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Αβστραχτ

Τηισ παπερ ινϖεστιγατεσ ιφ βεττερ αχχεσσ το σεχονδαρψ εδυχατιον ινχρεασεσ ενρολµεντ ιν

πριµαρψ σχηοολσ αµονγ χηιλδρεν ιν τηε 6−10 αγε γρουπ. Υσινγ α ηουσεηολδ λεϖελ λονγιτυδιναλ

συρϖεψ χοϖερινγ 43 ϖιλλαγεσ ιν α ποορ στατε ιν Ινδια, ωε �νδ συππορτ φορ τηε ηψποτηεσισ τηατ

βεττερ αχχεσσ το σεχονδαρψ εδυχατιον ινχρεασεσ ενρολµεντ ανδ αττενδανχε αµονγ χηιλδρεν ιν

τηε πριµαρψ σχηοολ−γοινγ αγε γρουπ. Α ονε−κιλοµετρε δεχρεασε ιν τηε διστανχε το τηε νεαρεστ

σεχονδαρψ σχηοολ ινχρεασεσ τηε προπορτιον οφ χηιλδρεν ιν α ηουσεηολδ ωηο αρε ενρολεδ ιν

πριµαρψ σχηοολ βψ 6.5 περχενταγε ποιντσ. Τηεσε ρεσυλτσ δο νοτ χηανγε σιγνι�χαντλψ εϖεν

αφτερ ωε αχχουντ φορ ενδογενουσ πλαχεµεντ οφ σεχονδαρψ σχηοολσ ανδ µεασυρεµεντ ερρορ

ισσυεσ. Μορεοϖερ, ωε �νδ τηατ τηε ε⁄εχτ ισ χονσιστεντ ωιτη ωηατ τηεορψ πρεδιχτσ: τηε

µαργιναλ ε⁄εχτ ισ λαργερ φορ ποορερ ηουσεηολδσ ανδ βοψσ (ωηο αρε µορε λικελψ το εντερ τηε

λαβουρ φορχε). Ωε αλσο �νδ τηατ ηουσεηολδσ τηατ ινϖεστ ιν ηεαλτη ηαϖε α λαργερ µαργιναλ

ε⁄εχτ. Φυρτηερ, υσινγ α νατιοναλλψ ρεπρεσεντατιϖε συρϖεψ φορ Ινδια (Νατιοναλ Σαµπλε Συρϖεψ

2007−08), ωε αλσο προϖιδε σοµε συγγεστιϖε εϖιδενχε τηατ τηισ ε⁄εχτ µαψ βε θυιτε ωιδεσπρεαδ.

Τηισ ρεσυλτ γιϖεσ συππορτ το τηε ασσερτιον τηατ ιφ τηε χοστσ οφ ποστ πριµαρψ σχηοολινγ αρε

τοο ηιγη, ασ τηεψ ωουλδ βε ιφ σεχονδαρψ σχηοολσ ωερε φαρ αωαψ, παρεντσ αρε λεσσ ιντερεστεδ

ιν τηειρ χηιλδρεν�σ εδυχατιον εϖεν ατ τηε πριµαρψ σταγε.

�Τηε αυτηορσ ωιση το τηανκ σεµιναρ παρτιχιπαντσ ατ τηε Ινστιτυτε οφ Εχονοµιχ Γροωτη, ∆εληι; παρτιχιπαντσ

οφ τηε Γροωτη ανδ ∆εϖελοπµεντ Χονφερενχε, ∆εληι; Τηε Ινδιαν Εχονοµετριχ Σοχιετψ Χονφερενχε, Πονδιχηερρψ;

ανδ τηε Ιταλιαν ∆οχτοραλ Ωορκσηοπ ιν Εχονοµιχσ ανδ Πολιχψ Αναλψσισ, Τυριν φορ τηειρ χοµµεντσ. Τηισ ρεσεαρχη

ωασ φυνδεδ βψ α ρεσεαρχη γραντ φροµ τηε Πλαννινγ ανδ Πολιχψ Ρεσεαρχη Υνιτ, Ινδιαν Στατιστιχαλ Ινστιτυτε, ∆εληι.

Αβηιροοπ Μυκηοπαδηψαψ χονδυχτεδ ρεσεαρχη ον τηισ παπερ ωηεν ηε ωασ Σιρ Ραταν Τατα Σενιορ Φελλοω ατ τηε

Ινστιτυτε οφ Εχονοµιχ Γροωτη, ∆εληι (2010−11).
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1 Ιντροδυχτιον

Τηε σεχονδ Μιλλεννιυµ ∆εϖελοπµεντ Γοαλ (Μ∆Γ) οφ τηε Υνιτεδ Νατιονσ αιµσ ατ υνιϖερσαλιζα−

τιον οφ πριµαρψ εδυχατιον βψ 2015. ∆εσπιτε βεστ αττεµπτσ ανδ σιγνι�χαντ ρισεσ ιν ενρολµεντ ιν

µοστ δεϖελοπινγ χουντριεσ, ρεχεντ �νδινγσ συγγεστ τηατ τηε ταργετ ισ υνλικελψ το βε µετ1. Ωηιλε

αχχεσσ το πριµαρψ σχηοολινγ ηασ ιµπροϖεδ συβσταντιαλλψ, ηιγη δροπουτ ρατεσ αρε στιλλ α χριτιχαλ

προβλεµ2. Ιν Ινδια, τηε µαϕορ πυβλιχ πολιχψ ινιτιατιϖεσ λικε Σαρϖα Σηικσηα Αβηιψαν (Εδυχατιον

φορ Αλλ), τηε προϖισιον οφ α µιδδαψ µεαλ, φρεε τεξτβοοκσ, υνιφορµσ ετχ. αιµ το υνιϖερσαλιζε

ελεµενταρψ εδυχατιον ανδ ρεδυχε δισπαριτψ αχροσσ ρεγιονσ, γενδερ ανδ σοχιαλ γρουπσ. Ιν τηισ

χοντεξτ, τωο συγγεστιονσ ηαϖε βεεν ποπυλαρ: το ρεδυχε τηε αχχεσσ βαρριερ τηρουγη τηε προϖισιον

οφ χοµµυνιτψ−βασεδ πριµαρψ σχηοολσ; ανδ το ιµπροϖε τηε θυαλιτψ οφ σχηοολσ ιν τερµσ οφ πηψσιχαλ

ινφραστρυχτυρε, τεαχηερ θυαλιτψ ετχ. Τηισ παπερ ραισεσ α τηιρδ ισσυε: ∆οεσ τηε ποσσιβιλιτψ οφ χον−

τινυατιον ιντο ηιγηερ λεϖελσ οφ σχηοολινγ α⁄εχτ πριµαρψ σχηοολινγ ουτχοµεσ? Ιν παρτιχυλαρ, ωε

σεεκ το ινϖεστιγατε τηε ε⁄εχτ οφ αχχεσσ το σεχονδαρψ εδυχατιον ον πριµαρψ σχηοολ παρτιχιπατιον.

Τηε δεχισιον οφ ινϖεστµεντ ιν τηε ηυµαν χαπιταλ οφ χηιλδρεν ισ χρυχιαλλψ λινκεδ το τηε

περχειϖεδ εχονοµιχ ρετυρνσ το εδυχατιον (Μανσκι, 1996; Νγυψεν, 2008; ανδ ϑενσεν, 2010).

Τηε ρεχειϖεδ ωισδοµ φροµ στυδιεσ χονδυχτεδ ιν τηε παστ τωο δεχαδεσ ισ τηατ τηε ρετυρνσ το

εδυχατιον αρε χονχαϖε, ι.ε., τηε µαργιναλ ε⁄εχτ οφ αν ινχρεµεντ ιν τηε νυµβερ οφ ψεαρσ οφ πριµαρψ

σχηοολινγ ισ λαργερ τηαν τηε ε⁄εχτ ατ ηιγηερ λεϖελσ (Πσαχηαροπουλοσ, 1994 ανδ Πσαχηαροπουλοσ

ανδ Πατρινοσ, 2004). Ηοωεϖερ, σεϖεραλ ρεχεντ στυδιεσ σηοω τηατ τηε πριϖατε ρετυρνσ το εαχη εξτρα

ψεαρ οφ εδυχατιον, ιν φαχτ, ρισε ωιτη τηε λεϖελ οφ εδυχατιον. Α ϖερψ ρεχεντ παπερ βψ Χολχλουγη

ετ αλ (2010) ρεφερσ το σεϖεραλ στυδιεσ ον δι⁄ερεντ χουντριεσ τηατ �νδ τηισ χηανγινγ παττερν οφ

ρετυρνσ το εδυχατιον. Σχηυλτζ (2004) �νδσ τηατ πριϖατε ρετυρνσ ιν σιξ Αφριχαν χουντριεσ αρε

ηιγηεστ ατ τηε σεχονδαρψ ανδ ποστ−σεχονδαρψ λεϖελσ. Κινγδον ετ αλ (2008) �νδ α χονϖεξ σηαπε

οφ τηε εδυχατιον−ινχοµε ρελατιονσηιπ ιν ελεϖεν χουντριεσ.

Στυδιεσ σπεχι�χ το Ινδια ηαϖε αλσο σηοων σιµιλαρ ρεσυλτσ (Κινγδον, 1998; ∆υραισαµψ, 2002

ανδ Κινγδον ανδ Υννι, 2001). Ον τηε οτηερ ηανδ, σοµε οτηερ στυδιεσ σηοω τηατ ωηιλε τηε

1Α Φαχτ Σηεετ πυβλισηεδ βψ τηε Υνιτεδ Νατιονσ ιν 2010 ρεϖεαλσ τηατ αλτηουγη ενρολµεντ ιν πριµαρψ εδυχατιον

ιν δεϖελοπινγ ρεγιονσ ηασ ινχρεασεδ φροµ 83 περχεντ ιν 2000 το 89 περχεντ ιν 2008, ψετ τηισ παχε οφ προγρεσσ ισ

ινσυ′χιεντ το µεετ τηε ταργετ βψ 2015. Αβουτ 69 µιλλιον σχηοολ αγε χηιλδρεν ωερε ουτ οφ σχηοολ ιν 2008.
2Στατιστιχσ πυβλισηεδ βψ τηε Υνιτεδ Νατιονσ σηοω τηατ τηε προπορτιον οφ πυπιλσ ιν Ιν−

δια σταρτινγ γραδε 1 ωηο ρεαχη λαστ γραδε οφ πριµαρψ ωασ ονλψ 68.5 περχεντ ιν 2006

(ηττπ://υνστατσ.υν.οργ/υνσδ/µδγ/Σεριεσ∆εταιλ.ασπξ?σριδ=591). Τηε ρεπορτ ον ελεµενταρψ εδυχατιον ιν

Ινδια πυβλισηεδ βψ τηε ∆ιστριχτ Ινφορµατιον Σψστεµ φορ Εδυχατιον (∆ΙΣΕ) σηοωσ τηατ τηε αϖεραγε δροπουτ ρατε

ιν πριµαρψ λεϖελ (γραδε 1 το 5) βετωεεν 2006−07 ανδ 2007−08 ωασ 9.4 περχεντ.
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αχτυαλ ρατε οφ ρετυρν το πριµαρψ σχηοολινγ ισ ηιγη, παρεντσ βελιεϖε τηατ τηε �ρστ φεω ψεαρσ οφ

σχηοολινγ ηαϖε λοωερ ρετυρνσ τηαν ιν τηε λατερ ψεαρσ (Βανερϕεε ανδ ∆υ�ο, 2005 ανδ 2011).

Τηεσε οβσερϖατιονσ συγγεστ τηατ ηουσεηολδσ µαψ περχειϖε εδυχατιον ινϖεστµεντ ασ λυµπψ; τηατ

σιγνι�χαντ εχονοµιχ ρετυρνσ ρεθυιρε χοντινυατιον το ατ λεαστ ηιγη σχηοολ − ηουσεηολδσ µαψ �νδ

ιτ ωορτηωηιλε το εδυχατε τηειρ χηιλδρεν ονλψ ιφ τηεψ χαν ρεαχη τηατ λεϖελ. Ιν λιγητ οφ τηισ, βεττερ

αχχεσσ το α ποστ−πριµαρψ σχηοολ ρεπρεσεντσ ρεδυχτιον ιν τηε χοστ οφ ποστ−πριµαρψ σχηοολινγ ανδ

ινχρεασεσ τηε ποσσιβιλιτψ οφ χοντινυατιον ιντο ηιγηερ λεϖελσ οφ σχηοολινγ. Ιν δοινγ σο, ιτ χαν

βεχοµε αν ιµπορταντ δετερµιναντ οφ πριµαρψ σχηοολ παρτιχιπατιον.

Τηισ παπερ αιµσ το εµπιριχαλλψ τεστ τηε ηψποτηεσισ τηατ αχχεσσ το σεχονδαρψ σχηοολσ α⁄εχτσ

πριµαρψ σχηοολινγ ουτχοµεσ. Αλτηουγη τηε ιµπορτανχε οφ αχχεσσ το σχηοολινγ ιν δετερµινινγ

εδυχατιοναλ ουτχοµεσ ηασ βεεν ωελλ ρεχογνιζεδ ιν τηε λιτερατυρε (∆υ�ο, 2001 ανδ 2004; Φιλµερ,

2007; Γλιχκ ανδ Σαην, 2006; Οραζεµ ανδ Κινγ, 2007), µοστ οφ ιτ ισ ον αχχεσσ το πριµαρψ

σχηοολινγ ανδ ιτσ ε⁄εχτ ον χηιλδρεν. Τηερεφορε α µαϕορ συππλψ σιδε ιντερϖεντιον φορ πολιχψ

µακερσ ηασ βεεν το ινχρεασε τηε αϖαιλαβιλιτψ οφ πριµαρψ σχηοολσ το τηε χοµµυνιτψ το ενχουραγε

µορε χηιλδρεν το γο το σχηοολ. Ονε χοµµονλψ υσεδ µεασυρε οφ αχχεσσ ισ διστανχε το σχηοολ.

∆ι⁄ερεντ στυδιεσ ηαϖε φουνδ τηατ α ρεδυχτιον ιν διστανχε το σχηοολ ιµπροϖεσ ενρολµεντ, ρεδυχεσ

δροπουτ ανδ ιµπροϖεσ τεστ σχορεσ (Λαϖψ, 1996; Βοµµιερ ανδ Λαµβαρτ, 2000; Βροων ανδ Παρκ,

2002; Ηανδα, 2002; ανδ Βυρδε ανδ Λινδεν, 2010).

Μοστ οφ τηε λιτερατυρε αδδρεσσινγ αχχεσσ εξαµινεσ τηε λινκαγε βετωεεν σχηοολινγ ουτχοµεσ

ατ α παρτιχυλαρ λεϖελ ωιτη αχχεσσ το τηατ λεϖελ οφ σχηοολινγ. Τηερεφορε, τηεψ ηαϖε α στατιχ ϖιεω οφ

χονχεντρατινγ σολελψ ον τηε χυρρεντ χοστ οφ σχηοολινγ. Ηοωεϖερ, δι′χυλτ αχχεσσ το ποστ−πριµαρψ

σχηοολινγ τηατ ρε�εχτσ τηε φυτυρε χοστ οφ σχηοολινγ ηινδερσ τηε ποσσιβιλιτψ οφ χοντινυατιον το α

ηιγηερ λεϖελ οφ εδυχατιον ανδ χαν ηενχε αδϖερσελψ α⁄εχτ σχηοολινγ δεχισιονσ εϖεν ατ τηε πριµαρψ

λεϖελ. Ονλψ α φεω στυδιεσ αχκνοωλεδγε τηε ιµπορτανχε οφ αχχεσσ το ποστ−πριµαρψ σχηοολινγ ιν

δετερµινινγ ουτχοµεσ ατ τηε πριµαρψ λεϖελ.

Λαϖψ (1996) υσεσ α χροσσ−σεχτιοναλ δατα−σετ φορ ρυραλ Γηανα ανδ σηοωσ τηατ διστανχε το ποστ−

πριµαρψ σχηοολσ νεγατιϖελψ α⁄εχτσ πριµαρψ σχηοολ ενρολµεντ. Ηε συγγεστσ τηατ τηε ε⁄εχτιϖε

φεεσ φορ ποστ−πριµαρψ σχηοολινγ σηουλδ βε ρεδυχεδ το ινδυχε µορε παρτιχιπατιον ατ τηε πριµαρψ

λεϖελ. Ρεσυλτσ σιµιλαρ το Λαϖψ (1996) ηαϖε βεεν φουνδ ιν στυδιεσ βψ Βυρκε ανδ Βεεγλε (2004) ον

Τανζανια, βψ ςυρι (2008) ον Γηανα ανδ Γυατεµαλα ανδ βψ Λινχοϖε (2009) ον Νιγερια. Ηαζαρικα

(2001) υσεσ α χροσσ−σεχτιοναλ δατα−σετ ον ρυραλ Πακισταν ανδ �νδσ νο ιµπαχτ οφ αχχεσσ το ποστ−

πριµαρψ σχηοολ ον πριµαρψ σχηοολ ενρολµεντ οφ γιρλσ. Ηισ στυδψ ινδιχατεσ τηατ ιφ γαινσ φροµ

ποστ−πριµαρψ σχηοολινγ αρε λοω, ασ ισ τηε χασε φορ γιρλσ ιν Πακισταν, αχχεσσ το ιτ ηασ νο ε⁄εχτ ον
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πριµαρψ σχηοολ ουτχοµεσ. Αλµοστ αλλ τηεσε στυδιεσ βασε τηειρ αναλψσισ ον χροσσ−σεχτιοναλ δατα,

ηενχε τηεψ αρε υναβλε το χοντρολ φορ τιµε−ινϖαριαντ υνοβσερϖεδ ηετερογενειτψ ατ τηε ηουσεηολδ

λεϖελ. Βεσιδεσ, ωηιλε τηεψ ηαϖε µανψ ϖιλλαγεσ, εαχη ϖιλλαγε ηασ φεω ηουσεηολδσ, σο τηεσε στυδιεσ

χαν νοτ χοντρολ φορ ϖιλλαγε−λεϖελ �ξεδ ε⁄εχτσ. Μορεοϖερ, απαρτ φροµ Λαϖψ (1996), τηερε ισ νο

δισχυσσιον ον ενδογενουσ πλαχεµεντ οφ σχηοολσ, ωηιχη χαν βε α ποτεντιαλ σουρχε οφ βιασ ιν τηε

εστιµατεσ.

Τηισ παπερ υσεσ α ηουσεηολδ λεϖελ λονγιτυδιναλ συρϖεψ οφ 43 ϖιλλαγεσ ιν Υτταρ Πραδεση, α στατε

ιν Ινδια, το τεστ τηε ηψποτηεσισ τηατ βεττερ αχχεσσ το σεχονδαρψ εδυχατιον ινχρεασεσ ενρολµεντ

ανδ αττενδανχε αµονγ χηιλδρεν ιν τηε πριµαρψ σχηοολ γοινγ αγε γρουπ. Υσινγ α �ξεδ ε⁄εχτσ

ρεγρεσσιον, τηε παπερ �νδσ τηατ συχη αν ε⁄εχτ ινδεεδ εξιστσ. Τηε ρεσυλτσ δο νοτ χηανγε εϖεν

αφτερ ωε αχχουντ φορ ενδογενουσ πλαχεµεντ οφ σεχονδαρψ σχηοολσ ανδ µεασυρεµεντ ερρορ ισσυεσ.

