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ABSTRACT
The Effect of the H-1B Quota on the
Employment and Selection of
Foreign-Born Labor*
The H-1B program allows skilled foreign-born individuals to work in the United States. The
annual quota on new H-1B issuances fell from 195,000 to 65,000 for employees of most
firms in fiscal year 2004. This cap did not apply to new employees of colleges, universities,
and non-profit research institutions. Existing H-1B holders seeking to renew their visa were
also exempt from the quota. Using a triple difference approach, this paper demonstrates
that cap restrictions significantly reduced the employment of new H-1B workers in for-profit
firms relative to what would have occurred in an unconstrained environment. Employment
of similar natives in for-profit firms did not change, consistent with a low degree of
substitutability between H-1B and native workers. The restriction also redistributed H-1Bs
toward computer-related occupations, Indian-born workers, and firms using the H-1B
program intensively.
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Ιντροδυχτιον

Τηε Η−1Β προγραµ προϖιδεσ α πατηωαψ φορ φορειγν−βορν σκιλλεδ προφεσσιοναλσ το ωορκ ιν τηε
Υνιτεδ Στατεσ. Προπονεντσ αργυε τηατ τηε Η−1Β προγραµ ινχρεασεσ τηε σκιλλεδ λαβορ φορχε,
βοοστσ ιννοϖατιον ανδ προδυχτιϖιτψ, ανδ γενερατεσ λονγ−ρυν εχονοµιχ γαινσ. Οππονεντσ
ινστεαδ αργυε τηατ Η−1Β ωορκερσ δισπλαχε Αµεριχανσ ανδ ρεδυχε ωαγεσ, εσπεχιαλλψ ιν τηε
Ινφορµατιον Τεχηνολογψ (ΙΤ) σεχτορ. Εχονοµιστσ ανδ πολιχψ−µακερσ χοντινυε το δεβατε τηεσε
ισσυεσ ανδ σεϖεραλ οτηερ ιµπορταντ ασπεχτσ οφ τηε Η−1Β προγραµ συχη ασ ωηετηερ ιτ αχτυαλλψ
σελεχτσ ωορκερσ οφ ηιγη αβιλιτψ. Τηε προγραµσ δεσιγν µιγητ υνιντεντιοναλλψ φαϖορ σοµε ρµσ,
ωορκερσ, ορ οχχυπατιονσ. Τηισ παπερ ινφορµσ τηεσε ισσυεσ βψ εξαµινινγ ηοω α λαργε ρεδυχτιον
ιν τηε νυµβερ οφ Η−1Β ϖισασ αϖαιλαβλε βεγιννινγ ιν σχαλ ψεαρ 2004 α⁄εχτεδ τηε εµπλοψµεντ
ανδ χηαραχτεριστιχσ οφ νεω Η−1Β ωορκερσ ιν φορ−προ τ ρµσ, ωηετηερ ανψ ε⁄εχτ ωασ οβσερϖεδ
ιν τηε εµπλοψµεντ οφ σιµιλαρ νατιϖεσ ιν φορ−προ τ ρµσ, ανδ ηοω τηισ αλτερεδ τηε τψπεσ οφ
ρµσ ηιρινγ Η−1Β λαβορ.
Ιν σχαλ ψεαρ (ΦΨ) 2004 τηε αννυαλ θυοτα (ορ χαπ) ον Η−1Β ϖισασ αϖαιλαβλε φορ νεω φορειγν−
βορν εµπλοψεεσ οφ µοστ ρµσ φελλ δραστιχαλλψ φροµ 195,000 το 65,000 περ ψεαρ.1 Ωηιλε τηε
ρεδυχτιον ωασ συβσταντιαλ, ιτ ωασ νοτ αππλιεδ υνιφορµλψ. Ιν παρτιχυλαρ, τωο γρουπσ οφ Η−1Β
ωορκερσ ωερε υνα⁄εχτεδ βψ τηισ πολιχψ χηανγε. Φιρστ, εµπλοψεεσ οφ χολλεγεσ, υνιϖερσιτιεσ,
ανδ νον−προ τ ρεσεαρχη ινστιτυτιονσ ηαϖε βεεν εξεµπτ φροµ τηε χαπ σινχε 2001 (ηερειναφτερ,
νον−προ τ ορ χαπ−εξεµπτ ρµσ). Σεχονδ, τηε θυοτα ονλψ αππλιεσ το νεω Η−1Β αππλιχαντσ.
Εσταβλισηεδ Η−1Β ωορκερσ σεεκινγ το εξτενδ τηειρ εµπλοψµεντ ορ µοϖε φροµ ονε φορ−προ τ
ρµ το ανοτηερ ηαϖε νεϖερ βεεν συβϕεχτ το ανψ χαπ. Τηυσ, τηε θυοτα ρεδυχτιον ιν 2004
γενερατεδ α θυασι−εξπεριµεντ βψ χρεατινγ α συδδεν δισχοντινυιτψ ιν τηε µαξιµυµ συππλψ οφ
Η−1Β ωορκερσ ιν τηε τρεατεδ γρουπ οφ νεωλψ−ηιρεδ εµπλοψεεσ οφ φορ−προ τ ρµσ, ρελατιϖε
το τηοσε ιν τηε χοντρολ γρουπσ οφ νεωλψ−ηιρεδ νον−προ τ εµπλοψεεσ ανδ εξπεριενχεδ Η−1Β
ωορκερσ.
Ωε εµπιριχαλλψ στυδψ τηε ε⁄εχτσ οφ τηε Η−1Β θυοτα ρεδυχτιον υσινγ α τριπλε δι⁄ερενχε
στρατεγψ. Ωε χοµπαρε τηε ηιρινγ οφ νεω ανδ εσταβλισηεδ Η−1Β ωορκερσ αχροσσ φορ−προ τ ανδ
νον−προ τ σεχτορσ βεφορε ανδ αφτερ 2004. Τηε εξτεντ το ωηιχη τηε χαπ α⁄εχτσ εµπλοψµεντ
δεπενδσ ον τηε δι⁄ερενχε βετωεεν Η−1Β δεµανδ ανδ τηε χαπ. Φορ τηισ ρεασον σχαλ ψεαρσ
2008 ανδ 2009 αρε παρτιχυλαρλψ νοταβλε ασ αγγρεγατε δεµανδ φορ Η−1Β ϖισασ σπικεδ ανδ µορε
τηαν 150,000 αππλιχατιονσ ωερε ρεχειϖεδ ωιτηιν τηε ρστ ωεεκ οφ τηε λινγ περιοδ ιν εαχη ψεαρ.
Τηε ΥΣ γοϖερνµεντ ρεσπονδεδ βψ υσινγ α λοττερψ το διστριβυτε αλλ χαπ−συβϕεχτ περµιτσ φορ
τηεσε ψεαρσ. Ωε εξαµινε ωηετηερ τηε ηειγητενεδ ιντενσιτψ οφ ρατιονινγ δυρινγ τηε λοττερψ
1

Τηε χυρρεντ θυοτα ινχλυδεσ τηεσε 65,000 γενεραλ ϖισασ, πλυσ 20,000 περµιτσ φορ νεω Η−1Β ωορκερσ ωηο
ηαϖε οβταινεδ αν αδϖανχεδ δεγρεε φροµ α ΥΣ υνιϖερσιτψ.
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ψεαρσ ηαδ στρονγερ ιµπαχτσ ον ηιρινγ ανδ οτηερ ουτχοµεσ.
Ουρ αναλψσισ εξπλοιτσ α υνιθυε δατασετ ον αππροϖεδ Η−1Β αππλιχατιονσ αχθυιρεδ τηρουγη
α Φρεεδοµ οφ Ινφορµατιον Αχτ (ΦΟΙΑ) ρεθυεστ. Ινδιϖιδυαλ−λεϖελ ινφορµατιον αλλοωσ υσ το ασ−
χερταιν τηε εδυχατιον, εξπεριενχε, ανδ οχχυπατιον οφ εαχη αππροϖεδ Η−1Β ωορκερ. Ωε υτιλιζε
ϖαριατιον ιν Η−1Β ηιρινγ ωιτηιν νατιοναλλψ−δε νεδ σκιλλ χελλσ φροµ ΦΨσ 2002 τηρουγη 2009.
Τηεσε χελλσ γρουπ ωορκερσ αχχορδινγ το εδυχατιον, εξπεριενχε, ανδ οχχυπατιον. Φολλοωινγ
ιν τηε τραδιτιον οφ Βορϕασ (2003) ανδ Οτταϖιανο ανδ Περι (2012), ωε χονσιδερ εαχη χελλ ασ
α σοµεωηατ σεπαρατε λαβορ µαρκετ σινχε ωορκερσ αρε χλοσερ χοµπετιτορσ ωιτηιν ρατηερ τηαν
αχροσσ χελλσ. Ινφορµατιον ον τηε ηιρινγ ρµ ανδ αππλιχαντ αλλοω υσ το παρσε Η−1Β αππροϖαλσ
ανδ σκιλλ χελλσ ιντο φουρ γρουπσ δε νεδ βψ ωηετηερ εµπλοψερσ ωερε φορ−προ τ ορ νον−προ τ
ανδ ωηετηερ τηε αππλιχατιον ωασ φορ α νεω ορ εσταβλισηεδ Η−1Β ωορκερ.
Ουρ ρεγρεσσιονσ αδδρεσσ τωο βροαδ ισσυεσ. Φιρστ, ωε θυαντιφψ τηε δεχλινε ιν νεω Η−
1Β ηιρινγ ιν φορ−προ τ ρµσ ρελατιϖε το ωηατ ωουλδ ηαϖε οχχυρρεδ ιν τηε αβσενχε οφ ηιρινγ
ρεστριχτιονσ. Ωε νδ τηατ χαπ−συβϕεχτ σκιλλ χελλσ εξπεριενχεδ αν αππροξιµατε 20−50% δεχλινε
ιν νεω Η−1Β εµπλοψµεντ ρελατιϖε το ωηατ ιτ ωουλδ ηαϖε βεεν ιφ ρµ δεµανδ  ρατηερ τηαν α
λεγισλατιϖε λιµιτ  δετερµινεδ ηιρινγ ουτχοµεσ. Νεω Η−1Β εµπλοψµεντ φελλ βψ αν αδδιτιοναλ
3−8% ρελατιϖε το ιτσ δεµανδ−δριϖεν λεϖελ δυρινγ σχαλ ψεαρσ 2008 ανδ 2009. Τηυσ, τηε βινδινγ
χαπ χοµβινεδ ωιτη τηε συργε ιν αππλιχατιονσ λεδ το α τρεµενδουσ ρατιονινγ ιν σκιλλεδ, φορειγν−
βορν, λαβορ−µαρκετ εντρψ τηρουγη τηε Η−1Β προγραµ.
Κεψ το τηε ιδεντι χατιον, ουρ τριπλε δι⁄ερενχε δεσιγν ε⁄εχτιϖελψ ρεµοϖεσ δι⁄ερεντιαλ πρε−
τρενδσ βετωεεν φορ−προ τ ανδ νον−προ τ σεχτορσ ανδ βετωεεν νεω ανδ εξιστινγ ηιρεσ φορ
εαχη σκιλλ−σπεχι χ λαβορ µαρκετ. Φυρτηερµορε, ουρ ρεσυλτσ ρεµαιν σταβλε αχροσσ α ϖαριετψ οφ
σπεχι χατιονσ, σετ οφ χοντρολ ϖαριαβλεσ, ανδ ροβυστνεσσ χηεχκσ. Ωε περφορµ αν αδδιτιοναλ
τεστ δεµονστρατινγ τηατ οτηερ χοντεµπορανεουσ σηοχκσ ωερε υνλικελψ το ηαϖε γενερατεδ ουρ
χεντραλ ρεσυλτσ ανδ τηατ τηε εµπλοψµεντ ε⁄εχτσ φορ νεω Η−1Β ωορκερσ ωερε νοτ ο⁄σετ βψ
εµπλοψµεντ ε⁄εχτσ φορ νατιϖεσ. Ναµελψ, ωε αναλψζε τηε µαρκετ φορ νατιϖε−βορν ωορκερσ
υσινγ τηε σαµε τριπλε δι⁄ερενχε φραµεωορκ ανδ νδ νο εϖιδενχε φορ α χηανγε ιν νατιϖε−βορν
εµπλοψµεντ, ιν οχχυπατιονσ σιµιλαρ το τηοσε οφ Η−1Β ωορκερσ, ατ φορ−προ τ ρµσ αφτερ 2004.
Τηεσε ρεσυλτσ ηαϖε αν ιµπορταντ ιµπλιχατιον. Σινχε τηε ρεδυχεδ χαπ χαυσεδ Η−1Β ηιρινγ το
φαλλ ωιτηουτ γενερατινγ αν ο⁄σεττινγ ρισε ιν τηε στοχκ οφ νατιϖε εµπλοψµεντ, τηε νδινγσ
σηοω νο εϖιδενχε φορ σηορτ−ρυν νατιϖε ανδ Η−1Β λαβορ συβστιτυταβιλιτψ.
Σεχονδ, ωε ασσεσσ ωηετηερ τηε θυοτα α⁄εχτεδ τηε σελεχτιον οφ νεω Η−1Β εµπλοψεεσ ανδ
τηε τψπεσ οφ ρµσ παρτιχιπατινγ ιν τηε Η−1Β προγραµ. Ωε νδ εϖιδενχε οφ α δεχλινε ιν Η−1Β
ρεχιπιεντσ ατ τηε ταιλσ οφ τηε ωαγε−ο⁄ερ διστριβυτιον. Τηισ ισ παρτιχυλαρλψ χονχερνινγ ατ τηε
ηιγη ενδ οφ τηε ωαγε διστριβυτιον ασ ιτ ινδιχατεσ τηατ τηε χαπ ρεδυχεδ τηε ινοω οφ φορειγν
ωορκερσ µοστ λικελψ το βε ηιγηλψ προδυχτιϖε ανδ ιννοϖατιϖε. Ωε αλσο σηοω τηατ τηε ρεδυχεδ
3

χαπ σηιφτεδ τηε χοµποσιτιον οφ ωορκερσ τοωαρδ χοµπυτερ−ρελατεδ οχχυπατιονσ ανδ Ινδιαν−βορν
ωορκερσ. Μορεοϖερ, τηε πολιχψ χηανγε ρεδιστριβυτεδ Η−1Β λαβορ τοωαρδ ρµσ τηατ εµπλοψ
50 ορ µορε Η−1Β ωορκερσ εαχη ψεαρ ανδ αωαψ φροµ εµπλοψερσ τηατ υσε τηε προγραµ λεσσ
ιντενσιϖελψ, τηυσ ινχρεασινγ τηε χονχεντρατιον οφ Η−1Β ωορκερσ ιν φεωερ ρµσ. Τηεσε ρεσυλτσ
χουλδ βε αν ινδιχατιον τηατ παστ εξπεριενχε ανδ εξιστινγ νετωορκσ βεχαµε µορε ρελεϖαντ ιν
σεχυρινγ α σηαρε οφ τηε χονστραινεδ συππλψ οφ νεω Η−1Β ωορκερσ.
Τηε ρεσυλτσ ηελπ το ινφορµ βοτη εχονοµιχ ανδ πολιχψ δεβατεσ. Ιν τερµσ οφ τηε εχονοµιχσ
λιτερατυρε, τηισ παπερ ισ µοστ διρεχτλψ ρελατεδ το τηε γροωινγ ρεσεαρχη ον τηε εχονοµιχ ιµπαχτσ
οφ τηε Η−1Β προγραµ. Σεϖεραλ παπερσ ηαϖε σηοων τηατ Η−1Β ωορκερσ βρινγ ποσιτιϖε βενε τσ
το ιννοϖατιον, προδυχτιϖιτψ, ανδ λαβορ µαρκετσ (ε.γ. Κερρ ανδ Λινχολν 2010; Περι, Σηιη ανδ
Σπαρβερ 2015; Γηοση, Μαψδα, ανδ Ορτεγα 2016). Ιν χοντραστ, ∆οραν, Γελβερ, ανδ Ισεν (2014)
προϖιδε ρεχεντ εϖιδενχε φροµ Η−1Β πιλοτ λοττεριεσ σηοωινγ τηατ Η−1Β ωορκερσ δο νοτ ινχρεασε
ρµ προδυχτιϖιτψ ορ ιννοϖατιον.
Βψ εστιµατινγ ηοω τηε χαπ ηασ α⁄εχτεδ τηε ινοω οφ Η−1Β ωορκερσ, νατιϖε εµπλοψµεντ,
ανδ τηε τψπεσ οφ ωορκερσ ανδ ρµσ παρτιχιπατινγ ιν τηε προγραµ, τηισ παπερ χαν ιµπροϖε
ουρ υνδερστανδινγ οφ τηε εχονοµιχ ιµπαχτ οφ τηισ προγραµ. Ιν τηισ ωαψ ωε χοµπλεµεντ
παστ ωορκ υτιλιζινγ τηε χηανγε ιν τηε Η−1Β χαπ το εξαµινε υνιντενδεδ χονσεθυενχεσ ον τηε
ιντερνατιοναλ υνδεργραδυατε στυδεντ ποπυλατιον. Φορ εξαµπλε, Κατο ανδ Σπαρβερ (2013)
σηοω τηατ αππλιχαντ θυαλιτψ δεχλινεδ αφτερ τηε θυοτα ωασ ρεδυχεδ. Σηιη (2016) νδσ τηατ τηε
φαλλ ιν τηε χαπ λεδ το α δεχλινε ιν υνδεργραδυατε ενρολλµεντ τηατ ωασ εσπεχιαλλψ προνουνχεδ
αµονγ στυδεντσ φροµ χουντριεσ ωιτη ηιγηερ εξπεχτεδ ρετυρνσ το ωορκινγ ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ.
Αµυεδο−∆οραντεσ ανδ Φυρταδο (2016) σηοω τηατ τηε χαπ αλτερεδ τηε χαρεερ χηοιχεσ οφ φορειγν
στυδεντσ ασ τηεψ συβστιτυτεδ αωαψ φροµ πριϖατε σεχτορ ρµσ ανδ τοωαρδ ρεσεαρχη ινστιτυτεσ.2
Βεψονδ διρεχτ θυεστιονσ αβουτ ιµµιγρατιον, τηε Η−1Β θυοτα αλσο προϖιδεσ α ραρε οππορ−
τυνιτψ το υνδερστανδ ηοω λαβορ µαρκετσ ρεσπονδ το θυαντιτψ χονστραιντσ. Μυχη ωορκ ηασ
βεεν δονε ον λιµιτσ ιν τηε φορµ οφ α µινιµυµ ωαγε οορ (ε.γ. Χαρδ ανδ Κρυεγερ 1994,
2015), βυτ σινχε τηε ΥΣ γοϖερνµεντ δοεσ νοτ νορµαλλψ ιµποσε λιµιτσ ον τηε τψπεσ οφ ωορκ−
ερσ ρµσ µαψ ηιρε, τηερε ισ λιττλε εµπιριχαλ εϖιδενχε ον τηε ιµπαχτ οφ θυαντιτψ ρεστριχτιονσ,
ανδ ιν παρτιχυλαρ, ηοω τηεψ α⁄εχτ ωαγεσ ανδ τηε σελεχτιον οφ ωορκερσ. Ουρ ωορκ ιµπροϖεσ
υνδερστανδινγ αβουτ τηε ε⁄εχτσ οφ θυαντιτψ ρεστριχτιονσ ιν τηε λαβορ µαρκετ.
Ιν τερµσ οφ πολιχψ δεβατεσ, Η−1Β ρεφορµ ισ παρτ οφ τηε ΥΣ γοϖερνµεντσ χυρρεντ αγενδα.
Χονχερνσ οϖερ σκιλλεδ ιµµιγραντσ ποτεντιαλ το νεγατιϖελψ α⁄εχτ Αµεριχαν ωορκερσ ηαϖε βεεν
ηειγητενεδ βψ σεϖεραλ χασεσ ρεχειϖινγ σιγνι χαντ µεδια αττεντιον ιν ωηιχη χοµπανιεσ ρε−
πλαχεδ τηειρ δοµεστιχ ΙΤ στα⁄ ωιτη φορειγν Η−1Β ωορκερσ.3 ∆εσχριπτιϖε στατιστιχσ ινδιχατε
2

