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Αβστραχτ
Χολλεχτιϖε ηουσεηολδ µοδελσ ποσιτ τηατ εαχη ηουσεηολδ µεµ−
βερ ηασ αχχεσσ το α φραχτιον οφ τηε ηουσεηολδ βυδγετ, χαλλεδ α
ρεσουρχε σηαρε, ωηιχη δε νεσ τηε σηαδοω βυδγετ φαχεδ βψ α ηουσε−
ηολδ µεµβερ. Τογετηερ ωιτη τηε ωιτηιν−ηουσεηολδ σηαδοω πριχε
ϖεχτορ, τηε σηαδοω βυδγετ δετερµινεσ τηε µατεριαλ ωελλ−βεινγ
οφ τηε ηουσεηολδ µεµβερ. Ιν γενεραλ, ιτ ισ δι′χυλτ το ιδεντιφψ
ρεσουρχε σηαρεσ φροµ τψπιχαλ ηουσεηολδ−λεϖελ χονσυµπτιον δατα.
Ηοωεϖερ, σεϖεραλ ρεχεντ παπερσ ηαϖε σηοων τηατ ιφ ρεσουρχε σηαρεσ
δο νοτ δεπενδ ον τοταλ ηουσεηολδ εξπενδιτυρε, τηεν ιδεντι χατιον
οφ ρεσουρχε σηαρεσ µαψ προχεεδ φροµ χοµµονλψ αϖαιλαβλε Ενγελ
χυρϖε δατα. Υνφορτυνατελψ, τψπιχαλ δατασετσ δο νοτ αλλοω τηε τεστ−
ινγ οφ τηισ ρεστριχτιον. Ιν τηισ παπερ, ωε υσε α νοϖελ Ιταλιαν δατασετ
το εσταβλιση τηατ χηιλδρενσ ρεσουρχε σηαρεσ δο νοτ εξηιβιτ µυχη
δεπενδενχε ον τοταλ ηουσεηολδ εξπενδιτυρε. Τηυσ, ιδεντι χατιον
οφ ρεσουρχε σηαρεσ ον τηε βασισ οφ τηισ ρεστριχτιον µαψ βε ϖαλιδ.
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Ιντροδυχτιον