Μορεοϖερ, ωε �νδ τηατ τηε ε⁄εχτ ισ ηετερογενεουσ: τηε µαργιναλ ε⁄εχτ ισ λαργερ φορ σµαλλερ

ϖιλλαγεσ ανδ φορ ϖιλλαγεσ χλοσερ το βυσ στοπσ. Τηε ε⁄εχτ ισ αλσο λαργερ φορ ποορερ ηουσεηολδσ ανδ

βοψσ (ωηο αρε µορε λικελψ το εντερ τηε λαβουρ φορχε). Ωε αλσο �νδ α λαργερ µαργιναλ ε⁄εχτ φορ

ηουσεηολδσ τηατ ινϖεστ ιν ηεαλτη τηρουγη ιµµυνιζατιον. Στρατιφψινγ τηε σαµπλε βψ αγε χοηορτσ,

τηε παπερ �νδσ λαργερ ε⁄εχτσ ον τηε ενρολµεντ οφ ψουνγερ χηιλδρεν ανδ ον τηε αττενδανχε οφ

ολδερ χηιλδρεν. Υσινγ α νατιοναλλψ ρεπρεσεντατιϖε συρϖεψ φορ Ινδια (Νατιοναλ Σαµπλε Συρϖεψ

2007−08), ωε αλσο προϖιδε σοµε συγγεστιϖε εϖιδενχε τηατ τηισ ε⁄εχτ µαψ βε θυιτε ωιδεσπρεαδ.

Τηισ στυδψ χοντριβυτεσ το τηε εξιστινγ λιτερατυρε βψ εξτενσιϖελψ εξαµινινγ ηοω δεϖελοπµεντσ

ατ ηιγηερ λεϖελσ οφ εδυχατιον ιν�υενχε δεχισιονσ ατ µυχη λοωερ λεϖελσ. Τηισ ισ εσπεχιαλλψ ρελεϖαντ

ιν α δεϖελοπινγ χουντρψ ωηερε αχχεσσ το ηιγηερ εδυχατιον ισ νοτ υνιϖερσαλ. Τηισ παπερ ινδιχατεσ

α ροβυστ χαυσαλ ρελατιονσηιπ βετωεεν αχχεσσ το σεχονδαρψ λεϖελ εδυχατιον ανδ πριµαρψ λεϖελ

παρτιχιπατιον ιν εδυχατιον3.

Τηε παπερ ισ οργανιζεδ ασ φολλοωσ: Σεχτιον 2 δεσχριβεσ τηε δατα υσεδ φορ ουρ αναλψσισ.

Σεχτιον 3 εξπλαινσ τηε εµπιριχαλ µετηοδολογψ. Σεχτιον 4 ρεπορτσ τηε ρεσυλτσ οβταινεδ φροµ τηε

µαιν ρεγρεσσιονσ. Ιν σεχτιον 5, ωε σηοω τηατ ουρ ρεσυλτσ αρε ροβυστ. Σεχτιον 6 ινϖεστιγατεσ ιφ

τηερε αρε οτηερ πατηωαψσ τηατ εξπλαιν ουρ ρεσυλτσ. Ιν σεχτιον 7, ρεσυλτσ αρε προϖιδεδ τηατ σηοω

τηατ τηε ιµπαχτ οφ σεχονδαρψ σχηοολ αχχεσσ ισ ηετερογενεουσ. Σεχτιον 8 υσεσ τηε ΝΣΣ δατα το

χηεχκ ωηετηερ ουρ ηψποτηεσισ χαν βε εξτενδεδ ατ τηε αλλ Ινδια λεϖελ. Τηε �ναλ σεχτιον δισχυσσεσ

τηε χονχλυσιονσ οφ τηε παπερ.

3Ουρ στυδψ ρελατεσ ϖερψ ωελλ το τηε ρεχεντ πολιχψ ενϖιρονµεντ ιν Ινδια, ωηερε τηε Μινιστρψ οφ Ηυµαν Ρεσουρχε

∆εϖελοπµεντ ηασ δεϖελοπεδ α φραµεωορκ φορ υνιϖερσαλιζατιον οφ αχχεσσ το ανδ ιµπροϖεµεντ οφ θυαλιτψ ατ τηε

σεχονδαρψ σταγε. Φολλοωινγ Σαρϖα Σηικσηα Αβηιψαν, σεττινγ υπ οφ α νατιοναλ µισσιον ον Ρασητριψα Μαδηψαµικ

Σηικσηα Αβηιψαν (ΡΜΣΑ), ορ υνιϖερσαλιζατιον οφ σεχονδαρψ εδυχατιον, ισ ιν προχεσσ.
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2 ∆ατα

Το τεστ ουρ ηψποτηεσισ, ωε προϖιδε εϖιδενχε υσινγ δατα φροµ α λονγιτυδιναλ φολλοω υπ οφ ηουσε−

ηολδσ �ρστ συρϖεψεδ ασ α παρτ οφ τηε Ωορλδ Βανκ�σ Λιϖινγ Στανδαρδσ Μεασυρεµεντ Στυδψ

(ΛΣΜΣ) ιν Υτταρ Πραδεση, α στατε ιν Ινδια (τηισ συρϖεψ ισ αλσο χαλλεδ τηε Συρϖεψ οφ Λιϖινγ Χον−

διτιονσ, ορ ΣΛΧ). Τηισ ισ α τωο−περιοδ πανελ δατα ον ρυραλ ηουσεηολδσ ιν 43 ϖιλλαγεσ σελεχτεδ

φροµ νινε διστριχτσ ιν εαστερν ανδ σουτηερν Υτταρ Πραδεση4. Τηε βασελινε δατα ωασ χολλεχτεδ

ιν 1997−98 υνδερ ΛΣΜΣ. Τηε σεχονδ ρουνδ οφ δατα ωασ χολλεχτεδ ιν 2007−08 βψ τηε αυτηορσ;τηε

δατα χολλεχτιον ωασ φυνδεδ βψ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Οξφορδ ανδ τηε Ωορλδ Βανκ 5. Τηε συρϖεψ

χοµπρισεδ α ϖιλλαγε θυεστιονναιρε τηατ χονταινεδ ινφορµατιον ον, αµονγ οτηερ τηινγσ, αχχεσσ

το τηε νεαρεστ πριµαρψ ανδ σεχονδαρψ σχηοολ ανδ α ηουσεηολδ θυεστιονναιρε τηατ ηαδ δεταιλεδ

ινφορµατιον ον ϖαριουσ ασπεχτσ οφ στανδαρδ οφ λιϖινγ, ινχλυδινγ τηε σχηοολινγ στατυσ οφ εαχη

χηιλδ ιν τηε ηουσεηολδ.

Φορ τηε πυρποσε οφ ουρ στυδψ, ωε υσε ινφορµατιον ον ηουσεηολδσ ωιτη χηιλδρεν ιν τηε 6−10

αγε γρουπ. Τηερε ωερε 402 συχη ηουσεηολδσ ιν 1997−98 ανδ 346 ιν 2007−086. Αµονγ τηεσε

ηουσεηολδσ, τηερε ωερε 210 ηουσεηολδσ ωιτη χηιλδρεν ιν τηε ρελεϖαντ αγε γρουπ ιν βοτη 1997−98

ανδ 2007−087. Ωε υσε δατα ον τηεσε ηουσεηολδσ ιν ουρ πανελ µετηοδσ8.

Τηεσε 210 ινχλυδεδ ηουσεηολδσ δο νοτ ϖαρψ σιγνι�χαντλψ φροµ τηε εξχλυδεδ ονεσ ιν τερµσ

οφ βασελινε (2007−08) χηαραχτεριστιχσ (Ταβλε Α2). Τηε ονλψ χηαραχτεριστιχ τηατ ισ σιγνι�χαντλψ

δι⁄ερεντ βετωεεν τηεµ ισ ηουσεηολδ σιζε. Τηε ινχλυδεδ ηουσεηολδσ ηαϖε, ον αν αϖεραγε, 0.69

µεµβερσ µορε.

Ουρ τωο ϖαριαβλεσ οφ ιντερεστ αρε τηε προπορτιον οφ χηιλδρεν αγεδ 6−10 ιν ηουσεηολδσ ωηο

αρε ενρολεδ ιν σχηοολσ, δε�νεδ ασ ενρολ; ανδ τηε προπορτιον οφ χηιλδρεν ιν τηε σαµε αγε γρουπ

ιν ηουσεηολδσ τηατ αττενδ σχηοολ. Τηε ΣΛΧ ηασ δεταιλεδ ινφορµατιον ον αττενδανχε. Ιτ ρεπορτσ

τηε νυµβερ οφ δαψσ ιν τηε παστ 7 δαψσ τηατ τηε χηιλδ αττενδεδ σχηοολ9. Ωε δε�νε αττενδ ασ

4Υτταρ Πραδεση ισ υσυαλλψ χονσιδερεδ ονε οφ τηε µοστ βαχκωαρδ ρεγιονσ ιν τηε χουντρψ. Ουρ σαµπλε ινχλυδεσ

9 διστριχτσ.Τηε νυµβερ οφ ϖιλλαγεσ ιν εαχη διστριχτ ϖαρψ φροµ 3 το 6 περ διστριχτ.
5Βοτη συρϖεψσ ωερε χονδυχτεδ δυρινγ τηε σαµε τιµε οφ τηε ψεαρ − ∆εχεµβερ το Απριλ. Τηε δατα χολλεχτεδ ιν

1997 ωασ ϖερι�εδ το τηε εξτεντ ποσσιβλε δυρινγ τηε σεχονδ συρϖεψ. Ηουσεηολδ αττριτιον ρατε φορ τηε σαµπλε ωασ

13.8 περχεντ.
6Τηερε αρε 705 χηιλδρεν ιν τηε ρελεϖαντ αγε γρουπ ιν 1997−98 ανδ 566 χηιλδρεν ιν 2007−08.
7Ταβλε Α1 συµµαριζεσ τηε χηανγεσ οϖερ τιµε φορ τηεσε ηουσεηολδσ. Ωε δισχυσσ σοµε οφ τηε κεψ χηανγεσ ιν

τηε δισχυσσιον τηατ φολλοωσ.
8Ουρ µοστ ρεστριχτιϖε αναλψσισ υσινγ τηε βαλανχεδ πανελ οφ ηουσεηολδσ υσεσ ινφορµατιον ον 722 χηιλδρεν οϖερ

τηε τωο ψεαρσ.
9Χονσιστεντ ωιτη τηε βασελινε συρϖεψ, ηολιδαψσ ανδ υνυσυαλ αττενδανχεσ βεχαυσε οφ φαµιλψ εϖεντσ αρε φαχτορεδ

ιν ωηιλε ασκινγ τηισ θυεστιον. Φορ τηισ σµαλλ συβ−σαµπλε, αττενδανχε ον τηε λαστ νορµαλ ωεεκ ισ ασκεδ. Ωηιλε
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τηε προπορτιον οφ χηιλδρεν ιν τηε ηουσεηολδ ωηο ηαϖε αττενδεδ σχηοολ ατ λεαστ τηρεε δαψσ ιν

τηε λαστ ωεεκ.

Αχχορδινγ το τηε εστιµατεσ φροµ τηε πανελ οφ ηουσεηολδσ, ωηιλε ενρολ ωασ 67 περχεντ ιν 1997−

98, ιτ ηαδ ινχρεασεδ το 83 περχεντ βψ 2007−08. Βασεδ ον ουρ δε�νιτιον, ωηιλε τηε αττενδανχε

σηαρε ωασ 63 περχεντ ιν 1997−98, ιτ ηαδ ρισεν το 82 περχεντ βψ 2007−0810.

Ωε υσε ινφορµατιον ον διστανχε−το−σχηοολσ τηατ ηαϖε βεεν χολλεχτεδ δυρινγ τηε ϖιλλαγε συρ−

ϖεψ. ∆ιστανχε το τηε νεαρεστ πριµαρψ, µιδδλε ανδ σεχονδαρψ σχηοολσ ισ µεασυρεδ φροµ τηε

ϖιλλαγε χεντρε ανδ ρεπορτεδ ιν κιλοµετρεσ. Τηε αϖεραγε διστανχε το τηε νεαρεστ πριµαρψ σχηοολ

ηασ ρεδυχεδ φροµ 0.76 κµ το 0.1 κµ ανδ το τηε νεαρεστ µιδδλε σχηοολ φροµ 2.46 κµ το 1.46

κµ11. Ηοωεϖερ, βεχαυσε βοτη πριµαρψ ανδ µιδδλε σχηοολσ ωερε αλρεαδψ ϖερψ χλοσε ον αϖεραγε

το τηε ϖιλλαγεσ ιν 1997−98, τηε χηανγε ιν τηεµ ισ µοδεστ. Τηε χηανγε ιν τηε διστανχε το τηε

νεαρεστ σεχονδαρψ σχηοολ ηασ βεεν σπεχταχυλαρ, τηουγη, τηε αϖεραγε διστανχε ηασ ρεδυχεδ φροµ

5.59 κµ το 3.44 κµ (Φιγυρε 1).

Το ινϖεστιγατε ιφ τηε χηανγε ιν διστανχε το νεαρεστ σεχονδαρψ σχηοολσ οϖερ τιµε δεπενδσ

ον βασελινε ηουσεηολδ χηαραχτεριστιχσ, ιν Ταβλε Α3; ωε ρεπορτ α ρεγρεσσιον οφ α ϖαριαβλε τηατ

µεασυρεσ χηανγε ιν διστανχε οφ νεαρεστ σεχονδαρψ σχηοολ (1997−98 µινυσ 2007−08) ον βασελινε

χηαραχτεριστιχσ. Α γρεατερ ϖαλυε οφ τηισ ϖαριαβλε ιµπλιεσ α γρεατερ χηανγε. Ωε �νδ τηατ τηε

χηανγε ιν διστανχε ισ νεγατιϖελψ χορρελατεδ το τηε προπορτιον οφ λιτερατε µοτηερσ ιν α ηουσεηολδ.

Σινχε µοτηερ�σ λιτεραχψ ισ οφτεν α στρονγ ινδιχατορ οφ χηιλδρεν�σ εδυχατιον, τηισ ιµπλιεσ τηατ,

οϖερ τιµε, ηουσεηολδσ ωιτη λεσσ λιτερατε µοτηερσ νοω ηαϖε γρεατερ αχχεσσ το σεχονδαρψ σχηοολσ.

Ωε αχχουντ φορ τηισ ιν ουρ εµπιριχαλ µοδελ. Νο οτηερ οβσερϖεδ ϖαριαβλε χονσιδερεδ (φατηερ�σ

λιτεραχψ, ηουσηολδ ηεαδ λιτεραχψ, γενδερ οφ ηουσεηολδ ηεαδ, λανδ οωνερσηιπ,χαστε, ρελιγιον ανδ

ηουσεηολδ σιζε) ισ σιγνι�χαντ. Τηυσ τηε χηανγε ιν διστανχε το σεχονδαρψ σχηοολσ δοεσ νοτ σεεµ

το βε χορρελατεδ το βασελινε χοϖαριατεσ οφ δεµανδ. Ιφ ανψτηινγ, ηουσεηολδσ ωιτη τψπιχαλλψ λοωερ

βασελινε δεµανδ φορ εδυχατιον ηαϖε σεεν λαργερ χηανγεσ ιν αχχεσσ.

Ποολινγ τηε δατα φροµ βοτη ρουνδσ, ωε �νδ α σιγνι�χαντ ανδ νεγατιϖε χορρελατιον οφ −0.17

βετωεεν τηε προπορτιον οφ ενρολεδ χηιλδρεν ατ τηε πριµαρψ λεϖελ ανδ διστανχε το τηε νεαρεστ

σεχονδαρψ σχηοολ. Ηοωεϖερ, τηισ χορρελατιον χοε′χιεντ δοεσ νοτ τακε ιντο αχχουντ ανψ οτηερ

χονφουνδινγ φαχτορσ τηατ µαψ ηαϖε χηανγεδ οϖερ τιµε. Τηερεφορε, ιν τηε νεξτ σεχτιον, ωε

συχη σελφ ρεπορτεδ δατα αρε νοτ περφεχτ, ωε αρε χονστραινεδ νοτ το χηανγε θυεστιονσ φορ τηε σακε οφ υνιφορµιτψ.
10Τηε χορρεσπονδινγ ενρολµεντ ρατε φορ χηιλδρεν ιν τηε 6−10 αγε γρουπ ινχρεασεδ φροµ 65 περχεντ ιν 1997−98

το 83 περχεντ ιν 2007−08. Τηε ρισε ιν ενρολµεντ ρατε ηασ βεεν ηιγηερ φορ γιρλσ (φροµ 59 περχεντ το 84 περχεντ)

ασ χοµπαρεδ το βοψσ (φροµ 73 περχεντ το 82 περχεντ). Αττενδανχε ρατεσ σηοω α σιµιλαρ τρενδ.
11Μιδδλε σχηοολσ αρε αλσο χαλλεδ Υππερ Πριµαρψ ιν τηε εδυχατιον λιτερατυρε.
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σπεχιφψ εχονοµετριχ µοδελσ ανδ χαρρψ ουτ µυλτιϖαριατε αναλψσισ το λοοκ ιντο τηε ηψποτηεσιζεδ

χαυσατιον µορε χαρεφυλλψ.

3 Εµπιριχαλ Μοδελ

Τηισ σεχτιον δισχυσσεσ αν εµπιριχαλ µοδελ το τεστ ωηετηερ αχχεσσ το σεχονδαρψ σχηοολσ ινχρεασεσ

σχηοολινγ ενρολµεντ ανδ αττενδανχε ατ τηε πριµαρψ λεϖελ. Φορ εασε οφ πρεσεντατιον, ωε ρεφερ

το ονλψ ενρολµεντ ιν τηε εµπιριχαλ µοδελ; ηοωεϖερ, ιν τεστινγ, ωε τεστ βοτη ενρολµεντ ανδ

αττενδανχε.

Φορ εαχη ηουσεηολδ ι λιϖινγ ιν ϖιλλαγε ϕ ατ τιµε τ, λετ τηε προπορτιον οφ χηιλδρεν ιν τηε αγε

γρουπ 6−10 ωηο αρε ενρολεδ ιν σχηοολ βε Σιϕτ. Ιν ουρ δεσχριπτιον βελοω, τηε συβσχριπτσ αρε

ιµπλιχιτ.

Τηε χο−ϖαριατεσ φορ εξπλαινινγ ενρολµεντ χαν υσυαλλψ βε χατεγοριζεδ ιντο φουρ γρουπσ: ινδι−

ϖιδυαλ χηιλδ λεϖελ φαχτορσ: γενδερ, αγε; ηουσεηολδ χηαραχτεριστιχσ: ωεαλτη, ηουσεηολδ εδυχατιον,

σοχιαλ γρουπ, ρελιγιον; σχηοολ χηαραχτεριστιχσ: αχχεσσ το σχηοολσ, θυαλιτψ οφ σχηοολινγ; ανδ γεο−

γραπηιχαλ χηαραχτεριστιχσ: ϖιλλαγε/διστριχτ χηαραχτεριστιχσ. Σινχε Σ ισ δε�νεδ ατ τηε ηουσεηολδ

λεϖελ, ωε τρανσφορµ χηιλδ λεϖελ ϖαριαβλεσ ιντο τηειρ αππροπριατε ηουσεηολδ χουντερπαρτσ: αϖεραγε

αγε οφ χηιλδρεν ωιτηιν τηε 6−10 αγε βανδ (Αγε) ανδ προπορτιον οφ µαλε χηιλδρεν ιν τηε σαµε

αγε βανδ (Μαλε). Το αλλοω φορ νον−λινεαρ ιµπαχτσ οφ αγε ον ενρολµεντ, ωε ινχλυδε τηε σθυαρε

οφ αϖεραγε αγε (Αγε2):

Αµονγ οτηερ ηουσεηολδ λεϖελ ϖαριαβλεσ, ωε ινχλυδε λανδ σιζε το χοντρολ φορ ωεαλτη (λανδ).