Νοτε τηατ ωε ρυν α ροβυστνεσσ τεστ ωηιχη σηοωσ τηατ τηε ρεσυλτσ ιν Αµυεδο−∆οραντεσ ανδ Φυρταδο (2016)
αρε νοτ αν ισσυε φορ ουρ ιδεντι χατιον ανδ νδινγσ.
3
Ηιγη προ λε χασεσ ινχλυδε Σουτηερν Χαλιφορνια Εδισον, ∆ισνεψ, ανδ Υνιϖερσιτψ οφ Χαλιφορνια  Σαν Φραν−
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αν ινχρεασινγλψ λαργε σηαρε οφ Η−1Β ϖισασ αρε αωαρδεδ το α ϖερψ σµαλλ συβσετ οφ ΙΤ ρµσ.4
Τηεσε ΙΤ ρµσ ηαϖε βεεν αχχυσεδ οφ υσινγ τηε Η−1Β προγραµ το ουτσουρχε Αµεριχαν ϕοβσ
βψ ηιρινγ Ινδιαν χοµπυτερ ωορκερσ ατ λοω ωαγεσ. Ουρ αναλψσισ σηοωσ τηατ ρεδυχτιονσ ιν τηε
χαπ εξαχερβατε συχη ισσυεσ. Μορεοϖερ, τηε Η−1Β θυοτα ηασ χηανγεδ θυιτε δραµατιχαλλψ οϖερ
ιτσ ηιστορψ, ανδ χυρρεντλψ−χοµπετινγ προποσαλσ ηαϖε χαλλεδ φορ βοτη ινχρεασεσ ανδ δεχρεασεσ
ιν τηε θυοτα.5 Γιϖεν τηε ρεγυλαρ υσε οφ τηε θυοτα ασ α πολιχψ λεϖερ, ιτ ισ ιµπορταντ το εϖαλ−
υατε ιτσ ε′χαχψ ανδ χονσεθυενχεσ. Φορτυνατελψ  ανδ υνλικε οτηερ πολιχψ προποσαλσ6  πριορ
εξπεριενχε προϖιδεσ τηε εµπιριχαλ µεανσ το στυδψ ιµπλιχατιονσ οφ χηανγινγ τηε χαπ.
Τηε ρεστ οφ τηε παπερ ισ οργανιζεδ ασ φολλοωσ. Σεχτιον 2 δεσχριβεσ τηε Η−1Β προγραµ ιν
γρεατερ δεταιλ, ινχλυδινγ τηε δροπ ιν ιτσ θυοτα τηατ προϖιδεσ τηε νατυραλ εξπεριµεντ οφ ιντερεστ.
Σεχτιον 3 προϖιδεσ α σιµπλε τηεορψ δεριϖινγ δεµανδ φορ Η−1Β ωορκερσ ανδ ιλλυστρατινγ ηοω α
βινδινγ συππλψ χονστραιντ ωουλδ α⁄εχτ τηε εµπλοψµεντ οφ σπεχι χ γρουπσ οφ ωορκερσ. Σεχτιον
4 δεσχριβεσ τηε δατα. Σεχτιον 5 δισχυσσεσ ουρ εµπιριχαλ ιδεντι χατιον στρατεγψ, ωηιλε Σεχτιον
6 σηοωσ τηε εµπιριχαλ ρεσυλτσ. Σεχτιον 7 χονχλυδεσ.

2

Σκιλλεδ Ωορκερσ ανδ Τηε Η−1Β Προγραµ

Τηε Η−1Β προγραµ ηασ βεεν τηε πριµαρψ χηαννελ φορ φορειγν−βορν χολλεγε−εδυχατεδ προ−
φεσσιοναλσ το εντερ τηε ΥΣ ωορκφορχε σινχε ιτσ ινχεπτιον ιν 1990. Η−1Βσ αρε διστριβυτεδ το
ινδιϖιδυαλσ, νοτ ρµσ, βυτ τηε εµπλοψµεντ−βασεδ νατυρε οφ τηε προγραµ χρεατεσ α στρονγ
λινκ βετωεεν αν εµπλοψεε ανδ ηισ ορ ηερ εµπλοψερ. Μορεοϖερ, ιτσ δυαλ ιντεντ αλλοωσ ρµσ το
σπονσορ ιτσ Η−1Β ωορκερσ φορ αν εµπλοψµεντ−βασεδ γρεεν χαρδ. Μανψ ωηο ηαϖε εντερεδ ον
αν Η−1Β ϖισα ηαϖε ρεµαινεδ περµανεντλψ ιν τηε χουντρψ. Η−1Β ρεχιπιεντσ αρε χονχεντρατεδ
αµονγ σχιενχε, τεχηνολογψ, ενγινεερινγ, ανδ µατηεµατιχσ (ΣΤΕΜ) οχχυπατιονσ: ρουγηλψ 50%
οφ τηε γροωτη ιν τηε χολλεγε−εδυχατεδ ΣΤΕΜ ωορκφορχε σινχε 1990 ισ αττριβυταβλε το Η−1Β
ωορκερσ (Περι, Σηιη, ανδ Σπαρβερ 2015).
Σεϖεραλ στεπσ αρε ρεθυιρεδ φορ αν ινδιϖιδυαλ το αχθυιρε αν Η−1Β. Φιρστ, σηε µυστ οβταιν αν
εµπλοψµεντ ο⁄ερ φροµ α ΥΣ ρµ. Τηισ ρµ µυστ λε α Λαβορ Χονδιτιον Αππλιχατιον (ΛΧΑ)
χισχο. Σεε Ανδερσον (2015), Πρεστον (2016), ανδ Φερνανδεζ Χαµπβελλ (2016) φορ πρεσσ χοϖεραγε.
4
Ιν α τεστιµονψ το Χονγρεσσ ον Φεβρυαρψ 25, 2016, Ρον Ηιρα χιτεσ τηατ 30% οφ νεω ϖισασ συβϕεχτ το
τηε θυοτα ωερε διστριβυτεδ το ονλψ 10 λαργε ΙΤ σερϖιχεσ ρµσ. Τρανσχριπτσ οφ τηε τεστιµονψ αρε αϖαιλαβλε
ατηττπσ://ωωω.ϕυδιχιαρψ.σενατε.γοϖ/.
5
Προποσεδ θυοτα εξπανσιονσ ινχλυδε τηε ΣΚΙΛΛΣ ςισα Αχτ  ωηιχη ωουλδ ραισε τηε χαπ το 155,000  ανδ
Σ.744  ωηιχη ωουλδ ηαϖε αλλοωεδ τηε χαπ το υχτυατε αχχορδινγ το µαρκετ χονδιτιονσ ωιτηιν τηε 115,000−
180,000 βανδ. Προποσεδ χοντραχτιονσ ινχλυδε Η.Ρ. 3163  ωηιχη ωουλδ ηαϖε χρεατεδ αδδιτιοναλ ρεστριχτιονσ
φορ λαργε εµπλοψερσ  ανδ τηε Σ.2365 Προτεχτινγ Αµεριχαν ϑοβσ Αχτ  ωηιχη σουγητ το ρεδυχε τηε θυοτα βψ
15,000.
6
Ασιδε φροµ τηε θυοτα, οτηερ πολιχψ προποσαλσ ηαϖε ινχλυδεδ ενφορχινγ α µινιµυµ ωαγε φορ Η−1Β ωορκερσ,
ινχρεασινγ αππλιχατιον φεεσ, αυχτιονινγ ο⁄ ϖισασ, ορ ιντενσιφψινγ µονιτορινγ φορ χοµπλιανχε.

5

ωιτη τηε ∆επαρτµεντ οφ Λαβορ ουτλινινγ τηε νατυρε οφ τηε ϕοβ ανδ αττεστινγ χοµπλιανχε ωιτη
Η−1Β ρεγυλατιονσ. Τηερε ισ νο λιµιτ το τηε νυµβερ οφ ΛΧΑσ α ρµ χαν λε. Αφτερ ρεχειϖινγ
ΛΧΑ αππροϖαλ φροµ τηε ∆επαρτµεντ οφ Λαβορ, τηε εµπλοψερ ανδ ωορκερ χοµβινε ε⁄ορτσ
το χοµπλετε τηε Η−1Β αππλιχατιον. Τηισ ινχλυδεσ εϖιδενχε οφ α φορµαλ ϕοβ ο⁄ερ, τηε ρµσ
αππροϖεδ ΛΧΑ, ανδ αν Ι−129 φορµ τηατ δοχυµεντσ φυρτηερ ινφορµατιον αβουτ τηε ινδιϖιδυαλ
ανδ τηε ϕοβ. Ιφ αωαρδεδ αν Η−1Β, τηε φορειγν αππλιχαντ µαψ τηεν µοϖε το τηε Υνιτεδ Στατεσ
ανδ βεγιν ωορκ ον τηε σταρτ δατε ινδιχατεδ ιν τηε Η−1Β αππλιχατιον φορ α δυρατιον οφ 3 ψεαρσ.
Η−1Β στατυσ χαν βε ρενεωεδ φορ α τοταλ δυρατιον οφ 6 ψεαρσ. Φυρτηερ σταψ ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ
βεψονδ 6 ψεαρσ ρεθυιρεσ ειτηερ α συχχεσσφυλ πετιτιον φορ περµανεντ ρεσιδενχψ ορ α τρανσφερ το
α δι⁄ερεντ ϖισα.
ΥΣ Χιτιζενσηιπ ανδ Ιµµιγρατιον Σερϖιχεσ (ΥΣΧΙΣ) οϖερσεεσ τηε Η−1Β αδϕυδιχατιον προχεσσ.
Απριλ 1 µαρκσ τηε οπενινγ οφ τηε λινγ περιοδ φορ Η−1Β αππλιχατιονσ το ωορκ ον τηε ρστ δαψ
οφ τηε σχαλ ψεαρ βεγιννινγ ον Οχτοβερ 1. Φορ εξαµπλε, Απριλ 1, 2007 µαρκεδ τηε οπενινγ
οφ τηε λινγ περιοδ φορ Η−1Β πετιτιονσ υνδερ τηε σχαλ ψεαρ 2008 χαπ. Οχτοβερ 1στ, 2007 ωασ
τηε εαρλιεστ δατε ον ωηιχη αν Η−1Β ρεχιπιεντ χουλδ βεγιν ωορκ.
Νεω ισσυανχεσ ηαϖε αλωαψσ βεεν συβϕεχτ το αν αννυαλ χαπ. Τηισ θυοτα  ινιτιαλλψ σετ ατ
65,000 περ σχαλ ψεαρ  ηασ χηανγεδ σιγνι χαντλψ οϖερ τιµε. ΥΣΧΙΣ ηασ τραδιτιοναλλψ υσεδ
α ρστ−χοµε ρστ−σερϖεδ αππροαχη το αλλοχατε περµιτσ υντιλ αϖαιλαβλε περµιτσ αρε εξηαυστεδ.
Τηε ενδ οφ τηε αππλιχατιον περιοδ ισ δεµαρχατεδ βψ τηε  ναλ ρεχειπτ δατε ωηεν ΥΣΧΙΣ ηασ
ρεχειϖεδ ενουγη αππλιχατιονσ το λλ τηε ρεµαινινγ Η−1Βσ αϖαιλαβλε. Αππλιχατιονσ συβµιττεδ
αφτερ τηε ναλ ρεχειπτ δατε αρε νοτ προχεσσεδ.
Τηισ παπερ εξαµινεσ ρµσ Η−1Β ηιρινγ βεηαϖιορ δυρινγ τηρεε ερασ. Τηε ρστ χοϖερσ ΦΨσ
2002 ανδ 2003. Τηε Αµεριχαν Χοµπετιτιϖενεσσ ιν τηε 21στ Χεντυρψ Αχτ (ΑΧ21)  σιγνεδ
ανδ πυτ ιντο ε⁄εχτ ον Οχτοβερ 2000  τεµποραριλψ ραισεδ τηε λιµιτ ον νεω Η−1Β ισσυανχεσ
το εµπλοψεεσ οφ φορ−προ τ ρµσ το 195,000 φορ ΦΨσ 2001 τηρουγη 2003. Τηισ χαπ ωασ νεϖερ
ρεαχηεδ. ΑΧ21 αλσο περµανεντλψ εξεµπτεδ υνιϖερσιτιεσ ανδ νον−προ τ ρεσεαρχη ινστιτυτιονσ
φροµ τηε χαπ. Τηυσ, τηε στοχκ οφ πεοπλε ωιτη Η−1Β εξπεριενχε γρεω δυρινγ τηισ περιοδ ασ
ισσυανχεσ φορ βοτη τηε φορ−προ τ ανδ νον−προ τ σεχτορσ ωερε ε⁄εχτιϖελψ υνχονστραινεδ.7
Τηε τεµποραρψ νατυρε οφ τηισ ηιγη χαπ ιµπλιεσ τηατ ιτ ωουλδ ηαϖε τακεν αν αχτ οφ Χονγρεσσ
φορ ιτ το χοντινυε. Βψ Οχτοβερ 2003, ηοωεϖερ, Χονγρεσσ δεχλινεδ το ισσυε α ρενεωαλ ανδ τηε
πολιχψ εξπιρεδ, ρεδυχινγ τηε θυοτα βαχκ το τηε οριγιναλ λιµιτ οφ 65,000. Τηυσ, τηε σεχονδ
ερα οφ ουρ αναλψσισ βεγινσ ιν ΦΨ 2004 ωηεν τηε τεµποραριλψ ηιγη θυοτα ον νεω ισσυανχεσ
ατ φορ−προ τ ρµσ εξπιρεδ. Ουρ πριµαρψ ιντερεστ ισ ιν τηισ συδδεν εϖεντ τηατ γενερατεδ α
σεχτορ−σπεχι χ σηοχκ τηατ περσιστσ. Τηουγη τηε Η−1Β ςισα Ρεφορµ Αχτ ιν ∆εχεµβερ 2004
7

Ωε βεγιν τηε αναλψσισ ιν σχαλ ψεαρ 2002, ιν παρτ, βεχαυσε τηε τιµινγ οφ ΑΧ21σ πασσαγε χοµπλιχατεσ ηοω
ωε ασσιγν Η−1Β αππλιχατιονσ το παρτιχυλαρ ψεαρσ.
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γενερατεδ α σµαλλ εξπανσιον βψ αλλοχατινγ αν αδδιτιοναλ 20,000 περµιτσ το ωορκερσ ωηο εαρνεδ
α µαστερσ δεγρεε ορ Πη.∆. φροµ α ΥΣ ινστιτυτιον, τηε γενεραλ Η−1Β θυοτα ηασ βεεν ρεαχηεδ
βεφορε τηε ενδ οφ εαχη σχαλ ψεαρ σινχε 2004. Τηισ ψεαρ χλεαρλψ µαρκσ τηε βεγιννινγ οφ α
περιοδ χηαραχτεριζεδ βψ φορ−προ τ ρµσ λιµιτεδ αβιλιτψ το ηιρε νεω Η−1Β ωορκερσ. Ηοωεϖερ,
συχη ρµσ χουλδ συβστιτυτε τοωαρδ εσταβλισηεδ Η−1Β ωορκερσ ωηο ωερε ιν αµπλε συππλψ δυε
το τηε νον−βινδινγ χαπσ οφ τηε πρεχεδινγ ερα.
Τηε τηιρδ ερα χοϖερσ ΦΨσ 2008 ανδ 2009. Τηεσε ψεαρσ ρεθυιρε σπεχιαλ εξαµινατιον φορ
τωο ρεασονσ: Φιρστ, δεµανδ φορ Η−1Β ωορκερσ γρεω ασ τηε εχονοµψ εξπανδεδ πριορ το τηε
δαων οφ τηε ΥΣ Φινανχιαλ Χρισισ ανδ Γρεατ Ρεχεσσιον. ΥΣΧΙΣ φαχεδ οϖερωηελµινγ δεµανδ
συχη τηατ τηε νυµβερ οφ χαπ−βουνδ Η−1Β αππλιχατιονσ εξχεεδεδ τηε νυµβερ οφ αϖαιλαβλε
περµιτσ ωιτηιν ϕυστ τηε ρστ ωεεκ οφ τηε αππλιχατιον περιοδ. ΥΣΧΙΣ ρεσπονδεδ βψ αλλοχατινγ
αλλ χαπ−συβϕεχτ Η−1Βσ βψ α χοµπυτεριζεδ ρανδοµ λοττερψ. Σεχονδ, τηε ποολ οφ εσταβλισηεδ
Η−1Βσ ωουλδ ηαϖε νεχεσσαριλψ δεχλινεδ βψ τηισ ποιντ, µανψ λονγ−εσταβλισηεδ Η−1Β ωορκερσ
ωουλδ ηαϖε εξηαυστεδ τηειρ σιξ−ψεαρ λιµιτ, ανδ ινοωσ οφ νεω Η−1Β ωορκερσ ιν πρεχεδινγ
ψεαρσ ωερε µορε ρεστριχτεδ. Τηυσ, χοµπαρεδ το εαρλιερ ψεαρσ, φορ−προ τ ρµσ ωισηινγ το ηιρε
Η−1Β ωορκερσ ωουλδ ηαϖε βεεν λεσσ αβλε το συβστιτυτε αωαψ φροµ νεω ωορκερσ ανδ τοωαρδ
εσταβλισηεδ ονεσ.
Ουρ παπερ ωιλλ εµπιριχαλλψ ασσεσσ τηε χονσεθυενχεσ οφ τηε Η−1Β χαπ ρεδυχτιον. Ωε ωιλλ υσε
α νατιοναλ−λεϖελ αππροαχη τηατ γρουπσ ωορκερσ ιντο δι⁄ερεντ λαβορ µαρκετσ δε νεδ βψ σκιλλ.
Ονε δι⁄ερενχε φροµ πρεϖιουσ παπερσ υσινγ τηισ αππροαχη ισ τηατ ωε αδδ διµενσιονσ σεπαρατινγ
γρουπσ αχχορδινγ το εµπλοψερ τψπε (φορ−προ τ ϖερσυσ νον−προ τ) ανδ Η−1Β ισσυανχε τψπε (νεω
ϖερσυσ εσταβλισηεδ Η−1Β ωορκερσ). Ωε ασσυµε τηατ δεµανδ φορ χοµπαραβλψ σκιλλεδ ωορκερσ
εϖολϖεσ σιµιλαρλψ αχροσσ σεχτορσ ανδ ισ δριϖεν βψ τεχηνολογιχαλ χηανγε. Ωε αλσο αλλοω φορ
οϖεραλλ προδυχτιϖιτψ ανδ δεµανδ το δι⁄ερ αχροσσ σεχτορσ. Ωε τραχκ τηε εϖολυτιον ιν δεµανδ
φορ νεω Η−1Β ωορκερσ ανδ εϖαλυατε τηε ε⁄εχτ οφ ιντροδυχινγ α βινδινγ χαπ ιν 2004 ιν φορ−
προ τ ρµσ βψ χοµπαρινγ τηεµ το σιµιλαρ νον−προ τ ηιρεσ. Βεφορε τυρνινγ το τηε εµπιριχαλ
αναλψσισ, ωε προϖιδε α βριεφ τηεορετιχαλ σκετχη ιλλυστρατινγ τηε δετερµιναντσ οφ δεµανδ φορ
σκιλλεδ φορειγν−βορν ωορκερσ αχροσσ εξπεριενχε γρουπσ ανδ σεχτορσ. Τηε φραµεωορκ ηελπσ
ϕυστιφψ τηε εµπιριχαλ σπεχι χατιον.
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Τηεορετιχαλ Φραµεωορκ

