µατχη θυαλιτψ ισ µυχη µορε
χοστλψ τηαν ινχρεασινγ σεαρχη ε⁄ορτσ, ιτ ποσσιβλε φορ ωοµεν το δεχιδε νοτ το λοωερ τηε ρεσερϖατιον
µατχη θυαλιτψ. Χασε 2 οφ Φιγυρε 6 δεσχριβεσ τηισ χασε; σεαρχη ιντενσιτψ ινχρεασεσ υπ το τηε ποιντ
ωηερε τηε µαργιναλ χοστ οφ αδδιτιοναλ ε⁄ορτ εθυαλσ το τηε µαργιναλ βενε τ φροµ ιτ, ηολδινγ τηε
ρεσερϖατιον µατχη θυαλιτψ υνχηανγεδ.
Τηε εµπιριχαλ ρεσυλτσ πρεσεντεδ ιν τηε πρεϖιουσ σεχτιον ιµπλψ τηατ τηε µατχη θυαλιτψ οφ νεωλψ
φορµεδ µαρριαγε δοεσ νοτ χηανγε ιν ρεσπονσε το λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ. Ηενχε, Χασε 2 ισ µορε
λικελψ το βε τηε χασε. Αλσο, ιφ τηε ρεσερϖατιον θυαλιτψ δοεσ νοτ χηανγε, αν ινχρεασε ιν µαρριαγε
ινχιδενχε δυε το α τεµποραρψ ινχρεασε ιν σεαρχη ε⁄ορτ µαψ νοτ νεχεσσαριλψ ραισε τηε φραχτιον ωηο
εϖεντυαλλψ µαρρψ ιν τηε χοηορτ µυχη, ασ λονγ ασ τηε τοταλ νυµβερ οφ µατχηεσ ωιτη ξ  ξ ισ
λιµιτεδ.
Φυρτηερµορε, τηε λιµιτεδ συππλψ οφ µεν ιµπλιεσ τηατ εαχη ωοµανσ σεαρχη ε⁄ορτ χρεατεσ α
νεγατιϖε εξτερναλιτψ ον οτηερ ωοµενσ µαρριαγε ινχιδενχε.29 Τηισ νεγατιϖε εξτερναλιτψ µαψ βε
αβλε το εξπλαιν τηε νεγατιϖε ε⁄εχτ οφ τηε φεµαλε υνεµπλοψµεντ ρατε ον µαρριαγε ινχιδενχε φορ
ολδερ ωοµεν. Ολδερ ωοµεν µαψ βε χροωδεδ ουτ βψ τηε ινχρεασεδ σεαρχη ε⁄ορτ βψ ψουνγερ ωοµεν
φορ σεϖεραλ ρεασονσ. Φιρστ, µεν µαψ πρεφερ το µαρρψ ωιτη ψουνγερ ωοµεν βεχαυσε τηεψ σιµπλψ
αππρεχιατε ψουτη ορ τηεψ βελιεϖε ωοµεν ωηο ηαϖε νοτ µαρριεδ υντιλ τηε λατε τωεντιεσ αρε νεγατιϖελψ
σελεχτεδ. Σεχονδ, ωοµεν ωηο ηοπε το µαρρψ βψ α χερταιν αγε ηαϖε αλρεαδψ πυτ ιν µυχη σεαρχη
ε⁄ορτ, ανδ τηεψ µαψ νοτ ηαϖε ροοµ το αδϕυστ τηε τιµινγ οφ µαρριαγε αχχορδινγ το λαβορ µαρκετ
χονδιτιονσ.
Ιφ τηε χροωδινγ−ουτ βψ ψουνγ ωοµενσ σεαρχη ε⁄ορτ ισ τηε µαιν ρεασον φορ τηε οπποσιτε ε⁄εχτσ
ον µαρριαγε ινχιδενχε φορ ολδερ ωοµεν, τηε ινχρεασε ιν τηε νυµβερ οφ ψουνγ ωοµεν γεττινγ
29

Τηισ νεγατιϖε εξτερναλιτψ χαν βε χρεατεδ νοτ ονλψ βψ διρεχτ χοµπετιτιονσ ιν τηε ∀εξτενσιϖε∀ σεαρχη προχεσσ βυτ
αλσο βψ βεττερ ουτσιδε οπτιονσ φορ µεν ωηιχη προλονγ τηε ∀ιντενσιϖε∀ σεαρχη προχεσσ νεχεσσαρψ το ρεαχη αν αγρεεµεντ
το µαρρψ.
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µαρριεδ µυστ εξχεεδ τηε δεχρεασε ιν τηε νυµβερ ολδερ ωοµεν γεττινγ µαρριεδ. Τηε οϖεραλλ ε⁄εχτσ
σηοων ιν Ταβλε 3Α αρε χονσιστεντ ωιτη τηισ πρεδιχτιον. Ψετ, ιφ ψουνγ ωοµενσ σεαρχη ε⁄ορτσ χροωδ
ουτ ολδερ ωοµεν, τηε ρεσερϖατιον θυαλιτψ οφ ηυσβανδ φορ ολδερ ωοµεν σηουλδ φαλλ ωηεν µαρριαγε
ινχιδενχε φορ ψουνγερ ωοµεν ινχρεασεσ. Τηε ρεσυλτσ πρεσεντεδ ιν Αππενδιξ Ταβλεσ Β2 αρε νοτ
θυιτε χονσιστεντ ωιτη τηισ πρεδιχτιον αλτηουγη ιτ µαψ βε βεχαυσε ολδερ ωοµεν αρε νοτ ωιλλινγ το
λοωερ τηειρ ρεσερϖατιον µατχη θυαλιτψ ιν ορδερ το εξπλοιτ τηε τεµποραρψ ινχρεασε ιν τηε γαιν φροµ
µαρριαγε δυε το λαβορ µαρκετ σηοχκσ.
Αν αλτερνατιϖε εξπλανατιον ισ τηατ, ιφ ωοµεν αρε ινηερεντλψ δι⁄ερεντ ιν τερµσ οφ ταστε φορ
µαρριαγε, ανδ ιφ ωοµεν ωηο χηοοσε νοτ το µαρρψ βψ τηε µιδ−τωεντιεσ πρεφερ το µαρρψ ωηεν
τηε φεµαλε υνεµπλοψµεντ ρατε ισ λοω, τηε εστιµατεδ χοε′χιεντσ αρε πιχκινγ υπ ηετερογενεουσ
ινηερεντ ταστε φορ µαρριαγε. Ιτ χουλδ αλσο βε τηε χασε τηατ µεν βεχοµε µορε σελεχτιϖε ωηεν τηε
φεµαλε υνεµπλοψµεντ ρατε ισ ηιγη φορ σοµε ρεασον ανδ χηοοσε νοτ το µαρρψ ωοµεν ωηο ρεµαιν
υνµαρριεδ βεχαυσε µεν βελιεϖε τηεσε ωοµεν αρε νεγατιϖελψ σελεχτεδ. Ι χαννοτ ρυλε ουτ συχη
ποσσιβιλιτιεσ, ηοωεϖερ, τηε χροωδινγ ουτ ε⁄εχτ ισ ατ λεαστ ονε οφ τηε ποσσιβλε εξπλανατιονσ φορ τηε
νεγατιϖε ε⁄εχτ οφ τηε φεµαλε υνεµπλοψµεντ ρατε ον µαρριαγε ινχιδενχε φορ ολδερ ωοµεν.
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Χονχλυδινγ Ρεµαρκσ