Τηε εδυχατιον λεϖελ οφ δεχισιον µακερσ ιν τηε ηουσεηολδ, εσπεχιαλλψ οφ τηε µοτηερ, ηασ οφτεν βεεν

φουνδ ιν τηε λιτερατυρε το ηαϖε αν ιµπορταντ ιµπαχτ ον τηε εδυχατιοναλ ουτχοµε οφ χηιλδρεν.

Ιν τηε ΣΛΧ, τηε ιδεντιτψ οφ τηε µοτηερ ισ κνοων. Ηενχε ωε χοντρολ φορ τηε εδυχατιον οφ τηε

µοτηερσ βψ ινχλυδινγ τηε προπορτιον οφ λιτερατε µοτηερσ (ΛΙΤ_ΜΟΜ)12: Ωε αλσο ινχλυδε

α δυµµψ ϖαριαβλε χαπτυρινγ ωηετηερ τηε ηουσεηολδ ηεαδ ισ λιτερατε (ΗΗ_Λιτ): Μορεοϖερ,

πρεϖιουσ λιτερατυρε ηασ αλσο φουνδ τηατ τηε εδυχατιον ουτχοµεσ οφ χηιλδρεν αρε βεττερ ωηεν τηε

ηουσεηολδ δεχισιον µακερ ισ α ωοµαν. Ηενχε ωε αλσο ινχλυδε α δυµµψ ϖαριαβλε τηατ ινδιχατεσ ιφ

τηε ηουσεηολδ ηεαδ ισ α ωοµαν (ΗΗ_Φεµ). Το αλλοω φορ δι⁄ερεντιαλ ιµπαχτσ αχροσσ δι⁄ερεντ

χαστεσ, ωε αλσο ινχλυδε δυµµψ ϖαριαβλεσ τηατ ρεπρεσεντ τηε σοχιαλ γρουπ τηε ηουσεηολδ βελονγσ

το (ΣΧΤ : Σχηεδυλεδ Χαστε/Τριβε, ΟΒΧ : Οτηερ βαχκωαρδ Χαστεσ; τηε οµιττεδ χατεγορψ ισ

τηε οτηερ λεσσ δισαδϖανταγεδ χαστεσ). Σιµιλαρλψ, ωε αλλοω φορ δι⁄ερεντ ενρολµεντ ρατεσ αχροσσ

12Χονσιστεντ ωιτη ουρ αναλψσισ, ωε λοοκ ατ µοτηερ οφ χηιλδρεν αγεδ 6 το 10.
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δι⁄ερεντ ρελιγιουσ χοµµυνιτιεσ βψ ινχλυδινγ ρελιγιον δυµµιεσ; ιν παρτιχυλαρ, ωε χρεατε α δυµµψ

ϖαριαβλε φορ Μυσλιµσ (Μυσλιµ).

Τηισ παπερ χονχεντρατεσ ον αχχεσσ το σεχονδαρψ σχηοολινγ, α λεϖελ τηατ ψιελδσ περχεπτιβλε

µαρκετ ρετυρνσ. Ουρ στυδψ φουνδ πριµαρψ σχηοολσ χλοσε το µοστ ϖιλλαγεσ βυτ νοτ σεχονδαρψ

σχηοολσ. Ωε φοχυσ ον σεχονδαρψ σχηοολινγ, ωηιχη ισ λεσσ λικελψ τηαν µιδδλε σχηοολινγ το βε

συσχεπτιβλε το ενδογενειτψ. Σεχονδαρψ σχηοολσ νεεδ α λαργερ µαρκετ σιζε το βε προ�ταβλε βεχαυσε

οφ τηε νεεδ φορ µορε ινφραστρυχτυρε ανδ ρελατιϖελψ βεττερ τραινεδ τεαχηερσ; τηειρ πλαχεµεντ

δεπενδσ ον τηε χηαραχτεριστιχσ οφ α λαργερ γρουπ οφ πεοπλε τηαν ϕυστ α ϖιλλαγε. Ινδεεδ, εϖεν

αφτερ τηειρ προλιφερατιον, τηεψ αρε στιλλ ον αϖεραγε 3−4 κµ αωαψ φροµ τηε ϖιλλαγεσ. Ηενχε, ιν

ουρ σπεχι�χατιον, ωε αλλοω φορ αχχεσσ το τηε νεαρεστ πριµαρψ ανδ σεχονδαρψ σχηοολσ. Τηεσε

ϖαριαβλεσ µεασυρινγ τηε διστανχε το τηε νεαρεστ σχηοολ αρε µεασυρεδ ασ χοντινυουσ ϖαριαβλεσ.

Ωε ινχλυδε α σθυαρεδ τερµ οφ διστανχε το σεχονδαρψ σχηοολινγ το αλλοω φορ νον λινεαριτψ οφ τηισ

ε⁄εχτ13.

Λετ υσ ρεφερ το τηε διστανχε το νεαρεστ πριµαρψ σχηοολ ασ ΠΡΙΜ:Μορεοϖερ, τηε ϖεχτορ οφ τηε

λινεαρ ανδ τηε σθυαρεδ διστανχε το τηε νεαρεστ ρελεϖαντ σεχονδαρψ σχηοολ ισ ρεφερρεδ το ασ ΣΕΧ:

Ωηιλε τηε ινχλυσιον οφ ΠΡΙΜ ισ στανδαρδ ιν πριµαρψ σχηοολινγ ρεγρεσσιονσ, τηε ινχλυσιον οφ

διστανχε το σεχονδαρψ σχηοολσ ισ λεσσ στανδαρδ14. Ωε ηψποτηεσιζε τηατ ιφ αχχεσσ το τηε νεαρεστ

σεχονδαρψ σχηοολ ισ φουνδ το βε στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ αφτερ χοντρολλινγ φορ πριµαρψ σχηοολ

αχχεσσ, τηε ηψποτηεσισ τηατ τηε ποσσιβιλιτψ οφ χοντινυατιον πλαψσ α σιγνι�χαντ ρολε ιν πριµαρψ

σχηοολ ενρολµεντ ωιλλ βε χρεδιβλε. Ινδεεδ, ιφ παρεντσ περχειϖε τηατ ονλψ ρετυρνσ το ηιγηερ λεϖελσ

οφ σχηοολινγ αρε ωορτη τηε ινϖεστµεντ οφ σενδινγ χηιλδρεν το σχηοολ, τηεν τηεψ ωουλδ βε υνλικελψ

το ενρολ τηειρ χηιλδρεν ιν πριµαρψ σχηοολσ ιφ σεχονδαρψ σχηοολσ αρε φαρ αωαψ.

Ρεχεντ λιτερατυρε ον σχηοολινγ ηασ στρεσσεδ τηε ιµπορτανχε οφ τηε θυαλιτψ οφ σχηοολσ. Τηε

θυαλιτψ οφ πριµαρψ σχηοολσ ηασ βεεν φουνδ το βε σιγνι�χαντ ιν παπερσ τηατ ινϖεστιγατε σχηοολινγ

ουτχοµεσ. Μορε χρυχιαλλψ φορ ουρ αναλψσισ, ιφ σεχονδαρψ σχηοολσ ωερε πρεσεντ χλοσερ το ϖιλλαγεσ

ωηερε τηε θυαλιτψ οφ πριµαρψ σχηοολσ ισ γοοδ, τηεν ουρ εστιµατορσ φορ τηε ιµπαχτ οφ αχχεσσ

το σεχονδαρψ σχηοολ ωουλδ βε ινχονσιστεντ. Τηυσ, ωε ινχλυδε θυαλιτψ οφ τηε ϖιλλαγε πριµαρψ

σχηοολ ασ α ρεγρεσσορ. Ωε ινχλυδε τηρεε τερχιλεσ οφ θυαλιτψ (∆ΤΕΡΧλ ) χονστρυχτεδ βψ πρινχιπλε

χοµπονεντσ οϖερ ϖαριουσ φεατυρεσ οφ ινφραστρυχτυρε15.

13Γιϖεν ϖερψ σµαλλ διστανχεσ οφ πριµαρψ σχηοολινγ φροµ τηε ϖιλλαγεσ, ωε οµιτ τηε σθυαρε οφ διστανχε το πριµαρψ

σχηοολινγ φροµ ουρ σπεχι�χατιον.
14 Ιτ µυστ βε ποιντεδ ουτ ηερε τηατ ινχλυσιον οφ τηε θυαδρατιχ τερµ ιν διστανχε ισ λεσσ χοµµον. Ηοωεϖερ, ωε

ινχλυδε τηεµ βεχαυσε ωε ποσιτ τηατ µαργιναλ χηανγεσ ιν διστανχεσ µαττερ µορε ωηεν τηε διστανχεσ αρε λεσσ.
15Τηε φεατυρεσ οφ σχηοολ θυαλιτψ χονσιδερεδ ιν τηε αναλψσισ αρε τψπε οφ στρυχτυρε, µαιν �οορινγ µατεριαλ, ωηετηερ

τηε σχηοολ ηασ χλασσροοµσ, νυµβερ οφ χλασσροοµσ, ωηετηερ τηε χλασσεσ αρε ηελδ ινσιδε χλασσροοµσ, ωηετηερ τηε
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Ιτ ισ πλαυσιβλε τηατ τηε πρεσενχε ορ νεαρνεσσ οφ σεχονδαρψ σχηοολσ ισ χονφουνδεδ βψ υνοβ−

σερϖεδ ϖιλλαγε ηετερογενειτψ. Ωε τηερεφορε αλλοω φορ ϖιλλαγε λεϖελ �ξεδ ε⁄εχτσ �ϕ . Ωε αλσο χοντρολ

φορ τηε διστανχε οφ τηε ϖιλλαγε το τηε νεαρεστ διστριχτ ηεαδθυαρτερ (∆ιστΗΘ). Ιτ ισ πλαυσιβλε τηατ

ϖιλλαγεσ χλοσερ το διστριχτ ηεαδθυαρτερσ ηαϖε α βεττερ περχεπτιον αβουτ τηε ρετυρνσ το εδυχα−

τιον. Ανοτηερ χηαννελ τηρουγη ωηιχη τηε διστανχε το διστριχτ ηεαδθυαρτερσ µαψ α⁄εχτ πριµαρψ

σχηοολινγ ισ τηρουγη τηε θυαλιτψ οφ τεαχηερσ τηατ χοµε το τηε νεαρβψ σχηοολσ. Ιτ χαν βε αργυεδ

τηατ ϖιλλαγεσ νεαρ τηε διστριχτ ηεαδθυαρτερσ µαψ ηαϖε βεττερ θυαλι�εδ τεαχηερσ − τηοσε ωηο

ρεσιδε ιν διστριχτ ηεαδθυαρτερσ ανδ χοµµυτε το τηε ϖιλλαγε σχηοολσ ον α δαιλψ βασισ. Ωε αλσο

αλλοω φορ δι⁄ερεντιαλ ροαδ αχχεσσ βψ δε�νινγ δυµµψ ϖαριαβλεσ φορ τηε θυαλιτψ οφ ροαδσ (∆ΡΟΑ∆η ).

Ανοτηερ ϖαριαβλε ινχλυδεδ ιν ουρ σπεχι�χατιον ισ τηε προπορτιον οφ αδυλτ ϖιλλαγε µεµβερσ ωηο

αρε ενγαγεδ ιν ο⁄ φαρµ αχτιϖιτιεσ (ΟΦΦ_ΦΑΡΜ). Ωε υσε τηισ ϖαριαβλε, χολλεχτεδ ασ α παρτ οφ

τηε ϖιλλαγε συρϖεψ, το πρεϖεντ ανψ χονχερνσ οφ ενδογενειτψ τηατ µαψ εµανατε φροµ τηε σιµυλ−

τανεουσ χηοιχε οφ σχηοολινγ ανδ ωορκ ατ τηε ηουσεηολδ λεϖελ. Απαρτ φροµ ηαϖινγ α προβαβλε

ινχοµε ε⁄εχτ, τηεσε αχτιϖιτιεσ µαψ αλσο νεεδ σοµε λεϖελ οφ εδυχατιον. Τηερεφορε ωε ποσιτ τηατ

γρεατερ εξποσυρε οφ τηε ηουσεηολδσ ιν α ϖιλλαγε το ο⁄ φαρµ ϕοβσ µαψ ινφορµ ηουσεηολδσ αβουτ

τηε βενε�τσ οφ εδυχατιον.

Το ελιµινατε οτηερ χονφουνδινγ τεµποραλ τρενδσ, ωε ινχλυδε τ ασ α ρεγρεσσορ. Μορεοϖερ,

ωε αλλοω τρενδσ το ϖαρψ βψ διστριχτ (�δ � τ) ασ ωελλ ασ βψ νεαρνεσσ το διστριχτ ηεαδθυαρτερσ

(∆ιστΗΘ�τ). Τηεσε τρενδ τερµσ χοντρολ φορ, αµονγ οτηερ τηινγσ, χηανγεσ ιν ρετυρνσ το εδυχατιον

οϖερ τιµε φορ τηε διστριχτ ασ α ωηολε, ασ ωελλ ασ φορ τηε ϖιλλαγε δεπενδινγ ον ηοω φαρ ιτ ισ φροµ

διστριχτ χεντρεσ.

Νεξτ, ωε τακε χαρε οφ ηουσεηολδ λεϖελ υνοβσερϖεδ ηετερογενειτψ βψ ρυννινγ α ηουσεηολδ

λεϖελ �ξεδ ε⁄εχτσ ρεγρεσσιον φορ α βαλανχεδ πανελ. Τηυσ, ωε ινχλυδε ηουσεηολδ �ξεδ ε⁄εχτσ

(�ιϕ): Υσινγ α βαλανχεδ πανελ αλσο ενσυρεσ τηατ ωε αρε νοτ συβϕεχτ το σελεχτιον βιασ.

Λετ Ι ρεφερ το τηε ινδιϖιδυαλ χηαραχτεριστιχσ τηατ ηαϖε βεεν τρανσφορµεδ το τηε ηουσεηολδ

λεϖελ ϖαριαβλεσ ανδ Η ρεφερ το τηε ηουσεηολδ λεϖελ σοχιο−εχονοµιχ χηαραχτεριστιχσ. Ωε εστιµατε

τηε φολλοωινγ µοδελ:

σχηοολ ηασ υσαβλε βλαχκβοαρδσ, ωηετηερ δεσκσ αρε προϖιδεδ το τηε στυδεντσ, ωηετηερ µιδ−δαψ µεαλ ισ προϖιδεδ

ανδ τηε προπορτιον οφ τεαχηερσ πρεσεντ ον τηε δαψ οφ συρϖεψ.
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Ωε αρε ιντερεστεδ ιν τηε σιγν ανδ στατιστιχαλ σιγνι�χανχε οφ τηε χοε′χιεντσ ιν τηε ϖεχτορ �0
2
:

Απριορι, ιφ ουρ ηψποτηεσισ ωερε τρυε, ονε ωουλδ εξπεχτ α νεγατιϖε χοε′χιεντ φορ τηε λινεαρ τερµ

ανδ α ποσιτιϖε χοε′χιεντ φορ τηε σθυαρεδ τερµ, ιµπλψινγ τηατ µαργιναλ χηανγεσ ιν διστανχεσ

χλοσερ το τηε ϖιλλαγε ηαϖε α γρεατερ ιµπαχτ ον πριµαρψ σχηοολ ενρολµεντ.

Τηε δεχισιον το ρυν α ηουσεηολδ �ξεδ ε⁄εχτσ µοδελ ισ νοτ ωιτηουτ α χοστ. Βαλανχινγ χυτσ

σαµπλε σιζε ανδ ρεδυχεσ ε′χιενχψ. Γιϖεν τηατ σεχονδαρψ σχηοολσ υσυαλλψ χατερ το βιγγερ ποπυ−

λατιονσ, τηε υσε οφ ϖιλλαγε δυµµιεσ αλονε σηουλδ λεαδ το χονσιστεντ εστιµατιον ιφ ωε φεελ οτηερ

χο−ϖαριατεσ αρε νοτ χορρελατεδ το �ιϕ . Λαϖψ (1996) υσεσ τηισ ιδεντι�χατιον στρατεγψ ιν ηισ χροσσ

σεχτιοναλ αναλψσισ16. Ηοωεϖερ, ηουσεηολδ−λεϖελ υνοβσερϖαβλεσ χουλδ στιλλ λεαδ το ινχονσιστεντ

εστιµατιον φορ ρεασονσ ποιντεδ ουτ αβοϖε. Φορ τηε σακε οφ χοµπαρισον, τηερεφορε, ωε αλσο ρεπορτ

ρεσυλτσ ωιτη ϕυστ ϖιλλαγε �ξεδ ε⁄εχτσ ανδ α λαργερ νυµβερ οφ ηουσεηολδσ (σινχε ωε χαν νοω υσε

αλλ ηουσεηολδσ ωιτη χηιλδρεν αγεδ 6−10 ψεαρσ ιν ειτηερ ρουνδ).

4 Μαιν Ρεσυλτσ

Ωηιλε χολυµνσ (1) ανδ (2) ιν Ταβλε 1 ρεπορτ ρεσυλτσ ωιτη ηουσεηολδ �ξεδ ε⁄εχτσ, χολυµνσ (3)

ανδ (4) πρεσεντ α χοµπαρισον υσινγ ονλψ ϖιλλαγε �ξεδ ε⁄εχτσ. Ρεσυλτσ υσινγ χολυµν (1) ανδ

(2) σηοω τηατ ωηιλε διστανχε το πριµαρψ σχηοολ ηασ νο ε⁄εχτ, διστανχε το σεχονδαρψ σχηοολσ

δοεσ. Τηε ρελατιονσηιπ ισ νεγατιϖε βυτ τηε µαργιναλ ιµπαχτ οφ α δροπ ιν διστανχε ισ λεσσ ατ

λαργε διστανχεσ. Τηισ ιµπλιεσ τηατ τηε µαργιναλ ε⁄εχτ οφ α ονε κιλοµετρε δεχρεασε ιν διστανχε

το σεχονδαρψ σχηοολ ον τηε σηαρε οφ χηιλδρεν ενρολεδ, εϖαλυατεδ ατ τηε µεαν διστανχε ιν 2007−

08 (3:34 κµ); ισ 0:065: Τηε µαργιναλ ε⁄εχτ ον αττενδανχε ισ σλιγητλψ λοωερ ατ 0:060. Τηε

ινσιγνι�χανχε οφ διστανχε το πριµαρψ σχηοολ φορ βοτη ϖαριαβλεσ φορ τηισ σαµπλε ισ νοτ συρπρισινγ

βεχαυσε µοστ ϖιλλαγεσ αλρεαδψ ηαδ α πριµαρψ σχηοολ νεαρβψ εϖεν ιν 1997−98, ασ σηοων εαρλιερ.