Το µοτιϖατε ουρ εµπιριχαλ δεσιγν ανδ ιτσ ασσυµπτιονσ, ωε πρεσεντ α σιµπλε µοδελ οφ προδυχ−
τιον ανδ ρελατιϖε λαβορ δεµανδ. Ωε χονσιδερ τωο σεχτορσ (ϕ): ονε µαδε οφ ρµσ προδυχινγ
γοοδσ ανδ σερϖιχεσ φορ−προ τ (Π Ρ), ανδ τηε οτηερ µαδε οφ νον−προ τ ρµσ (Ν Π ). Εαχη οφ
τηεσε σεχτορσ προδυχεσ ονε γοοδ ορ σερϖιχε ωιτη πριχε πϕ . Πριχεσ χαν χηανγε οϖερ τιµε ιν
7

ρεσπονσε το δεµανδ. Νον−προ τ ρµσ εαρν α προ τ µαργιν εθυαλ το ζερο, βυτ τηισ νεεδ νοτ
βε τρυε ατ φορ−προ τ ρµσ. Ιν τηε λονγ−ρυν, ρµσ χοµπετε φορ ωορκερσ οφ εαχη σκιλλ τψπε ανδ
εξπεριενχε λεϖελ. Ωορκερσ εαρν α ωαγε εθυαλ το τηειρ µαργιναλ προδυχτιϖιτψ. Ασ ωορκερσ αρε
µοβιλε, τηε ωαγε φορ εαχη σπεχι χ τψπε οφ ωορκερ ισ εθυαλιζεδ αχροσσ σεχτορσ.
Χονσιδερ τηε φολλοωινγ προδυχτιον φυνχτιον φορ ουτπυτ (Ψ ) ιν σεχτορσ ϕ ανδ ψεαρ τ:8

Ψϕτ = Αϕτ (Κϕτ )

Ξ

 ϕκτ

κ

η


Ν εω

Λϕκτ



+ Εξπ
ΛΕξπ
ϕκτ
ϕκτ

 ι

! 1 

(1)

Ιν Εθυατιον (1) Αϕτ ισ τοταλ φαχτορ προδυχτιϖιτψ (ΤΦΠ) ανδ Κϕτ ισ α χοµβινατιον οφ φαχτορσ
(συχη ασ πηψσιχαλ χαπιταλ, υνσκιλλεδ λαβορ, ανδ ΥΣ−βορν σκιλλεδ ωορκερσ) υσεδ ιν προδυχτιον.
Τηε συµµατιον τερµ ιν παρεντηεσισ, ηενχεφορτη ρεπρεσεντεδ βψ ϕκτ , ισ α νεστεδ ΧΕΣ χοµ−
βινινγ φορειγν−βορν ωορκερσ (Λ) οφ δι⁄ερεντ σκιλλσ κ δε νεδ βψ οχχυπατιον, εδυχατιον, ανδ
ποτεντιαλ ωορκ εξπεριενχε. Τηεσε ωορκερσ αρε διστινγυισηεδ βψ τηειρ ωορκ εξπεριενχε ιν τηε
εω
Υνιτεδ Στατεσ. Λετ ΛΝ
ϕκτ δενοτε τηε λαβορ ινπυτ οφ φορειγν−βορν ωορκερσ ωιτη νο πρεϖιουσ ΥΣ
ωορκινγ εξπεριενχε. Ιν ουρ χοντεξτ, τηεσε ωορκερσ αρε ον τηειρ ρστ Η−1Β τερµ ανδ ηενχε
ηαϖε 0 το 3 ψεαρσ οφ ωορκινγ εξπεριενχε ιν τηε ΥΣ. Τηε χοε′χιεντσ  ϕκτ χαπτυρε τηε σκιλλ−
σπεχι χ ρελατιϖε προδυχτιϖιτψ φορ ωορκερσ ιν σεχτορ ϕ; ωηιλε Εξπ
ϕκτ χαπτυρεσ τηε προδυχτιϖιτψ οφ
εξπεριενχεδ ωορκερσ ρελατιϖε το νεω ονεσ ωιτηιν α σκιλλ γρουπ. Τηε παραµετερ  δετερµινεσ
τηε ελαστιχιτψ οφ συβστιτυτιον βετωεεν ωορκερσ οφ δι⁄ερεντ σκιλλ γρουπσ,  = 1=(1 ). Τηε
παραµετερ δετερµινεσ τηε ελαστιχιτψ οφ συβστιτυτιον βετωεεν νεω ανδ εξπεριενχεδ ωορκερσ,
1=(1
).
Τηε κεψ το ουρ εµπιριχαλ στρατεγψ ισ τηατ εµπλοψµεντ οφ εαχη σκιλλ γρουπ ισ δετερµινεδ
βψ ρελατιϖε δεµανδ ωηεν τηε Η−1Β θυοτα ισ λαργε ανδ νον−βινδινγ (ασ ιτ ωασ πριορ το 2004).
Υτιλιτψ µαξιµιζινγ ωορκερσ ωιλλ αρβιτραγε αωαψ ωαγε δι⁄ερενχεσ βψ µοϖινγ βετωεεν τηε φορ−
προ τ ανδ νον−προ τ σεχτορσ. Εµπλοψµεντ οφ νεω ωορκερσ οφ εαχη σκιλλ τψπε σατισ εσ τηε
Ν εω;Π Ρ
Ν εω;Ν Π
εω
= !Ν
= ωκτ
εθυαλιζατιον οφ ωαγεσ βετωεεν φορ−προ τ ανδ νον−προ τ ρµσ, ωκτ
κτ ,
ιν εαχη περιοδ 9 . Εθυαλιζατιον οφ ωαγεσ φορ εξπεριενχεδ Η−1Β ωορκερσ αλσο οχχυρσ σινχε
Εξπ;Ν Π
Εξπ;Π Ρ
τηεψ αρε νοτ συβϕεχτ το ανψ θυοτα: ωκτ
= ωκτ
= ! Εξπ
κτ . Ωαγεσ εθυαλ το µαργιναλ
προδυχτιϖιτψ ιµπλιεσ:
εω
!Ν
κτ
8

= (1

)πϕτ Αϕτ


Κτϕ

1  


ϕκτ

 ϕκτ

η

εω
ΛΝ
ϕκτ



+

Εξπ
ϕκτ



ΛΕξπ
ϕκτ

 ι

εω
ΛΝ
ϕκτ



1

(2)

Νοτε τηισ χαν βε χονσιδερεδ ασ αν εξτενσιον οφ τηε προδυχτιον φυνχτιον αδοπτεδ ιν Οτταϖιανο ανδ Περι
(2012) ορ Χαρδ ανδ Λεµιευξ (2001)
9
Ωαγεσ φορ α τψπε οφ ωορκερσ µαψ βε δι⁄ερεντ βετωεεν προ τ ανδ νον−προ τ σεχτορ, δυε το α περχενταγε
πρεµιυµ ορ δι⁄ερεντιαλ. Τηε µαιν ρεσυλτσ φροµ τηισ µοδελ φολλοω εϖεν ιν τηε πρεσενχε οφ συχη δι⁄ερεντιαλ,
ασ λονγ ασ ιτ δοεσ νοτ χηανγε οϖερ τιµε

8

! Εξπ
κτ

= (1


Κτϕ

)πϕτ Αϕτ

1  


ϕκτ

 ϕκτ

η

εω
ΛΝ
ϕκτ



+

Εξπ
ϕκτ



ΛΕξπ
ϕκτ

 ι



Εξπ
Λ
Εξπ
ϕκτ
ϕκτ

1

(3)

Το οβταιν τηε βασιχ εστιµατινγ εθυατιον ωηεν θυοτασ δο νοτ βινδ, ωε ρστ τακε τηε
λογαριτηµ οφ βοτη σιδεσ οφ (2) ανδ (3) ιν εαχη σεχτορ. Τηεν ωε χαλχυλατε τηε δι⁄ερενχε ιν
λογ−ωαγεσ ανδ ρεαρρανγε το οβταιν:
εω
λν ΛΝ
ϕκτ





λν ΛΕξπ
=
ϕκτ

1
1



Ν εω
λν Εξπ
ϕκτ + λν(! κτ )

λν(! Εξπ
κτ )



(4)

Φιναλλψ, ωε δι⁄ερενχε Εθυατιον (4) αχροσσ σεχτορσ ϕ = φΦ Π; Ν Π γ. Σινχε νεω−ωορκερσ
ανδ εξπεριενχεδ−ωορκερσ ωαγεσ αρε χοµµον αχροσσ τηε φορ−προ τ ανδ νον−προ τ σεχτορσ, τηισ
δι⁄ερενχε σιµπλι εσ το:

=

η


ι η


Εξπ
εω
εω
λν ΛΝ
λν
Λ
λν ΛΝ
Ν Π;κτ
Π Ρ;κτ
Π Ρ;κτ


1   Εξπ 
λν Εξπ
λν Π Ρ;κτ
Ν Π;κτ
1

ι

λν ΛΕξπ
Ν Π;κτ

(5)

Εθυατιον (5) ηολδσ ιφ ρµσ αρε ον τηειρ δεµανδ χυρϖε ανδ ωορκερσ αρε φρεε το

 µοϖε
Εξπ
αχροσσ σεχτορσ. Ωε αλλοω τηε εξπεριενχε−σπεχι χ προδυχτιϖιτψ φορ εαχη σκιλλ γρουπ, λν ϕκτ ,
το ηαϖε α χοµπονεντ τηατ ισ υνιθυε το τηε Ν Π ορ Π Ρ σεχτορ. Τηισ ισ σεπαραβλε φροµ α
σκιλλ−σπεχι χ χοµπονεντ χοµµον βετωεεν σεχτορσ τηατ εϖολϖεσ οϖερ τιµε ανδ ϖαριεσ αχροσσ
σκιλλσ δυε το δι⁄ερενχεσ ιν ρελατιϖε δεµανδ, ρελατιϖε πριχεσ, ορ ΤΦΠ. Τηε δουβλε δι⁄ερενχινγ
ρεµοϖεσ σκιλλ− ανδ σεχτορ−σπεχι χ προδυχτιϖιτψ (ανδ πριχεσ). Ονλψ τηε ρελατιϖε προδυχτιϖιτψ
οφ νεω ανδ εξπεριενχεδ ωορκερσ
 ρεµαινσ.

Ιφ ωεασσυµε τηατεξπεριενχε−σπεχι χ προδυχτιϖιτψ
Εξπ
χαν βε δεχοµποσεδ ιντο λν ϕκτ = λν Εξπ
, τηεν τηε δουβλε δι⁄ερενχε ιν
+ λν Εξπ
ϕ
κτ
ρελατιϖε δεµανδσ εξπρεσσεδ
ιν εθυατιον(5) ωιλλ βε ρεπρεσεντεδ βψ α χονσταντ φαχτορ χοµµον

Εξπ
1
το αλλ σκιλλσ, = 1 λν Π Ρ λν Εξπ
ΝΠ .
Χοµβινινγ τηε αβοϖε ασσυµπτιονσ, αλλοωινγ φορ χλασσιχαλ µεασυρεµεντ ερρορ ιν τηε εµ−
πλοψµεντ ϖαριαβλεσ, ανδ ρεαρρανγινγ εθυατιον (5) προϖιδεσ υσ ωιτη Εθυατιον (6).
η

εω
λν ΛΝ
Π Ρ;κτ



ι

=
λν ΛΕξπ
Π Ρ;κτ

η

εω
+ λν ΛΝ
Ν Π;κτ

ι

+ ∀κτ
λν ΛΕξπ
Ν Π;κτ

(6)

Τηε αβοϖε ρελατιον ηολδσ ιν τηε αβσενχε οφ θυοτασ, ωηεν ρελατιϖε λαβορ δεµανδ ανδ φρεε
µοβιλιτψ αχροσσ σεχτορσ χοµβινε το δετερµινε ρελατιϖε εµπλοψµεντ. Εθυατιον (6) εσταβλισηεσ
τηατ τηε δεµανδ φορ νεω ρελατιϖε το εξπεριενχεδ ωορκερσ ιν τηε φορ−προ τ σεχτορ φολλοωσ τηε
σαµε ϖαριατιον οϖερ τιµε ασ ρελατιϖε δεµανδ ιν τηε νον−προ τ σεχτορ υπ το α χονσταντ ( )
ανδ α ζερο−µεαν ρανδοµ ερρορ (∀κτ ). Ονε ωαψ οφ ιντερπρετινγ εθυατιον (6) ισ τηατ τηε ρελατιϖε
9

εµπλοψµεντ οφ νεω ανδ εξπεριενχεδ Η−1Β ωορκερσ ιν τηε νον−προ τ σεχτορ χορρελατεσ ωιτη
τηατ οφ τηε φορ−προ τ σεχτορ ωηεν συππλψ ρεσπονδσ το δεµανδ.
Νοω χονσιδερ ωηεν τηε σχαλ ψεαρ 2004 βινδινγ θυοτα φορ νεω Η−1Β ωορκερσ, ΛΝ εω , ωασ

εω
ιντροδυχεδ ιν τηε φορ−προ τ σεχτορ ονλψ. Τηισ ρατιονινγ χαυσεσ τηε δι⁄ερενχε λν ΛΝ
Π Ρ;κτ


λν ΛΕξπ
Π Ρ;κτ το δεπαρτ φροµ ωηατ ισ πρεδιχτεδ ιν Εθυατιον (6) ανδ α νεγατιϖε γαπ ωιλλ αρισε.
Τηε αβσολυτε ϖαλυε οφ τηισ γαπ ισ λαργε ωηεν τηε θυοτα ισ σµαλλ ανδ/ορ ωηεν τηε υνδερλψινγ
ρελατιϖε δεµανδ φορ νεω ρελατιϖε το εξπεριενχεδ ωορκερσ ισ λαργε.
 λαττερ χονδιτιον ισ
 Τηισ

Εξπ
Ν εω
χαπτυρεδ βψ ρελατιϖε νον−προ τ σεχτορ δεµανδ, λν ΛΝ Π;κτ
λν ΛΝ Π;κτ .
Τηε θυοτα φορ νεω Η−1Β ωορκερσ ιν τηε φορ−προ τ σεχτορ ηασ βεεν βινδινγ σινχε 2004
ωηεν ιτ ωασ σιγνι χαντλψ ρεδυχεδ βψ 66% (φροµ 195,000 το 65,000). Ιν ΦΨσ 2008 ανδ 2009
αν εξχεπτιοναλλψ ηιγη λεϖελ οφ δεµανδ λεδ τηε νυµβερ οφ Η−1Β αππλιχατιονσ το εξχεεδ τηε
χαπ ιν τηε ρστ ωεεκ οφ τηε λινγ περιοδ. Ηενχε, ωε χαν αυγµεντ εξπρεσσιον (6) ωιτη τηε
ποσσιβιλιτψ οφ α ρατιονινγ γαπ οπενινγ αφτερ 2004 ανδ βεχοµινγ λαργερ ιν 2008 ανδ 2009 ασ
φολλοωσ:

η

λν

εω
ΛΝ
Π Ρ;κτ



λν
+



1

ΛΕξπ
Π Ρ;κτ

ι

=

η

+ λν

 Ι(Ψ εαρ  2004) +

εω
ΛΝ
Ν Π;κτ
2



λν



ΛΕξπ
Ν Π;κτ

ι

+

(7)

 Ι(Ψ εαρ = 2008; 2009) + ∀κτ

Τηε ινδιχατορ Ι(Ψ εαρ  2004) εθυαλσ ονε σταρτινγ ιν 2004 σο τηατ τηε χοε′χιεντ 1
χαπτυρεσ τηε δεπαρτυρε οφ νεω Η−1Β εµπλοψµεντ αµονγ φορ−προ τ ρελατιϖε το νον−προ τ
ρµσ δυε το τηε βινδινγ χαπ. Τηε σιζε οφ τηισ χοε′χιεντ ρεπρεσεντσ τηε εστιµατεδ περχενταγε
δεϖιατιον οφ χαππεδ Η−1Β ωορκερσ ρελατιϖε το υνχονστραινεδ δεµανδ. Σιµιλαρλψ, Ι(Ψ εαρ =
2008; 2009) ισ αν ινδιχατορ εθυαλ το ονε ιν ΦΨσ 2008 ανδ 2009 σο τηατ 1 + 2 χαπτυρεσ τηε
φυρτηερ διστανχε βετωεεν τηε χαπ ανδ δεµανδ ωηεν δεµανδ ινχρεασεδ. Εθυατιον (7) ωιλλ βε
τηε βασισ οφ ουρ εµπιριχαλ αναλψσισ.