Εχονοµιχ ωελλ−βεινγ ρελιεσ ον ινδιϖιδυαλ χονσυµπτιον. Υνφορτυνατελψ,
χονσυµπτιον ισ τψπιχαλλψ µεασυρεδ ατ τηε ηουσεηολδ, νοτ ατ τηε ινδιϖιδ−
υαλ, λεϖελ. Ονε ποσσιβλε σολυτιον το τηισ προβλεµ ισ τηε υσε οφ α στρυχ−
τυραλ µοδελ οφ τηε ηουσεηολδ το λλ ιν τηε µισσινγ ινφορµατιον αβουτ τηε
ωιτηιν−ηουσεηολδ αλλοχατιον οφ χονσυµπτιον. Α λονγ ηιστορψ οφ µοδελινγ,
δατινγ βαχκ ατ λεαστ το Βεχκερ (1965, 1981), ηασ χονσιδερεδ τηισ προβλεµ.
Ιν παρτιχυλαρ, χολλεχτιϖε ηουσεηολδ µοδελσ αρε τηοσε ιν ωηιχη τηε ηουσε−
ηολδ ισ χηαραχτερισεδ ασ α χολλεχτιον οφ ινδιϖιδυαλσ, εαχη οφ ωηοµ ηασ α
ωελλ−δε νεδ οβϕεχτιϖε φυνχτιον, ανδ ωηο ιντεραχτ το γενερατε ηουσεηολδ
λεϖελ δεχισιονσ συχη ασ χονσυµπτιον εξπενδιτυρεσ. Γιϖεν ηουσεηολδ−λεϖελ
δατα, υσεφυλ µεασυρεσ οφ ινδιϖιδυαλ χονσυµπτιον εξπενδιτυρεσ αρε ρε−
σουρχε σηαρεσ1 , δε νεδ ασ εαχη µεµβερσ σηαρε οφ τοταλ ηουσεηολδ χον−
συµπτιον. Ιφ τηερε ισ ιντρα−ηουσεηολδ ινεθυαλιτψ, τηεσε ρεσουρχεσ σηαρεσ
ωιλλ βε υνεθυαλ σο στανδαρδ περ−χαπιτα χαλχυλατιονσ (ασσιγνινγ εθυαλ ρε−
σουρχε σηαρεσ το αλλ ηουσεηολδ µεµβερσ) αρε ινϖαλιδ µεασυρεσ οφ ινδιϖιδ−
υαλ ωελλ−βεινγ.
Μανψ παπερσ εξιστ ον ιδεντι χατιον οφ ρεσουρχε σηαρεσ ιν χολλεχτιϖε
ηουσεηολδ µοδελσ. Βροωνινγ, Χηιαππορι ανδ Λεωβελ (2011) σηοω τηατ
ρεσουρχε σηαρεσ αρε νονπαραµετριχαλλψ ιδεντι εδ φροµ οβσερϖαβλε δεµανδ
βεηαϖιουρ. Τηατ ισ, ρεσουρχε σηαρεσ ιδεντι εδ ωιτηουτ τηε ασσυµπ−
τιον οφ παραµετριχ στρυχτυρε ον τηε χολλεχτιϖε ηουσεηολδ µοδελ. Τηεψ
σηοω νονπαραµετριχ ιδεντι χατιον οφ ρεσουρχε σηαρεσ φροµ ηουσεηολδ−
λεϖελ εξπενδιτυρε δατα ιφ: ινδιϖιδυαλ πρεφερενχεσ αρε κνοων (ορ ιδεντι εδ);
ηουσεηολδ−λεϖελ δεµανδσ αρε οβσερϖεδ; ανδ τηερε ισ συ′χιεντ οβσερϖεδ
πριχε ανδ ηουσεηολδ εξπενδιτυρε ϖαριατιον. Υνφορτυνατελψ, συχη δατα αρε
ϖερψ ηαρδ το χοµε βψ, ανδ τηειρ εχονοµετριχ µοδελσ αρε ιν πραχτισε ϖερψ
δι′χυλτ το ιµπλεµεντ.
Α σεριεσ οφ παπερσ ηαϖε φουνδ α µιδδλε γρουνδ ωηερε ρεσουρχε σηαρεσ
αρε σεµιπαραµετριχαλλψ ιδεντι εδ, τηατ ισ, ιδεντι εδ ωιτη τηε ασσυµπτιον
οφ παραµετριχ στρυχτυρε ον σοµε, βυτ νοτ αλλ, παρτσ οφ τηε µοδελ (Λεωβελ
ανδ Πενδακυρ 2008; ∆υνβαρ, Λεωβελ ανδ Πενδακυρ 2012; Βαργαιν ανδ
∆οννι 2012; Βαργαιν, ∆οννι ανδ Γβακου 2010).2 Τηεσε παπερσ ασσυµε
1