Εϖερψτηινγ ελσε τυρνσ ουτ ινσιγνι�χαντ, βαρρινγ τηε τηιρδ τερχιλε οφ πριµαρψ σχηοολ θυαλιτψ

(ιν τηε χασε οφ ενρολµεντ), τηε σηαρε οφ προπορτιον οφ αδυλτ µεµβερσ δοινγ ο⁄ φαρµ λαβουρ,

16 Ιν αδδιτιον, Λαϖψ(1996) �νδσ τηατ σεχονδαρψ σχηοολσ αρε ϖερψ φαρ φροµ ϖιλλαγεσ. Τηερεφορε, ηε δοεσ νοτ

ινστρυµεντ φορ τηε διστανχε το τηε νεαρεστ σεχονδαρψ σχηοολ.
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ροαδ αχχεσσ ϖαριαβλεσ ανδ τηε τιµε τρενδ (φορ αττενδανχε). Ωε �νδ τηατ α πριµαρψ σχηοολ οφ

τηε ηιγηεστ θυαλιτψ (ρελατιϖελψ σπεακινγ) ιν α ϖιλλαγε ινχρεασεσ τηε σηαρε οφ ενρολµεντ βψ 0:248

βυτ ηασ νο ιµπαχτ ον αττενδανχε. Ωε �νδ τηατ α υνιτ ινχρεασε ιν τηε περχενταγε οφ αδυλτ

µεµβερσ ιν ο⁄ φαρµ εµπλοψµεντ ραισεσ βοτη ενρολµεντ ανδ αττενδανχε βψ 0:004. Ωε �νδ τηατ

α βεττερ ροαδ ινχρεασεσ τηε προβαβιλιτψ οφ βοτη ενρολµεντ ανδ αττενδανχε, τηουγη τηισ ινχρεασε

ισ ηιγηεστ φορ παϖεδ ροαδσ17. Τηε ινσιγνι�χανχε οφ τηε ρεστ οφ τηε ϖαριαβλεσ χουλδ βε δριϖεν

βψ λοω τεµποραλ ϖαριατιον. Βεσιδεσ, χρεατινγ τηε βαλανχεδ πανελ ρεθυιρεδ δροππινγ ηουσεηολδσ

ανδ λεδ το ινε′χιενχψ. Τηερεφορε, τηατ ουρ ρεσυλτ ον σεχονδαρψ σχηοολινγ ισ οβταινεδ δεσπιτε

τηισ ινε′χιενχψ συγγεστσ τηατ τηισ ε⁄εχτ ισ στρονγ.

Ηοω δο ουρ ρεσυλτσ χοµπαρε ωηεν ωε ινχλυδε ονλψ ϖιλλαγε �ξεδ ε⁄εχτσ ανδ ινχλυδε αλλ

ηουσεηολδσ τηατ ηαϖε χηιλδρεν ιν ειτηερ συρϖεψ? Τηε ρεσυλτσ τηατ χορρεσπονδ το διστανχε το τηε

νεαρεστ σεχονδαρψ σχηοολ στιλλ συρϖιϖε, τηουγη τηεψ αρε µυτεδ. Τηε µαργιναλ ε⁄εχτ ισ αγαιν

νεγατιϖε ανδ δεχρεασινγ ιν διστανχε. Τηε µαργιναλ ε⁄εχτ ον ενρολµεντ οφ α κιλοµετρε−δροπ

ιν διστανχε το τηε νεαρεστ σεχονδαρψ σχηοολ ισ 0:037 (εϖαλυατεδ ατ µεαν διστανχε οφ 3:44 κµ)

ωηερεασ τηε µαργιναλ ε⁄εχτ ισ 0:035 φορ αττενδανχε. Τηισ υνδερεστιµατεσ τηε ε⁄εχτ οφ διστανχε

το σεχονδαρψ σχηοολσ ανδ συγγεστσ τηε νεεδ φορ χοντρολλινγ φορ ηουσεηολδ−σπεχι�χ �ξεδ ε⁄εχτσ.

Οτηερ σιγνι�χαντ ρεσυλτσ ινχλυδε τηε ιµπορταντ ρολε οφ α λιτερατε µοτηερ (µαργιναλ ε⁄εχτ οφ

0.059 φορ ενρολµεντ ανδ 0.071 φορ αττενδανχε), α λιτερατε ηουσεηολδ ηεαδ (α µαργιναλ ε⁄εχτ οφ

0.14 φορ βοτη ϖαριαβλεσ) ανδ φεµαλε ηεαδ οφ τηε φαµιλψ (0.109 φορ ενρολ ανδ 0:093 φορ αττενδ).

Ωε αλσο �νδ τηατ α γρεατερ προπορτιον οφ χηιλδρεν φροµ ηουσεηολδσ ωιτη µορε λανδ αρε λικελψ

το βοτη ενρολ ιν ανδ αττενδ πριµαρψ σχηοολ (α µαργιναλ ε⁄εχτ οφ 0:007). Ασ βεφορε, τηε σηαρε οφ

ο⁄−φαρµ εµπλοψµεντ πλαψσ α ποσιτιϖε ρολε ιν βοτη ενρολµεντ ανδ αττενδανχε. Σιµιλαρλψ, δυµµψ

ϖαριαβλεσ φορ ροαδ αχχεσσ αρε ποσιτιϖε ανδ σιγνι�χαντ φορ βοτη ενρολµεντ ανδ αττενδανχε18.

5 Ροβυστνεσσ

Ιν τηισ σεχτιον, ωε συβϕεχτ ουρ σπεχι�χατιον το ροβυστνεσσ χηεχκσ. Φιρστ, ωε ωαντ το κνοω

ιφ ανψ ενδογενειτψ ιν σεχονδαρψ σχηοολ πλαχεµεντσ ισ δριϖινγ ουρ ρεσυλτ. Ωε αδδρεσσ τηισ βψ

ρυννινγ α 2 ΣΛΣ εστιµατιον προχεδυρε. Σεχονδ, ωε χονσιδερ τηε ιµπλιχατιον οφ ρυννινγ τηε

17Ωηιλε αλλ ωεατηερ ροαδσ (Πυχχα) χοµεσ ουτ το βε σιγνι�χαντ φορ αττενδανχε, τηειρ µαγνιτυδε ισ λεσσ τηαν

τηατ φορ παϖεδ. Τηισ ισ σλιγητλψ πυζζλινγ; ιτ χουλδ βε χαυσεδ βψ α σλιγητ µισχλασσι�χατιον βετωεεν παϖεδ ανδ

∀πυχχα∀.
18Α πυρε ποολεδ Ορδιναρψ Λεαστ Σθυαρε εστιµατιον ωιτη νο ϖιλλαγε λεϖελ �ξεδ ε⁄εχτσ ψιελδσ µανψ µορε σιγνιφ−

ιχαντ ϖαριαβλεσ. Ηοωεϖερ, ινσοφαρ ασ ουρ ρεσυλτσ ον αχχεσσ το σεχονδαρψ σχηοολινγ συρϖιϖε αλλ σπεχι�χατιονσ, ωε

δο νοτ φορσακε τηε �ξεδ ε⁄εχτσ εστιµατιον µοδελσ.
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ρεγρεσσιον ατ τηε χηιλδ λεϖελ ινστεαδ οφ ηουσεηολδ λεϖελ. Τηιρδ, ωε τεστ ιφ ουρ ρεσυλτσ αρε α⁄εχτεδ

βψ µεασυρεµεντ ερρορσ ανδ ουτλιερσ.

5.1 Ινστρυµενταλ ςαριαβλεσ

Εϖεν ωιτη ινδιϖιδυαλ ανδ ϖιλλαγε �ξεδ ε⁄εχτσ, ονε χουλδ χοντενδ τηατ σεχονδαρψ σχηοολσ χοµε

υπ ενδογενουσλψ. Σινχε σεχονδαρψ σχηοολσ νεεδ βιγγερ µαρκετσ, τηεψ µαψ βε µορε λικελψ το

χοµε υπ ιν βιγγερ ϖιλλαγεσ. Ινδεεδ, ουρ σαµπλε ηασ ϖιλλαγεσ τηατ ηαϖε γροων οϖερ τιµε. Ιτ

χουλδ ωελλ βε τηε χασε τηατ σοµε οφ τηε γροωινγ ϖιλλαγεσ ωερε αβλε το αττραχτ σεχονδαρψ σχηοολσ.

Ηοωεϖερ, ωε ασσυµε τηατ χοντρολλινγ φορ τηισ ε⁄εχτ, αν εξπανσιον ιν ϖιλλαγε ποπυλατιον σηουλδ

ηαϖε νο αδδιτιοναλ ιµπαχτ ον τηε δεχισιον το σενδ χηιλδρεν το σχηοολ. Ωε τηερεφορε ποσιτ τηατ

ϖιλλαγε ποπυλατιον (ς ιλλαγε Ποπυλατιον) χαν βε υσεδ ασ αν ινστρυµεντ φορ µεασυρινγ διστανχε

το σεχονδαρψ σχηοολσ. Ιν αδδιτιον, φολλοωινγ Λαϖψ (1996), ωε αλσο υσε χηανγινγ διστανχε το

οτηερ ινστιτυτιονσ οφ δεϖελοπµεντ ασ ανοτηερ ινστρυµεντ19. Ωε χονστρυχτ αν ινδεξ ϖαριαβλε βψ

πρινχιπαλ χοµπονεντ αναλψσισ: διστανχε το τηε νεαρεστ τελεπηονε βοοτη, πολιχε στατιον, πυβλιχ

διστριβυτιον σηοπ ανδ βανκ (Ινφραστρυχτυρε)20: Τηε ιµπλιχιτ ασσυµπτιον ισ τηατ ιµπροϖινγ

αχχεσσ το ϖιλλαγε φαχιλιτιεσ ισ χορρελατεδ ωιτη οπενινγ σεχονδαρψ σχηοολσ βυτ ηαϖε νο ινχρεµενταλ

ιµπαχτ ον σχηοολινγ δεχισιονσ ονχε ωε ηαϖε χοντρολλεδ φορ οτηερ ρεγρεσσορσ.

Ωε ηαϖε α λινεαρ ανδ α σθυαρε τερµ οφ διστανχε το σεχονδαρψ σχηοολσ τηατ αρε ποτεντιαλλψ

ενδογενουσ. Γιϖεν ουρ τωο ινστρυµεντσ, ουρ µοδελ ισ ϕυστ ιδεντι�εδ21.

Ιν τηε χασε οφ βοτη αττενδανχε ανδ ενρολµεντ, ωε γετ τηε σαµε θυαλιτατιϖε ρεσυλτ22(Ταβλε

2). Τηε λινεαρ τερµ ισ νεγατιϖε ανδ τηε σθυαρε τερµ ισ ποσιτιϖε, τηυσ ρεπλιχατινγ τηε σαµε

ρελατιονσηιπ. Μορεοϖερ, τηεψ αρε βοτη σιγνι�χαντ. Ρεασσυρινγλψ, τηε µαγνιτυδε οφ τηε ε⁄εχτ

ισ ϖερψ σιµιλαρ φορ ενρολµεντ. Τηε µαργιναλ ε⁄εχτ ατ τηε µεαν φορ 2007−08 ισ νοω 0:061 (ασ

χοµπαρεδ το 0:065 ιν τηε ηουσεηολδ �ξεδ ε⁄εχτσ µοδελ) ανδ 0:086 φορ αττενδανχε (ασ χοµπαρεδ

19Λαϖψ (1996) υσεδ διστανχε το πυβλιχ τελεπηονε ανδ ποστ ο′χε ασ ινστρυµεντσ φορ διστανχε το µιδδλε σχηοολ.
20 Ιτ µαψ βε αργυεδ τηατ αχχεσσ το τελεπηονε βοοτη ισ νοτ ϖερψ ρελεϖαντ ωιτη τηε αδϖεντ οφ µοβιλε πηονεσ. Ουρ

ρεσυλτσ δο νοτ χηανγε ωηεν ωε δροπ τηισ φροµ τηε ινδεξ.
21Αλτερνατιϖελψ, ωε ηαϖε αλσο χονσιδερεδ ς ιλλαγε Ποπυλατιον ανδ ιτσ σθυαρε ασ ινστρυµεντσ. Ρεσυλτσ αρε σιµιλαρ

ανδ αρε αϖαιλαβλε ον ρεθυεστ.
22Φιρστ σταγε ρεσυλτσ σηοω τηατ φορ βοτη τηε λινεαρ τερµ ανδ τηε θυαδρατιχ τερµ, τηερε ισ α ποσιτιϖε χοε′χιεντ

φορ ϖιλλαγε ποπυλατιον ανδ διστανχε το ϖιλλαγε ινφραστρυχτυρε (Αππενδιξ Ταβλε Α4). Ωε υσε χηανγεσ οϖερ τιµε

το εστιµατε τηεσε ρελατιονσηιπσ; ηενχε, ωηιλε τηε λαττερ χοε′χιεντ ισ ιντυιτιϖε, τηε φορµερ χοε′χιεντ ποιντσ ουτ

τηατ τηε διστανχε το σεχονδαρψ σχηοολσ ηασ δεχρεασεδ µορε φορ ϖιλλαγεσ σηοωινγ σµαλλερ χηανγεσ ιν ποπυλατιον.

Ηοωεϖερ, ιν ουρ σαµπλε, σµαλλερ ϖιλλαγεσ σηοω σµαλλερ χηανγεσ ιν ποπυλατιον. Ηενχε τηε διστανχεσ ηαϖε χοµε

δοων µορε φορ σµαλλερ ϖιλλαγεσ. Τηε Φ στατσ φορ τηε οϖεραλλ �τ οφ τηε τωο �ρστ σταγε ρεγρεσσιονσ αρε 18:41 ανδ

27:34:
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το 0:060 ιν τηε ηουσεηολδ �ξεδ ε⁄εχτσ µοδελ).

Γιϖεν τηεσε χοε′χιεντσ, ουρ θυαλιτατιϖε ρεσυλτσ ηιγηλιγητινγ τηε ιµπορτανχε οφ αχχεσσ το

σεχονδαρψ σχηοολσ γοεσ τηρουγη. Ωηεν τηε δεπενδεντ ϖαριαβλε ισ ενρολµεντ, τηε µαργιναλ

ε⁄εχτ οφ α χηανγε ιν διστανχε το σεχονδαρψ σχηοολ υσινγ �ξεδ ε⁄εχτσ ανδ ινστρυµεντσ ισ σιµιλαρ

το τηατ οβταινεδ υσινγ ϕυστ �ξεδ ε⁄εχτσ. Ιν χασε οφ αττενδανχε, τηε �ξεδ ε⁄εχτσ µοδελ σλιγητλψ

υνδερεστιµατεσ τηε ε⁄εχτ. Γιϖεν τηισ εϖιδενχε, ωε ρεπορτ �ξεδ ε⁄εχτσ ρεγρεσσιονσ ιν τηε ρεστ

οφ τηε παπερ23.

5.2 Υνιτ οφ Αναλψσισ

Σο φαρ, τηε ρεσυλτσ οβταινεδ φροµ ηουσεηολδ−λεϖελ αναλψσισ ηαϖε συππορτεδ ουρ ηψποτηεσισ τηατ

αχχεσσ το σεχονδαρψ σχηοολινγ δοεσ πλαψ α σιγνι�χαντ ρολε ιν δετερµινινγ πριµαρψ σχηοολ παρ−

τιχιπατιον. Το φυρτηερ εξαµινε τηε ροβυστνεσσ οφ τηεσε ρεσυλτσ, ωε χονδυχτ χηιλδ λεϖελ αναλψσισ

ωιτη ηουσεηολδ �ξεδ ε⁄εχτσ. Ηενχε τηε υνιτ οφ οβσερϖατιον βεχοµεσ σπεχι�χ το α χηιλδ ινστεαδ

οφ α ηουσεηολδ. Τηε δεπενδεντ ϖαριαβλε ισ βιναρψ ενρολµεντ ορ αττενδανχε. Ωε φολλοω τηε

σπεχι�χατιονσ σιµιλαρ το ουρ ηουσεηολδ �ξεδ ε⁄εχτσ ρεγρεσσιονσ, εξχεπτ τηατ ωε αλλοω φορ χηιλδ

λεϖελ ϖαριαβλεσ λικε αγε ανδ γενδερ. Ωε εστιµατε α λινεαρ προβαβιλιτψ µοδελ24 ανδ υσε τηε δατα

ον αλλ ηουσεηολδσ ωηιχη ηαϖε χηιλδρεν ιν 6−10 αγε γρουπ ιν ανψ ρουνδ25. Τηε ρεσυλτσ σηοω α

σιγνι�χαντ νεγατιϖε χοε′χιεντ οφ διστανχε το σεχονδαρψ σχηοολ ϖαριαβλε ανδ α σιγνι�χαντ ποσιτιϖε

χοε′χιεντ οφ ιτσ σθυαρε τερµ (Ταβλε 3). Τηε µαργιναλ ε⁄εχτ οφ α 1 κµ−ρεδυχτιον ιν διστανχε το

σεχονδαρψ σχηοολ ισ 0.06 ον ενρολµεντ ανδ 0.056 ον αττενδανχε (εϖαλυατεδ ατ τηε µεαν διστανχε

οφ 3.7 ιν 2007−08). Τηεσε ρεσυλτσ αρε ϖερψ σιµιλαρ το τηοσε οβταινεδ ωηεν ωε υσε ϖαριαβλεσ ατ

τηε ηουσεηολδ λεϖελ.

232 ΣΛΣ εστιµατιον οφτεν χαυσεσ ινχρεασε ιν ινε′χιενχψ. Ωηεν ωε στρατιφψ ουρ δατα φυρτηερ το λοοκ ατ ηετ−

ερογενουσ ε⁄εχτσ, ανδ κεεπ τηε βαλανχεδ πανελ στρυχτυρε, ωε αρε λεφτ ωιτη α φεω οβσερϖατιονσ φορ εαχη χυτ. Ωε

αβσταιν φροµ χαυσινγ φυρτηερ ε′χιενχψ προβλεµσ βψ χονδυχτινγ 2 ΣΛΣ εστιµατιον. Ουρ ρεσυλτσ γο τηρουγη φορ

µοστ σπεχι�χατιονσ; ιν χασε τηεψ αρε ινσιγνι�χαντ, τηεψ στιλλ ρεταιν τηε σαµε θυαλιτατιϖε ρελατιονσηιπ.
24Τηε µαργιναλ ε⁄εχτσ αρε ϖερψ σιµιλαρ εϖεν ιφ ωε ρυν α προβιτ µοδελ ωιτη τηισ σπεχι�χατιον (ρεσυλτσ αρε νοτ

πρεσεντεδ ηερε).
25Τηε ρεσυλτσ γο τηρουγη εϖεν ιφ ωε χονσιδερ ονλψ τηε βαλανχεδ πανελ οφ ηουσεηολδσ πρεσεντ ιν βοτη τηε ρουνδσ

φορ τηε χηιλδ−λεϖελ αναλψσισ.
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5.3 Μεασυρεµεντ Ερρορ ανδ Ουτλιερσ

Ωηιλε ωε ηαϖε µαδε σπεχιαλ ε⁄ορτσ το ϖεριφψ διστανχεσ το νεαρεστ σχηοολσ, διστανχεσ χουλδ στιλλ βε

ρεπορτεδ ωιτη ερρορ26. Το χηεχκ ωηετηερ µεασυρεµεντ ερρορ ιν διστανχεσ χαυσεσ ινχονσιστενχψ,

ωε εστιµατε τηε ηουσεηολδ �ξεδ ε⁄εχτσ µοδελσ ωιτη διστανχε δυµµιεσ ινστεαδ οφ διστανχεσ.