Τηε ινχρεασε ιν µαρριαγε ινχιδενχε δυε το ρελατιϖελψ ωορσε φεµαλε λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ ισ δριϖεν
βψ τηε αχχελερατιον οφ µαρριαγε τιµινγ βψ ωοµεν ιν τηειρ τεενσ ανδ εαρλψ τωεντιεσ. Μαρρψινγ
ψουνγερ ιν ρεσπονσε το λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ δοεσ νοτ ινχρεασε τηε προβαβιλιτψ οφ φυτυρε διϖορχε.
Μορεοϖερ, τηισ ινχρεασεδ µαρριαγε ινχιδενχε ατ τηε τεενσ ανδ εαρλψ τωεντιεσ δοεσ νοτ ινχρεασε τηε
φραχτιον οφ ωοµεν ωηο ωιλλ εϖερ µαρρψ ιν τηε λονγ ρυν. Τηατ ισ, τηε ρεσπονσε οφ τηε µαρριαγε
ρατε οφ ψουνγ ωοµεν το γενδερ−σπεχι χ υνεµπλοψµεντ ρατεσ ισ α τιµινγ ε⁄εχτ φορ τηοσε ωηο
ωουλδ µαρρψ ανψωαψ, ρατηερ τηαν α περµανεντ ινχρεασε ιν τηε νυµβερ οφ ωοµεν ωηο εϖερ µαρρψ.
Φυρτηερµορε, δεσπιτε τηε σιγνι χαντ ε⁄εχτσ ον µαρριαγε ινχιδενχε, γενδερ−σπεχι χ λαβορ µαρκετ
χονδιτιονσ ιν ψουτη δο νοτ σιγνι χαντλψ α⁄εχτ τηε φερτιλιτψ ανδ λαβορ µαρκετ ουτχοµεσ οβσερϖεδ
ιν τηε µιδ−τηιρτιεσ, εξχεπτ φορ τηε συβτλε χηανγε ιν ωεεκσ ωορκεδ.
Τηεσε ρεσυλτσ χαστ δουβτ ον τηε ϖιεω τηατ α φυρτηερ ιµπροϖεµεντ οφ ωοµενσ στατυσ ιν τηε λαβορ
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µαρκετ ωιλλ λεαδ το α φυρτηερ δεχλινε ιν τηε µαρριαγε ρατε. Ιτ ισ τρυε τηατ ωοµεν δελαψ µαρριαγε
το εξπλοιτ βεττερ λαβορ µαρκετ οππορτυνιτιεσ ανδ ιτ λοωερσ τηε µαρριαγε ρατε ιν τηε ποπυλατιον.
Ηοωεϖερ, ωοµεν ωηο ωουλδ µαρρψ εϖεντυαλλψ δο µαρρψ ανψωαψ, ανδ τηερε σεεµσ το βε νο ε⁄εχτσ
ον µαρριαγε σταβιλιτψ. Μορεοϖερ, α δεχρεασε ιν µαρριαγε ινχιδενχε δυε το λαβορ µαρκετ υχτυατιονσ
δοεσ νοτ λεαδ το αν ινχρεασε ιν σινγλε παρεντηοοδ, ιν χοντραστ το τηε πρεϖαιλεδ ϖιεω τηατ χηανγεσ
ιν µαρριαγε ινχιδενχε ιµπλψ χηανγεσ ιν τηε νυµβερ οφ ωοµεν ωηο εϖερ εντερ σταβλε µαρριαγε.
Ψετ, ιτ µυστ βε κεπτ ιν µινδ τηατ τηισ παπερ ηασ εστιµατεδ τηε ε⁄εχτσ οφ τεµποραρψ υχτυατιονσ
ιν γενδερ σπεχι χ λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ, ωηιχη, βψ δε νιτιον, δο νοτ α⁄εχτ τηε περµανεντ
ινχοµε ορ λονγ−ρυν λαβορ µαρκετ προσπεχτσ. Περµανεντ σηιφτσ ιν λαβορ µαρκετ προσπεχτσ οφ ωοµεν
µαψ χηανγε τηε περχειϖεδ ϖαλυε οφ µαρριαγε ιν τηε λονγ ρυν, αλτηουγη ιτ ισ δι′χυλτ το διστινγυιση
συχη περµανεντ σηιφτσ φροµ οτηερ χηανγεσ ιν τρενδσ. Νονετηελεσσ, τηισ στυδψ προϖιδεσ ατ λεαστ σοµε
εϖιδενχε τηατ τηε ρεσπονσε οφ χοντεµπορανεουσ µαρριαγε ινχιδενχε ισ βασιχαλλψ αν ιντερ−τεµποραλ
συβστιτυτιον βεηαϖιορ βψ σηοωινγ τηε αβσενχε οφ τηε λονγ−ρυν ε⁄εχτσ.

Α

∆ατα Αππενδιξ

Α.1

ΣΙΠΠ

Ωαϖε 2 οφ τηε ΣΙΠΠ χονταινσ ρετροσπεχτιϖε ινφορµατιον οφ µαρριαγε ηιστορψ οφ υπ το τηρεε µαρριαγεσ,
τηε δατεσ οφ βιρτη οφ τηε ρστ ανδ λαστ χηιλδρεν ανδ λιµιτεδ µιγρατιον ηιστορψ, ασ ωελλ ασ βασιχ
δεµογραπηιχ ινφορµατιον ασ οφ τηε δατε οφ συρϖεψ. Ι φορµατ τηε δατασετ ασ ιφ ιτ ωερε α σετ οφ
πανελ συρϖεψσ ιντερϖιεωεδ ον ϑανυαρψ 1στ εϖερψ ψεαρ σινχε 1978. Ωηεν Ι εστιµατε τηε ε⁄εχτσ οφ
χοντεµπορανεουσ υνεµπλοψµεντ ρατεσ (ε.γ. Ταβλε 3), τηε δεπενδεντ ϖαριαβλε ισ δε νεδ ασ τηε
προβαβιλιτψ οφ γεττινγ µαρριεδ δυρινγ τηε ψεαρ ωηεν τηε ωοµαν βεχοµεσ αγε ξ.
ςαριαβλεσ ιν τηε ΣΙΠΠ Χορε Πανελσ αρε χολλεχτεδ ειτηερ ον α µοντηλψ βασισ ορ ονχε ιν εαχη
ωαϖε. Τηε δατασετ ισ χολλαπσεδ το αν αννυαλ βασισ βψ τακινγ ειτηερ τηε ϖαλυε ατ ϑανυαρψ ορ τηε
αϖεραγε οϖερ τηε ψεαρ οφ εαχη ϖαριαβλε ανδ µεργεδ ωιτη τηε ϖαριαβλεσ φροµ τηε Ωαϖε 2 Τοπιχαλ
Μοδυλεσ. Χονσεθυεντλψ, τηε σαµπλε ισ ρεστριχτεδ το τηοσε ωηο ωερε πρεσεντ ιν τηε ηουσεηολδ ατ
βοτη τηε Ωαϖε 2 ιντερϖιεω ανδ τηε ρστ ιντερϖιεω ιν τηε χορρεσπονδινγ χαλενδαρ ψεαρ. Σινχε σοµε
ϖαριαβλεσ (ε.γ. σπουσεσ αγε, τηε νυµβερ οφ χηιλδρεν, εµπλοψµεντ στατυσ) αρε αϖαιλαβλε ονλψ φροµ
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τηε Χορε Πανελ δατα, Ι ηαϖε το ρεστριχτ τηε σαµπλε φορ αναλψσισ υσινγ συχη ϖαριαβλεσ αχχορδινγλψ.
Ταβλε Α1 σηοωσ συµµαρψ στατιστιχσ φορ εαχη συβσαµπλε.
Τηε Μιγρατιον Ηιστορψ Τοπιχαλ Μοδυλε ινχλυδεσ ινφορµατιον ον: τηε στατε οφ ρεσιδενχε ον τηε
δατε οφ συρϖεψ; τηε ψεαρ ανδ µοντη ωηεν τηε ρεσπονδεντσ µοϖεδ το τηισ στατε; τηε στατε οφ πρεϖιουσ
ρεσιδενχε (ιφ τηερε ισ ανψ), ωηιχη χαν βε τηε σαµε στατε ασ τηε χυρρεντ ρεσιδενχε; τηε ψεαρ ανδ
µοντη ωηεν τηε ρεσπονδεντσ µοϖεδ ιντο χυρρεντ ανδ πρεϖιουσ ρεσιδενχεσ; ανδ τηε στατε ορ χουντρψ
οφ βιρτη. Τηυσ, τηε στατε οφ ρεσιδενχε χαν βε ρετριεϖεδ βαχκ το τηε εαρλιερ οφ τηε δατεσ µοϖινγ το
τηε χυρρεντ στατε ορ µοϖινγ το τηε πρεϖιουσ ρεσιδενχε. Ι αλσο ασσυµε τηατ τηοσε ωηοσε στατε οφ τηε
πρεϖιουσ ρεσιδενχε ισ τηε σαµε ασ τηε στατε οφ βιρτη ηαδ λιϖεδ ιν τηατ στατε σινχε τηειρ βιρτη υντιλ
τηεψ µοϖεδ το τηε στατε οφ χυρρεντ ρεσιδενχε. Ταβλε Α2 σηοωσ τηε φραχτιον οφ τηε οβσερϖατιονσ
ιν τηε βασε σαµπλε ωηοσε στατε οφ ρεσιδενχε ιν τηε ψεαρ ισ ιδεντι εδ. Τηε στατε οφ ρεσιδενχε ατ
µαρριαγε ισ δετερµινεδ φορ 75.7 περχεντ (77.9 περχεντ φορ στιλλ ιν τηε ρστ µαρριαγε, 69.2 περχεντ
φορ διϖορχεδ) οφ αλλ ρστ µαρριαγεσ ιν τηε σαµπλε.