Χολλεχτιϖε ηουσεηολδ µοδελσ οφτεν ρεφερ το τηε σηαρινγ ρυλε ωηεν δε νινγ εαχη
περσονσ ωιτηιν−ηουσεηολδ βυδγετ. Τηε ρεστριχτιον τηατ τηε ρεσουρχε σηαρε ισ ινϖαριαντ
το ηουσεηολδ εξπενδιτυρε ισ εθυιϖαλεντ το τηε ρεστριχτιον τηατ τηε σηαρινγ ρυλε ισ
προπορτιοναλ το ηουσεηολδ εξπενδιτυρε.
2
Τηερε ισ ανοτηερ, ολδερ, στρεαµ οφ χολλεχτιϖε ηουσεηολδ µοδελσ ωηιχη ωε δο νοτ
χονσιδερ ιν τηισ παπερ. Βασεδ ον τηε χολλεχτιϖε ηουσεηολδ µοδελ οφ Χηιαππορι (1988,
1992), α σεριεσ οφ παπερσ σηοω ιδεντι χατιον οφ χηανγεσ ιν ρεσουρχε σηαρεσ ασ φυνχτιονσ
οφ διστριβυτιον φαχτορσ, δε νεδ ασ ϖαριαβλεσ ωηιχη α⁄εχτ βαργαινινγ ποωερ, βυτ ωηιχη
δο νοτ α⁄εχτ πρεφερενχεσ οϖερ γοοδσ ορ σχαλε εχονοµιεσ. Σεε, ε.γ., Βουργυιγνον
ανδ Χηιαππορι (1994), Βροωνινγ, Βουργυιγνον, Χηιαππορι, ανδ Λεχηενε (1994), ανδ
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τηατ ρεσουρχε σηαρεσ δο νοτ ϖαρψ ωιτη ηουσεηολδ εξπενδιτυρεσ, σο τηατ,
φορ εξαµπλε, ιφ χηιλδρεν γετ ονε−τηιρδ οφ τηε ρεσουρχεσ ιν α ποορ ηουσεηολδ
ωιτη 2 παρεντσ ανδ 2 χηιλδρεν, τηεν τηεψ γετ ονε−τηιρδ οφ ηουσεηολδ ρε−
σουρχεσ ιν α σιµιλαρ µιδδλε−χλασσ ηουσεηολδ. Ωιτη τηισ ασσυµπτιον (ανδ
σοµε οτηερσ), τηεσε παπερσ αρε αβλε το σηοω τηατ ρεσουρχε σηαρεσ ιδεντι−
εδ φροµ ηουσεηολδ−λεϖελ εξπενδιτυρε ιν τηε αβσενχε οφ πριχε ϖαριατιον.
Τηυσ, τψπιχαλλψ αϖαιλαβλε Ενγελ χυρϖε δατα αρε συ′χιεντ φορ ιδεντι χα−
τιον. Φυρτηερ, τηε εχονοµετριχ µοδελσ τηεψ προϖιδε αρε νεαρλψ λινεαρ,
ανδ τηερεφορε εασιλψ ιµπλεµεντεδ.
Εµπιριχαλ εστιµατεσ οφ ρεσουρχε σηαρεσ αρε υσεφυλ φορ ωελφαρε αναλψσισ,
ποϖερτψ αναλψσισ (ε.γ., ∆υνβαρ, Λεωβελ ανδ Πενδακυρ 2012) ανδ σοχιαλ−
ορ γρουπ−λεϖελ ρεδιστριβυτιον (ε.γ., Λεωβελ 2003). Α γρουπ οφ εµπιριχαλ
παπερσ ηασ ιµπλεµεντεδ τηεσε µοδελσ ιν α ϖαριετψ οφ σεττινγσ, υσινγ τηε
ρεστριχτιον τηατ ρεσουρχε σηαρεσ αρε ινδεπενδεντ οφ εξπενδιτυρε (Αλλεσσιε,
Χροσσλεψ ανδ Ηιλδεβρανδ 2006; Βυτικοφερ ανδ Γερ ν, 2009; Βυτικοφερ,