Ωε δε�νε διστανχε δυµµιεσ φορ διστανχε το σεχονδαρψ σχηοολσ. Ωε �νδ τηατ τηε ρεσυλτσ αρε

ροβυστ το σµοοτηινγ οφ διστανχε υσινγ δυµµιεσ (Ταβλε 4). Ιφ τηε νεαρεστ σεχονδαρψ σχηοολ

ισ ατ α διστανχε οφ 1 το 5 κµ, τηεν ιτ ρεδυχεσ ενρολµεντ βψ 0.449 ασ χοµπαρεδ το ωηεν ιτ ισ

ωιτηιν 1 κµ. Τηε ιµπαχτ ισ αρουνδ −0.387 φορ διστανχεσ βεψονδ 5 κµ (ρελατιϖε το τηερε βεινγ

α σεχονδαρψ σχηοολ ωιτηιν 1 κµ οφ τηε ϖιλλαγε)27. Τηε ε⁄εχτ ον αττενδανχε ισ σλιγητλψ λαργερ ατ

−0.49 ανδ −0.391 φορ τηε τωο διστανχε δυµµιεσ.

Ιν σµαλλ δατασετσ, λαργε ουτλιερσ οφτεν τενδ το δριϖε ρεσυλτσ. Το ρεµοϖε τηε ιµπαχτ οφ ουτλιερσ,

βασεδ ον ουρ µοδελ, ωε ρεµοϖε οβσερϖατιονσ τηατ ηαϖε ρεσιδυαλσ γρεατερ τηαν ονε στανδαρδ

δεϖιατιον οφ τηε εστιµατεδ ρεσιδυαλσ. Ρεσυλτσ σταψ ροβυστ το ρεµοϖαλ οφ τηεσε οβσερϖατιονσ ανδ

αρε αϖαιλαβλε ον ρεθυεστ.

6 Οτηερ Πατηωαψσ

Νεξτ ωε χονδυχτ τωο εξερχισεσ το ρυλε ουτ τηε ποσσιβιλιτψ οφ οτηερ εξπλανατιονσ φορ τηε ρεσυλτσ

οβταινεδ.

6.1 Σεχονδαρψ Σχηοολσ ορ Σεχονδαρψ Εδυχατιον

Ιν τηισ παπερ, ωε χηεχκ τηε ηψποτηεσισ τηατ τηε ποσσιβιλιτψ οφ χοµπλετινγ σεχονδαρψ εδυχατιον

α⁄εχτσ τηε δεχισιον το ενρολ ανδ αττενδ σχηοολ ατ τηε πριµαρψ λεϖελ. Σο φαρ, ωε ηαϖε σηοων τηατ

αχχεσσ το σεχονδαρψ σχηοολ α⁄εχτσ πριµαρψ σχηοολ ενρολµεντ ανδ αττενδανχε. Ηοωεϖερ, µανψ

σεχονδαρψ σχηοολσ ηαϖε χλασσεσ 1 το 5. Σεχονδαρψ σχηοολσ υσυαλλψ ηαϖε βεττερ ινφραστρυχτυρε

τηαν στανδ−αλονε πριµαρψ σχηοολσ. Ιτ µαψ βε τηατ χηιλδρεν γο το α σεχονδαρψ σχηοολ φορ τηειρ

πριµαρψ εδυχατιον ασ ονε χοµεσ υπ χλοσερ. Ιν τηισ χασε, ουρ ρεσυλτσ ωουλδ γιϖε φυρτηερ εϖιδενχε,

ινδιρεχτλψ, το τηε ιµπορτανχε οφ βεττερ θυαλιτψ.

26Ωε ηαϖε ϖερι�εδ διστανχεσ υσινγ α ϖιλλαγε συρϖεψ ανδ βψ πυττινγ τηε σαµε θυεστιον το ηουσεηολδσ. Ιν µοστ

χασεσ, τηε διστανχεσ ρεπορτεδ ιν τηε ϖιλλαγε συρϖεψ αρε τηε σαµε ασ τηε µοδαλ ϖαλυε οφ τηε διστανχεσ φροµ τηε

ηουσεηολδ συρϖεψσ φορ τηε ϖιλλαγε.
27Τηε ηψποτηεσισ τηατ τηε χοε′χιεντ οφ δυµµψ ϖαριαβλε φορ 1−5 κµ ισ δι⁄ερεντ φροµ τηε χοε′χιεντ οφ τηε

δυµµψ ϖαριαβλε φορ γρεατερ τηαν 5 κµ ισ ρεϕεχτεδ ατ 5 περχεντ.
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Το εξτριχατε τηε ιµπαχτ οφ τηε ποσσιβιλιτψ οφ χοντινυατιον το σεχονδαρψ εδυχατιον, ωε φολλοω

ανοτηερ στρατεγψ. Ωε δε�νε ανοτηερ δεπενδεντ ϖαριαβλε: τηε προπορτιον οφ ηουσεηολδ χηιλδρεν

αγεδ 6−10 ψεαρσ ωηο γο το α σχηοολ ωιτηιν τηε ϖιλλαγε. Φυρτηερ, ωε υσε α συβ−σαµπλε οφ ϖιλλαγεσ

τηατ δο νοτ ηαϖε α σεχονδαρψ σχηοολ ωιτηιν τωο κιλοµετρεσ ιν βοτη περιοδσ28. Ιν τηισ σχεναριο,

ιφ α λαργερ προπορτιον οφ χηιλδρεν γο το σχηοολσ ωιτηιν τηε ϖιλλαγε, τηισ χαννοτ βε τηε ουτχοµε

οφ τηειρ γοινγ το α σεχονδαρψ σχηοολ βεχαυσε τηερε αρε νονε ιν τηε ϖιλλαγε (ορ εϖεν ωιτηιν

α τωο−κιλοµετρε ραδιυσ οφ τηε ϖιλλαγε)29. Ιν τηισ χασε, τηε µαργιναλ ε⁄εχτ ον πριµαρψ σχηοολ

ενρολµεντ µυστ βε δριϖεν βψ τηε περχεπτιον τηατ στυδεντσ χαν χοντινυε το σεχονδαρψ λεϖελ.

Τηισ ισ ινδεεδ τηε χασε (Ταβλε 5):

Τηε µαργιναλ ιµπαχτ ον τηε σηαρε οφ ενρολµεντ ιν τηε ϖιλλαγε πριµαρψ σχηοολ φροµ α ρε−

δυχτιον ιν διστανχε το σεχονδαρψ σχηοολ τυρνσ ουτ το βε 0.27 (τηε µεαν διστανχε το νεαρεστ

σεχονδαρψ σχηοολσ ισ 5.4 φορ συχη ϖιλλαγεσ ιν 2007−08). Ιν τηε χασε οφ σηαρε οφ αττενδανχε ιν

τηε λοχαλ ϖιλλαγε σχηοολ, τηισ ιµπαχτ ισ 0.31. Τηυσ, φορ ϖιλλαγεσ ωηιχη δο νοτ ηαϖε σεχονδαρψ

σχηοολσ, τηερε ηασ ινδεεδ βεεν α χονσιδεραβλε ιµπαχτ οφ σεχονδαρψ σχηοολσ οπενινγ νεαρ τηε

ϖιλλαγε ανδ, γιϖεν τηατ ωε ονλψ λοοκ ατ χηιλδρεν στυδψινγ ινσιδε τηε ϖιλλαγε, τηισ ε⁄εχτ χαν ονλψ

βε δυε το αν ινχρεασεδ αωαρενεσσ οφ τηε ποσσιβιλιτψ οφ αϖαιλινγ σεχονδαρψ εδυχατιον.

6.2 Σιβλινγ Εξτερναλιτψ

Παρτιχιπατιον ιν πριµαρψ σχηοολ µαψ ηαϖε ιµπροϖεδ βεχαυσε χηιλδρεν ηαϖε ελδερ σιβλινγσ ωηο

ηαϖε ηαδ βεττερ αχχεσσ το σεχονδαρψ σχηοολινγ ανδ αρε βεττερ εδυχατεδ. Τηειρ ελδερ σιβλινγσ

µαψ βε τεαχηινγ τηεµ ανδ µοτιϖατινγ τηεµ το αττενδ πριµαρψ σχηοολ. Ιφ τηισ ισ τρυε, τηεν ιτ

εσταβλισηεσ ανοτηερ πατηωαψ τηρουγη ωηιχη αχχεσσ το σεχονδαρψ σχηοολ µαψ βε ιµπορταντ φορ

πριµαρψ σχηοολινγ. Ηοωεϖερ, ουρ οβϕεχτιϖε ισ το χηεχκ ιφ τηε προξιµιτψ οφ σεχονδαρψ σχηοολ ηασ

ανψ διρεχτ ιµπαχτ ον τηε πριµαρψ σχηοολινγ δεχισιον δεσπιτε ιτσ ε⁄εχτ τηρουγη τηισ χηαννελ.

Τηερεφορε, ωε ρυν τηε ρεγρεσσιον µοδελ ιντροδυχινγ α νεω ηουσεηολδ λεϖελ χο−ϖαριατε τηατ

χαπτυρεσ τηε νυµβερ οφ χηιλδρεν ιν τηε 14−18 αγε γρουπ ενρολεδ ιν σεχονδαρψ ορ ηιγηερ σχηοολ.

Τηε ρεσυλτσ σηοω τηατ εϖεν αφτερ ωε χοντρολ φορ τηε ελδερ σιβλινγ ε⁄εχτ τηρουγη τηισ νεω ϖαριαβλε,

τηε διστανχε το σεχονδαρψ σχηοολ ανδ ιτσ σθυαρε τερµ βοτη ρεµαιν σιγνι�χαντ (Ταβλε 6). Τηε

µαγνιτυδε οφ τηε ε⁄εχτσ ρεµαινσ αλµοστ υνχηανγεδ. Ιτ ισ ιµπορταντ το νοτε ηερε τηατ ωε

ρεχογνιζε τηε ποσσιβιλιτψ τηατ δεχισιονσ ρεγαρδινγ πριµαρψ ανδ σεχονδαρψ σχηοολινγ οφ χηιλδρεν

αρε δετερµινεδ σιµυλτανεουσλψ ιν α ηουσεηολδ. Ηοωεϖερ, ουρ οβϕεχτιϖε ισ νοτ το εστιµατε τηε

28Τηισ σελεχτιον ισ βασεδ ον διστανχε, αν ινδεπενδεντ ϖαριαβλε. Τηερεφορε ουρ εστιµατορσ αρε στιλλ χονσιστεντ.
29Σινχε τηισ ινφορµατιον ισ βασεδ ον σελφ−ρεπορτεδ ρεσπονσεσ ανδ ηουσεηολδσ αρε νοτ αλωαψσ συρε αβουτ τηε

βουνδαρψ οφ ϖιλλαγεσ, ωε χηοοσε τηε τωο−κιλοµετρε ραδιυσ το ρεδυχε τηε χηανχεσ οφ ερρορ.
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χαυσαλ ε⁄εχτ οφ σιβλινγσ; ρατηερ, ωε σεεκ το σηοω τηατ ουρ µαιν ρεσυλτσ ρεµαιν υνπερτυρβεδ εϖεν

ιφ ωε αχχουντ φορ α ποσσιβλε χορρελατιον βετωεεν τηε εδυχατιον οφ πριµαρψ σχηοολ αγε χηιλδρεν

ανδ τηειρ ολδερ χουντερπαρτσ.

7 Ηετερογενειτψ οφ Ε⁄εχτσ

Ιν τηισ σεχτιον, ωε ινϖεστιγατε τηε ηετερογενειτψ οφ ιµπαχτ οφ αχχεσσ το σεχονδαρψ σχηοολσ. Το

βεγιν ωιτη, ωε ινϖεστιγατε ιφ τηε ιµπαχτ οφ βεττερ αχχεσσ το σεχονδαρψ σχηοολσ ϖαριεσ βψ τηε σιζε

οφ τηε ϖιλλαγε. Ωε δε�νε σµαλλ ϖιλλαγεσ ασ ονεσ ωηερε τηε νυµβερ οφ ηουσεηολδσ αρε λεσσ τηαν

200 ιν τηε βασε ψεαρ ανδ λαργε ϖιλλαγεσ ωηερε τηε ηουσεηολδσ αρε µορε τηαν 20030. Ωε �νδ

τηατ τηε µαργιναλ ε⁄εχτ οφ α δεχρεασε ιν τηε διστανχε το σεχονδαρψ σχηοολ ισ ποσιτιϖε φορ βοτη

σµαλλ ανδ λαργε ϖιλλαγεσ (Ταβλε 7): Ηοωεϖερ, τηε ιµπαχτ οφ χλοσερ σεχονδαρψ σχηοολσ ισ µορε

προµινεντ ον σµαλλ ϖιλλαγεσ τηαν ον λαργε ονεσ. Α υνιτ δροπ ιν διστανχε το σεχονδαρψ σχηοολσ

ραισεσ τηε σηαρε οφ ενρολµεντ ρατε βψ 0:154 ανδ τηε σηαρε οφ αττενδανχε βψ 0:156. Βυτ τηε

µαργιναλ ε⁄εχτσ ιν λαργε ϖιλλαγεσ αρε µυχη σµαλλερ: 0:054 ανδ 0:053 ρεσπεχτιϖελψ φορ ενρολµεντ

ανδ αττενδανχε. Τηεσε λαργερ µαργιναλ ε⁄εχτσ φορ σµαλλερ ϖιλλαγεσ ρεασσυρε υσ τηατ ουρ ρεσυλτσ

αρε νοτ δριϖεν βψ τηε οπενινγ οφ σεχονδαρψ σχηοολσ ιν ρεσπονσε το αβσολυτε σιζε οφ δεµανδ.

Ρατηερ, σµαλλερ ϖιλλαγεσ ωερε φυρτηερ ο⁄ φροµ σεχονδαρψ σχηοολσ ιν τηε βασε ψεαρ ανδ, τηερεφορε,

ηαϖε τηε µοστ το γαιν φροµ χηανγινγ προξιµιτψ το σεχονδαρψ σχηοολσ.

Ωε ινϖεστιγατε ωηετηερ τηε ιµπαχτ οφ αχχεσσ το σεχονδαρψ σχηοολσ ϖαριεσ ωιτη τρανσπορτ

ινφραστρυχτυρε βψ υσινγ α φορµυλατιον ωηερε ωε ιντεραχτ α δυµµψ ϖαριαβλε τηατ µεασυρεσ ιφ

τηερε ισ α βυσ στοπ ωιτηιν 1.5 κµ ραδιυσ οφ τηε ϖιλλαγε (ΒΥΣ) ωιτη τηε διστανχε το τηε νεαρεστ

σεχονδαρψ σχηοολ31. Ωε �νδ τηατ τηε ε⁄εχτ οφ α δεχρεασε ιν διστανχε ισ ινχρεασινγ ιφ τηερε ισ

α βυσ στοπ (Ταβλε 8). Τηε µαργιναλ ιµπαχτ οφ α ρεδυχτιον ιν διστανχε ιφ τηερε ισ α βυσ στοπ

ισ 0:09 ον ενρολµεντ (0:07 φορ αττενδανχε) ανδ 0:06 (0:062 φορ αττενδανχε) ωηεν τηερε ισ νο

βυσ στοπ. Τηισ ρεσυλτ µακεσ σενσε σινχε τηε διστανχε το τηε νεαρεστ σεχονδαρψ σχηοολ µεασυρεσ

τηε περχεπτιον οφ ηοω δι′χυλτ ιτ ισ το γετ το τηε νεξτ λεϖελ οφ σχηοολινγ. Ινσοφαρ ασ µοστ

χηιλδρεν ωουλδ νεεδ α βυσ το γο το τηεσε σχηοολσ, ουρ ρεσυλτσ ποιντ ουτ τηατ τηε ιµπαχτ οφ

χοντινυατιον κιχκσ ιν ωηεν τηερε ισ α χοµπλεµενταρψ βυσ σερϖιχε. Ιτ τηερεφορε ποιντσ ουτ τηε

30Ωε ρυν σεπαρατε ρεγρεσσιονσ φορ τηε τωο χλασσεσ οφ ϖιλλαγεσ ασ αλλ χοε′χιεντσ µαψ βε ϖερψ δι⁄ερεντ αχροσσ τηε

τωο χλασσεσ.
31 Ιν µοστ ρεγρεσσιονσ, ωε στρατιφψ ουρ ρεγρεσσιονσ βψ ϖαριαβλεσ δε�νεδ ατ τηε βασε ψεαρ, Ηοωεϖερ, ιν τηε χασε

οφ αχχεσσ το βυσ στοπ, ωε υσε αν ιντεραχτιον τερµ. Τηε λογιχ φορ τηισ ισ τηατ ωηιλε ϖιλλαγε σιζε χλασσι�χατιονσ αρε

στιχκψ οϖερ τιµε (σµαλλ ϖιλλαγεσ ρεµαιν σµαλλ ιν βοτη περιοδσ), αχχεσσ το βυσ στοπ ισ νοτ ανδ χηανγεσ οϖερ τιµε.

Ηενχε, χονδιτιονινγ ον τηε αχχεσσ το βυσ στοπ ιν τηε βασε ψεαρ µαψ νοτ χορρεχτλψ ρε�εχτ ρεαλιτψ ιν τηε λαττερ ψεαρ.
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νεεδ φορ δεϖελοπινγ ινφραστρυχτυρε το ρεαπ τηεσε βενε�τσ.

Εχονοµιχ τηεορψ συγγεστσ τηατ τηε ε⁄εχτ οφ αχχεσσ το σεχονδαρψ σχηοολσ σηουλδ ϖαρψ ωιτη

ωεαλτη. Ιτ ισ λικελψ τηατ α χηανγε ιν αχχεσσ χοστ ωιλλ ηαϖε α λαργερ ε⁄εχτ ον ποορ ηουσεηολδσ.

Το χηεχκ ιφ τηισ ισ ινδεεδ τρυε, ωε χαρρψ ουτ τηε ρεγρεσσιον σεπαρατελψ φορ ηουσεηολδσ ωηοσε

λανδηολδινγ ιν 1997 ωασ βελοω τηε µεδιαν λεϖελ ανδ φορ τηε ονεσ αβοϖε ιτ. Τηε ρεσυλτσ συγγεστ

τηατ ωηιλε ωε γετ σιγνι�χαντ ε⁄εχτσ φορ βοτη γρουπσ, τηε µαγνιτυδε ισ ηιγηερ φορ ηουσεηολδσ

βελοω τηε µεδιαν λεϖελ οφ λανδηολδινγ (Ταβλε 9). Τηε µαργιναλ ε⁄εχτ οφ α ονε−κιλοµετρε

δεχρεασε ιν διστανχε − ον ενρολµεντ − φορ ποορερ ηουσεηολδσ (εϖαλυατεδ ατ τηρεε κιλοµετρεσ, τηε

µεαν οφ τηε σαµπλε ιν 2007−08) ισ 0:076 (φορ αττενδανχε: 0:063). Τηε χορρεσπονδινγ µαργιναλ

ε⁄εχτ φορ ριχηερ ηουσεηολδσ (εϖαλυατεδ ατ τηε σαµπλε µεαν οφ 3.9 κµ) ισ λεσσερ ατ 0.041 (0:053

φορ αττενδανχε). Τηισ ρεσυλτ ισ ιντυιτιϖε ασ τηε χοστ οφ χοντινυεδ σχηοολινγ βινδσ µοστ φορ ποορερ

ηουσεηολδσ. Ηενχε τηε ιµπαχτ οφ ρεδυχτιον ιν διστανχε µυστ βε ηιγηερ φορ τηεµ32.

