k h c Yinratuur is de laotste ] a m steeds meer aandacht besteed aan de
n bmnen hulshoud&s. De veronderstelling dat het huishouden
Ian worden kschouwd, wordt door een groelend aantal
gsteid. averse studies hebben e m ongelijke allocatle van
pederen hnnen hu~shoudensmngetoond, met name voor wat betreft voeding en
scholing [z~ebrjveorbeeld Senauer, Garcia & Jacmto, 1988, Behrman & Deolallkar,
, en Pansh ffi W111i 1993). Tegelijkertijd zljn er nieuwe modellen ontwikkeld
om de verdel~ngbinnen huishoudens beter te kunnen analyseren. Als alternatlef voor
kt gangbare neo-klasneke model, dat ultgaat van een gezamenlqke nutsfunctle xoor'
alle hulshoudleden, zijn speltheoretische modellen gelntroduceerd die expliclettoestaan dat de preferentles van partners in een hulshouden versch~llen(z~ebljvoor-r
beeld McElroy & Homey, 1981, Kooreman & Kapteyn, 1990).
.
,
Teswijl in het neo-klass~ekemodel alleen het gezamenlgk huishoudinkomenivan,,~~:
'
belang is, spelen in het speltheoretische model juist de mdividuele inkomens van ,.,.
beide partners een rol. Een aantai studies (bijvoorbeeld Schultz 19907ThomasM90):
heeft dan ook het neo-klassleke model getest door te onderzoeken d d k i & ~ I n p ~ ~ i
van be~departners een versch~llendeffect hebben op het bestedingspatroon vanrliAc
hulshoudens ' Echter, de verdellng van financ~elemiddelen en f~n'ancide.
beilissin,
gen bmnen hu~shoudensop zichzelf is tot op heden nauwelijh doc15 ecoaorneli,:,:: ,rJ
onderzocht. Pas recentehjk zijn pogingen ondernomen, door Davies QJosh1r4908:'
en door Woolley & Marshall (1994), om ongelijkheid binnen huishoudcns k~&atl
3
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#el2: Perrentage hurshoudens dat aangeeft dot de www de m n of belden een bepaalde finanuele amttea vemcht(en).

taken tassen partners.
K ta. onderzekm, specificeren we in de

op een huishoudproductie benadering, waarin het financieel management wordt
hpaald door een efficiente verdeling van de tijd van beide partners. Het tweede
model is speltheoretisch van aard en veronderstelt dat de verdeling van financieel
sgfenen op het ktedingsptmon.

In dit model beschouwen we het fmancieel management als e m v a m van husvan f~nmaeeimanagemanagement besmdt,
zou altemauef aangewend kunnen worden om bu~tenshuls,op de arhidsmarki, te
werken In de economische wetenschap wordt het hu~shoudproduct~emodel
dan wk
veel gebruikt om de arbeldspartlcipatle van beide partners te analyseren In een
dergelijk model wordt een gezamenhjke nutsfunct~egespeclficeerd, die afhangt van
de hoeveelheld consumptlegoederen die door het hulshouden als geheel kan wordcn
geconsumeerd, en de uren vrqe tljd die belde partners kunnen genieten Aan het
hulshouden nu de taak om de beschikbare tijd van belde partners te verdelen tuswn
1
arbeldsmarkt, huishoudproductie (m dit onderzoek: fmancieel management) en vrijeh
tijd zodanig dat het nut gemaximaliseerd wordt Meer uren werken op de arbelds- ?
markt betekent meer inkomen en dus meer consumptiegoederen, maar ook minder :,,
.PA
uren beschikbaar voor vrije tijd en huishoudproductie. We veronderstellen dat het -2
'"'
voortbestaan van het huishouden een bepaalde 'hoeveelheid' huishoudproductie
vereist, maar dat de verdeling van deze productie over de beide partners gekozen
kan worden. Het financieel management kan dan het beste uitgevoerd worden door
degene wiens tijd het minst kostbaar is '. De mate waarin ten of beide partners tijd
besteden aan de financlele taken zal daarom afhangen van de uurlonen die ze op de
arbeidsmarkt (kunnen) verdienen: naarmate een partner meer gaat verdienen, zal
hij/zij minder participeren in het financieel management '. Merk op dat in een dergelijk huishoudproductiemodel geen aandacht wordt besteed aan een relatie tussen
financieel management en hei kunnen beinvloeden van het bestedingspatroon.,Vanwege de veronderstelling van een nutsfunctie voor het hele huishouden maakt het
niet'uit wie een bepaalde beslissing neemt: alle leden van het huishouden zijn het
met elkaar eens (of er is een persoon die de rest van het huishouden zijn voorkeur
weet op te leggen) en het uiteindelijke bestedingspatroon resulteert uit rnaximalisatie
van het gemeenschappelijkenut.
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Een tweede model waarmee het financieel management geanalyseerd kan worden is
een speltheoret~schmodel. Een dergehjk model staat exphciet toe dat belde partners
verschillende preferenties hebben omtrent de besteding van de beschikbare hoeveelheld tijd en geld Gegeven hun verschlllende voorkeuren, kunnen de partners ervoor
kiezen om te gaan samenwerken, door hun inkomens en beschikbare tljd te combineren, en gezamenlijk bepaalde goederen te consumeren (bv huls, auto). In dat
geval zullen ze-samen moeten onderhandelen over hoe ze hun tijd en geld gaan
besteden. In dit onderhandelingsproces zal degene die het meeste baat heeft bg
samenwerking het meest bereid zijn concessles te doen. hoe beter de situatle d ~ e
iema~dgzondermedewerking
- van de ander kan bereiken, hoe beter dlens 'onderhandelingspositie', en dus hoe meer hij/zij het uitemdelijke bestedmgspatroon van
het hu2shouden zal .kunnen bemnvloeden. Als we nu veronderstellen dat partyers
d~bqh%n.-aad+elinlhet,financieel management invloed kunnen uitoefenen op het