Λεωβελ ανδ Σειτζ 2011; Βαργαιν, ∆οννι ανδ Κωενδα 2011). Εασε οφ
ιµπλεµεντατιον ϖια (νεαρλψ) λινεαρ µοδελσ ανδ τηε υσε οφ ονλψ Ενγελ
χυρϖε δατα ωιτη νο νεεδ φορ οβσερϖεδ πριχε ϖαριατιον αρε χλεαρλψ ϖαλυαβλε
φεατυρεσ οφ τηεσε ιδεντι χατιον τηεορεµσ.
Υνφορτυνατελψ, τηε Ενγελ χυρϖε σεττινγ δοεσ νοτ γενεραλλψ αλλοω φορ
τηε τεστινγ οφ τηε ασσυµπτιον τηατ ρεσουρχε σηαρεσ δο νοτ δεπενδ ον
ηουσεηολδ εξπενδιτυρεσ. Φορ εξαµπλε, ∆υνβαρ, Λεωβελ ανδ Πενδακυρ
(2012) προποσε αν εµπιριχαλ µοδελ τηατ χουλδ ρατιοναλισε αλλ ποσσιβλε εσ−
τιµατεδ ρεδυχεδ φορµσ ωιτη α στρυχτυραλ µοδελ ωηερειν ρεσουρχε σηαρεσ
αρε ινδεπενδεντ οφ τοταλ ηουσεηολδ εξπενδιτυρε. Ηενχε ιδεντι χατιον
χοµεσ φροµ α ρεστριχτιον τηατ ισ νοτ σηαρπλψ τεσταβλε ιν τηατ δατα ενϖι−
ρονµεντ. Τηε χοντριβυτιον οφ τηισ παπερ ισ το υσε α νοϖελ Ιταλιαν δατασετ
το εσταβλιση τηατ χηιλδρενσ ρεσουρχε σηαρεσ δο νοτ εξηιβιτ µυχη δεπεν−
δενχε ον ηουσεηολδ εξπενδιτυρε. Τηυσ, ιδεντι χατιον οφ ρεσουρχε σηαρεσ
ον τηε βασισ οφ τηισ ρεστριχτιον µαψ βε ϖαλιδ.
Ουρ Ιταλιαν συρϖεψ, χονδυχτεδ ιν 2009, ασκεδ τηε φολλοωινγ θυεστιον
οφ εαχη ηουσεηολδ ρεσπονδεντ ωηο ηαδ χηιλδρεν λιϖινγ ιν τηειρ ηουσε−
ηολδ: ∀Οφ τηε µοντηλψ εξπενδιτυρε οφ ψουρ ηουσεηολδ, ωηατ ψου σπενδ
ιν περχεντ φορ ψουρ χηιλδρεν?∀. Τηυσ, ωε ηαϖε διρεχτ ινφορµατιον φροµ
τηε ηουσεηολδ ρεσπονδεντ αβουτ τηε χηιλδρενσ ρεσουρχε σηαρε ιν τηειρ
ηουσεηολδ. Ωε αρε αβλε το χοµπαρε τηισ ρεσπονσε το τηε τοταλ µοντηλψ
εξπενδιτυρε οφ τηε ηουσεηολδ, ανδ ασσεσσ διρεχτλψ ωηετηερ ορ νοτ τηισ
Βροωνινγ ανδ Χηιαππορι (1998). Ηοωεϖερ, τηεσε παπερσ (αλονγ ωιτη µορε ρεχεντ
ϖαριαντσ συχη ασ ςερµευλεν 2002) δο νοτ ιδεντιφψ τηε λεϖελ οφ ρεσουρχε σηαρεσ. Ιν
χοντραστ, ωε φοχυσ ον τηε ασσυµπτιον τηατ ρεσουρχε σηαρεσ αρε ινϖαριαντ το εξπενδιτυρε
ωηιχη υνδερλιεσ τηε τηεορεµσ σηοωινγ ιδεντι χατιον οφ τηε λεϖελσ οφ ρεσουρχε σηαρεσ.