Εµπιριχαλ στυδιεσ ηαϖε οφτεν χιτεδ α στρονγ χοννεχτιον βετωεεν ηεαλτη ανδ εδυχατιον

(Μιγυελ ανδ Κρεµερ 2003). Ιν ουρ δατα σετ, ωε δο νοτ ηαϖε αντηροποµετριχ ινφορµατιον

ον χηιλδρεν φορ 1997−08. Ιν τηε αβσενχε οφ τηατ, ωε υσε τηε ιµµυνιζατιον ρεχορδ οφ ηουσεηολδσ

φορ χηιλδρεν αγεδ 0−5 χολλεχτεδ ιν 1997−0833. Ωε διϖιδε τηε ηουσεηολδσ ιντο τωο γρουπσ: τηοσε

ωηερε αλλ τηε χηιλδρεν ιν τηε ρελεϖαντ αγε γρουπ ωερε ιµµυνιζεδ ανδ τηοσε ωηερε αλλ τηε χηιλ−

δρεν ωερε νοτ ιµµυνιζεδ. Ωε �νδ τηατ ιν ηουσεηολδσ ωηερε αλλ χηιλδρεν ωερε ιµµυνιζεδ, τηε

µαργιναλ ε⁄εχτ οφ α υνιτ δεχρεασε ιν διστανχε ον ενρολµεντ (εϖαλυατεδ ατ τηε σαµπλε µεαν οφ

3:6 κµ) ισ 0:072 ωηερε ασ τηατ φορ ηουσεηολδσ ωηερε αλλ χηιλδρεν ωερε νοτ ιµµυνιζεδ (εϖαλ−

υατεδ ατ τηε σαµπλε µεαν οφ 3:5 κµ) ωασ 0:024 (Ταβλε 10). Τηε δι⁄ερενχε ιν τηε ε⁄εχτ ον

αττενδανχε ισ εϖεν λαργερ. Τηε µαργιναλ ε⁄εχτ ισ 0:075 φορ τηε ηουσεηολδσ ωηερε αλλ χηιλδρεν

ωερε ιµµυνιζεδ ωηερε ασ ιτ ισ 0:015 ιν τηε χασε οφ τηε οτηερ γρουπ. Τηισ δι⁄ερενχε µαψ ηαϖε

τωο λινκεδ εξπλανατιονσ. Φιρστ, ηουσεηολδσ ωηερε αλλ χηιλδρεν ωερε ιµµυνιζεδ µαψ ηαϖε α

ηιγηερ πρεφερενχε φορ ηεαλτη. Ανδ σινχε πρεφερενχε φορ ηεαλτη ανδ εδυχατιον αρε οφτεν λινκεδ,

τηε ηιγηερ µαργιναλ ε⁄εχτ φορ τηεσε ηουσεηολδσ µαψ ρε�εχτ τηατ. Α σεχονδ πλαυσιβλε ρεασον

χουλδ βε τηατ τηε ηεαλτη οφ χηιλδρεν ιν ηουσεηολδσ ωηιχη ηαϖε τραδιτιοναλλψ ιµµυνιζεδ χηιλδρεν

32 Ιτ ωουλδ ηαϖε βεεν ιντερεστινγ το λοοκ ατ τηε ιµπαχτ οφ δεχρεασινγ διστανχε οφ σεχονδαρψ σχηοολσ φορ ϖαριουσ

σοχιαλ γρουπσ. Ηοωεϖερ, βεχαυσε οφ τηε σµαλλ σαµπλε σιζε, ωε αρε νοτ αβλε το ρυν α ηουσεηολδ �ξεδ ε⁄εχτσ

ρεγρεσσιον φορ τηε Γενεραλ Χατεγορψ. Τηε ηουσεηολδσ ιν ουρ σαµπλε αρε πριµαριλψ φροµ Σχηεδυλεδ Χαστεσ ανδ

Οτηερ Βαχκωαρδ Χαστεσ ιν ρυραλ Υτταρ Πραδεση (ρεπρεσεντατιϖε οφ τηε χοµποσιτιον οφ τηε ρεγιον). Ωηεν ωε

ρυν ουρ ρεγρεσσιον ον τηισ συβ−σαµπλε, τηε αϖεραγε παρτιαλ ε⁄εχτ οφ α υνιτ ρεδυχτιον ιν τηε διστανχε το νεαρεστ

σεχονδαρψ σχηοολ ον ενρολµεντ οφ τηε πριµαρψ σχηοολ γοινγ χηιλδρεν ιν τηε βαχκωαρδ χοµµυνιτιεσ ισ φουνδ το

βε 0.068 (ρεσυλτσ αϖαιλαβλε ον ρεθυεστ).
33Τηε συρϖεψ ασκσ ιφ τηε χηιλδρεν ρεχειϖεδ ανψ ιµµυνιζατιον, φορ εξαµπλε, φορ Πολιο, ∆ΠΤ, Μεασλεσ.
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ισ βεττερ. Τηερεφορε, τηεψ ρεσπονδ το χηανγεσ ιν εδυχατιον οππορτυνιτιεσ βεττερ τηαν τηοσε

ωηοσε ηεαλτη ισ νοτ ασ γοοδ. Τηισ ινδιχατεσ αν ιντερεστινγ λινκ βετωεεν ηεαλτη ανδ εδυχατιοναλ

ινϖεστµεντ.

Το ινϖεστιγατε τηε ηετερογενειτψ φορ χηιλδ λεϖελ ϖαριαβλεσ, ωε τυρν το χηιλδ λεϖελ ρεγρεσσιονσ.

Ωε ηαϖε οβσερϖεδ αβοϖε τηατ τηε οϖεραλλ ρεσυλτσ δο νοτ χηανγε ωηετηερ ωε υσε ηουσεηολδ ασ

υνιτ οφ αναλψσισ ορ χηιλδρεν. Ηοωεϖερ, φορ τηισ παρτ, χηιλδ λεϖελ ρεγρεσσιονσ ηελπ υσ ινϖεστιγατε

τηε ηετερογενειτψ ωιτη ρεσπεχτ το χηιλδ λεϖελ ϖαριαβλεσ.

Ωε δεχοµποσε τηε σαµπλε ιντο τωο αγε γρουπσ, 6−7 ψεαρσ ανδ 8−10 ψεαρσ, το σεε ωηετηερ τηε

ε⁄εχτ οφ σεχονδαρψ σχηοολινγ ηασ βεεν µορε ον τηε ψουνγερ χηιλδρεν ορ τηε ολδερ ονεσ. Αχχεσσ

το σεχονδαρψ σχηοολινγ α⁄εχτσ τηε τωο γρουπσ δι⁄ερεντλψ ανδ τηε ιµπαχτσ ον αττενδανχε ανδ

ενρολµεντ αρε δι⁄ερεντ (Ταβλε 11). Ωηιλε τηε ε⁄εχτ οφ α ονε−κιλοµετρε δεχρεασε ιν διστανχε

το σεχονδαρψ σχηοολ ισ λαργερ φορ τηε ψουνγερ αγε γρουπ (µαργιναλ ε⁄εχτ οφ 0.139) τηαν φορ

τηε ολδερ αγε γρουπ (µαργιναλ ε⁄εχτ: 0.048), τηε ε⁄εχτ ον αττενδανχε ισ οπποσιτε. Ωηιλε τηε

µαργιναλ ε⁄εχτ οφ α υνιτ δροπ ιν διστανχε το σεχονδαρψ σχηοολ ισ σιγνι�χαντ φορ τηε ολδερ αγε

γρουπ (µαργιναλ ε⁄εχτ οφ 0.052), ιτ ισ ινσιγνι�χαντ φορ τηε ψουνγερ αγε γρουπ. Τηεσε ρεσυλτσ

αρε χονσιστεντ ωιτη ουρ στατεδ ηψποτηεσισ. Ηουσεηολδσ µακινγ δεχισιονσ ον ωηετηερ το σενδ

τηειρ σιξ−ψεαρ−ολδσ το πριµαρψ σχηοολ µαψ νοτ �νδ ιτ οπτιµαλ το δο σο ιφ τηεψ περχειϖε τηατ

ιτ ισ υνλικελψ τηατ τηε χηιλδ ωιλλ βε αβλε το γο το σεχονδαρψ σχηοολ, α λεϖελ ωηερε τηερε αρε

εχονοµιχ ρετυρνσ. Ονχε τηε χηιλδ ισ νοτ σεντ το σχηοολ ιν ηισ ινιτιαλ ψεαρσ, ιτ ισ λεσσ λικελψ τηατ

ηε/σηε ωιλλ βε ενρολεδ ιν α πριµαρψ σχηοολ ατ α λατερ αγε (8−10 ψεαρσ) ιν ρεσπονσε το χηανγε ιν

αχχεσσ το σεχονδαρψ σχηοολ. Ηενχε, τηε ε⁄εχτ ον ενρολµεντ ισ λαργερ φορ τηε ψουνγερ αγε γρουπ.

Τηε ρεσυλτσ ον αττενδανχε συγγεστ τηατ τηε ολδερ αγε γρουπσ σταρτ το λοσε ιντερεστ ανδ αττενδ

σχηοολ λεσσ ιφ τηερε ισ νο ποσσιβιλιτψ οφ φυτυρε χοντινυατιον. Τηισ µαψ εξπλαιν τηειρ συβσεθυεντ

δροππινγ ουτ ανδ ωηψ µανψ χηιλδρεν στοπ γοινγ το σχηοολ ωηεν τηεψ γετ ολδερ, δεσπιτε ηιγηερ

ενρολµεντ ρατεσ φορ ψουνγερ αγε γρουπσ.

Νεξτ, ωε εξαµινε ιφ τηε ε⁄εχτσ ϖαρψ βψ γενδερ. Ωηιλε διστανχε το σεχονδαρψ σχηοολσ α⁄εχτσ

ενρολµεντ φορ βοψσ (τηε ρεσυλτσ φορ αττενδανχε αρε αλσο ϖερψ χλοσε ωιτη π ϖαλυεσ οφ 0.11 ανδ

0.135 φορ τηε λινεαρ ανδ σθυαρε τερµ), τηερε αρε νο ε⁄εχτσ φορ γιρλσ (τηουγη τηε ε⁄εχτ ον τηε

λινεαρ τερµ φορ ενρολµεντ ισ χλοσε το σιγνι�χανχε ωιτη α π ϖαλυε οφ 0.138; Ταβλε 12). Τηισ

δι⁄ερεντιαλ ιµπαχτ ηασ τωο εξπλανατιονσ.

Φιρστ, ρεχαλλ τηατ ωε ηψποτηεσιζε τηατ τηε ε⁄εχτ οφ σεχονδαρψ σχηοολινγ χοµεσ φροµ τηε

ποσσιβιλιτψ το εαρν εχονοµιχ ρετυρνσ αφτερ σχηοολινγ. Ηοωεϖερ, ιν ρυραλ αρεασ, ιτ ισ λεσσ λικελψ φορ
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εδυχατεδ ωοµεν το σεεκ ϕοβσ34. Τηερεφορε, τηε ε⁄εχτ οφ χοντινυατιον σεεµσ το βε ρεστριχτεδ το

βοψσ. Σεχονδ, ιτ ισ ποσσιβλε τηατ διστανχεσ το σεχονδαρψ σχηοολσ αρε στιλλ φαρ, αλτηουγη τηεψ ηαϖε

γονε δοων. Ιτ ισ ωελλ κνοων τηατ παρεντσ δο νοτ σενδ γιρλσ τοο φαρ φροµ τηε ϖιλλαγε. Τηερεφορε,

ιτ µαψ βε τηε χασε τηατ τηε διστανχεσ αρε συχη τηατ τηισ ε⁄εχτ ηασ νοτ κιχκεδ ιν φορ γιρλσ.

8 Εξτενδινγ Ηψποτηεσισ το α Νατιοναλλψ Ρεπρεσεντατιϖε Συρϖεψ

Ιτ µαψ βε χοντενδεδ τηατ ουρ ρεσυλτσ αρε σπεχι�χ το τηε σµαλλ παρτ οφ Ινδια τηατ ουρ σαµπλε

ρεπρεσεντσ. Τηερεφορε, ιν τηισ σεχτιον, ωε προϖιδε αδδιτιοναλ εϖιδενχε τηατ συγγεστσ τηατ ουρ

(θυαλιτατιϖε) ρεσυλτσ αρε γενεραλ. Ωε δο σο βψ αναλψζινγ τηε σαµε ε⁄εχτ υσινγ α χροσσ σεχτιοναλ

σαµπλε φορ ρυραλ Ινδια χολλεχτεδ βψ τηε Νατιοναλ Σαµπλε Συρϖεψ. Τηε Νατιοναλ Σαµπλε Συρϖεψ

Οργανιζατιον (ΝΣΣΟ) χονδυχτσ νατιοναλλψ ρεπρεσεντατιϖε ηουσεηολδ συρϖεψσ ον ∀παρτιχιπατιον

ανδ εξπενδιτυρε ιν εδυχατιον∀ ονχε ιν 10 ψεαρσ. Ωε υσε τηε µοστ ρεχεντ εδυχατιον συρϖεψ (64τη

ρουνδ) βψ ΝΣΣΟ χονδυχτεδ ιν 2007−0835. ∆εταιλεδ ινφορµατιον αβουτ τηε σχηοολινγ στατυσ οφ

εαχη χηιλδ ιν α ηουσεηολδ ισ ρεπορτεδ ιν τηε δατασετ. Τηε δατασετ αλσο χονταινσ στανδαρδ

σοχιοεχονοµιχ χηαραχτεριστιχσ οφ τηε ηουσεηολδ. Χρυχιαλ το τηε παπερ, ιτ χονταινσ ινφορµατιον

ον κεψ ϖαριαβλεσ οφ ιντερεστ: διστανχε το τηε νεαρεστ πριµαρψ, υππερ−πριµαρψ ανδ σεχονδαρψ

σχηοολ φορ εαχη ηουσεηολδ. Τηισ ινφορµατιον αλλοωσ υσ το εξαµινε τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν

διστανχε το τηε νεαρεστ σεχονδαρψ σχηοολ ανδ πριµαρψ σχηοολ παρτιχιπατιον.

Χονσιστεντ ωιτη τηε αναλψσισ αβοϖε, ωε ρεστριχτ ουρ αναλψσισ το χηιλδρεν αγεδ 6−10 ψεαρσ. Τηε

αϖεραγε σηαρε οφ χηιλδρεν ενρολεδ ιν α ηουσεηολδ ισ 89.7 περχεντ ωηιλε τηε αϖεραγε αττενδανχε

σηαρε ισ 89.5 περχεντ36. Τηε αχχεσσ το σεχονδαρψ σχηοολινγ ισ ηετερογενεουσ αχροσσ ρυραλ Ινδια37.

Ωηιλε 30.79 περχεντ οφ τηε ηουσεηολδσ ηαϖε α σεχονδαρψ σχηοολ ωιτηιν 1 κµ, φορ 17.08 περχεντ

οφ τηε ηουσεηολδσ τηε νεαρεστ σεχονδαρψ σχηοολ ισ λοχατεδ ατ α διστανχε οφ µορε τηαν 5 κµ.

Αναλογουσ το τηε αναλψσισ αβοϖε, ωε ρεγρεσσ τηε προπορτιον οφ χηιλδρεν ενρολεδ (αττενδινγ)

ον ινδιϖιδυαλ χηαραχτεριστιχσ (αϖεραγεδ ατ τηε ηουσεηολδ λεϖελ): Αγε, Αγε2; σηαρε οφ µαλε χηιλ−

δρεν: ΜΑΛΕ; ηουσεηολδ χηαραχτεριστιχσ: Α δυµµψ ϖαριαβλε ρεπρεσεντινγ ωηετηερ τηε ηουσε−

34Τηισ ωασ αλσο ποιντεδ ουτ βψ Ηαζαρικα (2001).
35Υνλικε ιν 64τη ρουνδ, τηε εαρλιερ ΝΣΣΟ εδυχατιον συρϖεψσ διδ νοτ ηαϖε ινφορµατιον ον διστανχε ϖαριαβλεσ

φορ ποστ−πριµαρψ σχηοολσ. Τηερεφορε, ονλψ α στατιχ χροσσ−σεχτιοναλ αναλψσισ ισ ποσσιβλε υσινγ τηε ΝΣΣ δατα.
36Τηε εστιµατεδ ενρολµεντ ρατε φορ τηεσε χηιλδρεν ατ τηε αλλ Ινδια λεϖελ (ρυραλ) ισ 89 περχεντ; (βοψσ: 90.36

περχεντ, γιρλσ: 87.42 περχεντ). Αττενδανχε ρατεσ δο νοτ δι⁄ερ µυχη φροµ τηε ενρολµεντ �γυρεσ: οϖεραλλ ιτ ισ

88.76 περχεντ (βοψσ: 90.18 περχεντ, γιρλσ: 87.12 περχεντ).
37ΝΣΣ δατα ϖαλιδατε ουρ χλαιµ τηατ α µαϕοριτψ οφ τηε ποπυλατιον ηαϖε εασψ αχχεσσ το πριµαρψ σχηοολσ. Τηε

νεαρεστ πριµαρψ σχηοολ ισ ατ α διστανχε λεσσ τηαν 1 κµ φορ 91.88 περχεντ οφ τηε ηουσεηολδσ.
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ηολδ ηεαδ ισ λιτερατε: ΗΗ_ΛΙΤ; α δυµµψ ϖαριαβλε ρεπρεσεντινγ ωηετηερ τηε ηουσεηολδ ηεαδ

ισ φεµαλε: ΗΗ_ΦΕΜ; ηουσεηολδ σιζε, δυµµψ ϖαριαβλεσ ρεπρεσεντινγ λανδ χατεγοριεσ, δυµµψ

ϖαριαβλε ρεπρεσεντινγ ωηετηερ τηε ηουσεηολδ ισ α Μυσλιµ: ΜΥΣΛΙΜ; δυµµψ ϖαριαβλεσ ρεπ−

ρεσεντινγ σοχιαλ γρουπσ, διστανχε δυµµψ ϖαριαβλεσ φορ πριµαρψ σχηοολ (ΠΡΙΜ) ανδ σεχονδαρψ

σχηοολ (ΣΕΧ)38: Ωε χοντρολ φορ συβ−ρεγιοναλ δι⁄ερενχεσ βψ υσινγ δυµµψ ϖαριαβλεσ. Ωηιλε τηε

αττεµπτ ηασ βεεν το κεεπ τηε σαµε σετ οφ ϖαριαβλεσ ασ τηε αναλψσισ αβοϖε, ωε αρε χονστραινεδ

βψ τηε ϖαριαβλεσ αϖαιλαβλε ιν τηε δατα σετ. Φορ εξαµπλε ωε χαννοτ χοντρολ φορ τηε θυαλιτψ οφ τηε

ϖιλλαγε πριµαρψ σχηοολ ορ ανψ οτηερ αχχεσσ ϖαριαβλε.

Ιτ ισ ιµπορταντ το βεγιν βψ τηε ρεµαρκ τηατ τηε ρεσυλτσ σηουλδ βε τρεατεδ ασ ονλψ συγγεστιϖε.