Α.2

ΠΣΙ∆

Εξτραχτινγ µαρριαγε ηιστορψ φροµ τηε ΠΣΙ∆ ισ τριχκψ βεχαυσε φορ µοστ χουπλεσ, ονε οφ τηε σπουσεσ
ηαδ νοτ βεεν ινχλυδεδ ιν τηε συρϖεψ υντιλ τηεψ µαρριεδ. Αλσο, αλτηουγη τηε ΠΣΙ∆ τριεσ το φολλοω
εϖερψ µεµβερ οφ τηε ηουσεηολδσ ιντερϖιεωεδ ιν τηε πρεϖιουσ ψεαρ, µανψ πεοπλε (εσπεχιαλλψ τηοσε
ωηο ϕοινεδ ιν τηε σαµπλε ατ τηειρ µαρριαγε) δισαππεαρ ωηεν τηεψ διϖορχε. Τηερεφορε, φορ τηε
µαρριαγε ηαζαρδ ρεγρεσσιον (Ταβλε 3), Ι ρεστριχτεδ τηε σαµπλε το ωοµεν ωηο ωερε ιν τηε οριγιναλ
σαµπλε ιν 1968 ανδ τηειρ δαυγητερσ σο τηατ νεωλψ ϕοινεδ χοηαβιτινγ παρτνερσ αρε νοτ ινχλυδεδ ιν
τηε σαµπλε.
Φορ τηε αναλψσισ οφ τηε ε⁄εχτσ οφ γενδερ−σπεχι χ υνεµπλοψµεντ ρατεσ ατ µαρριαγε ον σπουσεσ
χηαραχτεριστιχσ (Ταβλε 5) ανδ τηε νυµβερ οφ χηιλδρεν (Ταβλε7), τηε δατασετ ισ χονστρυχτεδ ιν τηε
φολλοωινγ ωαψ:
1. Εξτραχτ αλλ ρστ µαρριαγεσ οφ ωοµεν ιν Μαρριαγε Ηιστορψ Φιλε 1985−2005.
2. Μεργε ιτ ωιτη µεν ιν τηε σαµε λε, ανδ λλ τηε δατεσ οφ µαρριαγε ανδ διϖορχε µισσινγ φροµ
ωιϖεσ ρεχορδσ ωιτη τηειρ ηυσβανδσ. Τηισ µιτιγατεσ τηε αττριτιον δυε το διϖορχε το σοµε
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εξτεντ. Νοω τηε σαµπλε σιζε ισ εθυαλ το τηε νυµβερ οφ µαρριαγεσ.
3. Μεργε τηε εξτραχτεδ µαρριαγε ηιστορψ δατα ωιτη α λονγιτυδιναλ λε οφ αλλ ωοµεν φροµ τηε
µαιν ΠΣΙ∆, ωηιχη ινχλυδεσ αλλ νον ιντερϖιεωσ, ανδ τηεν µεργε ιτ ωιτη α λονγιτυδιναλ λε οφ
αλλ µεν, ωηιχη αλσο ινχλυδεσ αλλ νον ιντερϖιεωσ.
Τηισ ψιελδσ α πανελ δατασετ οφ µαρριεδ χουπλεσ χονταινινγ αλλ αϖαιλαβλε ινφορµατιον οφ βοτη
ωιϖεσ ανδ ηυσβανδσ.
Τηε ψεαρ οφ βιρτη, τηε ψεαρσ οφ σχηοολινγ ανδ τηε νυµβερ οφ χηιλδρεν αρε τακεν φροµ Ινδιϖιδυαλ
∆ατα Φιλε 1968−2005. Ρελιγιον ισ τακεν φροµ Μαιν Φαµιλψ ∆ατα λεσ 1985−2005 ανδ αϖαιλαβλε ονλψ
φορ ηουσεηολδ ηεαδσ ανδ τηειρ ωιϖεσ. Σινχε βοτη νο ρελιγιον ανδ νο ανσωερ σεεµεδ το βε χοδεδ
ασ ∀0∀, Ι ασσυµε τηε ρεσπονδεντ ηασ νο ρελιγιον ιφ ηε/σηε ηασ ανσωερεδ 0 φορ αλλ ιντερϖιεωσ, ανδ
ρεπλαχε τηε οτηερσ ωιτη τηε νον−ζερο ανσωερσ βψ τηε σαµε περσον ιν οτηερ ψεαρσ. Το µακε τηε
χοδινγ χονσιστεντ οϖερ τιµε, ρελιγιονσ αρε ρεχοδεδ φορ αλλ ψεαρσ ασ φολλοωσ: νο ρελιγιον, Ροµαν
Χατηολιχ, ϑεωιση, Βαπτιστ, Λυτηεραν, Μετηοδιστ/Αφριχαν Μετηοδιστ, Πρεσβψτεριαν, Επισχοπαλιαν,
Προτεσταντ υνσπεχι εδ, Γρεεκ/Ρυσσιαν/Εαστερν ορτηοδοξ, ανδ οτηερ ρελιγιονσ. Ωηιλε µοστ πεοπλε
δο νοτ χηανγε τηειρ ρελιγιον, φορ τηοσε ωηο ηαϖε χηανγεδ ρελιγιον σινχε µαρριαγε, τηε ρελιγιον ιν
τηε νεξτ ψεαρ οφ µαρριαγε ισ υσεδ το δε νε τηε ϖαριαβλε ∀σαµε ρελιγιον∀.
Ραχε ισ αϖαιλαβλε ονλψ φορ ρεσπονδεντσ ωηο ηαϖε βεεν α ηεαδ ορ α ωιφε οφ αν ιντερϖιεωεδ
ηουσεηολδ ατ σοµε ποιντ ιν 1968−2005 ορ χηιλδρεν οφ µοτηερσ ινχλυδεδ ιν Φερτιλιτψ Ηιστορψ Φιλε
1985−2005. Φορ τηοσε ωηοσε ραχε ισ νοτ δετερµινεδ διρεχτλψ, ιφ τηεψ αρε βορν το α φαµιλψ ωηοσε
ηεαδ ανδ ωιφε αρε οφ τηε σαµε ραχε, Ι ασσυµε τηεψ αρε αλσο οφ τηε σαµε ραχε.