4

∆ατα

Ουρ δατα χοµπρισεσ ινδιϖιδυαλ−λεϖελ ινφορµατιον φροµ Ι−129 φορµσ οφ προχεσσεδ Η−1Β αππλι−
χατιονσ βετωεεν σχαλ ψεαρσ 2002 ανδ 2009, οβταινεδ τηρουγη α Φρεεδοµ οφ Ινφορµατιον Αχτ
(ΦΟΙΑ) ρεθυεστ. Τηισ ισ αν ιδεαλ περιοδ το αναλψζε τηε ε⁄εχτσ οφ α βινδινγ χαπ. Φιρστ, ιτ
χορρεσπονδσ το αν εξπανσιοναρψ χψχλε ενδινγ ϕυστ πριορ το τηε φυλλ ονσετ οφ τηε Γρεατ Ρεχεσ−
σιον. Σεχονδ, τηε φαλλ ιν τηε Η−1Β χαπ οχχυρσ τοωαρδσ τηε µιδδλε οφ τηισ τιµε περιοδ. Τηιρδ,
ηιρινγ ιν τηε φορ−προ τ σεχτορ ιν τηε ψεαρσ πριορ το 2004 ωασ εσσεντιαλλψ υνχονστραινεδ ασ τηε
θυοτα διδ νοτ βινδ. Ονλψ αφτερ τηε χαπ φελλ διδ τηε θυοτα βινδ, γροωινγ προγρεσσιϖελψ µορε
10

ιµποσινγ ασ τηε εχονοµψ εξπανδεδ βεφορε τηε Γρεατ Ρεχεσσιον.
Τηισ δατασετ χονταινσ ινφορµατιον ον τηε εµπλοψερ, εµπλοψεε δεµογραπηιχσ, ωαγεσ, οχχυ−
πατιον, ανδ οτηερ χηαραχτεριστιχσ τηατ αλλοω υσ το δετερµινε ωηετηερ τηε περµιτ ωουλδ χουντ
τοωαρδ τηε Η−1Β χαπ. Ωε ιµποσε σεϖεραλ σαµπλε σελεχτιον χριτερια. Ωε ρεµοϖε αππλιχατιονσ
τηατ ωερε δενιεδ, αλλοωινγ υσ το ιδεντιφψ Η−1Β ρεχιπιεντσ ρατηερ τηαν σιµπλψ τηε χουντ οφ
προχεσσεδ αππλιχατιονσ. Ωε ρεταιν Η−1Β ρεχιπιεντσ αγε 21−65 (ινχλυσιϖε), βορν ουτσιδε οφ ΥΣ
τερριτοριεσ, ωηο ηαϖε οβταινεδ ατ λεαστ α βαχηελορσ δεγρεε, ανδ ωηο αρε ωορκινγ ιν ιδεντι −
αβλε οχχυπατιονσ. Το ρεµοϖε ουτλιερσ ανδ ρεδυχε µεασυρεµεντ ερρορ, ωε τριµ ωορκερσ ιν τηε
τοπ ανδ βοττοµ 0.5% οφ τηε Η−1Β ωαγε διστριβυτιον.
Ωε σεπαρατε ινδιϖιδυαλσ ιντο ωηετηερ τηεψ ωερε εµπλοψεδ ατ φορ−προ τ ορ νον−προ τ ρµσ.
Τηε λαττερ γρουπ χονσιστσ οφ χολλεγεσ, υνιϖερσιτιεσ, ανδ νον−προ τ ρεσεαρχη ινστιτυτιονσ τηατ
ωερε αλωαψσ εξεµπτ φροµ Η−1Β θυοτασ δυρινγ τηε περιοδ οφ αναλψσισ. Ωε αλσο σεπαρατε
ινδιϖιδυαλσ ιντο αππλιχαντσ φορ νεω Η−1Β εµπλοψµεντ ϖερσυσ εσταβλισηεδ Η−1Β ωορκερσ. Τηισ
λαττερ γρουπ χονσιστσ οφ Η−1Β εµπλοψεεσ ωηο ρεχειϖε αν εξτενσιον οφ τηειρ ϖισα ωιτη τηειρ
χυρρεντ ρµ ασ ωελλ ασ τηοσε ωηο χηανγεδ εµπλοψερσ.10
Ωε τηεν αγγρεγατε ωορκερσ ιντο σκιλλ χελλσ ρεπρεσεντινγ διστινχτ λαβορ µαρκετσ. Ωε τακε
τωο αππροαχηεσ. Τηε ρστ ιδεντι εσ α σκιλλ χελλ αχχορδινγ το α ωορκερσ οχχυπατιον, εδυχατιον,
ανδ εξπεριενχε. Τηε σεχονδ υσεσ οχχυπατιον ανδ εδυχατιον ονλψ. Ωηιλε ποτεντιαλ εξπεριενχε
ισ οφτεν υσεδ το δι⁄ερεντιατε σκιλλ γρουπσ (ε.γ. Χαρδ ανδ Λεµιευξ 2001 ορ Βορϕασ 2003),
εδυχατιον ανδ οχχυπατιον µορε στρονγλψ χηαραχτεριζε τηε σπεχι χ σκιλλσ υσεδ ιν ϕοβσ. Χελλσ
βασεδ ονλψ ον τηοσε τωο φεατυρεσ αρε λικελψ το βε στρονγλψ δι⁄ερεντιατεδ ανδ ρεπρεσεντ ωελλ−
δε νεδ λαβορ µαρκετσ.
Ωε υσε 16 βροαδ οχχυπατιοναλ γρουπινγσ.11 Τηε λαργεστ, Χοµπυτερ−Ρελατεδ Οχχυπατιονσ,
αχχουντσ φορ 40% οφ νεω Η−1Β ισσυανχεσ. Νοτ συρπρισινγλψ, οχχυπατιοναλ χοµποσιτιον ϖαριεσ
συβσταντιαλλψ αχροσσ τηε φορ−προ τ ανδ νον−προ τ σεχτορσ. Χοµπυτερ οχχυπατιονσ ρεπρεσεντ
50% οφ νεω ισσυανχεσ αµονγ φορ−προ τ ρµσ βυτ ονλψ 2.5% οφ νεω νον−προ τ εµπλοψµεντ
(τηουγη τηεψ ρανκ αµονγ τηε τοπ ϖε οχχυπατιονσ αµονγ νεω ηιρεσ ιν εαχη σεχτορ). Οχ−
χυπατιονσ ιν εδυχατιον αχχουντ φορ οϖερ ηαλφ οφ νεω νον−προ τ Η−1Β εµπλοψµεντ βυτ ϕυστ
1% οφ νεω φορ−προ τ εµπλοψµεντ. Οτηερ ιµπορταντ φορ−προ τ οχχυπατιονσ φορ νεω ηιρεσ ιν−
χλυδε Μαναγερσ ανδ Αδµινιστρατιϖε Ο′χιαλσ12 (17%), Ενγινεερσ (14%), Μεδιχαλ ανδ Ηεαλτη
Προφεσσιοναλσ (4.6%), ανδ Σοχιαλ Σχιεντιστσ (2.9%). Ιµπορταντ νον−προ τ οχχυπατιονσ ινχλυδε
10
Ασ α τεχηνιχαλ ποιντ, αν εσταβλισηεδ Η−1Β ωορκερ ατ νον−προ τ ρµ ωηο τηεν σεεκσ φορ−προ τ εµπλοψµεντ
ωουλδ χουντ τοωαρδ τηε χαπ.
11
Αγγρεγατιον ισ βασεδ υπον τηε ΥΣΧΙΣ ∆επαρτµεντ οφ Ηοµελανδ Σεχυριτψ Φορµ Μ−746, Ι−129 ∆ιχτιοναρψ
οφ Οχχυπατιοναλ Τιτλεσ (∆ΟΤ) Χοδεσ.
12
Τηισ ισ α βροαδλψ−δε νεδ γρουπινγ τηατ ινχλυδεσ νοτ ϕυστ µαναγερσ βυτ αχχουνταντσ, αυδιτορσ, ανδ ρελατεδ
οχχυπατιονσ ασ ωελλ (∆ιχτιοναρψ οφ Οχχυπατιοναλ Τιτλε χοδεσ 160−189).
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Μεδιχαλ ανδ Ηεαλτη Προφεσσιοναλσ (18%), Λιφε Σχιεντιστσ (12%), ανδ Ματηεµατιχιανσ ανδ
Πηψσιχαλ Σχιεντιστσ (4.2%).
Ινδιϖιδυαλσ αρε γρουπεδ ιντο φουρ εδυχατιον λεϖελσ: βαχηελορσ (45% οφ νεω Η−1Β ρεχιπι−
εντσ), µαστερσ (35%), προφεσσιοναλ (6%), ανδ δοχτορατε (14%). Αγαιν, ρεπρεσεντατιον ϖαριεσ
αχροσσ σεχτορ. ∆οχτορατεσ χοµπρισε 48% οφ νεω νον−προ τ εµπλοψµεντ, ωηερεασ Βαχηελορσ
ανδ Μαστερσ δεγρεε ηολδερσ χοµπρισε 53% ανδ 40% οφ νεω φορ−προ τ Η−1Βσ, ρεσπεχτιϖελψ.
Χονσιστεντ ωιτη τηε παστ λιτερατυρε, ωε δεδυχε τοταλ ποτεντιαλ εξπεριενχε τηρουγη αν ιντερ−
σεχτιον οφ αγε ανδ εδυχατιοναλ ατταινµεντ. Ηοωεϖερ, ουρ δατασετ πρεσεντσ υνιθυε χηαλλενγεσ.
Φιρστ, ασ α τεµποραρψ ωορκ περµιτ προγραµ φορ φορειγν−βορν λαβορ, ονε χαν χορρεχτλψ ινφερ
τηατ µοστ Η−1Β ρεχιπιεντσ ηαϖε λιµιτεδ ωορκ εξπεριενχε ωιτηιν τηε ΥΣ λαβορ µαρκετ. Αβουτ
ηαλφ οφ νεω Η−1Βσ αρε αωαρδεδ το πεοπλε υνδερ αγε 30, ανδ 90% αρε αωαρδεδ το πεοπλε υνδερ
αγε 40. Ηενχε τηερε ισ νοτ α λοτ οφ εξπεριενχε ϖαριατιον ωιτηιν τηε προγραµ. Σεχονδ, ωηερεασ
τηε νατιοναλ−αππροαχη υσυαλλψ δε νεσ χελλσ αχχορδινγ το εδυχατιοναλ ατταινµεντ ρανγινγ φροµ
ηιγη σχηοολ δροπ ουτσ το χολλεγε γραδυατεσ, ουρ δατα ισ φροµ α µυχη ναρροωερ ρανγε οφ εδυ−
χατιοναλ ατταινµεντ τηατ ισ λιµιτεδ το χολλεγε γραδυατεσ. Τηισ µαψ ρεδυχε τηε δι⁄ερεντιατιον
αχροσσ σκιλλ γρουπσ.
Νονετηελεσσ, ωε προχεεδ ασ φολλοωσ: Ωε ρστ δε νε ψεαρσ οφ εξπεριενχε ασ τηε δι⁄ερενχε
βετωεεν α περσονσ αγε ανδ τηειρ εξπεχτεδ αγε υπον χοµπλετινγ τηειρ ηιγηεστ δεγρεε. Εξ−
πεχτεδ αγεσ ατ γραδυατιον αρε 23 φορ βαχηελορσ, 25 φορ µαστερσ, 26 φορ προφεσσιοναλ, ανδ 28
φορ δοχτορατε. Νεξτ ωε πλαχε ωορκερσ ιντο (αππροξιµατελψ) ϖε−ψεαρ εξπεριενχε γρουπσ: τηοσε
ωιτη 5 ορ φεωερ ψεαρσ οφ εξπεχτεδ εξπεριενχε (ινχλυδινγ οβσερϖατιονσ ωιτη νεγατιϖε ϖαλυεσ),
6−10 ψεαρσ, 11−15 ψεαρσ, ανδ σο ον. Τηε ειγητη ανδ µοστ εξπεριενχεδ γρουπ ηασ µορε τηαν
35 ψεαρσ οφ εξπεχτεδ εξπεριενχε. Νοτ συρπρισινγλψ, λεσσ−εξπεριενχεδ ωορκερσ αρε ηιγηλψ ρεπ−
ρεσεντεδ. Ωορκερσ ιν εξπεριενχε γρουπσ ονε (57%), τωο (24%), ανδ τηρεε (10%) αχχουντ φορ
µορε τηαν 90% οφ νεω Η−1Β ισσυανχεσ. Τηεσε ϖαλυεσ δο νοτ ϖαρψ µυχη αχροσσ φορ−προ τ ανδ
νον−προ τ σεχτορσ.
Τηε ψεαρ (8), οχχυπατιον (16), εδυχατιον (4), εξπεριενχε (8), ανδ ρµ−τψπε (2) γρουπινγσ
ιµπλψ 8,192 ποτεντιαλ ϕκτ (σεχτορ−σκιλλ−ψεαρ) οβσερϖατιονσ. Ωε αρε ιντερεστεδ ιν ηοω α πολιχψ
χηανγε προπορτιοναλλψ α⁄εχτεδ εµπλοψµεντ οφ Η−1Β ρεχιπιεντσ ιν εαχη σκιλλ γρουπ, σο ωε
µεασυρε εµπλοψµεντ θυαντιτιεσ ιν νατυραλ λογσ. Τηισ λεαϖεσ τηε δατασετ ωιτη
 οβσερϖαβλε
 4,556

εω
λν ΛΕξπ
ρστ−δι⁄ερενχεσ βετωεεν νεω ανδ εσταβλισηεδ εµπλοψµεντ, λν ΛΝ
ϕκτ
ϕκτ , ανδ 3,512
οβσερϖατιονσ ιν ωηιχη ρστ δι⁄ερενχεσ αρε δε νεδ φορ βοτη ϕ = Π Ρ ανδ ϕ = Ν Π (ηενχε,
1,756 οφ τηε ποτεντιαλ 4,096 σκιλλ−κ περιοδ−τ χελλσ ηαϖε δε νεδ ϖαλυεσ φορ τηε δουβλε−δι⁄ερενχε
βετωεεν τηε φορ−προ τ ανδ νον−προ τ σεχτορσ). Τηε αϖεραγε ϖαλυε οφ λογ Η−1Β ισσυανχεσ το
νεω εµπλοψεεσ ισ 2.34 ωιτη α στανδαρδ δεϖιατιον οφ 2.02. Τηε διστριβυτιον ισ ηεαϖιλψ σκεωεδ
το τηε ριγητ. Λογ ωαγεσ παιδ το τηεσε ωορκερσ ηαϖε αν αϖεραγε ϖαλυε οφ 11, α στανδαρδ
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δεϖιατιον οφ 0.41, ανδ αρε νορµαλλψ διστριβυτεδ. Σινχε µανψ εξπεριενχε γρουπινγσ ρεσυλτ ιν
φεω οβσερϖατιονσ, ωε αλσο περφορµ ρεγρεσσιονσ τηατ ελιµινατε τηε ειγητ εξπεριενχε διστινχτιονσ.
Τηισ ρεσυλτσ ιν 1,024 ποτεντιαλ ϕκτ οβσερϖατιονσ, 938 οβσερϖαβλε ρστ−δι⁄ερενχεσ, ανδ 894 ρστ−
δι⁄ερενχεσ δε νεδ φορ βοτη σεχτορσ. Λογ νεω Η−1Β ισσυανχεσ ηαϖε αν αϖεραγε οφ 4.09 ανδ
στανδαρδ δεϖιατιον οφ 2.32. Λογ ωαγεσ αϖεραγε 10.93 ωιτη α στανδαρδ δεϖιατιον οφ 0.33.
Γιϖεν τηε ϖαριατιον ιν ιµπορτανχε οφ οχχυπατιονσ ανδ εδυχατιον λεϖελσ αχροσσ σεχτορσ, τηερε
χουλδ βε σοµε χονχερν τηατ τηε υνιθυε λαβορ µαρκετσ ιδεντι εδ ιν ουρ σκιλλ χελλσ εξχλυσιϖελψ
εξιστ ιν ονλψ ονε σεχτορ ορ τηε οτηερ σο τηατ χοµπαρισονσ οφ σκιλλ χελλσ βετωεεν φορ−προ τ
ανδ νον−προ τ ρµσ χαννοτ βε δονε. Φιγυρε 1 ηελπσ το αλλεϖιατε τηισ χονχερν. Ωηεν νεω
Η−1Β ισσυανχεσ φορ τηε εντιρε περιοδ αρε αγγρεγατεδ το τηε χελλ λεϖελ, τηερε ισ α ηιγη δεγρεε
οφ ποσιτιϖε χορρελατιον βετωεεν τηε νυµβερ οφ φορ−προ τ ανδ νον−προ τ ισσυανχεσ. Χελλσ τηατ
χονταιν λαργε νυµβερσ οφ νεω φορ−προ τ ωορκερσ τενδ το χονταιν λαργε νυµβερσ οφ νον−προ τ
ωορκερσ ασ ωελλ. Ροβυστνεσσ χηεχκσ ιν Σεχτιον 6 ωιλλ φυρτηερ εξπλορε ωηετηερ λαργε δι⁄ερενχεσ
ιν χελλ σιζε αχροσσ σεχτορσ δριϖεσ ρεσυλτσ.
Τηε εµπιριχαλ δεσιγν χοµπαρεσ χηανγεσ ιν νεω ρελατιϖε το εξπεριενχεδ Η−1Β εµπλοψµεντ
βετωεεν τηε φορ−προ τ ανδ νον−προ τ σεχτορ. Φιγυρε 2 προϖιδεσ α σενσε οφ τρενδσ ιν Η−1Β
ισσυανχεσ φροµ ΦΨσ 2002−2009 ιν τηε φορ−προ τ ανδ νον−προ τ σεχτορ. Τηε γυρε σηοωσ τηε
αϖεραγε χελλ δι⁄ερενχεσ ιν λογ−ισσυανχεσ βετωεεν νεω ανδ εσταβλισηεδ Η−1Βσ (δεσχριβεδ φυρτηερ
ιν τηε νεξτ σεχτιον) φορ τηε νον−προ τ (σολιδ λινε) ανδ φορ−προ τ (δασηεδ λινε) σεχτορσ. Νεω
ισσυανχεσ ωερε φαιρλψ χονσταντ ρελατιϖε το εσταβλισηεδ ονεσ πριορ το τηε 2004 χαπ ρεστριχτιον.
Αδδιτιοναλλψ, τηερε ισ νο εϖιδενχε οφ δι⁄ερεντιαλ πρε−τρενδσ αχροσσ σεχτορσ. Τηε δι⁄ερενχε
δεχλινεδ  α ρεγυλαριτψ τηατ ηολδσ φορ βοτη τηε φορ−προ τ ανδ νον−προ τ σεχτορσ. Τηισ φαλλ,
ηοωεϖερ, ωασ µορε σεϖερε ιν τηε φορ−προ τ σεχτορ τηαν ιτ ωασ φορ χαπ−εξεµπτ εµπλοψερσ. Ουρ
εµπιριχαλ µετηοδολογψ δεσχριβεδ ιν τηε νεξτ σεχτιον ωιλλ τακε α µορε σψστεµατιχ αππροαχη το
ασσεσσινγ ωηετηερ δι⁄ερενχεσ ιν τηεσε τωο τρενδσ αππεαρ αφτερ τηε χαπ ωασ ρεδυχεδ φορ σχαλ
ψεαρ 2004 ανδ βεψονδ, ανδ ωηετηερ δι⁄ερενχεσ φυρτηερ ινχρεασεδ δυρινγ λοττερψ ψεαρσ.