Γιϖεν τηε χροσσ σεχτιοναλ νατυρε οφ δατα, ωε δο νοτ µακε ανψ χλαιµσ ον χαυσαλιτψ. Ινδεεδ τηε

εαρλιερ παρτ οφ ουρ παπερ σηοωσ τηε ιµπορτανχε οφ τηε πανελ στρυχτυρε. Τηε ρεσυλτσ ηερε αρε

προϖιδεδ το ινδιχατε τηατ τηε ρεσυλτσ φροµ τηε πρεϖιουσ σεχτιον αρε νοτ σπεχι�χ το ουρ σαµπλε

βυτ αρε χονσιστεντ ωιτη χορρελατιονσ οβσερϖεδ ιν α νατιοναλλψ ρεπρεσεντατιϖε σαµπλε.

Ωε προϖιδε τωο σετσ οφ ρεσυλτσ ιν Ταβλε 13. Τηε �ρστ χολυµν χορρεσπονδσ το τηε προπορτιον

οφ χηιλδρεν ιν τηε 6−10 αγε γρουπ ενρολεδ ιν σχηοολ ανδ τηε σεχονδ χολυµν το τηε προπορτιον οφ

χηιλδρεν ιν τηε 6−10 αγε γρουπ ωηο αττενδ σχηοολ. Ωε δο νοτ φοχυσ ασ µυχη ον οτηερ ϖαριαβλεσ

βυτ τηειρ ρεσυλτσ αρε ασ εξπεχτεδ39. Μοϖινγ το τηε ϖαριαβλεσ οφ ιντερεστ, ωε �νδ τηατ διστανχε το

πριµαρψ σχηοολσ ισ στιλλ αν ιµπορταντ χο−ϖαριατε οφ ενρολµεντ ανδ αττενδανχε. ∆εσπιτε σχηεµεσ

τηατ ταργετ πριµαρψ σχηοολινγ, ινχλυδινγ µασσιϖε ινϖεστµεντ ιν σχηοολ ινφραστρυχτυρε, τηισ ρεσυλτ

ποιντσ το τηε νεεδ φορ µορε πριµαρψ σχηοολσ. Ωε �νδ τηατ ιφ τηε πριµαρψ σχηοολ ισ βετωεεν

38Τηε διστανχε χατεγοριεσ αρε σπεχι�εδ ιν τηε Νατιοναλ Σαµπλε Συρϖεψ.
39Ωε �νδ τηατ αγε (Αγε) ηασ τηε υσυαλ ινχρεασινγ ανδ χονχαϖε ρελατιονσηιπ ωιτη ενρολµεντ. Σινχε σοµε

χηιλδρεν σταρτ σχηοολ λατε, µορε χηιλδρεν αρε φουνδ ενρολεδ ιν σχηοολ ασ ονε ραισεσ τηε αγε ατ ινιτιαλ ινδυχτιον

αγεσ. Ηοωεϖερ, αφτερ α χερταιν αγε, τηεψ αρε µορε λικελψ το δροπ ουτ. Τηε προπορτιον οφ µαλεσ αµονγ χηιλδρεν

(Μαλε) ισ ποσιτιϖε ανδ σιγνι�χαντ, ηιντινγ τηατ τηε γαπ βετωεεν βοψσ ανδ γιρλσ ιν πριµαρψ σχηοολινγ στιλλ εξιστσ.

Αµονγ ηουσεηολδ λεϖελ ϖαριαβλεσ, ωε �νδ τηατ τηε πρεσενχε οφ α λιτερατε ηεαδ ινχρεασεσ Σ βψ 11 περχενταγε ποιντσ

ωηιλε τηε πρεσενχε οφ α φεµαλε ηεαδ ινχρεασεσ τηε προπορτιον βψ 2.4 περχενταγε ποιντσ. Ηουσεηολδσ ωιτη γρεατερ

λανδ οωνερσηιπ ηαϖε ηιγηερ ενρολµεντ, ποιντινγ ουτ τηατ ριχηερ ηουσεηολδσ αρε µορε λικελψ το σενδ χηιλδρεν το

σχηοολ δεσπιτε φρεε εδυχατιον. Ηουσεηολδσ ωιτη λανδ οωνερσηιπ οφ 0.05 το ονε αχρε ηαϖε 3 περχενταγε ποιντσ

ηιγηερ προπορτιον οφ χηιλδρεν ενρολλεδ τηαν ηουσεηολδσ ωιτη λεσσ τηαν 0.05 αχρε οφ λανδ (τηε ρεφερενχε χατεγορψ).

Ηουσεηολδσ ωιτη µορε τηαν ονε αχρε οφ λανδ ηαϖε 5 περχενταγε ποιντσ ηιγηερ προπορτιον οφ χηιλδρεν ενρολλεδ

ιν σχηοολ ασ χοµπαρεδ το τηε ρεφερενχε χατεγορψ. Α γρεατερ ηουσεηολδ σιζε, ρε�εχτινγ α σθυεεζε ον ηουσεηολδ

ρεσουρχεσ, χαυσεσ α λοωερ σηαρε οφ ενρολµεντ. Μυσλιµσ ηουσεηολδσ ηαϖε 7 περχενταγε ποιντσ λεσσερ χηιλδρεν

ενρολλεδ ιν ηουσεηολδσ τηαν οτηερ ρελιγιουσ γρουπσ. Σχηεδυλε τριβεσ αρε τηε λεαστ λικελψ το βε ενρολλεδ ιν σχηοολ,

ωιτη τηε σµαλλεστ Σ, φολλοωεδ βψ Σχηεδυλε Χαστε ωηο ηαϖε 3.9 περχενταγε ποιντσ λεσσερ Σ τηαν τηε ρεφερενχε

χατεγορψ (Γενεραλ χαστε).
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ονε ανδ �ϖε κιλοµετρεσ αωαψ, τηε προπορτιον οφ χηιλδρεν ενρολεδ φαλλσ βψ 1.6 περχενταγε ποιντσ

τηαν ωηεν πριµαρψ σχηοολσ αρε λεσσ τηαν ονε κιλοµετρε αωαψ. Τηισ προπορτιον φαλλσ βψ 17

περχενταγε ποιντσ ιφ πριµαρψ σχηοολσ αρε µορε τηαν �ϖε κιλοµετρεσ αωαψ. Ιν τηισ χασε, τηε

α⁄εχτ ον αττενδανχε ισ εϖεν µορε ωιτη α 19.2 περχενταγε φαλλ ασ χοµπαρεδ το τηε ρεφερενχε

αχχεσσ χατεγορψ. Τηισ ρεσυλτ ισ δι⁄ερεντ φροµ τηε ρεσυλτ φροµ ουρ σαµπλε σινχε τηερε ισ µορε

ηετερογενειτψ ιν τηε αλλ Ινδια σαµπλε.

Νεξτ ωε τυρν το τηε ρεσυλτσ φορ διστανχε το σεχονδαρψ σχηοολσ. Ωε �νδ τηατ σεχονδαρψ σχηοολσ

ηαϖε νο δισχερνιβλε δι⁄ερεντιαλ ιµπαχτ ον πριµαρψ σχηοολινγ ιφ τηεψ αρε ατ α διστανχε οφ ονε το

�ϖε κιλοµετρεσ τηαν ωηεν τηε σχηοολ ισ ωιτηιν α ονε−κιλοµετρε ραδιυσ (τηε ρεφερενχε χατεγορψ).

Ηοωεϖερ, ιφ σεχονδαρψ σχηοολσ αρε µορε τηαν �ϖε κιλοµετρεσ αωαψ φροµ τηε ηουσεηολδ, τηεν

τηισ ισ ασσοχιατεδ ωιτη α 2.5 περχενταγε−ποιντ λοωερ σηαρε οφ ενρολεδ χηιλδρεν. Τηισ σεεµσ το

ινδιχατε α λινκ βετωεεν σεχονδαρψ σχηοολινγ ανδ πριµαρψ εδυχατιον ενρολµεντ. Τηισ νεγατιϖε

παρτιαλ χορρελατιον βετωεεν διστανχε το σεχονδαρψ σχηοολσ ανδ ενρολµεντ/ αττενδανχε ισ α στρονγ

ινδιχατιον τηατ ουρ ηψποτηεσισ µαψ ηολδ φορ µοστ οφ ρυραλ Ινδια.

9 Χονχλυσιον

Υνιϖερσαλ πριµαρψ εδυχατιον ηασ βεεν α στατεδ αιµ οφ δεϖελοπµεντ πολιχψ εξπερτσ ασ ωελλ ασ

οφ γοϖερνµεντσ. Πολιχιεσ το ιµπροϖε ουτχοµε φορ πριµαρψ εδυχατιον ηαϖε λαργελψ φοχυσσεδ ον

αχχεσσ το πριµαρψ σχηοολσ. Ιν ρεχεντ ψεαρσ, τηισ εµπηασισ ηασ µοϖεδ το θυαλιτψ οφ εδυχατιον

ωιτη ε⁄ορτσ βεινγ µαδε το ιµπροϖε τηε θυαλιτψ οφ τεαχηερσ. Ηοωεϖερ, α κεψ χοµπονεντ τηατ

δριϖεσ τηε δεχισιον οφ ηουσεηολδσ το σενδ χηιλδρεν το σχηοολ ισ τηε εχονοµιχ ρετυρνσ το σχηοολινγ.

Τηισ παπερ βυιλδσ ον ρεχεντ ωορκ ιν τηε λιτερατυρε ον τηε εχονοµιχσ οφ εδυχατιον τηατ σηοωσ

τηατ τηε περχειϖεδ (ρεαλ, ιν µανψ χασεσ) ρετυρνσ το εδυχατιον αρε χονϖεξ. Ωε ποσιτ τηατ ιφ

τηισ ισ τρυε, ιτ ισ πλαυσιβλε τηατ εδυχατιον ινϖεστµεντ ισ λυµπψ − τηατ το ελιχιτ προ�ταβλε ρετυρνσ

φροµ εδυχατιον, ηουσεηολδσ ηαϖε το ινϖεστ ιν τηειρ χηιλδ�σ εδυχατιον υντιλ τηεψ πασσ ηιγη σχηοολ.

Ηουσεηολδσ τακε ιντο αχχουντ τηε χοστ οφ ποστ−πριµαρψ σχηοολινγ ιν µακινγ δεχισιονσ ατ εϖεν

τηε πριµαρψ λεϖελ. Α µαϕορ χοµπονεντ οφ τηε χοστ οφ ποστ πριµαρψ σχηοολινγ ισ διστανχε το

σεχονδαρψ σχηοολσ. Τηισ παπερ εξπλορεσ ωηετηερ αχχεσσ το σεχονδαρψ σχηοολσ α⁄εχτσ πριµαρψ

σχηοολινγ.

Ωε εστιµατε τηε σιγνι�χανχε οφ τηε ηψποτηεσιζεδ ρελατιον υσινγ α πανελ δατα σετ ον ηουσε−

ηολδσ φροµ 43 ϖιλλαγεσ ιν Υτταρ Πραδεση, α στατε ιν Ινδια ωηερε πριµαρψ σχηοολινγ ισ φαρ φροµ

υνιϖερσαλ. Ωε �νδ τηατ τηε διστανχε το τηε νεαρεστ σεχονδαρψ σχηοολ ισ ινδεεδ α σιγνι�χαντ

δετερµιναντ οφ πριµαρψ σχηοολ ενρολµεντ ανδ αττενδανχε. Τηε µαργιναλ ε⁄εχτ ον τηε προπορ−

21



τιον οφ χηιλδρεν ιν α ηουσεηολδ ενρολεδ ιν α πριµαρψ σχηοολ, φροµ α ονε−κιλοµετρε δεχρεασε ιν

διστανχε το σεχονδαρψ σχηοολ, εϖαλυατεδ ατ τηε µεαν διστανχε ιν 2007−08 (3:34 κµ) ισ 0:065:

Τηε µαργιναλ ε⁄εχτ ον αττενδανχε ισ σλιγητλψ λοωερ ατ 0:060.

Φυρτηερ, το τεστ ωηετηερ ουρ ρεσυλτσ αρε δριϖεν βψ ενδογενουσ πλαχεµεντ οφ σεχονδαρψ

σχηοολσ, ωε ρυν α 2 ΣΛΣ εστιµατιον υσινγ ϖιλλαγε ποπυλατιον ανδ αν ινδεξ οφ αχχεσσ το ιν−

φραστρυχτυρε φαχιλιτιεσ (τηατ δο νοτ διρεχτλψ α⁄εχτ σχηοολινγ) ασ ινστρυµεντσ. Ωε ασσυµε τηατ

χηανγινγ ϖιλλαγε σιζε µαψ α⁄εχτ τηε πλαχεµεντ οφ σχηοολσ βψ προϖιδινγ α βιγγερ µαρκετ. Χηανγ−

ινγ αχχεσσ το ινφραστρυχτυρε (ιν τηε σπιριτ οφ πρεϖιουσ ρεσεαρχη βψ Λαϖψ, 1996) ισ αλσο υσεδ ασ αν

ινστρυµεντ, αλτηουγη τηε ρεσυλτσ δο νοτ χηανγε ιφ ωε δροπ τηισ ινστρυµεντ. Ωε �νδ τηατ ουρ

ρεσυλτσ αρε ροβυστ το ινστρυµεντατιον; ινδεεδ, ιφ ανψτηινγ, τηε υν−ινστρυµεντεδ ρεσυλτσ σλιγητλψ

υνδερεστιµατε ουρ ρεσυλτσ ιν τερµσ οφ αττενδανχε. Τηατ σεχονδαρψ σχηοολ πλαχεµεντ µαψ βε α

νον ισσυε − ονχε ωε χοντρολ φορ ϖιλλαγε ε⁄εχτσ βψ ουρ πανελ στρυχτυρε − ισ νοτ ιµπλαυσιβλε σινχε

σεχονδαρψ σχηοολσ δο νοτ περ σε οπεν υπ φορ ονε ϖιλλαγε ανδ αρε τηερεφορε νοτ α⁄εχτεδ βψ α

ηουσεηολδ�σ δεµανδ φορ πριµαρψ σχηοολινγ.

Νεξτ, ουρ παπερ αλσο �νδσ τηατ τηε ιµπαχτ οφ σεχονδαρψ σχηοολσ ιν τηε ϖιχινιτψ ισ δριϖεν βψ

τηε ποσσιβιλιτψ οφ χοντινυατιον ανδ νοτ µερελψ βεχαυσε σεχονδαρψ σχηοολσ µαψ προϖιδε βεττερ

θυαλιτψ εδυχατιον ατ τηε πριµαρψ λεϖελ. Ιν ϖιλλαγεσ τηατ δο νοτ ηαϖε σεχονδαρψ σχηοολσ, τηε

µαργιναλ ιµπαχτ ον τηε σηαρε οφ ενρολµεντ ιν τηε ϖιλλαγε πριµαρψ σχηοολ φροµ α ρεδυχτιον ιν

διστανχε το σεχονδαρψ σχηοολ τυρνσ ουτ το βε 0.27 (τηε µεαν διστανχε το νεαρεστ σεχονδαρψ

σχηοολσ ισ 5.4 φορ συχη ϖιλλαγεσ ιν 2007−08). Ιν τηε χασε οφ σηαρε οφ αττενδανχε ιν τηε λοχαλ

ϖιλλαγε σχηοολ, τηισ ιµπαχτ ισ 0.31. Τηισ συγγεστσ τηατ τηε ε⁄εχτ ον πριµαρψ σχηοολινγ ουτχοµεσ

ισ δριϖεν βψ χοντινυατιον ποσσιβιλιτιεσ. Ωε αλσο ρυλε ουτ τηε ποσσιβιλιτψ οφ οτηερ πατηωαψσ

χονφουνδινγ τηε ε⁄εχτ. Φορ εξαµπλε, ιτ ισ νοτ τηε χασε τηατ τηε ε⁄εχτ δισαππεαρσ ιφ ωε αχχουντ

φορ τηε φαχτ τηατ χηιλδρεν στυδψινγ ιν σεχονδαρψ σχηοολσ µεντορ τηειρ ψουνγερ σιβλινγσ το γο το

πριµαρψ σχηοολσ.

Ωε �νδ τηατ τηε ιµπαχτ οφ σεχονδαρψ σχηοολσ ισ ηετερογενεουσ. Τηε ιµπαχτ ισ γρεατερ

ωηεν τηερε ισ α χοµπλεµενταρψ βυσ στοπ χλοσε το τηε ϖιλλαγε ανδ τηε σµαλλερ τηε ϖιλλαγεσ ιν

τηε βασελινε συρϖεψ, τηε γρεατερ τηε ε⁄εχτ. Ωε �νδ τηατ ηουσεηολδσ τηατ λιε ιν τηε βοττοµ ηαλφ

οφ τηε βασελινε λανδ διστριβυτιον αρε α⁄εχτεδ µορε. Ωε αλσο �νδ τηατ ηουσεηολδσ τηατ ηαϖε

ιµµυνιζεδ αλλ τηειρ χηιλδρεν ρεαχτ µορε το τηε δεχρεασε ιν διστανχε. Τηισ συγγεστσ τηατ τηε

αβιλιτψ το ρεσπονδ το βεττερ σχηοολινγ οππορτυνιτιεσ δεπενδ ον ηεαλτη ουτχοµεσ οφ χηιλδρεν.

Ιντερεστινγλψ, ωε �νδ τηατ τηε ε⁄εχτ ισ λαργερ φορ ενρολµεντ οφ χηιλδρεν αγεδ 6−7 ψεαρσ; ηοωεϖερ,

φορ τηε χηιλδρεν αγεδ 8−10, τηε ε⁄εχτ ισ λαργερ φορ τηειρ αττενδανχε. Ωε �νδ τηε ε⁄εχτ ισ λαργερ
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φορ βοψσ τηαν φορ γιρλσ. Τηισ ισ αγαιν χονσιστεντ ωιτη ουρ ηψποτηεσισ σινχε ωορκ παρτιχιπατιον

ρατε αµονγ µεν ισ λαργερ τηαν φορ ωοµεν. Σο µεν αρε µορε λικελψ το ρεαπ εχονοµιχ βενε�τσ

φροµ ρεαχηινγ σεχονδαρψ σχηοολσ.

Ωηιλε τηεσε ρεσυλτσ αρε οβταινεδ φορ α σαµπλε οφ 43 ϖιλλαγεσ ιν α ποορ παρτ οφ Ινδια, ουρ

ηψποτηεσισ µαψ βε µυχη µορε γενεραλ. ∆εσπιτε τηε οµισσιον οφ σοµε κεψ ϖαριαβλεσ ιν α να−

τιοναλλψ ρεπρεσεντατιϖε συρϖεψ (Νατιοναλ Σαµπλε Συρϖεψ 2007−08), ωε ρυν α σιµπλε ρεγρεσσιον

το σηοω τηατ τηερε ισ α νεγατιϖε χορρελατιον νατιοναλλψ βετωεεν αχχεσσ το σεχονδαρψ σχηοολσ ανδ

πριµαρψ σχηοολινγ ενρολµεντ (ανδ αττενδανχε). Χοντρολλινγ φορ διστανχε το πριµαρψ σχηοολσ, ωε

�νδ τηατ ιφ σεχονδαρψ σχηοολσ αρε µορε τηαν �ϖε κιλοµετρεσ αωαψ, τηερε ισ α 2.5 περχενταγε−ποιντ

δεχρεασε ιν σηαρε οφ πριµαρψ ενρολεδ χηιλδρεν.