Β
Β.1

Ροβυστνεσσ Χηεχκσ
Ινστρυµεντινγ φορ Υνεµπλοψµεντ Ρατεσ

Φολλοωινγ Βαρτικ (1991) ανδ Βλανχηαρδ ανδ Κατζ (1992), Ι χονστρυχτεδ ινστρυµεντσ φορ στατε
υνεµπλοψµεντ ρατεσ βψ γενδερ βψ τακινγ ωειγητεδ αϖεραγε οφ νατιον−ωιδε υνεµπλοψµεντ ρατεσ
βψ ινδυστρψ−οχχυπατιον χελλσ υσινγ τηε ινδυστρψ−οχχυπατιον χοµποσιτιον οφ εαχη στατε ανδ γενδερ
ασ τηε ωειγητσ. Ι υσε ινδυστρψ−οχχυπατιον σπεχι χ υνεµπλοψµεντ ρατεσ ινστεαδ οφ λογ εµπλοψµεντ
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χηανγεσ υσεδ βψ Βαρτικ (1991) ανδ Βλανχηαρδ ανδ Κατζ (1992), βεχαυσε λογ εµπλοψµεντ χηανγεσ
µιγητ πιχκ υπ δι⁄ερενχεσ ιν χηανγεσ ιν µαρριαγε ανδ λαβορ συππλψ δεχισιονσ οφ ωοµεν ωιτη δι⁄ερεντ
σκιλλ λεϖελσ, ωηιχη µιγητ προδυχε α περσιστεντ βυτ νοτ περµανεντ ε⁄εχτ ον τηε µαρριαγε ρατε ιν
εαχη στατε. Ανοτηερ ιµπορταντ δι⁄ερενχε φροµ Βαρτικ (1991) ανδ Βλανχηαρδ ανδ Κατζ (1992)
ισ τηατ ωειγητσ αρε ξεδ οϖερ τηε εντιρε περιοδ, ρατηερ τηαν βασεδ ον τηε ινδυστρψ−οχχυπατιον
χοµποσιτιον ιν τηε πρεϖιουσ ψεαρ.
28 ινδυστρψ−οχχυπατιον χελλσ αρε δε νεδ ασ φολλοωσ. Φιρστ, βασεδ ον τηε ονε−διγιτ οχχυπατιον
χοδε ιν τηε ΧΠΣ, Ι σπλιτ αλλ ϕοβσ ιντο τωο γρουπσ: ωηιτε χολλαρ (ΩΧ), ανδ βλυε χολλαρ, σερϖιχε ανδ
φαρµερσ (ΒΧ). Νεξτ, Ι ρεχοδε τηε µαϕορ ινδυστρψ χοδε σο τηατ τηε χοδινγ ισ χονσιστεντ οϖερ τιµε
ανδ εαχη ινδυστρψ ηασ α λαργε ενουγη σαµπλε σιζε: αγριχυλτυρε/φορεστρψ/ σηερψ, µινινγ, χονστρυχ−
τιον, µανυφαχτυρινγ−δυραβλε, µανυφαχτυρινγ−νονδυραβλε, τρανσπορτατιον/χοµµυνιχατιον/υτιλιτψ,
ωηολεσαλε τραδε, ρεταιλ τραδε, νανχε, περσοναλ σερϖιχε (ινχλυδινγ πριϖατε ηουσεηολδ), βυσινεσσ ανδ
ρεπαιρ σερϖιχε, εντερταινµεντ σερϖιχε, ηοσπιταλσ ανδ οτηερ µεδιχαλ σερϖιχε, εδυχατιοναλ σερϖιχε,
οτηερ σερϖιχε, ανδ πυβλιχ σεχτορ. Τηεν, Ι σπλιτ εαχη ινδυστρψ ιντο ΒΧ ανδ ΩΧ, εξχεπτ φορ τηε φολ−
λοωινγ φουρ ινδυστριεσ ωηοσε σαµπλε σιζε οφ ΒΧ ορ ΩΧ ισ τοο σµαλλ: αγριχυλτυρε/φορεστρψ/ σηερψ,
µινινγ, νανχε, ανδ εντερταινµεντ σερϖιχε.
Τηε ιδεαλ ινστρυµεντσ φορ γενδερ−σπεχι χ στατε υνεµπλοψµεντ ρατεσ σηουλδ α⁄εχτ λαβορ δεµανδ
φορ µεν ανδ φορ ωοµεν δι⁄ερεντλψ ανδ βε ινδεπενδεντ φροµ µαρριαγε βεηαϖιορσ οφ τηε ποπυλατιον.
Αλσο, τηεψ µυστ ϖαρψ αχροσσ στατεσ οϖερ ψεαρσ σο τηατ στατε− ανδ ψεαρ− ξεδ ε⁄εχτσ χαν βε χοντρολλεδ
φορ. Ασ ποιντεδ βψ Βλανχηαρδ ανδ Κατζ (1992), τηε ωειγητεδ αϖεραγε οφ ινδυστρψ−οχχυπατιον
σπεχι χ υνεµπλοψµεντ ρατεσ ισ α ϖαλιδ ινστρυµεντ φορ τηε στατε υνεµπλοψµεντ ρατε ιφ νατιοναλ−
λεϖελ χηανγεσ ιν υνεµπλοψµεντ ρατεσ βψ ινδυστρψ−οχχυπατιον αρε νοτ χορρελατεδ ωιτη λαβορ συππλψ
σηοχκσ ιν τηε στατε. Πανελ Α οφ Ταβλε Β1 σηοωσ τηατ τηε ρστ σταγε χορρελατιον ισ στρονγ ενουγη
εϖεν αφτερ χοντρολλινγ φορ στατε− ανδ ψεαρ− ξεδ ε⁄εχτσ. Ηοωεϖερ, Πανελ Β σηοωσ τηατ µυχη οφ τηε
ϖαριατιον ιν τηε ινστρυµεντσ ισ αβσορβεδ βψ τηεσε ξεδ ε⁄εχτσ. Τηερεφορε, ωε σηουλδ κεεπ ιν µινδ
τηατ σµαλλ νοισεσ µιγητ α⁄εχτ τηε Ις εστιµατεσ συβσταντιαλλψ.
Το µακε τηε εστιµατιον φεασιβλε, τηε Χοξσ προπορτιοναλ ηαζαρδ µοδελ ιν εθυατιον (1) ισ
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µοδι εδ ιντο τηε φολλοωινγ λινεαρ προβαβιλιτψ µοδελ:

Μιτσ =

ω
αγε υτσ

+

η
αγε (υτσ

υω
τσ ) + αγει +  σ +  τ + ∀ιτσ

(7)

ωηερε αγει ανδ  τ αρε δυµµψ ϖαριαβλεσ φορ εαχη σινγλε ψεαρ αγε ανδ χαλενδαρ ψεαρ. Αππενδιξ
Ταβλε Β1 πρεσεντσ τηε εστιµατεδ

ανδ

ιν (7). Τηε ρστ χολυµν σηοωσ τηε ΟΛΣ εστιµατεσ. Τηε

ποιντ εστιµατεσ ιµπλψ τηατ 1 περχενταγε−ποιντ ρισε ιν τηε φεµαλε υνεµπλοψµεντ ρατεσ ινχρεασεσ τηε
µαρριαγε ηαζαρδ φορ 17−20 ψεαρσ ολδ ωοµεν βψ 0.2 περχενταγε ποιντ, ωηιχη ισ µυχη σµαλλερ τηαν
τηε ε⁄εχτ εστιµατεδ βψ τηε Χοξσ προπορτιοναλ ηαζαρδ µοδελ σηοων ιν Φιγυρε 3. Νεϖερτηελεσσ, τηε
σιγνσ ανδ τηε ρελατιϖε σιζε οφ χοε′χιεντσ οφ δι⁄ερεντ αγε χατεγοριεσ ρεµαιν τηε σαµε. Τηε σεχονδ
χολυµν ρεπορτσ τηε 2ΣΛΣ εστιµατορσ. Τηε ποιντ εστιµατεσ αρε ιν τηε ρανγε βετωεεν τηε ε⁄εχτσ
εστιµατεδ βψ τηε ΟΛΣ ανδ βψ τηε Χοξ ηαζαρδ µοδελ.

Β.2

Τηε Ε⁄εχτσ βψ Αγε ατ Μαρριαγε

Σινχε τηε ε⁄εχτσ οφ χοντεµπορανεουσ υνεµπλοψµεντ ρατεσ βψ γενδερ ον τηε µαρριαγε ηαζαρδ ϖαρψ
ωιτη ωοµενσ αγε, τηε ε⁄εχτσ οφ υνεµπλοψµεντ ρατεσ ατ µαρριαγε χουλδ αλσο ϖαρψ ωιτη ωοµενσ
αγε ατ µαρριαγε. Τηυσ, Ι αλλοω τηε χοε′χιεντσ οφ υνεµπλοψµεντ ρατεσ ατ µαρριαγε το ϖαρψ ωιτη
τηε αγε ατ µαρριαγε ιν τηε σαµε ωαψ ασ ιν Ταβλε 4Β. Αππενδιξ Ταβλε Β2 πρεσεντσ τηε ε⁄εχτσ ον
σπουσεσ χηαραχτεριστιχσ. Τηε ρεσυλτσ αρε νοισψ βυτ σιµιλαρ το Ταβλε 5. Αππενδιξ Ταβλε Β3 σηοωσ
τηε ε⁄εχτσ ον τηε νυµβερ οφ χηιλδρεν. Ιτ χον ρµσ τηατ τηε ε⁄εχτσ αρε ινσιγνι χαντ, ασ σηοων ιν
Ταβλε 7.