5

Εµπιριχαλ Μετηοδολογψ: Εστιµατινγ τηε Ε⁄εχτ οφ α
Βινδινγ Χαπ

Ουρ εµπιριχαλ στρατεγψ τακεσ αδϖανταγε οφ ϖαριατιον ιν Η−1Β ηιρινγ αχροσσ τιµε, φορ−προ τ
ϖερσυσ νον−προ τ σεχτορ, ανδ Η−1Β εξπεριενχε. ΑΧ21 σεγµεντεδ τηε Η−1Β µαρκετ ιντο φορ−
προ τ ανδ νον−προ τ εµπλοψεε γρουπσ ιν 2001, βυτ τηε εχονοµιχ ε⁄εχτσ οφ τηατ πολιχψ χηανγε
ωουλδ νοτ βε φελτ υντιλ 2004 ωηεν τηε ηιγη θυοτα ον νεω φορ−προ τ ηιρινγ εξπιρεδ. Στανδαρδ
δι⁄ερενχε−ιν−δι⁄ερενχε εστιµατιον σηουλδ βε ωελλ−συιτεδ φορ αναλψζινγ τηε φορ−προ τ ϖερσυσ
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νον−προ τ εµπλοψµεντ ε⁄εχτσ οφ τηισ εξογενουσ σηοχκ. Ηοωεϖερ, ουρ πρεφερρεδ ιδεντι χα−
τιον στρατεγψ εµπλοψσ τριπλε−δι⁄ερενχε εστιµατιον τηατ εξπλοιτσ νοτ ονλψ τηε δι⁄ερενχε ιν
εµπλοψµεντ αχροσσ σεχτορσ, βυτ αχροσσ νεω ϖερσυσ εσταβλισηεδ ωορκερσ ασ ωελλ. Τηουγη ονλψ
νεω εµπλοψµεντ εξπεριενχεσ α χλεαρ σηοχκ, ποτεντιαλ συβστιτυταβιλιτψ συγγεστσ τηατ τηε σηοχκ
χουλδ α⁄εχτ τηε ρελατιϖε ανδ τοταλ εµπλοψµεντ οφ τηεσε τωο γρουπσ. Βψ εξπλοιτινγ τηισ αδ−
διτιοναλ σουρχε οφ ϖαριατιον ωε χαν αλσο χλεαν φορ α ηοστ οφ ποτεντιαλ δεµανδ σηιφτερσ  ουρ
µοδελ ινχλυδεσ α ριγορουσ σετ οφ ξεδ ε⁄εχτσ το αχχουντ φορ ανψ τρενδσ δι⁄ερεντιαλλψ α⁄εχτινγ
τηε φορ−προ τ ανδ νον−προ τ σεχτορσ.
Ωε φορµαλιζε ουρ τριπλε δι⁄ερενχε στρατεγψ αρουνδ τηε εστιµατινγ εθυατιον ιν (8), ωηιχη
ρεπρεσεντσ α σιµπλε τρανσφορµατιον οφ τηε µοδελ δεριϖεδ ιν (7).
Ν εω
λν Η1Βϕκτ





Εξπ
=
λν Η1Βϕκτ

(8)
+

1

 τ2004  δΦ Π +

2

 τ2008  δΦ Π

+δΦ Π +  κ +  τ + β∀κτ
Τηε δεπενδεντ ϖαριαβλε ρεπρεσεντσ τηε δι⁄ερενχε ιν τηε νατυραλ λογ οφ Η−1Βσ αωαρδεδ το νεω
ωορκερσ ρελατιϖε το τηοσε αωαρδεδ το εξπεριενχεδ ωορκερσ ωιτηιν α παρτιχυλαρ σεχτορ (ϕ), σκιλλ
γρουπ (κ), ανδ ψεαρ (τ). Τηε ινδιχατορ τ2004 τακεσ α ϖαλυε οφ ονε ιν σχαλ ψεαρ 2004 ανδ αφτερ,
ωηιλε τ2008 ισ εθυαλ το ονε φορ ψεαρσ 2008 ανδ 2009. Τηε δυµµψ δΦ Π ισ εθυαλ το ονε φορ
οβσερϖατιονσ ιν τηε τρεατµεντ φορ−προ τ σεχτορ; ιτ εθυαλσ ζερο φορ οβσερϖατιονσ ιν τηε χοντρολ
νον−προ τ σεχτορ. Τηε µοδελ αλσο ινχλυδεσ σκιλλ−γρουπ ξεδ ε⁄εχτσ ( κ ) ανδ ψεαρ δυµµιεσ
( τ ) το αβσορβ ϖαριατιον ιν προδυχτιϖιτψ αχροσσ σκιλλ γρουπσ ανδ τιµε. Τηε χοε′χιεντ 1
ρεπρεσεντσ τηε προπορτιοναλ ρεδυχτιον οφ νεω Η−1Βσ ισσυεδ το ωορκερσ ιν τηε φορ−προ τ σεχτορ
δυε το τηε δεχρεασε ιν τηε θυοτα ιν ΦΨ 2004. 2 ρεπρεσεντσ τηε αδδιτιοναλ ρατιονινγ ωηεν
ρµσ φαχεδ παρτιχυλαρλψ λαργε Η−1Β δεµανδ ιν ΦΨσ 2008 ανδ 2009.
Χαυσαλ ινφερενχε ιν τηε τριπλε−δι⁄ερενχε φραµεωορκ ρεθυιρεσ σεϖεραλ ασσυµπτιονσ. Φιρστ,
τηε πολιχψ µυστ νοτ ηαϖε βεεν α ρεσπονσε το δι⁄ερεντιαλλψ χηανγινγ χονδιτιονσ ιν τηε λαβορ
µαρκετ φορ νεω φορειγν ωορκερσ ατ φορ−προ τ ρµσ. Ιν τηισ σενσε, στυδψινγ τηε φαλλ ιν τηε
Η−1Β χαπ ιν 2004 ισ αργυαβλψ αδϖανταγεουσ ασ ιτ ωασ νοτ α νεω πολιχψ, βυτ ρατηερ α ρεϖερσιον
το α πρε−εξιστινγ πολιχψ. Τηε ηιγη Η−1Β θυοτασ ιν τηε εαρλψ 2000σ ωερε χοντινγεντ ον Χον−
γρεσσιοναλ ρενεωαλ. Χονγρεσσ ηαδ ονχε πρεϖιουσλψ ρενεωεδ τηε ηιγη θυοτα, ανδ εϖεν ωεντ ον
το ραισε τηε χαπ φυρτηερ ιν ΦΨ 2001 (Σηιη 2016). Τηισ εξ−αντε υνχερταιντψ οφ Χονγρεσσιοναλ
αχτιον χιρχα ΦΨ 2004 λικελψ µαδε τηε φαλλ ιν τηε θυοτα υνπρεδιχταβλε.
Σεχονδ, τηε τριπλε δι⁄ερενχε σηουλδ νοτ εξηιβιτ α τρενδ πρε−2004. Τηουγη τηε περιοδ
ωιτη α νον−βινδινγ χαπ ισ σηορτ, Φιγυρε 2 συγγεστσ νο ϖισυαλ πρε−τρενδ.13 Αδδιτιοναλλψ, ουρ
13

Αππενδιξ Φιγυρε Α1 προϖιδεσ συππορτινγ εϖιδενχε βψ υσινγ Χυρρεντ Ποπυλατιον Συρϖεψ (ΧΠΣ) δατα το
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αναλψσισ ωιλλ εµπλοψ α ϖαριετψ οφ χοντρολσ το ασσεσσ ροβυστνεσσ. Τηε βασελινε εµπιριχαλ σπεχι−
χατιον χοντρολσ φορ σκιλλ χελλ ανδ ψεαρ ξεδ ε⁄εχτσ. Τηισ σηουλδ αχχουντ φορ ανψ προδυχτιϖιτψ
δι⁄ερενχε σπεχι χ το παρτιχυλαρ σκιλλ χελλσ ανδ φορ ψεαρλψ χηανγεσ βετωεεν τηε φορ−προ τ ανδ
τηε νον−προ τ σεχτορ. Οτηερ σπεχι χατιονσ υσινγ ψεαρ δυµµιεσ ανδ σκιλλ−γρουπ βψ σεχτορ
ξεδ ε⁄εχτσ δελιϖερ ροβυστ ρεσυλτσ.
Τηιρδ, τηε εστιµατεδ ιµπαχτσ µυστ νοτ βε αττριβυτεδ το ανψ οτηερ χονφουνδινγ σηοχκσ
τηατ δι⁄ερεντιαλλψ α⁄εχτεδ ηιρινγ οφ νεω ρελατιϖε το εξπεριενχεδ Η−1Β ωορκερσ ατ φορ−προ τ
ϖερσυσ νον−προ τ ρµσ. Το τηισ ενδ, ωε περφορµ α τεστ βψ εξαµινινγ νατιϖε−βορν ωορκερσ ωηο
αρε νοτ συβϕεχτ το τηε θυοτα. Ασσυµινγ α σιµιλαρ εϖολυτιον φορ τηε ρελατιϖε δεµανδ οφ νατιϖε
ανδ φορειγν ωορκερσ ιν τηε σαµε σκιλλ χελλ, εϖιδενχε οφ α σψστεµατιχ εµπλοψµεντ δι⁄ερενχε
αρισινγ αφτερ 2004 φορ νατιϖεσ µιγητ σιγναλ τηατ οτηερ φαχτορσ ρατηερ τηαν Η−1Β πολιχψ χουλδ
βε ατ ωορκ. Ουρ ρεσυλτσ δο νοτ ινδιχατε ανψ δι⁄ερεντιαλ ηιρινγ ρεσπονσε αµονγ νεω νατιϖε
ωορκερσ ρελατιϖε το εξπεριενχεδ ονεσ ατ φορ−προ τ ρµσ αφτερ 2004. Τηισ συγγεστσ τηατ ουρ
εστιµατεσ αρε χρεδιβλψ δριϖεν βψ Η−1Β πολιχψ ανδ νοτ βψ οτηερ χονφουνδινγ εχονοµιχ σηοχκσ.

6
6.1

Εµπιριχαλ Ρεσυλτσ
Η−1Β ανδ Νατιϖε Εµπλοψµεντ

Ωε εστιµατε σπεχι χατιον (8) το ασσεσσ τηε ε⁄εχτ ( 1 ) οφ ρεδυχινγ τηε χαπ ον νεω Η−1Β ηιρινγ
ρελατιϖε το ωηατ ωουλδ ηαϖε οχχυρρεδ υνδερ α νον−βινδινγ χονστραιντ. Ρεσυλτσ αρε ρεπορτεδ
ιν Ταβλε 1. Χολυµνσ 1−3 (λεφτ πανελ) υσε σκιλλ γρουπσ δε νεδ βψ οχχυπατιον, εδυχατιον,
ανδ ποτεντιαλ εξπεριενχε. Χολυµνσ 4−6 (ριγητ πανελ) υσε σκιλλ γρουπσ δε νεδ βψ οχχυπατιον
ανδ εδυχατιον ονλψ. Τηε χολυµνσ ωιτηιν εαχη πανελ ρεπρεσεντ σπεχι χατιονσ ιν ωηιχη ωε
προγρεσσιϖελψ αδδ χοντρολσ. Τηε ρστ ινχλυδεσ σκιλλ−χελλ ξεδ ε⁄εχτσ ανδ ινδιχατορσ φορ τηε
χολλεχτιϖε γρουπσ οφ χαπ−ψεαρσ ανδ λοττερψ−ψεαρσ. Τηε σεχονδ ρεπλαχεσ τηε χαπ−ψεαρ ανδ τηε
λοττερψ−ψεαρ δυµµιεσ ωιτη ξεδ ε⁄εχτσ φορ εαχη ινδιϖιδυαλ ψεαρ οφ τηε δατασετ. Τηε τηιρδ
χολυµν βαλανχεσ τηε πανελ σο τηατ βοτη σεχτορσ ϕ = Π Ρ; Ν Π αρε οβσερϖεδ ιν α κτ χελλ. Ιτ
αλσο ρεπλαχεσ σεχτορ ανδ σκιλλ ινδιχατορσ ωιτη σεχτορ−βψ−σκιλλ (ϕ  κ) ξεδ ε⁄εχτσ.14 Στανδαρδ
ερρορσ αρε χλυστερεδ βψ σκιλλ−χελλ ιν τηε ρστ τωο χολυµνσ ανδ βψ σκιλλ∗σεχτορ δψαδ ιν τηε τηιρδ
χολυµν.
ιλλυστρατε τηατ φορ−προ τ ρµσ ανδ υνιϖερσιτιεσ εξηιβιτεδ σιµιλαρ χολλεγε−εδυχατεδ εµπλοψµεντ τρενδσ αµονγ
νατιϖε−βορν ωορκερσ φροµ τηε λατε 1990σ τηρουγη τηε ιµπλεµεντατιον οφ τηε ρεστριχτεδ Η−1Β χαπ ιν σχαλ ψεαρ
2004
14
Τηισ τηιρδ ησπεχι
εθυαλ
τοτηοσε οφια σιµπλε τρανσφορµατιον οφ (7) τηατ