3

ρεσουρχε σηαρε ϖαριεσ αχροσσ ηουσεηολδ εξπενδιτυρεσ φορ ηουσεηολδσ οφ
α γιϖεν σιζε. Ωε νδ νο εϖιδενχε τηατ χηιλδρενσ ρεσουρχε σηαρεσ ϖαρψ
αχροσσ λεϖελσ οφ τοταλ ηουσεηολδ εξπενδιτυρεσ. Τηυσ, τηε ρεστριχτιονσ υν−
δερλψινγ σεµιπαραµετριχ ιδεντι χατιον οφ ρεσουρχε σηαρεσ ιν χολλεχτιϖε
ηουσεηολδσ µαψ βε ϖαλιδ.

2

Τηε ∆ατα

Ηουσεηολδ δατα αρε δραων φροµ α συρϖεψ σπονσορεδ βψ τηε Ιταλιαν Ιντερ−
νατιοναλ Χεντερ οφ Φαµιλψ Στυδιεσ (ΧΙΣΦ). Τηισ νατιονωιδε συρϖεψ ωασ
χονδυχτεδ ιν 2009 υσινγ χοµπυτερ ασσιστεδ τελεπηονε ιντερϖιεωσ βψ Χο−
εσισ Ρεσεαρχη.3 Τηε σαµπλε οφ 4,017 ιντερϖιεωσ ισ α ρεπρεσεντατιϖε σαµπλε
οφ Ιταλιαν ηουσεηολδσ φροµ τηε ποπυλατιον ηουσεηολδσ ωιτη λανδ−βασεδ ορ
χελλυλαρ τελεπηονε σερϖιχε. Ωε εξχλυδε ηουσεηολδσ ωιτη φουρ ορ µορε χηιλ−
δρεν βεχαυσε οφ τηε σµαλλ προπορτιον οφ τηεσε ηουσεηολδ σιζεσ ιν τηε δατα
(ανδ, ιν Ιταλψ). Τηυσ, τηε ναλ σαµπλε χοµπρισεσ 794 ηουσεηολδσ ωιτη
τωο αδυλτ παρεντσ ανδ 1−3 χηιλδρεν αγεδ 18 ορ λεσσ.
Τηε συρϖεψ ωασ δεσιγνεδ το στυδψ τηε µατεριαλ ανδ ρελατιοναλ ωελλ−
βεινγ οφ Ιταλιαν ηουσεηολδσ ανδ τηε χοστ οφ χηιλδρεν βψ α µυλτιδισχιπλιναρψ
γρουπ οφ σοχιολογιστσ, πσψχηολογιστσ ανδ εχονοµιστσ.4 Συρϖεψ µοδυλεσ
χοϖερ ηουσεηολδ δεµογραπηιχσ, χοµποσιτιον, ρεσπονδεντ ωορκινγ στατυσ,
µοντηλψ δισποσαβλε ηουσεηολδ ινχοµε, σοχιαλ ανδ ρελατιοναλ χαπιταλ, τηε
χοστ οφ χηιλδρεν ανδ ηουρσ αλλοχατεδ το λοοκ αφτερ χηιλδρεν. Τηε µοδυλε
φοχυσεδ ον τηε χοστ οφ χηιλδρεν αλσο ινχλυδεσ θυεστιονσ αβουτ τηε ιντρα−
ηουσεηολδ διστριβυτιον οφ ρεσουρχεσ ινχλυδινγ τηε προπορτιον οφ φαµιλψ
ινχοµε αλλοχατεδ το χηιλδρεν.
Ιν αδδιτιον το γραπηιχαλ αναλψσισ, ωε υσε ΟΛΣ ρεγρεσσιονσ το τεστ
τηε εξπενδιτυρε−δεπενδενχε οφ χηιλδρενσ ρεσουρχε σηαρεσ, βψ ρεγρεσσινγ
τηε περχενταγε οφ ηουσεηολδ ινχοµε αλλοχατεδ το χηιλδρεν ον τηιρτεεν ιν−
χοµε χλασσεσ ανδ χοντρολλινγ φορ γεογραπηιχαλ λοχατιον. Ταβλε 1 σηοωσ
δεσχριπτιϖε στατιστιχσ οφ τηε ϖαριαβλεσ υσεδ ιν τηε εµπιριχαλ αναλψσισ. Ον
αϖεραγε, τηεσε ηουσεηολδσ σπενδσ 39 περχεντ οφ τηειρ µοντηλψ δισποσαβλε
ηουσεηολδ ινχοµε ον τηειρ χηιλδρεν. Ηουσεηολδσ ωιτη ονε ορ τωο χηιλ−
δρεν χοµπρισε 40 ανδ 50 περχεντ οφ τηε σαµπλε, ρεσπεχτιϖελψ. Ονλψ 10
περχεντ οφ τηε ηουσεηολδσ ιν ουρ σαµπλε ηασ τηρεε χηιλδρεν. Τηε ταβλε
αλσο σηοωσ τηε φρεθυενχψ διστριβυτιον οφ τηε ινχοµε χλασσεσ. Τηε ρεγιοναλ
διστριβυτιον οφ ηουσεηολδσ ιν ουρ σαµπλε ισ πρεσεντεδ ατ τηε ενδ οφ τηε
ταβλε. ∆εταιλεδ ινφορµατιον αβουτ τηε δατασετ µαψ βε οβταινεδ ιν ΧΙΣΦ
(2010).
3