Β.3

Λεγαλ Ινστιτυτιονσ

Βενε τσ φροµ βεινγ λεγαλλψ µαρριεδ συχη ασ σπουσαλ βενε τσ φροµ εµπλοψερσ ορ ηεαλτη ινσυρανχε
χοϖεραγε µαψ ηαϖε δι⁄ερεντ ιµπορτανχε φορ ωοµεν οφ δι⁄ερεντ αγεσ. Ιφ σο, τηε αϖαιλαβιλιτψ οφ συχη
βενε τσ χουλδ χηανγε τηε ε⁄εχτσ οφ γενδερ−σπεχι χ υνεµπλοψµεντ ρατεσ ον µαρριαγε ινχιδενχε.
Σινχε ιτ ισ ηαρδ το οβταιν ινδιϖιδυαλ−λεϖελ ινφορµατιον ον τηισ, Ι υσε ινδιχατορσ οφ στατε λαωσ
τηατ γιϖε βενε τσ το λεγαλλψ µαρριεδ ωιϖεσ ασ προξιεσ φορ δι⁄ερενχεσ βετωεεν λεγαλ µαρριαγε ανδ
χοηαβιτατιον. Σπεχι χαλλψ, Ι υσε τηε φολλοωινγ τωο ινδιχατορσ. Ονε ισ ωηετηερ τηε στατεσ µαριταλ−
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προπερτψ λαω φολλοωσ τηε χοµµον λαω ρυλε, υνδερ ωηιχη τηε διστριβυτιον οφ προπερτψ υπον διϖορχε
ισ διρεχτεδ τοωαρδ ηυσβανδσ.30 Σινχε τηε νανχιαλ γαιν φροµ ηαϖινγ α ηιγη εαρνινγ σπουσε ισ λοωερ
ιν συχη στατεσ, ωορσε φεµαλε λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ σηουλδ ηαϖε λεσσ ποσιτιϖε ε⁄εχτσ ον µαρριαγε
ινχιδενχε ιν στατεσ ωιτη τηε χοµµον λαω προπερτψ ριγητ ρυλε. Τηε οτηερ ινδιχατορ ισ ωηετηερ
τηε στατε οφ ρεσιδενχε ρεχογνιζεσ χοµµον λαω µαρριαγεσ; ιν τηε στατεσ ωηερε τηε χοµµον λαω
µαρριαγεσ αρε ρεχογνιζεδ, νανχιαλ βενε τσ φροµ λεγαλ µαρριαγε αρε συπποσεδ το βε σµαλλερ τηαν
ιν οτηερ στατεσ, τηερεφορε τηε χοε′χιεντσ οφ γενδερ−σπεχι χ υνεµπλοψµεντ ρατεσ ωιλλ βε χλοσερ το
ζερο.31
Αππενδιξ Ταβλε Β4 πρεσεντσ τηε εστιµατεδ χοε′χιεντσ οφ γενδερ−σπεχι χ υνεµπλοψµεντ ρατεσ
ιν εθυατιον (1). Τηε δι⁄ερενχε ιν τηε ρυλε ον τηε προπερτψ διϖισιον ατ διϖορχε µακεσ νο δι⁄ερενχε ιν
τηε ε⁄εχτσ οφ λαβορ µαρκετ χονδιτιονσ ον µαρριαγε ινχιδενχε. Μορεοϖερ, χοντραρψ το εξπεχτατιονσ,
τηε χοε′χιεντ οφ τηε φεµαλε υνεµπλοψµεντ ρατε ισ µορε νεγατιϖε φορ ολδερ ωοµεν ιν τηε στατεσ
ωηερε χοµµον λαω µαρριαγεσ αρε ρεχογνιζεδ. Τηερεφορε, τηε δι⁄ερεντιαλ βενε τσ φροµ βεινγ λεγαλλψ
µαρριεδ δο νοτ σεεµ το βε αβλε το εξπλαιν ωηψ τηε ε⁄εχτσ οφ υνεµπλοψµεντ ρατεσ ον µαρριαγε
ινχιδενχε ϖαρψ ωιτη ωοµενσ αγε.
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Table 1 Summary Statistics
Non-Hispanic white women who had not married until age 16 or 1978
(A)
(B)
SIPP
PSID
Year of birth:
mean
1967.3
1965.4
min
1956
1956
max
1980
1980
1989.1
Year of 1st marriage: mean
1986.0
min
1978
1978
max
2005
2001
Average age at first marriage
23.0
22.4
Average age at birth of 1st child
23.5
23.4
Sample size (persons)
3,698
52,217
% by schooling
Dropouts
9.2%
9.2%
High school
30.5%
34.6%
Some college 35.1%
28.0%
College
25.3%
28.2%
Note: The statistics of the first marriage are based on those who married by the age of 35, and those
of birth of the first child are based on those who had a child by their last interview. The SIPP
sample is weighted by the sample weights.

Table 2: Summary statistics of gender-specific unemployment rates, non-Hispanic white 1640 years old, 45 states, 1978-2003.
Mean
Standard Deviation
p75-p25
Female unemployment rate 6.61
2.12
2.75
residuals
1.04
1.27
Male unemployment rate
6.64
2.51
2.93
Male- Female gap
0.03
1.44
1.72
residuals
0.97
1.24
Number of observations
1,170
Note: The residuals are net of the other gender’s unemployment rate and year- and state- fixed
effects.

Table 3: Effects of the female unemployment rate and the male-female gap in the
unemployment rate on the marriage hazard
(Cox’s proportional hazard model)
A. Pooled
SIPP
PSID
All women High school Some
BA or more
Or less
college (>=21 yrs old)
Female unemployment rate 0.048***
0.022
0.029**
0.069***
0.029
[0.012]
[0.014]
[0.014]
[0.014]
[0.027]
Male-female gap in u rates -0.036*** -0.033** -0.028**
-0.014
-0.009
[0.011]
[0.014]
[0.014]
[0.015]
[0.028]
Observations
269,621
89,812
94,513
58,249
11,109
Persons
39,949
17,240
14,333
10,135
1,832

B. By age
SIPP
All women High school Some
BA or more
or less
college (>=21 yrs old)
Female unemployment rate* woman's age
17-20 years old
0.129*** 0.064*** 0.115***
-[0.014]
[0.015]
[0.016]
21-23 years old
0.046***
-0.004
0.020
0.170***
[0.011]
[0.014]
[0.014]
[0.014]
24-27 years old
-0.070*** -0.088*** -0.080***
0.017
[0.014]
[0.020]
[0.016]
[0.012]
28 or older
-0.217*** -0.228*** -0.218***
-0.147***
[0.030]
[0.037]
[0.029]
[0.026]
Male-female gap* woman's age
17-20 years old
-0.097*** -0.070*** -0.103***
-[0.024]
[0.021]
[0.027]
21-23 years old
-0.011
-0.015
0.029
-0.065***
[0.012]
[0.015]
[0.019]
[0.025]
24-27 years old
0.038**
0.079***
0.006
0.020
[0.016]
[0.021]
[0.025]
[0.019]
28 or older
-0.007
-0.021
-0.033
0.006
[0.038]
[0.053]
[0.054]
[0.026]
Observations
269,621
89,812
94,513
58,249
Persons
39,949
17,240
14,333
10,135

PSID

0.117***
[0.034]
-0.006
[0.028]
-0.106***
[0.031]
-0.271***
[0.044]
-0.170***
[0.044]
0.047
[0.038]
0.127**
[0.057]
0.198**
[0.089]
11,109
1,832

Note: Standard errors in brackets are clustered by the state of residence. The baseline hazard
depends on age and is stratified by the year of birth. All columns include controls for state fixed
effects.