ι ηεστιµατεσ

 δελιϖερσ
 χοε′χιεντ
 χατιον
Εξπ
Ν εω
Ν εω
ον α χονσταντ, τ2004 ανδ τ2008
λν ΛΕξπ
λν ΛΝ Π;κτ
λν ΛΠ Ρ;κτ
ωουλδ ρεγρεσσ λν ΛΠ Ρ;κτ
Ν Π;κτ
ινδιχατορσ, ανδ σκιλλ χελλ (κ) ξεδ ε⁄εχτσ.
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Ουρ ιντερεστ ισ ιν τηε χοε′χιεντ εστιµατεσ οφ 1 φροµ τηε ιντεραχτιον Χαπ Ψεαρ∗Τρεατεδ
(ι.ε. τ2004  δΦ Π ) ανδ 2 φροµ τηε ιντεραχτιον Λοττερψ Ψεαρ∗Τρεατεδ (ι.ε. τ2008  δΦ Π ). Τηε
εστιµατεσ οφ 1 ινδιχατε τηατ Η−1Β ρεστριχτιονσ ιντροδυχεδ ιν 2004 ρεδυχεδ νεω Η−1Β ηιρινγ
ατ φορ−προ τ ρµσ βετωεεν 18 ανδ 40 λογ ποιντσ (βετωεεν 20 ανδ 50%). Αλλ εστιµατεσ αρε
στατιστιχαλλψ σιγνι χαντ ατ τηε 5% λεϖελ ανδ µοστ αρε σιγνι χαντ ατ τηε 1% λεϖελ. Ασ ρεστριχτιονσ
βεχαµε µορε ιντενσε ιν ΦΨσ 2008 ανδ 2009 βεχαυσε ρµ δεµανδ φορ νεω Η−1Β ωορκερσ ωασ
σο λαργε τηατ αλλ χαπ−βουνδ περµιτσ ωερε αλλοχατεδ βψ λοττερψ, Η−1Β ηιρινγ δεχλινεδ βψ αν
αδδιτιοναλ 3 το 8 λογ ποιντσ, τηουγη εστιµατεσ αρε ιµπρεχισε.
Τριπλε−δι⁄ερενχε εστιµατιον ισ ουρ πρεφερρεδ ιδεντι χατιον στρατεγψ σινχε ιτ χοντρολσ φορ
α ηοστ οφ ποτεντιαλ δεµανδ σηιφτερσ ανδ εξπλοιτσ ϖαριατιον αχροσσ εµπλοψµεντ σεχτορσ ανδ
Η−1Β εξπεριενχε. Νονετηελεσσ, δουβλε−δι⁄ερενχε εστιµατιον ισ αν ινφορµατιϖε τοολ τηατ χαν
δεχοµποσε τριπλε−δι⁄ερενχε ρεσυλτσ ιντο ιτσ χοντριβυτινγ χοµπονεντσ. Ταβλε 2 περφορµσ τηισ
εξερχισε φορ τηε µοδελσ οφ Χολυµνσ 3 ανδ 6 οφ Ταβλε 1.
Βψ δεχοµποσινγ τηισ ε⁄εχτ ιντο ιτσ πρινχιπλε χοµπονεντσ ωε λεαρν τηατ νεω Η−1Β εµ−
πλοψµεντ φελλ ανδ εσταβλισηεδ Η−1Βσ γρεω ιν βοτη τηε φορ−προ τ ανδ νον−προ τ σεχτορσ. Τηε
γροωτη ιν εσταβλισηεδ εµπλοψµεντ ωασ τηε σαµε ιν βοτη σεχτορσ, ρεσυλτινγ ιν ποσιτιϖε βυτ
ινσιγνι χαντ ποιντ εστιµατεσ (0.050 φορ οχχυπατιον∗εδυχατιον∗εξπεριενχε χελλσ; 0.016 φορ οχ−
χυπατιον∗εδυχατιον χελλσ). Ηοωεϖερ, τηε δεχλινε ιν νεω εµπλοψµεντ ωασ µυχη λαργερ ατ
φορ−προ τ ρµσ, ρεσυλτινγ ιν δουβλε−δι⁄ερενχε ποιντ εστιµατεσ ρανγινγ φροµ α 0.19 το 0.28
λογ−ποιντ εµπλοψµεντ λοσσ. Τηυσ, ιτ αππεαρσ τηατ βοτη φορ−προ τ ανδ νον−προ τ ρµσ ιν−
χρεασινγλψ συβστιτυτεδ τοωαρδ εσταβλισηεδ Η−1Β εµπλοψµεντ βεγιννινγ ιν 2004, βυτ τηε δισ−
προπορτιονατε δεχλινε ιν νεω Η−1Β εµπλοψµεντ ατ φορ−προ τ ρµσ ισ ρεσπονσιβλε φορ δριϖινγ
τηε τριπλε−δι⁄ερενχε ρελατιϖε ε⁄εχτ.
Λοττερψ−ψεαρσ χοε′χιεντσ ρεϖεαλ τηατ φορ−προ τ ρµσ εξπεριενχεδ αν αδδιτιοναλ δεχλινε ιν
βοτη νεω ανδ εσταβλισηεδ Η−1Β ηιρινγ ρελατιϖε το νον−προ τ ρµσ. Τηε σιµιλαριτψ ιν µαγνι−
τυδε φορ νεω ανδ εσταβλισηεδ Η−1Βσ ιµπλιεσ τηατ τηε τριπλε−δι⁄ερενχε εστιµατε ισ ινσιγνι χαντ.
Ονε ιντερπρετατιον ισ τηατ νεω Η−1Β ωορκερσ σιµπλψ διδ νοτ σεε α ρελατιϖε δεχλινε ιν εµπλοψ−
µεντ ατ φορ−προ τ ρµσ ιν λοττερψ ψεαρσ βεψονδ ωηατ τηεψ εξπεριενχεδ ασ α ρεσυλτ οφ τηε Η−1Β
χαπ ρεδυχτιον ιν 2004. Ανοτηερ ισ τηατ φορ−προ τ ρµσ ρεσπονδεδ το τηε 2004 πολιχψ χηανγε
βψ συβστιτυτινγ αωαψ φροµ νεω τοωαρδ εσταβλισηεδ Η−1Βσ ωηεν ποσσιβλε. Βψ 2008, τηε ποολ
οφ εσταβλισηεδ Η−1Βσ φροµ ωηιχη α ρµ χουλδ ηιρε ηαδ αλσο διµινισηεδ σο τηισ συβστιτυτιον
ωασ νο λονγερ ποσσιβλε. Τηυσ, τοταλ Η−1Β εµπλοψµεντ ηαδ το δεχλινε.
Χονσιδερ Ταβλε 3 φορ συππορτ οφ τηισ ϖιεω. Τηισ ταβλε εξαµινεσ τηε ε⁄εχτ οφ Η−1Β χαπ
ρεδυχτιονσ βψ περφορµινγ δουβλε−δι⁄ερενχε εστιµατιον οφ λογ−τοταλ Η−1Β ισσυανχεσ βετωεεν
φορ−προ τ ανδ νον−προ τ ρµσ. Χολυµνσ 1 ανδ 4 υσε αλλ αϖαιλαβλε οβσερϖατιονσ ανδ αδδιτιϖε
ξεδ ε⁄εχτσ φορ χελλ, σεχτορ, ανδ τιµε περιοδ. Χολυµνσ 2 ανδ 4 βαλανχε τηε πανελ φορ τηε
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δουβλε−δι⁄ερενχε εστιµατιον ανδ ινχλυδεσ ψεαρ ανδ χελλ∗σεχτορ µυλτιπλιχατιϖε ξεδ ε⁄εχτσ.
Χολυµνσ 3 ανδ 4 φυρτηερ ρεδυχε τηε σαµπλε βψ ινχλυδινγ ονλψ τηε οβσερϖατιονσ τηατ ωουλδ
ηαϖε βεεν αϖαιλαβλε ιν τηε τριπλε δι⁄ερενχε αναλψσισ. Τηε ταβλε προϖιδεσ εϖιδενχε φορ α σµαλλ,
γενεραλλψ νεγατιϖε, ανδ αλµοστ αλωαψσ ινσιγνι χαντ δεχρεασε ιν τοταλ νον−προ τ εµπλοψµεντ
ιµµεδιατελψ αφτερ τηε χαπ ρεστριχτιον. ∆υρινγ λοττερψ ψεαρσ, ηοωεϖερ, τοταλ Η−1Β εµπλοψµεντ
ατ φορ−προ τ ρµσ δροππεδ αν αδδιτιοναλ 0.23 το 0.30 λογ−ποιντσ. Τηυσ, ιτ αππεαρσ τηατ
φορ−προ τ ρµσ διδ ινιτιαλλψ ρεσπονδ το ρεστριχτιονσ βψ συβστιτυτινγ τοωαρδ εσταβλισηεδ Η−
1Β ωορκερσ. Τοταλ φορ−προ τ Η−1Β εµπλοψµεντ δεχλινεδ ονλψ λατερ ωηεν βοτη τηε ποολ
οφ εσταβλισηεδ Η−1Β ωορκερσ ανδ ποτεντιαλ νεω Η−1Β εµπλοψµεντ ωερε ρεστριχτεδ. Ασ ισ
χοµµον ωιτη α πολιχψ χηανγε, ονε νεϖερ κνοωσ ωηατ τηε ε⁄εχτ ωιλλ βε εϖεν ον τηε µοστ
διρεχτλψ ταργετεδ ϖαριαβλε (ε.γ., φορειγν σκιλλεδ εµπλοψµεντ) σινχε ρµσ αλωαψσ τρψ το νδ
ωαψσ το γετ αρουνδ χονστραιντσ. Ιν τηισ χασε, ιτ αππεαρσ τηατ τηε θυοτα ωασ βινδινγ φορ τηε
νεω ϖισασ ιν τηε ρστ φεω ψεαρσ, βυτ νοτ φορ οϖεραλλ σκιλλεδ φορειγν εµπλοψµεντ (ι.ε. τηε συµ
οφ νεω ανδ εξπεριενχεδ ισσυανχεσ) υντιλ λατερ ψεαρσ.
Τηε ρεσυλτσ αβοϖε ποιντ το α νεεδ το εξπλορε ωηετηερ χονχλυσιονσ αρε ροβυστ το ποτεντιαλ
τεµποραλ ισσυεσ. Ωε αδδρεσσ τηισ βψ ρεστριχτινγ τηε σαµπλε το ϕυστ σχαλ ψεαρσ 2002 τηρουγη
2005: τωο ψεαρσ βεφορε ανδ τωο ψεαρσ αφτερ τηε πολιχψ χηανγε. Λοττερψ ψεαρσ αρε εξχλυδεδ.
Τηισ σηορτ πανελ ηελπσ το ενσυρε τηατ τηε πρε−δετερµινεδ ποτεντιαλ συππλψ οφ εσταβλισηεδ
Η−1Βσ ισ φαιρλψ χονσταντ αχροσσ ψεαρσ. Μορεοϖερ, ιτ ηασ τηε αδϖανταγε οφ αϖοιδινγ ποτεντιαλ
χηανγεσ ιν ινδιϖιδυαλ ανδ ρµ βεηαϖιορ. Φορ εξαµπλε, ονε µιγητ βε χονχερνεδ τηατ φορ−προ τ
ρµσ χουλδ ρεσπονδ το Η−1Β ρεστριχτιονσ βψ παρτνερινγ ωιτη νον−προ τ υνιϖερσιτψ ρεσεαρχη
α′λιατεσ. Σιµιλαρλψ, φορειγν−ωορκερσ µιγητ χηανγε τηειρ πρεφερενχεσ ιν φαϖορ οφ νον−προ τ
ωορκ ανδ τηε γυαραντεε οφ σεχυρινγ αν Η−1Β (ασ ιν Αµυεδο−∆οραντεσ ανδ Φυρταδο 2016).
Βψ εξπλορινγ ε⁄εχτσ αχροσσ α σηορτ τιµε περιοδ, ωε ρεδυχε τηε ποσσιβιλιτψ οφ ε⁄εχτσ δριϖεν
αδαπτιϖε βεηαϖιορ.
Τηε λαψουτ οφ τηε τριπλε−δι⁄ερενχε ρεσυλτσ ιν Ταβλε 4 µιρρορσ τηατ οφ Ταβλε 1. Τηουγη τηε
τριπλε−δι⁄ερενχε τερµ ισ µορε µυτεδ τηαν ιν βασελινε σπεχι χατιονσ, ιτ ρεµαινσ νεγατιϖε ανδ
γενεραλλψ σιγνι χαντ. Η−1Β χαπ ρεστριχτιονσ χαυσεδ νεω Η−1Β ηιρινγ το δεχλινε βετωεεν 0.20
ανδ 0.30 λογ−ποιντσ ωηεν υσινγ οχχυπατιον∗εδυχατιον∗εξπεριενχε χελλσ, ανδ βετωεεν 0.13 ανδ
0.14 λογ−ποιντσ ωηεν υσινγ οχχυπατιον∗εδυχατιον χελλσ.
Ασ α ναλ ροβυστνεσσ χηεχκ φορ τηε Η−1Β ρεσυλτσ, Ταβλε 5 χονσιδερσ τηε ρολε οφ ουτλιερσ.
Τηε χεντραλ χονχερν ισ τηατ τηε νυµβερ οφ Η−1Β ισσυανχεσ χαν ϖαρψ συβσταντιαλλψ αχροσσ σκιλλ−
χελλσ ανδ σεχτορσ. Ωε δο νοτ ωαντ εξτρεµε ϖαλυεσ το βε δριϖινγ ρεσυλτσ. Ταβλε 5 εξπλορεσ
τηε χονσεθυενχεσ οφ ρεµοϖινγ ουτλιερσ. Χολυµνσ 1 ανδ 5 ρεπροδυχε τηε βασελινε τριπλε−
δι⁄ερενχε εστιµατεσ φροµ αβοϖε φορ τηε ρεσπεχτιϖε µετηοδσ οφ χελλ−χονστρυχτιον. Χολυµνσ
2 ανδ 6 ρεµοϖε χελλσ ιν ωηιχη τηε λογαριτηµ οφ τηε χοµβινεδ τοταλ Η−1Β ισσυανχεσ ιν τηε
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πρε−πολιχψ περιοδ φαλλ µορε τηαν τωο στανδαρδ δεϖιατιονσ φροµ τηε µεαν. Χολυµνσ 3 ανδ 7
αρε ινστεαδ χονχερνεδ τηατ Η−1Β ισσυανχεσ φορ παρτιχυλαρ σκιλλ−χελλσ µιγητ βε θυιτε δι⁄ερεντ
φορ τηε φορ−προ τ ανδ νον−προ τ σεχτορσ. Τηυσ, ωε ρεµοϖε οβσερϖατιονσ ιν ωηιχη τηε σεχτοραλ
δι⁄ερενχε ιν λογ τοταλ Η−1Β ισσυανχεσ ιν τηε πρε−πολιχψ περιοδ φαλλ µορε τηαν τωο στανδαρδ
δεϖιατιονσ φροµ τηε µεαν. Φιναλλψ, χολυµνσ 4 ανδ 8 σιµπλψ δροπ οβσερϖατιονσ φορ ωηιχη τηε
δεπενδεντ ϖαριαβλε  λογ Η−1Β ισσυανχεσ ιν α παρτιχυλαρ χελλ ανδ ψεαρ  φαλλ µορε τηαν τωο
στανδαρδ δεϖιατιονσ φροµ τηε µεαν. Ρεσυλτινγ χοε′χιεντσ εξηιβιτ στρικινγλψ λιττλε ϖαριατιον
αχροσσ σπεχι χατιονσ. Τηε τριπλε−δι⁄ερενχε εστιµατεσ νδ λαργε ανδ σιγνι χαντ νεω Η−1Β
εµπλοψµεντ δεχλινεσ ονχε τηε χαπ ισ ρεδυχεδ. Ποιντ εστιµατεσ φορ αν αδδιτιοναλ ε⁄εχτ δυρινγ
λοττερψ ψεαρσ αρε νεγατιϖε βυτ γενεραλλψ νοτ στατιστιχαλλψ δι⁄ερεντ φροµ ζερο.
Νεξτ ωε αναλψζε ωηετηερ σιµιλαρ χηανγεσ ωερε οβσερϖεδ ιν τηε ρελατιϖε στοχκ οφ νατιϖε−
βορν εµπλοψεεσ αφτερ 2004. Τηεσε ρεσυλτσ σερϖε ασ α χηεχκ ον τηε ασσυµπτιον τηατ τηερε
ωασ νο δεϖιατιον ιν ρελατιϖε δεµανδ αχροσσ σεχτορσ βεφορε ορ αφτερ 2004. Τηεψ αλσο σερϖε ασ
τεστ οφ συβστιτυταβιλιτψ βετωεεν Η−1Β ανδ νατιϖε ωορκερσ. Υσινγ δατα φροµ τηε Αµεριχαν
Χοµµυνιτψ Συρϖεψσ, ωε δε νε νεω, νατιϖε−βορν, χολλεγε−εδυχατεδ ωορκερσ ιν εαχη σκιλλ χελλ
ασ τηοσε ηαϖινγ τηρεε ορ φεωερ ψεαρσ οφ ωορκ εξπεριενχε. Τηισ ισ δονε το µιρρορ τηε ινιτιαλ
τηρεε−ψεαρ δυρατιον οφ τηε ινιτιαλ ϖισα περιοδ φορ νεω Η−1Β ωορκερσ. Ωε τηεν υσε τωο σεπαρατε
χριτερια το δε νε εξπεριενχεδ ωορκερσ. Φιρστ, ωε υσε νατιϖεσ ωηο ηαϖε 4−6 ψεαρσ οφ εξπεριενχε,
ωηιχη αλιγνσ ωιτη Η−1Β ωορκερσ ωηο ηαϖε ρενεωεδ τηειρ ϖισα φορ α σεχονδ τηρεε−ψεαρ περιοδ.
Σεχονδ, ωε υσε αλλ νατιϖε ωορκερσ ωιτη φουρ ορ µορε ψεαρσ οφ εξπεριενχε. Βεχαυσε ωε χαννοτ
δι⁄ερεντιατε βετωεεν γενεραλ ωορκ εξπεριενχε ανδ ωορκ εξπεριενχε ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ φορ
νατιϖεσ, ωε αρε ονλψ αβλε το υσε σκιλλ χελλσ δε νεδ βψ οχχυπατιον ανδ εδυχατιον.
Ταβλε 5 πρεσεντσ ρεσυλτσ φροµ ρεγρεσσιονσ οφ (8) υσινγ δι⁄ερενχεσ ιν λογ νατιϖε εµπλοψµεντ
ασ τηε δεπενδεντ ϖαριαβλε. Τηε ρεσυλτσ αρε σοµεωηατ νοισιλψ εστιµατεδ, βυτ τηεψ δο νοτ
συγγεστ ανψ χηανγε ιν ρελατιϖε δεµανδ φορ νατιϖε ωορκερσ αφτερ 2004. Τηε γαπ βετωεεν
νεω ανδ εσταβλισηεδ νατιϖε εµπλοψµεντ ιν φορ−προ τ ρελατιϖε το νον−προ τ σεχτορσ διδ νοτ
χηανγε σιγνι χαντλψ αφτερ 2004. Τηε ποιντ εστιµατε ον τηε Χαπ−Ψεαρ∗Τρεατεδ ιντεραχτιον
εθυαλσ αβουτ πλυσ ορ µινυσ τεν λογ ποιντσ ωιτη αν εθυιϖαλεντ στανδαρδ ερρορ. Τηισ εϖιδενχε
συππορτσ τηε ιδεα τηατ τηε δεχρεασε ιν Η−1Β εµπλοψµεντ ωασ δυε το τηε φαλλ ιν τηε θυοτα
ανδ ωασ νοτ αττριβυταβλε το χοντεµπορανεουσ σηοχκσ ανδ/ορ οµιττεδ ϖαριαβλεσ. Τηεσε ρεσυλτσ
αλσο ινδιχατε τηατ τηε φαλλ ιν Η−1Β εµπλοψµεντ διδ νοτ προδυχε α σπιλλοϖερ βενε τ ωηερεβψ
φορ−προ τ ρµσ φαχινγ ρεστριχτιονσ ον φορειγν ωορκερσ βεγαν ηιρινγ νατιϖεσ ινστεαδ.
Ιν συµµαρψ, τηε ρεδυχτιον ιν τηε Η−1Β χαπ φροµ 195,000 το 65,000 περ ψεαρ ιν 2004
ηαδ ιτσ ιντενδεδ ιµπαχτ. Τηε ηιρινγ οφ νεω φορειγν−βορν Η−1Β ωορκερσ ατ φορ−προ τ ρµσ
φελλ βψ ρουγηλψ 20−50% ρελατιϖε το νεω φορειγν−βορν Η−1Β ωορκερσ ατ νον−προ τ. Ωηιλε νοτ
συρπρισινγ, ωε αρε τηε ρστ το εµπιριχαλλψ ασσεσσ τηε ε′χαχψ οφ τηε χαπ ρεδυχτιον. Φυρτηερ,
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ωε νδ συχη ε⁄εχτσ ωερε νοτ αχχοµπανιεδ βψ χηανγεσ ιν νατιϖε εµπλοψµεντ ατ φορ−προ τ
ρµσ. Τηε φαχτ τηατ λαργε δεχλινεσ ιν Η−1Β εµπλοψµεντ ωερε νοτ ο⁄σετ βψ γαινσ ιν νατιϖε
εµπλοψµεντ συγγεστσ λοω συβστιτυταβιλιτψ βετωεεν νατιϖε−βορν ανδ Η−1Β ωορκερσ ιν τηε σαµε
σκιλλ γρουπσ. Τηε ρεδυχτιον ιν νεω Η−1Β ωορκερσ αφτερ τηε φαλλ ιν τηε θυοτα σετσ τηε σταγε
φορ αναλψζινγ τηε ε⁄εχτ οφ πολιχψ ον Η−1Β χοµποσιτιον, ωηιχη ωε τυρν το νεξτ.