Χοεσισ Ρεσεαρχη ισ αν Ιταλιαν σερϖιχε ρεσεαρχη αγενχψ σπεχιαλιζεδ βοτη ιν θυαλιτα−
τιϖε ανδ θυαντιτατιϖε ρεσεαρχηεσ λοχατεδ ιν Μιλαν (ηττπ://ωωω.χοεσισρεσεαρχη.ιτ/).
4
Τηε εχονοµιχ σεχτιον οφ τηε συρϖεψ ωασ δεσιγνεδ βψ Φεδεριχο Περαλι.
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Ταβλε 1. ∆εσχριπτιϖε Στατιστιχσ οφ τηε Σαµπλε οφ 794 Ηουσεηολδσ
ςαριαβλε
Ρεσουρχε σηαρε
Νυµβερ οφ χηιλδρεν:
1
2
3
Ινχοµε χλασσεσ:
λεσσ τηαν 500 Ευρο
Φροµ 501 το 750 Ευρο
Φροµ 751 το 1,000 Ευρο
Φροµ 1,001 το 1,250 Ευρο
Φροµ 1,251 το 1,500 Ευρο
Φροµ 1,501 το 1,750 Ευρο
Φροµ 1,751 το 2,000 Ευρο
Φροµ 2,001 το 2,250 Ευρο
Φροµ 2,251 το 2,500 Ευρο
Φροµ 2,501 το 2,750 Ευρο
Φροµ 2,751 το 3,000 Ευρο
Φροµ 3,001 το 4,000 Ευρο
Φροµ 4,001 το 6,000 Ευρο
Νορτηωεστ
Νορτηεαστ
Χεντερ
Σουτη
Ισλανδσ

3

Μεαν

Στδ. ∆εϖ.

39:217

14:853

0:398
0:495
0:107

0:490
0:500
0:309

0:006
0:019
0:040
0:096
0:145
0:112
0:137
0:112
0:115
0:050
0:081
0:071
0:016
0:261
0:181
0:196
0:241
0:121

0:079
0:136
0:197
0:294
0:352
0:316
0:344
0:316
0:319
0:219
0:272
0:256
0:127
0:439
0:386
0:398
0:428
0:326