Table 4: Effects of the past gender-specific unemployment rates on divorce (SIPP)
A. Pooled effects on the probability of divorce within 5 or 10 years (Probit, marginal effects)
Dependent variable:
5-year divorce rate
10-year divorce rate
Unemployment rates at:
Marriage Age 18-20
Marriage
Age 18-20
Female unemployment rate
-0.001
0.001
0.005
0.004
[0.003]
[0.003]
[0.005]
[0.006]
Male-female gap in unemp. rates
-0.001
0.002
0.001
0.023***
[0.003]
[0.003]
[0.005]
[0.005]
Observations
19,997
19,544
13,184
12,155
B. Effects by wife’s age at marriage on the probability of divorce within 5 years
(Probit, marginal effects)
Dependent variable:
5-year divorce rate
10-year divorce rate
Unemployment rates at:
Marriage Age 18-20
Marriage
Age 18-20
Female unemployment rate * wife's age at marriage
20 years old or younger (α1)
-0.003
-0.004
0.001
-0.001
[0.003]
[0.004]
[0.006]
[0.007]
21-23 years old (α2)
0.003
0.003
0.009*
0.01
[0.003]
[0.004]
[0.005]
[0.007]
24-27 years old (α3)
-0.002
0.001
0.007
-0.001
[0.004]
[0.005]
[0.006]
[0.010]
28 years old or older (α4)
-0.002
0.009*
0.007
0.018
[0.004]
[0.005]
[0.009]
[0.012]
Male-female gap in unemployment rates * wife's age at marriage
20 years old or younger (β1)
0.002
0.004
0.002
0.028***
[0.003]
[0.004]
[0.005]
[0.006]
21-23 years old (β2)
-0.004
0.001
0.000
0.019***
[0.004]
[0.005]
[0.006]
[0.006]
24-27 years old (β3)
-0.001
0.007
0.006
0.031***
[0.004]
[0.004]
[0.007]
[0.009]
28 years old or older (β4)
0.008
-0.001
0.016
0.002
[0.008]
[0.007]
[0.015]
[0.016]
Observations
19,997
19,544
13,184
12,155
Test stats for α1=α2=α3=α4=0
5.98
10.79
5.64
8.26
(P-value)
(0.201)
(0.029)
(0.228)
(0.082)
Test stats for β1=β2=β3=β4=0
4.80
3.69
1.73
24.43
(P-value)
(0.309)
(0.449)
(0.785)
(0.000)
Note: Standard errors in brackets are clustered by the state of residence at marriage/birth. Marginal
effects are evaluated at the mean of X. Controls included in the regressions but omitted from the
table are dummy variables for the year of marriage/birth and for the state of marriage/birth. Panel B
also includes a dummy variable for the age at marriage (21-23, 24-27, 28-35).

Table 4: Effects of the past gender-specific unemployment rates on divorce (SIPP)
C. Cox’s proportional hazard model with contemporaneous unemployment rates
pooled
by age
Contemporaneous female unemployment rate
-0.013
-0.009
[0.012] [0.013]
Contemporaneous male-female gap in unemp. rates 0.004
0.006
[0.019] [0.019]
Female unemployment rate at marriage (α1)
0.019
0.011
[0.016] [0.018]
*21-23 years old (α2)
-0.033**
[0.016]
*24-27 years old (α3)
-0.012
[0.023]
*28 years old or older (α4)
--0.003
[0.034]
Male-female gap in unemp. rates at marriage (β1)
0.004
0.019
[0.021] [0.019]
*21-23 years old (β2)
--0.026
[0.018]
*24-27 years old (β3)
--0.021
[0.026]
*28 years old or older (β4)
-0.040
[0.056]
Dummy variable for wife's age at marriage
21-23 years old
24-27 years old
28 or older
Observations
Persons
Test stats for α1=α2=α3=α4=0
(P-value)
Test stats for β1=β2=β3=β4=0
(P-value)

--

-0.835***
[0.128]
--1.024***
[0.188]
--1.094***
[0.236]
219,075 219,075
24,117
24,117
-6.65
(0.156)
-5.04
(0.283)

Note: Standard errors in brackets are clustered by state of residence at marriage. Baseline hazard is
depends on years since marriage and is stratified by the year of marriage. Both columns include
controls for state-of-marriage fixed effects.

Table 5: Gender specific unemployment rates at marriage and spouses’ characteristics
Liner OLS for (1) (2) / Probit (marginal effects) for (3) (4)
A. unemployment rates at marriage
Variables
Dataset
Female unemployment rate
at marriage
Male-female gap in unemp. rates
at marriage
Wife's years of schooling
Observations

(1)
Husband’s agewife’s age
SIPP
PSID
-0.107 0.199**
[0.097] [0.095]
-0.071 -0.222***
[0.093] [0.082]

4,192

1,622

B. Unemployment rates at age 18-20 (SIPP only)
(1)
Variables
Husband’s agewife’s age
Female unemployment rate
-0.020
at marriage
[0.087]
Male-female gap in unemp. rates
-0.075
at marriage
[0.124]
Wife's years of schooling
Observations

4,488

(2)
Husband’s years of
schooling
SIPP
PSID
-0.061* 0.049
[0.034] [0.038]
-0.021
0.008
[0.048] [0.050]
0.612*** 0.562***
[0.018] [0.038]
4,112
1,498

(3)
(4)
Same
Same race
religion
PSID
PSID
-0.025* -0.010*
[0.014]
[0.005]
-0.025
0.007
[0.016]
[0.005]

1,430

1,081

(2)
Husband’s years of
schooling
0.010
[0.035]
-0.010
[0.059]
0.600***
[0.014]
4,408

Note: Standard errors in brackets are clustered by the state of residence at marriage for Panel A and
the state of birth for Panel B. Controls included in the regressions but omitted from the table are
dummy variables for the year of marriage/birth and for the state of marriage/birth.

Table 6: Effects of gender-specific unemployment rates that the cohort faced at fixed ages on
the fraction of women who have ever married in the cohort at different ages.
(Birth cohorts 1960-70 in SIPP 2001 and SIPP 2004)
Median age
22
of marriage
Age
Female unemp. rate -0.263*** 0.019***
at age 18-20
[0.027]
[0.007]
Male – female u. rate 0.131*** -0.008
At age 18-20
[0.035]
[0.008]
Observations
9,536
486

24

26

0.019*** 0.015**
[0.006] [0.006]
-0.012
-0.009
[0.008] [0.009]
486
486

28

30

35

0.007
[0.006]
-0.008
[0.007]
486

0.007
[0.006]
0.001
[0.007]
486

0.000
[0.005]
0.000
[0.007]
397

Note: The first column is the median regression at the individual level, and the other columns are
linear regressions at the cohort level (separate regressions by age) weighted by the sum of SIPP
sample weights of all observations in each cell. Standard errors in brackets are clustered by the
state of birth. Controls included in the regressions but omitted from the table are dummy variables
for the year of birth and for the state of birth.

Table 7: Effects of gender-specific unemployment rates at the time of marriage on the
number of children
SIPP: the number of children at survey for PSID: the number
women who were 35-37 years old at survey of children at age 35
Unemployment rates at:
Marriage
Age 18-20
Marriage
Female unemployment rate
-0.015
-0.025
0.007
[0.020]
[0.027]
[0.031]
Male-female gap in unemp. rates
-0.036
0.002
0.023
[0.024]
[0.039]
[0.039]
Observations
2,806
2621
946
Sample and dependent variable:

Note: Standard errors in brackets are clustered by the state of residence at marriage/birth. Controls
included in the regressions but omitted from the table are dummy variables for the year of
marriage/birth and for the state of marriage/birth.

Table 8: Effects of gender-specific unemployment rates that the cohort faced at fixed ages on
the fraction of women who have ever had a child in the cohort at different ages.
(Birth cohorts 1960-70 in SIPP 2001 and SIPP 2004)
Median age Have a
at first
child by
births
age 25
Female unemp. rate
-0.027
0.002
at age 18-20
[0.061]
[0.008]
Male – female u. rates 0.489***
-0.014
At age 18-20
[0.080]
[0.010]
Observations
9536
486

Have a
child by
age 30
0.002
[0.007]
-0.020**
[0.008]
486

Have a
child by
age 35
0.014
[0.011]
-0.005
[0.011]
486

Have a child Ever been a
before
single
marriage
mother
-0.005
0.003
[0.005]
[0.007]
0.000
0.001
[0.006]
[0.007]
486
486

Note: The first column is the median regression at the individual level, and the other columns are
linear regressions at the cohort level (separate regressions by age) weighted by the sum of SIPP
sample weights of all observations in each cell. Standard errors in brackets are clustered by the
state of birth. Controls included in the regressions but omitted from the table are dummy variables
for the year of birth and for the state of birth.