6.2

Τηε Χοµποσιτιον οφ Η−1Β Ωορκερσ

Ουρ εµπιριχαλ µοδελ ασσυµεδ ωορκερσ ωιτηιν σκιλλ γρουπσ ανδ ρµσ ωερε ηοµογενεουσ.
Ιν ρεαλιτψ, ιµµιγραντσ ανδ τηε ρµσ τηατ ηιρε τηεµ αρε ηετερογενεουσ. Χηανγεσ ιν τηε
χηαραχτεριστιχσ οφ σελεχτεδ Η−1Β ωορκερσ ανδ τηε τψπεσ οφ ρµσ παρτιχιπατινγ ιν τηε προγραµ
χουλδ αλλ βε ιµπορταντ ανδ υνιντενδεδ χονσεθυενχεσ οφ ιµµιγρατιον πολιχψ.
Μυχη οφ τηε λιτερατυρε ον σελεχτιον µοδελσ µιγρατιον ασ αν ινδιϖιδυαλ χηοιχε µαδε υνδερ
χονστραιντσ, τηερεβψ ρεϖεαλινγ τηατ τηοσε ωηο βενε τ µοστ αρε τηε ονεσ µορε λικελψ το µι−
γρατε.15 Ιν πραχτιχε, ηοωεϖερ, σελεχτιον ιν τηε Η−1Β προγραµ οχχυρσ ωιτηιν α ναρροω ρανγε
οφ χολλεγε−εδυχατεδ ωορκερσ ανδ ινδιϖιδυαλ χηοιχε ισ νοτ τηε σολε φαχτορ  ρµσ πλαψ α στρονγ
ρολε ιν σελεχτινγ ωορκερσ. Μορεοϖερ, δι⁄ερεντιαλ χοστσ ιν ηιρινγ Η−1Β ωορκερσ αχροσσ ρµσ
ανδ σεχτορσ ιµπλιεσ δι⁄ερεντιαλ λεϖελσ οφ ε′χιενχψ ιν δεαλινγ ωιτη τηε χονστραιντσ ιµποσεδ βψ
τηε θυοτα.
Τηεσε φαχτορσ µακε ιτ δι′χυλτ το τηεορετιχαλλψ πρεδιχτ τηε τψπε οφ σελεχτιον γενερατεδ βψ
τηε πολιχψ χηανγε. Αναλψσεσ οφ ηοω πολιχψ αλτερσ ιµµιγραντ σελεχτιϖιτψ αρε, ιν γενεραλ, ραρε.16
Ωε αδδ το τηισ λιτερατυρε βψ εξπλορινγ τηε ποτεντιαλ φορ τηε Η−1Β χαπ ρεδυχτιον το ηαϖε
αλτερεδ τηε σελεχτιον οφ Η−1Β ωορκερσ τηατ υλτιµατελψ αρριϖε ιν τηε ΥΣ. Ωε δο τηισ ωιτηουτ
α χλεαρ πριορ οφ ωηατ τηε διρεχτιον οφ σελεχτιον σηουλδ βε.
6.2.1

Ωορκερ Θυαλιτψ

Χριτιχσ ηαϖε αργυεδ τηατ τηε Η−1Β προγραµ δοεσ νοτ αττραχτ τηε ηιγηεστ αβιλιτψ ωορκερσ
ιντο τηε χουντρψ.17 Τηισ σεχτιον υσεσ ωαγε ινφορµατιον το ασσεσσ ηοω τηε θυοτα ρεδυχτιον
ιµπαχτεδ ωορκερ θυαλιτψ.
Α πριορι, τηε ε⁄εχτ οφ ρεστριχτιϖε πολιχψ ον τηε αβιλιτψ οφ Η−1Β ωορκερσ ισ αµβιγυουσ. Ον
τηε ονε ηανδ, τηε θυοτα ρεδυχτιον γενερατεσ γρεατερ σχαρχιτψ οφ φορειγν λαβορ. Τιγητερ χαπσ
χουλδ αλσο λεαδ το α σελεχτιον οφ ηιγηερ θυαλιτψ ωορκερσ ιφ ρµσ χηοοσε το ονλψ το σεεκ ουτ
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Βορϕασ (1987) προϖιδεδ τηε εαρλιεστ τηε φορµαλιζατιον οφ τηε Ροψ (1951) µοδελ το στυδψ µιγρατιον. Μορε
ρεχεντ ωορκ βψ Χηισωιχκ (2000), Γρογγερ ανδ Ηανσον (2011), Βελοτ ανδ Ηαττον (2012), ανδ Βρχκερ, Χα−
πυανο, ανδ Μαρφουκ. (2013) αργυε τηατ µιγραντσ αρε, ιν γενεραλ, ποσιτιϖελψ σελεχτεδ. Σεε Ορτεγα ανδ Περι
(2013) ορ Βανσακ, Σιµπσον, ανδ Ζαϖοδνψ (2015) φορ α ρεϖιεω.
16
Σεε Κατο ανδ Σπαρβερ (2013) ανδ Χηεν (2005) φορ εξαµπλεσ.
17
Σεε Ματλο⁄ (2008) ορ Ηιρα (2007), φορ εξαµπλε.
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φορειγν ωορκερσ ωιτη ϖερψ ηιγη µαργιναλ προδυχτιϖιτψ ανδ αβιλιτψ. Ιν ειτηερ χασε τηε πολιχψ
σηοχκ ιν 2004 ωουλδ χαυσε ωαγεσ το ρισε. Ε⁄ορτσ το φυρτηερ ρεδυχε τηε θυοτα µιγητ εϖεν
βε ϕυστι αβλε ον ε′χιενχψ γρουνδσ. Ον τηε οτηερ ηανδ, ηιγη θυαλιτψ ωορκερσ λικελψ ηαϖε
αν αβυνδανχε οφ εµπλοψµεντ οππορτυνιτιεσ ουτσιδε τηε ΥΣ. Χοϖετεδ ωορκερσ µιγητ ελεχτ το
ωορκ ελσεωηερε ωηεν φαχεδ ωιτη εµπλοψµεντ υνχερταιντψ δυε το ρατιονινγ. Ιν τυρν, ρµσ
µαψ πυρσυε α σαφερ στρατεγψ οφ ηιρινγ λοωερ θυαλιτψ ωορκερσ, ηελπινγ τηεµ το σαϖε ον χοστσ,
ρατηερ τηαν σπενδινγ ρεσουρχεσ πυρσυινγ ηιγη αχηιεϖερσ. Τηισ σχεναριο ιµπλιεσ τηατ τιγητερ
χαπσ ωιλλ δισπροπορτιονατελψ ρεδυχε τηε νυµβερ οφ ηιγη αβιλιτψ ωορκερσ, ωαγε ο⁄ερσ ωιλλ φαλλ,
ανδ φυρτηερ χοντραχτιονσ ωιλλ εξαχερβατε χονχερνσ τηατ Η−1Β χαπσ ινηιβιτ ΥΣ προδυχτιϖιτψ.
Ταβλε 7 περφορµσ ρεγρεσσιονσ οφ (8) υσινγ δι⁄ερενχεσ ιν λογ αϖεραγε ωαγεσ ασ τηε δεπενδεντ
ϖαριαβλε. Νεω Η−1Β ωορκερσ ατ φορ−προ τ ρµσ χοντινυε το χονστιτυτε τηε τρεατµεντ. Τηε
φορµατ οφ Ταβλε 7 φολλοωσ τηατ οφ Ταβλε 1. Τηε ρεδυχεδ Η−1Β χαπ βεγιννινγ ιν 2004 ηασ νο
στατιστιχαλλψ σιγνι χαντ ρελατιονσηιπ ωιτη ωαγεσ. Ποιντ εστιµατεσ οφ τηε Χαπ−Ψεαρ∗Τρεατεδ
ιντεραχτιον αρε σµαλλ, ρανγινγ φροµ α 0.3% ωαγε δροπ το α 1.1% ωαγε ινχρεασε. Ωηεν υσινγ
χελλσ δε νεδ βψ οχχυπατιον, εδυχατιον, ανδ εξπεριενχε, ηοωεϖερ, ωε δο σεε εϖιδενχε φορ α 6.2
το 7.8% ωαγε δεχλινε ιν λοττερψ ψεαρσ φορ τηε τρεατεδ γρουπ οφ νεω Η−1Βσ ιν φορ−προ τ ρµσ.
Αλτογετηερ, τηε αϖεραγε ωαγε ρεσυλτσ αρε ρατηερ ιµπρεχισε ανδ νον−ροβυστ. Α ποτεντιαλλψ
µορε τρουβλινγ λιµιτατιον, ηοωεϖερ, ισ τηατ αϖεραγε ε⁄εχτσ χουλδ µασκ ηετερογενεουσ µι−
γρατιον ε⁄εχτσ αλονγ τηε ωαγε διστριβυτιον. Ωηιλε ωε κνοω φροµ Ταβλε 1 τηατ ρεστριχτιϖε
Η−1Β χαπσ ρεδυχεδ τοταλ νεω Η−1Β εµπλοψµεντ ατ φορ−προ τ ρµσ, νειτηερ τηοσε θυαντιτψ
ρεσυλτσ νορ τηε αϖεραγε ωαγε ρεσυλτσ ιν Ταβλε 7 αρε ινφορµατιϖε αβουτ ωηετηερ τηε θυοτα ηαδ
δι⁄ερεντιαλ ε⁄εχτσ φορ τηε ινοωσ οφ λοω, µεδιυµ, ανδ ηιγη ωαγε ωορκερσ.
Το εξαµινε τηισ θυεστιον, ωε ρστ διϖιδε Η−1Β ωορκερσ ιντο θυιντιλεσ οφ τηε Η−1Β ωαγε
διστριβυτιον ιν ωηιχη τηεψ ωουλδ ηαϖε φαλλεν ιν 2002. Τηε λοωερ−ενδ ωαγε χυτο⁄σ φορ εαχη
θυιντιλε ιν ρεαλ 2010 δολλαρσ αρε {∃0; ∃41,088; ∃51,660; ∃66,550; ανδ ∃86,100}. Ωε τηεν ρετυρν
το τηε τριπλε δι⁄ερενχε µοδελ (8), σιµπλψ ρεπλαχινγ τηε αγγρεγατε συµσ οφ Η−1Β ωορκερσ ιν
Εξπ
Ν εω
τηε δεπενδεντ ϖαριαβλε (Η1Βϕκτ
) ωιτη τηε συµσ οφ Η−1Β ωορκερσ φροµ α γιϖεν
ανδ Η1Βϕκτ
θ;Εξπ
θ;Ν εω
θυιντιλε (Η1Βϕκτ ανδ Η1Βϕκτ , φορ θ = 1:::5). Ωε τηεν εστιµατε ϖε σεπαρατε ρεγρεσσιονσ,
ονε φορ εαχη θυιντιλε οφ τηε ωαγε διστριβυτιον.
Φιγυρε 3 δισπλαψσ τηε περτινεντ εστιµατεσ φροµ ρεγρεσσιονσ αναλογουσ το Χολυµνσ 3 ανδ
6 φροµ Ταβλε 1 τηατ ινχορπορατε ψεαρ ανδ σεχτορ−βψ−σκιλλ χελλ ξεδ ε⁄εχτσ. Τηε ϖερτιχαλ
αξισ οφ Φιγυρε 3 µεασυρεσ τηε χοµβινεδ ε⁄εχτ οφ τηε χαπ ανδ λοττερψ ( 1 + 2 ) ον τηε γαπ
ιν λογ ϕοβ ο⁄ερσ βετωεεν νεω ανδ εσταβλισηεδ ωορκερσ ατ φορ−προ τ ρµσ ρελατιϖε το νον−
προ τ εµπλοψερσ. Μαρκερσ ρεπρεσεντ τηε ποιντ εστιµατεσ, ανδ τωο−στανδαρδ−ερρορ χον δενχε
ιντερϖαλσ αρε προϖιδεδ φορ ρεφερενχε. Τηε ηοριζονταλ αξισ ινδιχατεσ τηε θυιντιλε οφ τηε ωαγε
διστριβυτιον. Τηε τοπ πανελ υσεσ σκιλλ χελλσ δε νεδ βψ οχχυπατιον, εδυχατιον, ανδ εξπεριενχε.
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Τηε βοττοµ υσεσ τηε οχχυπατιον ανδ εδυχατιον χελλ δε νιτιον.
Τηισ εξερχισε εξποσεσ ηετερογενειτψ τηατ ισ µασκεδ ωηεν λοοκινγ ατ αγγρεγατε εµπλοψµεντ
ορ αϖεραγε ωαγεσ. Νεω φορ−προ τ Η−1Β εµπλοψµεντ φροµ τηε µιδδλε οφ τηε ωαγε διστριβυτιον
εξηιβιτσ νο στατιστιχαλλψ σιγνι χαντ χηανγε αρισινγ φροµ τηε ρεστριχτιϖε Η−1Β θυοτα. Εµπλοψ−
µεντ λοσσεσ αρε χονχεντρατεδ ατ τηε ταιλσ οφ τηε διστριβυτιον ινδιχατινγ τηατ Η−1Β ρεστριχτιονσ
µοστ στρονγλψ ρεδυχεδ τηε νυµβερ οφ ωορκερσ χοµινγ φροµ τηε τοπ ανδ βοττοµ 20% οφ τηε
Η−1Β ωαγε διστριβυτιον. Τηε ινσιγνι χαντ αϖεραγε ωαγε εστιµατεσ οφ Ταβλε 7 αρισε, ιν παρτ,
βεχαυσε τηεσε εµπλοψµεντ λοσσεσ ο⁄σετ εαχη οτηερ.
Ιν τερµσ οφ πολιχψ ραµι χατιονσ, Φιγυρε 3 ισ περηαπσ µοστ τρουβλινγ ιν τηατ ιτ ρεϖεαλσ
α παρτιχυλαρλψ σηαρπ δεχλινε ιν εµπλοψµεντ φροµ τηε τοπ−ενδ οφ τηε ωαγε διστριβυτιον εϖεν
αφτερ χονδιτιονινγ ον οχχυπατιον, εξπεριενχε, ανδ εδυχατιον. Τηε βινδινγ Η−1Β χαπ ρεδυχεδ
τηε νυµβερ οφ ωορκερσ ωηο ωερε λικελψ το ηαϖε βεεν αµονγ τηε µοστ ταλεντεδ ανδ προδυχτιϖε
φορειγν ινδιϖιδυαλσ σεεκινγ ΥΣ εµπλοψµεντ. Σινχε εµπλοψµεντ αµονγ τηε λοωεστ ωαγε ωορκ−
ερσ αλσο φελλ, ιτ ιµπλιεσ τηατ πολιχψ ηασ χαυσεδ τηε χοµποσιτιον οφ Η−1Β ωορκερσ το βεχοµε
µορε χονχεντρατεδ αµονγ ωορκερσ ωιτη µιδδλε−λεϖελσ οφ σκιλλ ορ αβιλιτψ.
6.2.2

Οτηερ Ωορκερ Χηαραχτεριστιχσ

Α ρεστριχτεδ θυοτα χουλδ γενερατε χηανγεσ ιν τηε χηαραχτεριστιχσ οφ ηιρεδ Η−1Βσ βεψονδ τηειρ
προδυχτιϖε σκιλλ λεϖελ. Φορ εξαµπλε, ιτ χουλδ ηαϖε αλτερεδ τηε χοστ οφ ηιρινγ σοµε τψπεσ οφ
ωορκερσ δυε το νετωορκ ε⁄εχτσ, χοννεχτιονσ το παρτιχυλαρ ρµσ, ορ ρµ προδυχτιϖιτψ ανδ
εξπερτισε. Τωο γρουπσ τηατ ηαϖε γαρνερεδ σιγνι χαντ αττεντιον αρε Ινδιαν−βορν (45% οφ αλλ
Η−1Β ισσυανχεσ ιν τηισ περιοδ) ανδ χοµπυτερ−ρελατεδ (44%) ωορκερσ ωηο ϕοιντλψ χοµπρισε ονε
τηιρδ οφ Η−1Βσ. Ινσιγητ ιντο ωηετηερ χαπ ρεστριχτιονσ αλτερ τηε προπορτιον οφ τηεσε ωορκερσ
εντερινγ τηε ΥΣ ισ ιµπορταντ φορ ρεσπονδινγ το Η−1Β χριτιχσ ωηο αργυε τηατ τηε προγραµ δοεσ
νοτ προϖιδε ανψ µεανινγφυλ χοντριβυτιον το ιννοϖατιον ορ προδυχτιϖιτψ βυτ ινστεαδ προϖιδεσ
α ϖεηιχλε φορ ρµσ το ιµπορτ λαργε νυµβερσ οφ λοω−ωαγε Ινδιαν ΙΤ ωορκερσ τηατ δισπλαχε
Αµεριχαν χοµπυτερ ωορκερσ.18 Τηισ σεχτιον εξπλορεσ ηοω τηε Ινδιαν−βορν ανδ χοµπυτερ−
ρελατεδ οχχυπατιοναλ χοµποσιτιον οφ Η−1Β ρεχιπιεντσ ηασ εϖολϖεδ ιν ρεσπονσε το τηε χαπ.
Ουρ ρεγρεσσιον στρατεγψ υσεσ α σιµπλε µοδι χατιον οφ τηε τριπλε−δι⁄ερενχε

 σπεχι χατιον ιν

Εξπ
Ν εω
λν Η1Βϕκτ ) ιν τηε δεπενδεντ
(8). Ωε ρεπλαχε τηε γαπ ιν λογ εµπλοψµεντ (λν Η1Βϕκτ
ϖαριαβλε ωιτη τηε γαπ ιν τηε σηαρε οφ Η−1Β εµπλοψµεντ µεετινγ χηαραχτεριστιχ χ (
χ;Εξπ
Η1Βϕκτ
Εξπ
Η1Βϕκτ

χ;Ν εω
Η1Βϕκτ
Ν εω
Η1Βϕκτ

). Σπεχι χατιονσ ινχλυδε σεχτορ−βψ−σκιλλ χελλ (ϕ  κ) ξεδ ε⁄εχτσ ανδ ψεαρ ινδιχατορσ,

αναλογουσ το Χολυµνσ (3) ανδ (6) οφ τηε βασελινε Ταβλε 1 σπεχι χατιονσ.
Ταβλε 8 δισπλαψσ τηε ρεσυλτσ. Σπεχι χατιονσ ιν χολυµνσ (1) ανδ (2) δε νε χ ασ εµπλοψεεσ
18