1

<

+
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van frnanciele beslissingen geneigd zijn hun eigen voorkeur te volgen Als
artners weten dat dit het geval 15, nal de verdeling van het financieel mawe veronderstellen dat beide partners in geval van met-cooperatief gedrag
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financieel management van het hulshouden O'
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Zowel het huishoudproductiemodel als het speltheoretische model kan gebmikt
worden om de verdeling van het financieel management binnen huishoudens te
verklaren. In de voorgaande paragrafen
is aangegeven
dat een cruciaal onderscheid
- tussen beide modellen ligt in de venvachte invloed van de verdiende lonen van belde
partners Temj1 het huishoudproduct~emodeleen negatief verband tussen het uurloon van een partner en dlens aandeel in financieel management voorspelt, ple~thet
speltheoretische model juist voor een positlef verband Dit gebru~kenwe als uitgangspunt om beide modellen empirisch te toetsen
Hiertoe analyseren we de vijf afzonderlijke onderdelen van financieel management
u ~ de
t BHPS-dataset De mjf onderdelen verschillen in de mate van 'invloed' dle
ermee geassocieerd wordt en in de tijd die nodig is om de actlvlteit te vernchten A
prion venvachten we, in aanslulting op Vogler & Pahl (19941, dat voor 'dagehjkse
huishouduitgaven' en 'zorgdragen voor rekeningen' het effiuentie-argument meer van
toepasslng is dan het kunnen uiroefenen van mvloed, zodat de verdeling van deze
taken waarschljnhjk het best beschreven wordt met het huishoudproductie-model
Daarentegen venvachten we dat 'het laatste woord bg grote financiele besl~ssingen'en
'het vragen van toestemmmg voor persoonhjke mtgaven' beter in het speltheoretlsche
model voor financieel management passen Het 'financieel allocane systeem' tenslotte
(vraag e) vertegenwoordigt waarschljnhjk een combinatie van de voorgaande onderdelen We testen deze hypotheses door de antwoorden van hulshoudens op de vyf
vragen te analyseren met Ordered Problts We bekqken per vraag of de mate waann
man of vrouw betrokken zljn bij een actimtelt afhangt van bepaalde hulshoudka~aktenstieken, waaronder de uurlonen van beide partners " Bijvoorbeeld, in geval van
vraag a tonen de Ordered Problt schattingen ons of naarmate de man meer verdlent,
het meer of minder waarsch~jnlgkwordt dat hg het laatste woord heeft bij belang-.
rijke financiele besllssingen Het eerste geval (meer betrokkenheid) zou dulden,op tt.1
het bargaining model, het tweede geval (mmder betrokkenheld) duidt op het ~UE+,IJ
houdproductiemodel.

I

de productiviteit ten aanzi(
veelheid ~nkornendat met
het belang van rel~gie.
De schatt~ngsresultatenworden hier niet m detail gepresenteerd: hervoor w
venvezen naar Dobbelsteen (1996). Voor alle onderdelen behalve onderdeel
de resultaten in de r~chtlngvan het speltheoret~schmodel De resultaten met betrekklng tot de dagelljkse huishoudu~tgaven(vraag c) bevestigen geen
modellen Over het algemeen kunnen we concluderen dai bij de v
houdfinancien tussen partners het kunnen beinvloeden van het be
van het hulshouden een belangnjkere rol blljkt te spelen dan een
van tijd tussen beide partners

I

1

Conclusie

237-2

In dit artikel hebben we de verdeling van geld binnen huishoudens bestudeerd, en
de betrokkenheid van beide partners bij bepaalde financiele beslissingen. Een belan
rijk doe1 daarbij was een analytisch kader te scheppen om de relatie tussen financie
management en de verdeling van 'power' tussen partners te kunnen onderzoeken.
Het door ons geschetste speltheoretische model is ons inziens heel geschikt om de
invloed van beide partners op het bestedingspatroon te bestuderen en expliciet te
definieren. Meer dan het neo-klassieke model leent het zich om hypothesen uit de
sociologische 'power'-literatuur te analyseren en te toetsen.
Onze empirische resultaten blijken de speltheoretische interpretatie van financieel
management te ondersteunen; Hiemit concluderen we dat bij de verdeling van financiele activiteiten tussen partners het kunnen beinvloeden van het bestedingspatroon
van groter belang is dan een efficiente verdeling van tijd tussen beide partners. Dit
geldt voor alle door ons onderzochte onderdelen van financieel management, behalve
voor het doen van de dagelijkse huishouduitgaven.
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This article discusses households' financial management and financtal decision making. Direct subjective information was collected by the British Household Panel
Survey, by asking questions 11ke "Who has the final say in big financial decisions?"
Two competing models explaining how finances are organised are discussed. The
first model is based on a household production approach, in which behamour is
determined by an efficient allocation of both partners' time to market work, financial
management, and leisure. In the second model, which is a game
theoretic model,
anagement is a reflection of bargaining power.
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