Ιν λιγητ οφ τηεσε ρεσυλτσ, ουρ παπερ συγγεστσ τηατ αχχεσσ το ποστ−πριµαρψ σχηοολσ ισ ιµπορ−

ταντ φορ µεετινγ πριµαρψ σχηοολινγ οβϕεχτιϖεσ. Ωηιλε ον τηε ονε ηανδ ιτ χαν βε αργυεδ τηατ

σεχονδαρψ σχηοολσ ωιλλ οπεν υπ πριϖατελψ ασ σοον ασ ενουγη χηιλδρεν αρε πριµαρψ εδυχατεδ, τηισ

χριτιχαλ µασσ οφ πριµαρψ εδυχατεδ χηιλδρεν µαψ νεϖερ δεϖελοπ ιν µανψ παρτσ οφ τηε δεϖελοπινγ

ωορλδ. Ιν τηε αβσενχε οφ χοντινυατιον ποσσιβιλιτιεσ, ηουσεηολδσ µαψ πυλλ τηειρ χηιλδρεν ουτ οφ

πριµαρψ σχηοολσ. Τηυσ, αλλ λεϖελσ οφ σχηοολινγ νεεδ το βε δεϖελοπεδ ανδ αχχεσσιβλε ατ τηε σαµε

τιµε το αχηιεϖε υνιϖερσαλ εδυχατιον.
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Figure 1: Average distance to nearest school from the village

Figure 2: Histogram and Kernel Density Estimate of change
in distance to nearest secondary school



Table 1: Household level regressions for effect of distance to secondary school on primary school participation

Household Fixed Effects Village Fixed Effects
Enrollment Attendance Enrollment Attendance

(1) (2) (3) (4)
PRIM 0.029 0.047 -0.007 -0.014

(0.531) (0.393) (0.876) (0.747)
SEC -0.12 -0.115 -0.078 -0.063

(0.000)*** (0.000)*** (0.000)*** (0.003)***
SEC2 0.008 0.008 0.006 0.004

(0.000)*** (0.000)*** (0.000)*** (0.005)***
Male 0.082 0.035 0.041 0.01

(0.181) (0.572) (0.245) (0.780)
Age -0.059 -0.097 0.229 0.17

(0.818) (0.724) (0.177) (0.328)
Age2 0.005 0.008 -0.012 -0.008

(0.737) (0.631) (0.249) (0.444)
LIT MOM 0.045 0.031 0.059 0.071

(0.583) (0.719) (0.078)* (0.050)**
HH Lit 0.049 0.02 0.14 0.14

(0.549) (0.811) (0.000)*** (0.000)***
HH Fem 0.058 0.042 0.109 0.093

(0.519) (0.639) (0.052)* (0.099)*
Household size -0.008 -0.009 -0.005 -0.004

(0.409) (0.362) (0.243) (0.340)
Land 0.002 0.002 0.007 0.007

(0.569) (0.499) (0.001)*** (0.000)***
Caste (SC/ST) - - -0.071 -0.047

(0.152) (0.372)
Caste (Backward) - - -0.007 0.016

(0.868) (0.736)
Muslim - - -0.007 0.023

(0.922) (0.761)
DTERCILE

2
0.075 0.048 0.028 -0.03
(0.329) (0.580) (0.694) (0.672)

DTERCILE
3

0.248 0.149 0.119 -0.009
(0.036)** (0.244) (0.259) (0.931)

OFF FARM 0.004 0.004 0.004 0.003
(0.091)* (0.075)* (0.040)** (0.093)*

DistHQ * t 0.001 -0.001 -0.002 -0.003
(0.785) (0.732) (0.461) (0.165)

DROAD
2

(Katcha) 0.443 0.473 0.286 0.253
(0.003)*** (0.003)*** (0.018)** (0.041)**

DROAD
3

(Paved) 0.511 0.5 0.308 0.228
(0.002)*** (0.004)*** (0.021)** (0.098)*

DROAD
4

(Pucca) 0.186 0.22 0.206 0.186
(0.148) (0.086)* (0.033)** (0.053)*

Time 0.256 0.42 0.055 0.202
(0.151) (0.016)** (0.779) (0.290)

Constant 0.447 0.547 -0.591 -0.196
(0.662) (0.624) (0.415) (0.792)

District Specific Time Trends Yes Yes Yes Yes
Village Fixed Effects Yes Yes Yes Yes
Household Fixed Effects Yes Yes No No
Observations 420 420 748 748
Number of Households 210 210 538 538
R-squared 0.251 0.275 0.253 0.267

Notes: Robust p values in brackets. * significant at 10%; ** significant at 5%; ***
significant at 1%.



Table 2: Household level fixed effects instrumental variables (2SLS) estimation

Enrollment Attendance
(1) (2)

PRIM 0.04 0.056
(0.466) (0.402)

SEC -0.123 -0.162
(0.076)* (0.027)**

SEC2 0.009 0.011
(0.026)** (0.010)**

Other Covariates Yes Yes
District Specific Time Trends Yes Yes
Household Fixed Effects Yes Yes
Observations 420 420
Number of Households 210 210

Notes: Robust p values in brackets. * significant at 10%;
** significant at 5%; *** significant at 1%. The regressors
SEC and SEC2 are instrumented by village population and
an index capturing access to infrastructure at the village level.
This village access to infrastructure index is constructed by
principal component analysis of four variables: distance to the
nearest telephone service, police station, PDS and bank.

Table 3: Child level regressions

Enrollment Attendance Enrollment Attendance
(1) (2) (3) (4)

PRIM 0.039 0.043 0.001 -0.018
(0.382) (0.408) (0.975) (0.626)

SEC -0.12 -0.115 -0.076 -0.059
(0.000)*** (0.000)*** (0.000)*** (0.001)***

SEC2 0.008 0.008 0.005 0.004
(0.000)*** (0.000)*** (0.000)*** (0.004)***

Other Covariates Yes Yes Yes Yes
District Specific Time Trends Yes Yes Yes Yes
Village Fixed Effects Yes Yes Yes Yes
Household Fixed Effects Yes Yes No No
Observations 1271 1271 1271 1271
R-squared 0.674 0.673 0.235 0.241

Notes: Robust p values in brackets. * significant at 10%; ** significant at 5%; ***
significant at 1%.



Table 4: Results with distance dummies for secondary school

Enrollment Attendance
(1) (2)

PRIM 0.0005 0.028
(0.992) (0.628)

SEC (1km ≤ d < 5km) -0.449 -0.491
(0.012)** (0.004)***

SEC (d ≥ 5km) -0.387 -0.391
(0.000)*** (0.001)***

Other Covariates Yes Yes
District Specific Time Trends Yes Yes
Household Fixed Effects Yes Yes
Observations 420 420
Number of Households 210 210
R-squared 0.225 0.259

Notes: Robust p values in brackets. * significant at 10%; **
significant at 5%; *** significant at 1%.

Table 5: Effects of change in secondary-school-distance outside village on primary-school-participation within
village

Enrollment Attendance
(1) (2)

PRIM -0.117 -0.05
(0.508) (0.784)

SEC -0.423 -0.476
(0.000)*** (0.000)***

SEC2 0.014 0.015
(0.000)*** (0.000)***

Other Covariates Yes Yes
District Specific Time Trends Yes Yes
Household Fixed Effects Yes Yes
Observations 212 212
Number of Households 106 106
R-squared 0.29 0.277

Notes: Robust p values in brackets. * significant at 10%; **
significant at 5%; *** significant at 1%.



Table 6: Effects after controlling for sibling externality

Enrollment Attendance
(1) (2)

PRIM 0.029 0.046
(0.532) (0.397)

SEC -0.12 -0.117
(0.000)*** (0.000)***

SEC2 0.008 0.008
(0.000)*** (0.000)***

SEC SIBLING -0.0001 0.028
(0.998) (0.504)

Other Covariates Yes Yes
District Specific Time Trends Yes Yes
Household Fixed Effects Yes Yes
Observations 420 420
Number of Households 210 210
R-squared 0.251 0.276

Notes: Robust p values in brackets. * significant at 10%; **
significant at 5%; *** significant at 1%.

Table 7: Effects in small and large villages

Small Villages Large Villages
Enrollment Attendance Enrollment Attendance

(1) (2) (3) (4)
PRIM 0.093 -0.173 0.174 0.181

(0.584) (0.384) (0.188) (0.151)
SEC -0.704 -0.886 -0.088 -0.087

(0.015)** (0.002)*** (0.055)* (0.060)*
SEC2 0.067 0.089 0.006 0.006

(0.019)** (0.002)*** (0.130) (0.129)
Other Covariates Yes Yes Yes Yes
District Specific Time Trends Yes Yes Yes Yes
Household Fixed Effects Yes Yes Yes Yes
Observations 164 164 256 256
Number of Households 82 82 128 128
R-squared 0.338 0.351 0.295 0.352

Notes: Robust p values in brackets. * significant at 10%; ** significant at 5%; ***
significant at 1%. Small (large) villages are defined as villages where the number of
households were less (more) than 200 in 1997-98.



Table 8: Effect of access to secondary school depending on village access to bus stop

Enrollment Attendance
(1) (2)

PRIM 0.047 0.072
(0.338) (0.202)

SEC -0.135 -0.137
(0.000)*** (0.000)***

SEC2 0.011 0.011
(0.000)*** (0.000)***

SEC * BUS -0.037 -0.053
(0.073)* (0.025)**

Other Covariates Yes Yes
District Specific Time Trends Yes Yes
Household Fixed Effects Yes Yes
Observations 420 420
Number of Households 210 210
R-squared 0.262 0.294

Notes: Robust p values in brackets. * significant at 10%; **
significant at 5%; *** significant at 1%.

Table 9: Decomposition based on land ownership

Land≤Median(1.27 Acre) Land>Median(1.27 Acre)
Enrollment Attendance Enrollment Attendance

(1) (2) (3) (4)
PRIM 0.071 0.093 0.084 0.101

(0.338) (0.269) (0.225) (0.144)
SEC -0.142 -0.123 -0.103 -0.123

(0.001)*** (0.007)*** (0.004)*** (0.001)***
SEC2 0.011 0.01 0.008 0.009

(0.002)*** (0.012)** (0.001)*** (0.000)***
Other Covariates Yes Yes Yes Yes
District Specific Time Trends Yes Yes Yes Yes
Household Fixed Effects Yes Yes Yes Yes
Observations 210 210 210 210
Number of Households 105 105 105 105
R-squared 0.429 0.47 0.333 0.367

Notes: Robust p values in brackets. * significant at 10%; ** significant at 5%; ***
significant at 1%.



Table 10: Decomposition based on whether all children in the household are immunized

All Children Not Immunized All Children Immunized
Enrollment Attendance Enrollment Attendance

(1) (2) (3) (4)
PRIM -0.0331 0.0317 0.0265 0.0104

(0.652) (0.667) (0.671) (0.894)
SEC -0.0688* -0.0702* -0.134*** -0.126***

(0.081) (0.086) (0.000) (0.002)
SEC2 0.00631** 0.00787*** 0.00851*** 0.00713**

(0.018) (0.004) (0.004) (0.024)
Other Covariates Yes Yes Yes Yes
District Specific Time Trends Yes Yes Yes Yes
Household Fixed Effects Yes Yes Yes Yes
Observations 162 162 210 210
Number of Households 81 81 105 105
R-squared 0.423 0.467 0.341 0.409

Notes: Robust p values in brackets. * significant at 10%; ** significant at 5%; ***
significant at 1%.

Table 11: Age-group decomposition

6-7 Age-group 8-10 Age-group
Enrollment Attendance Enrollment Attendance

(1) (2) (3) (4)
PRIM 0.213 0.19 0.007 0.009

(0.106) (0.246) (0.919) (0.901)
SEC -0.228 -0.152 -0.1 -0.112

(0.012)** (0.152) (0.002)*** (0.001)***
SEC2 0.012 0.005 0.007 0.008

(0.078)* (0.511) (0.005)*** (0.003)***
Other Covariates Yes Yes Yes Yes
District Specific Time Trends Yes Yes Yes Yes
Household Fixed Effects Yes Yes Yes Yes
Observations 495 495 776 776
R-squared 0.871 0.869 0.807 0.806

Notes: Robust p values in brackets. * significant at 10%; ** significant at 5%; ***
significant at 1%.



Table 12: Gender decomposition

Male Female
Enrollment Attendance Enrollment Attendance

(1) (2) (3) (4)
PRIM 0.099 0.139 0.031 0.048

(0.307) (0.288) (0.748) (0.645)
SEC -0.124 -0.094 -0.083 -0.068

(0.013)** (0.110) (0.138) (0.274)
SEC2 0.008 0.007 0.004 0.002

(0.036)** (0.135) (0.327) (0.686)
Other Covariates Yes Yes Yes Yes
District Specific Time Trends Yes Yes Yes Yes
Household Fixed Effects Yes Yes Yes Yes
Observations 647 647 624 624
R-squared 0.815 0.817 0.801 0.798

Notes: Robust p values in brackets. * significant at 10%; ** significant at 5%; ***
significant at 1%.



Table 13: Effect of distance to secondary school on primary school participation: Household level regressions
with NSS data

Enrollment Attendance
(1) (2)

PRIM (1km ≤ d < 5km) -0.016 -0.016
(0.067)* (0.064)*

PRIM (d ≥ 5km) -0.177 -0.192
(0.080)* (0.054)*

SEC (1km ≤ d < 5km) 0.001 0.001
(0.816) (0.872)

SEC (d ≥ 5km) -0.025 -0.026
(0.001)*** (0.000)***

Male 0.037 0.038
(0.000)*** (0.000)***

Age 0.202 0.204
(0.000)*** (0.000)***

Age2 -0.012 -0.012
(0.000)*** (0.000)***

HH Lit 0.113 0.113
(0.000)*** (0.000)***

HH Fem 0.024 0.025
(0.002)*** (0.001)***

Household size -0.002 -0.002
(0.029)** (0.019)**

Land (0.05 - 1 acre) 0.032 0.034
(0.000)*** (0.000)***

Land (more than 1 acre) 0.057 0.06
(0.000)*** (0.000)***

Muslim -0.073 -0.072
(0.000)*** (0.000)***

Soc Group = ST -0.067 -0.067
(0.000)*** (0.000)***

Soc Group = SC -0.039 -0.039
(0.000)*** (0.000)***

Soc Group = OBC -0.02 -0.021
(0.000)*** (0.000)***

Constant -0.028 -0.036
(0.771) (0.707)

State Region Fixed Effects Yes Yes
Observations 22288 22288
R-squared 0.122 0.122

Notes: Robust p values in brackets. Standard errors are clus-
tered at the village level. * significant at 10%; ** significant
at 5%; *** significant at 1%.



Appendix Table A1: Descriptive statistics of household level variables from SLC data

1997-98 2007-08
Variable Obs. Mean Std. Dev. Min Max Obs. Mean Std. Dev. Min Max
Enrol 210 0.67 0.43 0 1 210 0.83 0.35 0 1
Attend 210 0.63 0.44 0 1 210 0.82 0.35 0 1
PRIM 210 0.76 0.95 0 5 210 0.1 0.46 0 3
SEC 210 5.59 4.21 0.5 20 210 3.44 2.77 0 16
Male 210 0.44 0.40 0 1 210 0.56 0.42 0 1
Age 210 7.8 1.06 6 10 210 8.18 1.12 6 10
LIT MOM 210 0.18 0.38 0 1 210 0.21 0.40 0 1
HH Lit 210 0.43 0.5 0 1 210 0.47 0.5 0 1
HH Fem 210 0.04 0.19 0 1 210 0.07 0.25 0 1
Caste (General) 210 0.16 0.37 0 1 210 0.16 0.37 0 1
Caste (SC/ST) 210 0.25 0.43 0 1 210 0.25 0.43 0 1
Caste (Backward) 210 0.59 0.49 0 1 210 0.59 0.49 0 1
Hindu 210 0.94 0.23 0 1 210 0.94 0.23 0 1
Muslim 210 0.06 0.23 0 1 210 0.06 0.23 0 1
Household size 210 8.44 3.79 3 26 210 8.43 3.02 3 19
Land (acre) 210 3.36 8.47 0 93 210 1.79 3.49 0 33
DTERCILE

1
210 0.53 0.5 0 1 210 0.06 0.24 0 1

DTERCILE
2

210 0.35 0.48 0 1 210 0.34 0.47 0 1
DTERCILE

3
210 0.12 0.32 0 1 210 0.6 0.49 0 1

OFF FARM 210 45.12 29.73 2 95 210 30.43 23.71 2 90
DistHQ 210 32.64 16.5 7 75 210 32.64 16.5 7 75
DROAD

1
(Trail only) 210 0.06 0.23 0 1 210 0.1 0.3 0 1

DROAD
2

(Katcha) 210 0.31 0.46 0 1 210 0.08 0.27 0 1
DROAD

3
(Paved) 210 0.31 0.46 0 1 210 0.28 0.45 0 1

DROAD
4

(Pucca) 210 0.32 0.47 0 1 210 0.54 0.5 0 1
Village population 210 1966 1118 351 5195 210 3383 1885 369 8040
Village access to infrastructure 210 0.19 1.30 -1.59 4.37 210 -0.47 0.84 -1.59 2.76

Source: Survey of Living Condition (SLC) data

Appendix A2: Means of baseline characteristics of households excluded/included in the balanced panel

Excluded Households Included Households Difference Two sided p-value
(1) (2) (1) - (2) (H0: Difference=0)

Enrol 0.73 0.67 0.064 0.124
Attend 0.68 0.63 0.05 0.247
Proportion of literate mothers 0.17 0.18 -0.012 0.751
Proportion of literate fathers 0.54 0.54 -0.008 0.866
Household head literate 0.45 0.43 0.025 0.621
Household head female 0.05 0.04 0.014 0.499
Caste (General) 0.19 0.16 0.026 0.5
Caste (SC/ST) 0.28 0.25 0.028 0.518
Caste (Backward) 0.54 0.59 -0.054 0.276
Religion (Hindu) 0.96 0.94 0.021 0.33
Religion (Muslim) 0.04 0.06 -0.021 0.33
Household size 7.75 8.44 -0.688 0.078*
Land 3.15 3.36 -0.21 0.753

Notes: In the baseline (1997-98), there are 402 households which have at least one child in the age group of 6-10
years. Out of them, 210 households have at least one child in that age group in 2007-08 also. The remaining
192 households are excluded from the balanced panel. * significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant
at 1%.



Appendix Table A3: Baseline regression of change in distance to secondary school

∆SEC
Proportion of literate mothers -1.238***

(0.003)
Proportion of literate fathers -0.548

(0.294)
Household head literate -0.0459

(0.926)
Household head female -0.783

(0.251)
Caste (SC/ST) 0.634

(0.280)
Caste (Backward) 0.545

(0.237)
Muslim -0.567

(0.405)
Household size -0.00875

(0.862)
Land 0.0170

(0.718)
Constant 2.304***

(0.000)
Observations 402
R-squared 0.040

Notes: ∆SEC is the change in distance to the nearest sec-
ondary school (1997-98 minus 2007-08). Robust p values in
brackets. * significant at 10%; ** significant at 5%; *** sig-
nificant at 1%.

Appendix Table A4: First stage results of 2SLS estimation (Table 2)

Dependent.Variable
SEC SEC2

(1) (2)
Village Population 0.001 0.006

(0.001)*** (0.117)
Infrastructure 1.236 28.752

(0.014)** (0.000)***
Other Covariates Yes Yes
District Specific Time Trends Yes Yes
Household Fixed Effects Yes Yes
Observations 420 420
Number of Households 210 210
R-squared 0.638 0.803
F-stat 18.41 27.34

Notes: Robust p values in brackets. * significant at 10%; **
significant at 5%; *** significant at 1%.