Ρεσυλτσ

Φιγυρεσ 1, 2 ανδ 3 σηοω τηε δατα ανδ α λοχαλ πολψνοµιαλ εστιµατε οφ τηε
ρεσουρχε σηαρε φυνχτιον αχροσσ τοταλ ηουσεηολδ εξπενδιτυρε φορ ηουσε−
ηολδσ ωιτη 1, 2 ανδ 3 χηιλδρεν, ρεσπεχτιϖελψ. Χλεαρλψ, ρεσπονδεντσ δισ−
χρετισε τηειρ ρεσπονσεσ, σο τηατ τηε χονδιτιοναλ διστριβυτιον οφ ρεσουρχε
σηαρεσ ισ λυµπψ. Α σµαλλ ϕιττερ ισ αδδεδ το µακε ιτ εασιερ το σεε τηε
δενσιτψ οφ τηε δατα ατ τηεσε ποιντσ. Ωε σηοω 95% ποιντωισε χον δενχε
ιντερϖαλσ ωιτη δοττεδ λινεσ. Τηεσε γυρεσ εσσεντιαλλψ τελλ τηε ωηολε στορψ:
ρεσουρχε σηαρεσ εξηιβιτ λιττλε ορ νο δεπενδενχε ον τοταλ ηουσεηολδ εξ−
πενδιτυρε.
Τηε λαχκ οφ δεπενδενχε ωε οβσερϖε ιν τηε σχαττερ πλοτσ µαψ βε δριϖεν
ιν παρτ βψ τηε ρελατιϖελψ σµαλλ σαµπλεσ ωε οβσερϖε φορ εαχη ηουσεηολδ
τψπε. Ποολινγ τηε 3 ηουσεηολδ σιζεσ ωουλδ γιϖε α τεστ ωιτη µορε ποωερ
το ρεϕεχτ. Ιν Ταβλε 2, ωε πρεσεντ εστιµατεδ χοε′χιεντσ φροµ α ρεγρεσσιον
οφ τηε ρεσουρχε σηαρε ον δυµµιεσ φορ εαχη ηουσεηολδ σιζε, εαχη τοταλ
5

Φιγυρε 1: Ρεσουρχε Σηαρε φορ Ονε−Χηιλδ Ηουσεηολδσ
Resource Shares vs Monthly Expenditure
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Φιγυρε 2: Ρεσουρχε Σηαρε φορ Τωο−Χηιλδρεν Ηουσεηολδσ
Resource Shares vs Monthly Expenditure
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Φιγυρε 3: Ρεσουρχε Σηαρε φορ Τηρεε− Χηιλδρεν Ηουσεηολδσ
Resource Shares vs Monthly Expenditure
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εξπενδιτυρε λεϖελ, ανδ ρεγιον οφ ρεσιδενχε.
Ταβλε 2. Χοε′χιεντσ φροµ Ρεσουρχε Σηαρε Ρεγρεσσιον
Χονσταντ
Χηιλδρεν
Ινχοµε
(λεφτ ουτ:
<500 Ε)

Ρεγιον
(λεφτ ουτ:
Νορτηωεστ)

2
3
Φροµ 501 το 750 Ευρο
Φροµ 751 το 1,000 Ευρο
Φροµ 1,001 το 1,250 Ευρο
Φροµ 1,251 το 1,500 Ευρο
Φροµ 1501 το 1750 Ευρο
Φροµ 1751 το 2000 Ευρο
Φροµ 2,001 το 2,250 Ευρο
Φροµ 2,251 το 2,500 Ευρο
Φροµ 2501 το 2750 Ευρο
Φροµ 2751 το 3000 Ευρο
Φροµ 3001 το 4000 Ευρο
Φροµ 4001 το 6000 Ευρο
Νορτηεαστ
Χεντερ
Σουτη
Ισλανδσ

Χοεφ.

Στδ. Ερρ.

τ−στατ

32:71
7:34
15:91
1:40
1:52
1:18
0:32
0:62
1:54
0:23
2:59
4:90
0:46
0:12
4:01
0:29
0:02
1:87
0:80

1:78
1:09
1:75
6:46
3:95
2:91
2:21
1:99
2:11
2:00
2:11
2:69
2:30
2:39
4:17
1:52
1:50
1:46
1:78

18:34
6:76
9:12
0:22
0:38
0:40
0:15
0:31
0:73
0:11
1:23
1:82
0:20
0:05
0:96
0:19
0:02
1:28
0:45