Table 9: Effects of gender-specific unemployment rates that a woman faced at age 18-20 on
various outcomes observed at age 33-37
A. All women

Female unemp. rate
At age 18-20
Male – female u. rates
At age 18-20
Observations

Weeks
Log real Log real
worked last Full time
personal household
year (% in employment
earnings income
all weeks)
0.011
-0.005
0.012**
0.008
[0.019]
[0.008]
[0.006]
[0.007]
0.021
-0.003
0.002
0.006
[0.020]
[0.011]
[0.008]
[0.008]
10,160
12,726
12,746
12,746

Pr (ever
married)
-0.001
[0.006]
0.006
[0.007]
15,098

B. Women who have married
Weeks
Log real
Log real
Log real
personal
worked last Full time
personal
household
earnings of
year (% in employment earnings of
income
the woman
all weeks)
the husband
Female unemp. rate
0.012
0.000
0.017**
0.01
-0.012
at age 18-20
[0.022]
[0.008]
[0.007]
[0.007]
[0.014]
Male – female u. rates
0.025
-0.012
0.003
0.006
-0.018
At age 18-20
[0.020]
[0.013]
[0.009]
[0.008]
[0.016]
Observations
8,877
11,263
11,276
11,276
9,077
Note: Standard errors in brackets are clustered by the state of birth. Controls included in the
regressions but omitted from the table are dummy variables for educational backgrounds (high
school graduate, some college, BA or more), for current age, for the year of birth and for the state
of birth.

Table 10: marriage hazard regressions splitting sample by potentially related factors
Cox’s proportional hazard model
(specification identical to Table 3b estimated with different subsamples)
(4)
(1)
(2)
(3)
Baseline Schl>12, age Not employed fulltime Not having a
child
(same as >=21, within
and not enrolled
Column 1 of 3 yrs since fulltime in the previous
year
Table 3)
graduation
(core panel)
Female unemployment rate* woman's age
0.129***
17-20 years old
0.197***
0.391***
0.125***
[0.014]
[0.023]
[0.098]
[0.016]
0.046***
21-23 years old
0.052***
0.154*
0.046***
[0.011]
[0.016]
[0.088]
[0.012]
-0.070***
24-27 years old
-0.103***
-0.056
-0.073***
[0.014]
[0.021]
[0.112]
[0.014]
-0.217***
28 or older
-0.285***
-0.134
-0.223***
[0.030]
[0.057]
[0.129]
[0.027]
Male –female gap in unemp. rate* woman's age
-0.097***
17-20 years old
-0.099**
-0.139
-0.098***
[0.024]
[0.046]
[0.110]
[0.028]
-0.011
21-23 years old
-0.008
0.105
-0.009
[0.012]
[0.024]
[0.091]
[0.014]
0.038**
24-27 years old
0.023
0.101
0.043***
[0.016]
[0.033]
[0.138]
[0.016]
-0.007
28 or older
0.018
-0.015
0.016
[0.038]
[0.056]
[0.195]
[0.039]
269,621
Observations
30,025
8,209
234,716
39,949
Persons
9,540
5,097
37,673

(5)
Living in
the state of
birth

0.065***
[0.014]
0.022**
[0.010]
-0.042***
[0.015]
-0.105***
[0.029]
-0.078***
[0.020]
0.008
[0.015]
0.054***
[0.018]
0.022
[0.036]
185,750
26,503

Note: Standard errors in brackets are clustered by the state of residence. The baseline hazard
depends on age and is stratified by the year of birth. All columns include controls for state fixed
effects.

100
0

20

40

%

60

80

Figure 1: % of women who have ever married, by age
non-Hispanic white women born in 1956-80; SIPP 90-04 (weighted)
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Figure 2: Female unemployment rate and male-female gap for selected states
(Non-Hispanic whites, age 16-40, 1978-2003, CPS)
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Figure 3: Female unemployment rate in youth and various outcomes at the cohort level
(without controlls for year and state fixed effects)
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Figure 4: Effects of 1 %-point rise in gender-specific unemployment
rates on age-specific marriage hazard (in %-point)
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Note: (Exp(coefficient)-1)*empirical hazard by age. Coefficients in the Cox's proportional hazard
model are estimated with the SIPP. Dotted lines show 95%-confidence intervals.
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Figure 5: % ever married by each age and the female
unemployment rate experienced at age 18-20
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Figure 6: Effects of labor market conditions on marriage incidence and match quality
Case 1: No change in search intensity
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Appendix Table A1: Summary statistics of subsamples
SIPP Subsamples:
A. Women who married in 1978 ~ 5 years
prior to the survey (Tables 4A 4B)
Sample size
22,234
Year of birth
1963.8
Age at marriage
22.4
5year divorce rate
14.0%
Timing of the birth of first child:
Before marriage
11.4%
In 0-2 years
40.1%
In 3-5 years
23.3%
No child by the 5th year
25.2%
C. 34-36 years old at Wave 2 (Table 7)
Sample size
Year of birth
% having a child
Age at first birth (if have a child)
Number of children

3,552
1963.0
86.3%
25.5
1.96

B. Couples married in 3 years prior to the
survey or later and currently married (Table 5)
Sample size
4,192
Year of birth
1969.0
Wife’s age at marriage
24.9
Husband's age at marriage
27.4
Wife’s years of schooling
14.1
Husband's years of schooling
13.9

D. 33-37 years old women in the core panels
(Table 9)
15,098
Sample size
1963.8
Year of birth
88.1%
% married
23.2
Age at marriage (if married)
8.3
Log household income
Log person earnings
7.3
(zero earnings excluded)
8.0
Husband's log person earnings
(if married)
% of weeks worked in the last calendar 75.1%
year
57.2%
Employed full-time

PSID: women who married in 1978 or later (Tables 5 and 7)
Sample size
1,622
Number of children at age 35
1.45
0 child
25.6%
1 child
24.1%
2 children
34.6%
3 or more
15.8%
Husband's age - wife's age
2.4
Wife’s years of schooling
13.2
Husband's years of schooling
Same religion
Husband different race

13.2
57.7%
4.7%

Appendix Table A2: % of the SIPP sample whose state of residence is determined, by
calendar year and Panel.

Calendar year
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

2004
63.0%
63.8%
63.9%
65.0%
65.4%
66.0%
67.0%
67.8%
68.7%
69.2%
70.3%
71.3%
72.5%
73.8%
74.2%
74.9%
75.4%
76.4%
77.4%
78.5%
80.0%
81.7%
83.8%
86.1%
88.5%
89.8%

2001
65.5%
65.9%
66.9%
67.7%
68.3%
68.6%
69.1%
69.8%
70.7%
71.2%
71.9%
72.9%
74.0%
75.4%
76.2%
77.0%
78.3%
79.4%
81.0%
83.0%
84.5%
86.2%
87.5%

1996
65.2%
66.6%
67.7%
68.3%
69.6%
70.6%
71.7%
72.8%
73.8%
75.3%
76.7%
78.3%
80.2%
82.1%
84.2%
85.7%
87.6%
89.6%

Panel
1993
72.8%
74.1%
76.1%
77.7%
78.7%
79.9%
81.7%
83.1%
84.8%
86.1%
88.0%
89.4%
90.6%
91.8%
92.9%

1992
73.5%
74.3%
75.6%
76.6%
78.0%
79.2%
80.1%
82.5%
84.8%
86.8%
88.8%
89.5%
91.7%
92.2%

1991
72.6%
73.1%
74.7%
76.2%
78.7%
80.8%
82.7%
83.9%
85.3%
88.1%
89.0%
90.8%
91.5%

1990
75.1%
76.7%
78.5%
80.2%
81.6%
83.1%
84.3%
85.6%
88.1%
89.4%
91.3%
91.6%

Appendix Table B1: Linear 2SLS estimates of the contemporaneous effects on marriage
incidence, instrumenting for state unemployment rates by gender with weighted average of
nation-wide industry-occupation-gender specific unemployment rates
A. First stage (state-level regression with state- and year- fixed effects)
Gap
Female u
Female u IV 3.792*** 0.433
[0.568] [0.601]
Gap IV
2.746*** 1.818***
[0.430] [0.511]
Observations 1,125
1,125

B: Summary statistics of the instruments
Mean
Standard Deviation
Female u IV
5.71%
1.02%
Residuals
-0.08%
Gap IV
0.29%
0.68%
Residuals
-0.11%
Note: The residuals are net of year- and state- fixed effects.

p75-p25
1.40%
0.08%
0.61%
0.10%

C. Linear version of the marriage hazard regressions
Linear OLS
2SLS
Female unemployment rate* woman's age
17-20 years old
0.002**
0.006**
[0.001]
[0.003]
21-23 years old
0.002
0.006
[0.001]
[0.004]
24-27 years old
-0.005***
-0.001
[0.001]
[0.004]
28 or older
-0.003
-0.006
[0.003]
[0.006]
Male-female gap* woman's age
17-20 years old
-0.002**
0.000
[0.001]
[0.006]
21-23 years old
-0.002
-0.002
[0.001]
[0.005]
24-27 years old
0.002
-0.009
[0.002]
[0.010]
28 or older
0.003
0.001
[0.002]
[0.016]
Observations
273,464
271,721
Persons
42,172
42,114
Note: Standard errors in brackets are clustered by the state of residence. Controls included in the
regression but omitted from the table are dummy variables for the state of residence, for age, and
for calendar year.

Appendix Table B2: Gender specific unemployment rates at marriage and spouses’
characteristics, by age at marriage (Supplement to Table 5)
Liner OLS for (1) (2) / Probit (marginal effects) for (3) (4)
(3)
(4)
(1)
(2)
Same
Same
Husband’s age- Husband’s years of
Variables
wife’s age
schooling
religion
race
Dataset
SIPP
PSID
SIPP
PSID
PSID
PSID
Female unemployment rate * wife's age at marriage
20 years old or younger (α1) -0.079
0.186
-0.067
0.082
-0.015
-0.013
[0.112] [0.113] [0.051] [0.057]
[0.020]
[0.009]
21-23 years old (α2)
-0.112
0.190 -0.094* 0.081
-0.037** -0.012**
[0.156] [0.117] [0.048] [0.051]
[0.017]
[0.006]
24-27 years old (α3)
-0.124 0.256* -0.011
0.005
-0.025
-0.001
[0.104] [0.142] [0.048] [0.049]
[0.018]
[0.008]
-0.096
-0.080 -0.080* 0.022
-0.010 -0.024**
28 years old or older (α4)
[0.127] [0.232] [0.041] [0.068]
[0.027]
[0.010]
Male –female gap in unemp. rate* wife's age at marriage
20 years old or younger (β1) -0.006 -0.191* -0.124
0.018
-0.033* 0.013***
[0.162] [0.111] [0.090] [0.058]
[0.020]
[0.005]
21-23 years old (β2)
-0.042
-0.069
-0.038
-0.107
-0.02
0.011
[0.125] [0.098] [0.066] [0.074]
[0.022]
[0.013]
24-27 years old (β3)
-0.08
-0.214
0.042
0.034
-0.036
-0.001
[0.095] [0.142] [0.045] [0.067]
[0.024]
[0.010]
28 years old or older (β4)
-0.101 -0.667* -0.024
0.009
0.075**
-0.001
[0.136] [0.373] [0.055] [0.137]
[0.036]
[0.019]
Dummy variable for wife's age at marriage
21-23 years old
-0.540
-0.662
0.471
0.427
0.141
-0.019
[0.903] [0.739] [0.356] [0.460]
[0.097]
[0.058]
24-27 years old
-0.805
-1.182
0.068 1.310*** 0.024
-0.065
[0.690] [1.023] [0.368] [0.477]
[0.162]
[0.041]
28 years old or older
-1.659* 0.652
0.622
1.264*
-0.179
0.093
[0.830] [1.751] [0.391] [0.644]
[0.204]
[0.182]
Wife's years of schooling
0.586*** 0.490***
[0.019] [0.047]
Observations
4192
1622
4112
1498
1430
1081
R-squared
0.04
0.06
0.38
0.38
8.50
8.42
Test stats for α1=α2=α3=α4=0
0.40
1.29
1.86
1.16
(0.075)
(0.077)
(P-value)
(0.809) (0.229) (0.135) (0.341)
15.32
6.94
Test stats for β1=β2=β3=β4=0
0.28
1.50
1.12
1.05
(0.004)
(0.139)
(P-value)
(0.890) (0.218) (0.360) (0.391)
1430
1081
Note: Standard errors in brackets are clustered by the state of residence at marriage. Controls
included in the regressions but omitted from the table are dummy variables for the year of marriage
and for the state of marriage. Test statistics are from F-statistics for columns (1) and (2) and Wald
chi2 for columns (3) and (4).

Appendix Table B3: Effects of gender-specific unemployment rates at the time of marriage
on the number of children, by age at marriage (Supplement to Table 7)
SIPP: the number of children at survey for PSID: the number of
women who were 35-37 years old at survey children at age 35
Unemp. rates at:
Marriage
Age 18-20
Marriage
Female unemployment rate * wife's age at marriage
20 years old or younger (α1)
-0.045
-0.061
0.000
[0.038]
[0.038]
[0.000]
21-23 years old (α2)
-0.001
-0.012
0.020
[0.023]
[0.040]
[0.029]
24-27 years old (α3)
-0.026
-0.026
0.030
[0.026]
[0.039]
[0.037]
28 years old or older (α4)
-0.021
-0.033
0.053
[0.029]
[0.033]
[0.076]
Male-female gap in unemp. rate * wife's age at marriage
20 years old or younger (β1)
0.028
0.061
0.000
[0.029]
[0.043]
[0.000]
21-23 years old (β2)
-0.069*
-0.068
-0.050
[0.036]
[0.043]
[0.055]
24-27 years old (β3)
-0.016
0.000
0.119*
[0.040]
[0.045]
[0.061]
28 years old or older (β4)
-0.101**
0.037
-0.135**
[0.045]
[0.052]
[0.056]
Observations
2,806
2,530
946
Test stats for α1=α2=α3=α4=0
0.84
0.83
0.46
(P-value)
(0.506)
(0.511)
(0.712)
Test stats for β1=β2=β3=β4=0
2.93
2.11
3.01
(P-value)
(0.031)
(0.009)
(0.042)
Sample and dependent variable:

Note: Standard errors in brackets are clustered by the state of residence at marriage/birth. Controls
included in the regressions but omitted from the table are dummy variables for the year of
marriage/birth, for the state of marriage/birth, and for the age at marriage (21-23, 24-27, 28-35).
The number of observations in the second column is fewer than that in Table 7 because women
who have not married are excluded.

Appendix Table B4: Effects of the female unemployment rate and the male-female gap in the
unemployment rate on the marriage hazard, by state’s marriage laws.

Divorce law
Divorce law
favorable for
unfavorable for
housewives
housewives
Female unemployment rate* woman's age
17-20 years old
0.158***
0.117***
[0.019]
[0.020]
21-23 years old
0.061***
0.036***
[0.016]
[0.013]
24-27 years old
-0.074***
-0.079***
[0.018]
[0.020]
28 or older
-0.267***
-0.218***
[0.026]
[0.039]
Male-female gap* woman's age
17-20 years old
-0.108***
-0.070*
[0.029]
[0.042]
21-23 years old
-0.025
0.022
[0.018]
[0.016]
24-27 years old
0.082***
-0.007
[0.022]
[0.020]
28 or older
0.104**
-0.098**
[0.050]
[0.040]
Observations
116,353
150,832
Persons
17,631
22,852

Common law
marriage
recognized

Common law
marriage not
recognized

0.104***
[0.015]
0.018
[0.013]
-0.105***
[0.014]
-0.298***
[0.031]

0.143***
[0.016]
0.057***
[0.012]
-0.058***
[0.015]
-0.195***
[0.031]

-0.089***
[0.030]
-0.027
[0.021]
0.023
[0.037]
-0.051
[0.095]
69,825
11,390

-0.098***
[0.032]
0.007
[0.017]
0.052***
[0.018]
0.001
[0.043]
197,360
29,248

Note: Standard errors in brackets are clustered by the state of residence. The baseline hazard
depends on age and is stratified by the year of birth. All columns include controls for state fixed
effects.