Τηε ρεγρεσσιον ρεσυλτσ ινδιχατε τηατ ηουσεηολδσ ωιτη µορε χηιλδρεν
αλλοχατε µορε ρεσουρχεσ το χηιλδρεν. Φορ ηουσεηολδσ ωιτη 1 χηιλδ, τηε
χηιλδρενσ ρεσουρχε σηαρε ισ αβουτ 1/3, ανδ ιτ ρισεσ βψ αβουτ 7 περχεντ−
αγε ποιντσ φορ εαχη αδδιτιοναλ χηιλδ. Ηοωεϖερ, νονε οφ τηε δυµµιεσ φορ
ρεγιον οφ ρεσιδενχε ορ µοντηλψ τοταλ εξπενδιτυρε αρε ινδιϖιδυαλλψ στα−
τιστιχαλλψ σιγνι χαντ. Οφ χουρσε, τηε ρεστριχτιον τηατ ρεσουρχε σηαρεσ αρε
ινδεπενδεντ οφ εξπενδιτυρε ισ στρονγερ τηαν τηεσε ινδιϖιδυαλ τεστσ: ιτ
ρεθυιρεσ τηατ τηε εξπενδιτυρε λεϖελ δυµµιεσ αρε ϕοιντλψ ιρρελεϖαντ το τηε
σιζε οφ χηιλδρενσ ρεσουρχε σηαρεσ. Τηε Φ−τεστ οφ τηισ ηψποτηεσισ ισ 0.72,
ωιτη α π−ϖαλυε οφ 0.73, σο ωε δο νοτ ρεϕεχτ τηε ηψποτηεσισ τηατ ρεσουρχε
σηαρεσ αρε ινδεπενδεντ οφ ηουσεηολδ εξπενδιτυρε.
Οτηερ τεστσ αρε ποσσιβλε ωιτη τηεσε δατα, βυτ τηεψ αλλ συγγεστ τηατ
τηε ηψποτηεσισ τηατ ρεσουρχε σηαρεσ δο νοτ ϖαρψ ωιτη εξπενδιτυρε ισ νοτ
ϖιολατεδ ιν τηεσε δατα. Ωε σεε τηισ ρεσυλτ ιν Φ−τεστσ οφ τηε ηψποτηεσισ
φορ εαχη ηουσεηολδ σιζε (ωιτη ορ ωιτηουτ ρεγιον δυµµιεσ). Ωε αλσο σεε
τηε ρεσυλτ ιφ ωε ρεπλαχε τηε εξπενδιτυρε δυµµιεσ ωιτη ειτηερ α λινεαρ ορ
θυαδρατιχ µοδελ ιν εξπενδιτυρε.
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Χονχλυσιονσ

Ρεχεντ τηεορετιχαλ ωορκ (Λεωβελ ανδ Πενδακυρ 2008; ∆υνβαρ, Λεω−
βελ ανδ Πενδακυρ 2012; Βαργαιν ανδ ∆οννι 2012; Βαργαιν, ∆οννι ανδ
Γβακου 2010) ηασ προϖιδεδ σεµιπαραµετριχ ιδεντι χατιον ρεσυλτσ φορ ρε−
σουρχε σηαρεσ οφ εαχη µεµβερ οφ χολλεχτιϖε ηουσεηολδσ ον τηε βασισ οφ
Ενγελ χυρϖε δατα. Τηεσε παπερσ αλλ ινϖοκε τηε ρεστριχτιον τηατ ρεσουρχε
σηαρεσ δο νοτ δεπενδ ον εξπενδιτυρε, βυτ το δατε νο τεστ οφ τηισ ρεστριχ−
τιον ηασ βεεν ο⁄ερεδ. Ιν τηισ παπερ, ωε υσε α νοϖελ Ιταλιαν δατασετ το
εσταβλιση τηατ χηιλδρενσ ρεσουρχε σηαρεσ δο νοτ εξηιβιτ µυχη δεπενδενχε
ον ηουσεηολδ εξπενδιτυρε. Τηυσ, ιδεντι χατιον οφ ρεσουρχε σηαρεσ ον τηε
βασισ οφ τηισ ρεστριχτιον µαψ βε ϖαλιδ.
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