Σεε Ηιρα (2007, 2016).
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βορν ιν Ινδια, α γρουπ τηατ χοµπρισεσ 44% οφ τηε εντιρε σαµπλε. Τηε ρεγρεσσιονσ ιδεντιφψ
ωηετηερ τηε ρεδυχεδ Η−1Β χαπ α⁄εχτεδ τηε προπορτιον οφ Ινδιαν−βορν ωορκερσ ηιρεδ βψ φορ−
προ τ ρµσ. Χολυµν (1) δε νεσ σκιλλ χελλσ βψ οχχυπατιον, εδυχατιον, ανδ εξπεριενχε. Χολυµν
(2) δε νεσ σκιλλ χελλσ ονλψ βψ οχχυπατιον ανδ εδυχατιον.
Ιν βοτη χασεσ, τηε ε⁄εχτ ισ σµαλλ. Τηε ρστ ποιντ εστιµατε νδσ α 2.3 περχενταγε−ποιντ
ινχρεασε ιν τηε Ινδιαν−βορν σηαρε οφ νεω Η−1Β εµπλοψµεντ ατ φορ−προ τ ρµσ. Ηοωεϖερ, τηε
εστιµατε δοεσ νοτ δι⁄ερ φροµ ζερο ατ χονϖεντιοναλ σιγνι χανχε λεϖελσ. Σοµε οφ τηισ ιµπρεχισιον
µιγητ βε δυε το α λαχκ οφ δατα ϖαριατιον: αβουτ τωο−τηιρδσ οφ τηε οβσερϖατιονσ ηαϖε Ινδιαν−
σηαρε ϖαλυεσ τηατ εθυαλ ζερο. Τηε ηιγηερ λεϖελ οφ αγγρεγατιον δε νεδ βψ οχχυπατιον ανδ
εδυχατιον χελλσ ιν Χολυµν (2) ηελπσ δεχρεασε τηε πρεπονδερανχε οφ ζερο ϖαλυεσ. Τηε εστιµατε
ρισεσ το α 3.9 περχενταγε−ποιντ ινχρεασε ιν τηε Ινδιαν−βορν σηαρε οφ νεω Η−1Β ηιρινγ ατ φορ−
προ τ ρµσ. Τηε χοε′χιεντ ισ σιγνι χαντ ατ τηε 10% λεϖελ. Τηεσε ρεσυλτσ ινδιχατε τηατ θυοτα
ρεστριχτιονσ µαψ ηαϖε αλσο ηαδ τηε υνιντενδεδ ε⁄εχτ οφ σηιφτινγ τηε χοµποσιτιον οφ νεω Η−1Β
ωορκερσ τοωαρδσ ηαϖινγ Ινδιαν−οριγιν ανδ αωαψ φροµ οτηερ σουρχε χουντριεσ.
Χολυµν (3) εξαµινεσ χηανγεσ ιν οχχυπατιοναλ χοµποσιτιον ανδ δε νεσ χ ασ χοµπυτερ−
ρελατεδ ωορκερσ. Τηισ φορχεσ υσ το λεαϖε ουρ υσυαλ σκιλλ χελλ δε νιτιονσ ιν φαϖορ οφ ονε τηατ
δε νεσ κ αχχορδινγ το εδυχατιον ανδ εξπεριενχε ονλψ, τηερεβψ γρεατλψ ρεδυχινγ τηε νυµβερ
οφ αϖαιλαβλε οβσερϖατιονσ. Νονετηελεσσ, ρεγρεσσιονσ υνχοϖερ ιµπορταντ σιγνι χαντ ε⁄εχτσ. Τηε
προπορτιον οφ νεω ϕοβ ο⁄ερσ εξτενδεδ το χοµπυτερ−ρελατεδ ωορκερσ ατ φορ−προ τ ρµσ γρεω
βψ 5.5 περχενταγε−ποιντσ ασ α ρεσυλτ οφ τηε Η−1Β χαπ, ανδ ιτ γρεω ανοτηερ 4.6 περχενταγε
ποιντσ δυρινγ τηε περιοδ οφ ηειγητενεδ Η−1Β δεµανδ ιν σχαλ ψεαρσ 2008 ανδ 2009. Αγαιν,
τηισ συγγεστσ αν υνιντενδεδ χονσεθυενχε ιν τηατ πολιχψ διδ νοτ α⁄εχτ αλλ σεχτορσ εθυαλλψ.
Τηεσε ρεσυλτσ αρε φασχινατινγ, ιν παρτ, δυε το τηειρ ιρονψ: µανψ οππονεντσ οφ τηε Η−
1Β προγραµ ωηο αδϖοχατε στριχτερ λιµιτσ λαµεντ τηε νυµβερ οφ ισσυανχεσ το Ινδιαν−βορν
χοµπυτερ−ρελατεδ ωορκερσ. Βυτ τηοσε σαµε λιµιτσ ηαϖε λεδ το α χοµποσιτιοναλ σηιφτ φαϖορινγ
τηοσε ωορκερσ. Τηεσε νδινγσ αρε αλσο ιντερεστινγ ιν τηειρ ιµπλιχατιονσ φορ υνδερλψινγ εχο−
νοµιχ βεηαϖιορ. Ναµελψ, ϕοβ σεαρχη χοστσ ανδ υνχερταιντψ ιν τηε Η−1Β αππλιχατιον προχεσσ
χουλδ φαϖορ ρµσ ωιτη παστ Η−1Β εµπλοψµεντ εξπεριενχε ανδ νεω ωορκερσ ωιτη εξιστινγ
λαβορ µαρκετ νετωορκσ. Τηε νεξτ σεχτιον εξαµινεσ ηετερογενεουσ ε⁄εχτσ αχροσσ ρµσ ωιτη
ρεγρεσσιονσ τηατ ιδεντιφψ ρεσυλτσ χονσιστεντ ωιτη τηισ ποσσιβιλιτψ.

6.3

Φιρµ Παρτιχιπατιον

Τηε ρεδυχτιον ιν τηε νυµβερ οφ Η−1Βσ αϖαιλαβλε αλτερεδ τηε χοµποσιτιον οφ Η−1Β ωορκερσ,
βυτ τηε ε⁄εχτσ µιγητ νοτ βε λιµιτεδ το ρεχιπιεντσ. Τηε πολιχψ χηανγε χουλδ αλτερ τηε τψπεσ οφ
ρµσ παρτιχιπατινγ ιν τηε Η−1Β προγραµ ασ ωελλ. Φιρµσ χοστσ οφ παρτιχιπατινγ ιν τηε Η−1Β
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προγραµ χαν βε θυιτε σιγνι χαντ εϖεν ιν τηε αβσενχε οφ α θυοτα. Ιν αδδιτιον το αππλιχατιον
φεεσ τηατ χαν ρανγε ιν τηε τηουσανδσ οφ δολλαρσ, ρµσ οφτεν νεεδ λεγαλ ασσιστανχε το δεαλ ωιτη
τηε αδϕυδιχατιον προχεσσ. Τηισ χαν ινχυρ αδδιτιοναλ χοστσ φορ ρµσ τηατ νεεδ το ουτσουρχε
συχη λεγαλ τασκσ. Μορεοϖερ, ρµσ χαννοτ εσχαπε σεαρχη χοστσ ιν τηε ηιρινγ προχεσσ, ορ χοστσ
ασσοχιατεδ ωιτη τηε υνχερταιντψ ρεγαρδινγ τηε τρυε προδυχτιϖιτψ οφ α ωορκερ.
Χοστσ ρισε ιν τηε πρεσενχε οφ α ρεστριχτιϖε θυοτα. ΥΣΧΙΣσ αλλοχατιον προχεδυρε ρεθυιρεσ
ρµσ το αχτ θυιχκλψ το εξτενδ ο⁄ερσ το δεσιρεδ χανδιδατεσ βεφορε περµιτσ αρε εξηαυστεδ.
Υνχερταιντψ αλσο ρισεσ. Εϖεν αφτερ ιδεντιφψινγ ιτσ δεσιρεδ ωορκερσ, τηε λοττεριεσ µεαντ τηατ
τηερε ωασ νο γυαραντεε τηατ ρµσ ωουλδ βε λεγαλλψ αλλοωεδ το ηιρε τηεµ. Τηεσε χοστσ χουλδ
ϖαρψ αχροσσ ρµσ φορ α ϖαριετψ οφ ρεασονσ. Λαργε ρµσ ωιτη ιν−ηουσε λεγαλ τεαµσ µιγητ ηαϖε αν
εασιερ τιµε ναϖιγατινγ τηε βυρεαυχρατιχ ηιρινγ προχεσσ. Τηεψ µιγητ αλσο βε βεττερ εθυιππεδ
ατ αβσορβινγ λαβορ σηοχκσ τηατ αρισε ωηεν τηειρ αχτυαλ νυµβερ οφ ϕοβ ο⁄ερσ ωιννινγ τηε
Η−1Β λοττερψ ισ γρεατερ ορ λεσσ τηαν ωηατ τηε ρµ ηαδ εξπεχτεδ. Τηυσ, ιτ ισ χονχειϖαβλε τηατ
τηε ινχρεασεδ υνχερταιντψ ινδυχεδ βψ στριχτ Η−1Β θυοτασ ηασ ηαδ α δι⁄ερεντιαλ ε⁄εχτ αχροσσ
εµπλοψερσ.
Ουρ δατασετ ινχλυδεσ τηε ρµ ναµε οφ εαχη ινδιϖιδυαλσ εµπλοψερ βυτ ωιτη αν ιµπορταντ
χαϖεατ: ∆ατα ον τηισ ϖαριαβλε ισ συβϕεχτ το α λαργε δεγρεε οφ µεασυρεµεντ ερρορ χρεατεδ βψ
αλτερνατιϖε ρµ ναµε σπελλινγσ ανδ τψποσ. Φορ εξαµπλε, ωηιλε Μιχροσοφτ Χορπ αχχουντσ φορ
99% οφ αλλ ρµ ναµεσ βεγιννινγ ωιτη Μιχροσοφτ ιν Ρεδµονδ, Ωασηινγτον φορ σχαλ ψεαρ
2007, τηερε αρε αλσο οβσερϖατιονσ φορ Μιχροσοφτ Χοπορατιον (σιχ), Μιχροσοφτ Χοπρπορατιον
(σιχ), ανδ Μιχροσοφτ Ινχ, αµονγ σεϖεραλ οτηερ ρελατεδ εντριεσ. Τηουγη περφορµινγ µανυαλ
ορ αυτοµατεδ ρουτινεσ το γρουπ ναµεσ οφ λικελψ−ιδεντιχαλ ρµσ ωουλδ βε ποσσιβλε, τηισ τοο
χουλδ γενερατε µεασυρεµεντ ερρορ. Φορ τηε εξερχισε ιν τηισ σεχτιον, ωε τακε ονλψ µινιµαλ
στεπσ το ηαρµονιζε ρµ ναµεσ ανδ ρελψ πριµαριλψ ον τηε ινφορµατιον προϖιδεδ βψ ΥΣΧΙΣ,
αλτηουγη ωε δο δροπ ινδιϖιδυαλσ ωηοσε εµπλοψερ ναµεσ αρε µισσινγ ορ υνκνοων. Τηε ηεαϖι−
εστ φορ−προ τ υσερσ οφ τηε Η−1Β προγραµ δυρινγ τηισ περιοδ ωερε Ινφοσψσ Τεχηνολογψ Λιµιτεδ,
Μιχροσοφτ Χορπορατιον, Χογνιζαντ Τεχηνολογψ Σολυτιονσ ΥΣ Χορπορατιον, Ωιπρο Λιµιτεδ,
ανδ Ιντελ Χορπορατιον. Τηε ηεαϖιεστ νον−προ τ υσερσ ωερε Ψαλε Υνιϖερσιτψ, Υνιϖερσιτψ οφ
Μιχηιγαν, Στανφορδ Υνιϖερσιτψ, ανδ Χολυµβια Υνιϖερσιτψ. Ηοσπιταλσ ανδ µεδιχαλ χλινιχσ αρε
αµονγ τηε µοστ σιγνι χαντ νον−υνιϖερσιτψ χαπ−εξεµπτ Η−1Β εµπλοψερσ.
Ασ α ρστ στεπ ιν εµπιριχαλλψ ασσεσσινγ ωηετηερ τηε Η−1Β θυοτα λεδ α σηιφτ ιν τηε τψπεσ οφ
ρµσ ηιρινγ νεω Η−1Β ωορκερσ, ωε χονσιδερ τηε υνεθυαλ διστριβυτιον οφ Η−1Βσ αχροσσ ρµσ
οϖερ τιµε. Τηε φουρ πανελσ οφ Φιγυρε 4 πλοτ Λορενζ χυρϖεσ φορ φουρ σεπαρατε Η−1Β γρουπσ: (1)
νεω ηιρεσ ατ φορ−προ τ (χαπ−βουνδ) ρµσ, (2) νεω ηιρεσ ατ νον−προ τ (χαπ−εξεµπτ) ρµσ, (3)
εξπεριενχεδ ηιρεσ ατ φορ−προ τ ρµσ, ανδ (4) εξπεριενχεδ ηιρεσ ατ νον−προ τ ρµσ. Εαχη πανελ
πλοτσ χυρϖεσ φορ τηε πρε−βινδινγ−χαπ περιοδ (2002−2003), τηε βινδινγ−χαπ πρε−λοττερψ περιοδ
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(2004−2007), ανδ τηε λοττερψ ψεαρσ (2008−2009). Τηε ϖερτιχαλ αξεσ µεασυρε τηε χυµυλατιϖε
περχενταγε οφ Η−1Β ισσυανχεσ. Τηε ηοριζονταλ αξεσ µεασυρε τηε χυµυλατιϖε περχενταγε οφ
ρµσ. Α ηιγηερ χονχεντρατιον οφ Η−1Βσ αµονγ α σµαλλερ νυµβερ οφ εµπλοψερσ ωουλδ βε
ινδιχατεδ βψ α σηιφτ οφ τηε Λορενζ χυρϖε το τηε λοωερ−ριγητ; α Λορενζ χυρϖε οφ χοµπλετε
εθυαλιτψ ωουλδ φαλλ αλονγ α 45−δεγρεε λινε.
Ασ χαν βε σεεν ιν τηε γραπησ, τηε χυρϖεσ φορ πρε− ανδ ποστ−χαπ περιοδσ αρε σιµιλαρ ιν
αλλ χασεσ εξχεπτ φορ τηατ οφ νεω ηιρεσ ατ φορ−προ τ ρµσ. Πριορ το τηε χαπ ρεδυχτιον 80% οφ
φορ−προ τ ρµσ αχχουντεδ φορ 40% οφ νεω Η−1Β ηιρεσ. Τηισ χονχεντρατιον γροωσ αφτερ τηε
φαλλ ιν τηε χαπ ωηεν 80% οφ ρµσ αχχουντ φορ ονλψ 20% οφ νεω ηιρεσ. Τηισ γροωτη ιν τηε
χονχεντρατιον οφ Η−1Β ϖισασ αµονγ ρµσ δοεσ νοτ αππεαρ ιν ανψ οφ τηε οτηερ γρουπσ.
Φιγυρε 5 προϖιδεσ ανοτηερ ϖισυαλ ρεπρεσεντατιον οφ τηε ρισινγ χονχεντρατιον οφ Η−1Β εµ−
πλοψµεντ αµονγ φορ−προ τ ρµσ. Φιρστ ωε χοµπυτε τωο σεπαρατε ινδιχεσ οφ ινεθυαλιτψ φορ
εαχη οφ τηε φουρ γρουπσ οφ ιντερεστ. Τηε ρστ ισ α Γινι χοε′χιεντ αρισινγ φροµ αννυαλ Λορενζ
χυρϖεσ αναλογουσ το τηοσε ιν Φιγυρε 4. Τηε σεχονδ ισ α Ηερ νδαηλ Ινδεξ οφ χονχεντρατιον
τηατ µεασυρεσ τηε συµ οφ σθυαρεδ Η−1Β εµπλοψµεντ σηαρεσ αχροσσ ρµσ ιν εαχη οφ τηε
φουρ γρουπσ. Ωε τηεν χαλχυλατε τηε δουβλε−δι⁄ερενχε οφ εαχη ινδεξ, µεασυρινγ τηε γαπ ιν
ινεθυαλιτψ βετωεεν νεω ανδ εσταβλισηεδ ωορκερσ ατ χαπ−βουνδ ϖερσυσ χαπ−εξεµπτ εµπλοψ−
ερσ. Χονσιστεντ ωιτη Φιγυρε 4, βοτη ινδιχεσ ρισε αφτερ 2004, συγγεστινγ νεω Η−1Β ηιρεσ αρε
ινχρεασινγλψ χονχεντρατεδ αµονγ φεωερ φορ−προ τ ρµσ.
Το φορµαλιζε τηεσε χονχεπτσ ιν α ρεγρεσσιον φραµεωορκ, ωε δε νε ρµ χηαραχτεριστιχ χ
ασ λαργε Η−1Β εµπλοψερσ τηατ ηιρεδ 50 ορ µορε τοταλ Η−1Βσ ιν α γιϖεν ψεαρ.19 Ασ στατεδ
εαρλιερ, λαργε ρµσ ποσσεσσ εχονοµιεσ οφ σχαλε τηατ λικελψ αλλοω τηεµ το µαινταιν λοωερ χοστσ
οφ ηιρινγ Η−1Β ωορκερσ. Φιρµσ ωιτη φεωερ Η−1Β ωορκερσ ανδ λεσσ εξπεριενχε ωιτη τηε προγραµ
οφτεν νεεδ το ουτσουρχε τηε χοστ οφ ηιρινγ Η−1Β ωορκερσ το λεγαλ ρµσ. Α φαλλ ιν τηε εξ−αντε
παψο⁄ το ηιρινγ α φορειγν σκιλλεδ ωορκερ δυε το δεχλινεσ ιν Η−1Β λιµιτσ µιγητ ινδυχε σµαλλ
ρµσ το ρεδυχε παρτιχιπατιον.
Αναλογουσ το ουρ εξπλορατιον οφ ηετερογενεουσ ιµπλιχατιονσ αχροσσ ωορκερ χηαραχτεριστιχσ,
ουρ ρεγρεσσιον στρατεγψ ιν τηισ σεχτιον µεασυρεσ τηε δι⁄ερενχε ιν τηε προπορτιον οφ νεω ϖερσυσ
εσταβλισηεδ Η−1Β ωορκερσ ηιρεδ βψ λαργε Η−1Β ρµσ. Τηε ρεγρεσσιον ιν Χολυµν (4) οφ Ταβλε
8 υσεσ οχχυπατιον∗εδυχατιον∗εξπεριενχε σκιλλ χελλσ; Χολυµν (5) υσεσ οχχυπατιον∗εδυχατιον
χελλσ. Ωε αγαιν σεε τηατ τηε λεϖελ οφ αγγρεγατιον πλαψσ α ρολε ιν δετερµινινγ τηε σιγνι χανχε
οφ χοε′χιεντσ. Ιν Χολυµν (4), τηε ποιντ εστιµατε συγγεστσ λαργε Η−1Β ρµσ σεε α σµαλλ ανδ
ινσιγνι χαντ 1.5 περχενταγε−ποιντ ρισε ιν τηειρ προπορτιον οφ νεω, φορ−προ τ, Η−1Β ωορκερσ.
Ηοωεϖερ, τωο−τηιρδσ οφ τηε σηαρε ϖαλυεσ εθυαλ ζερο. Ωιτη τηε ηιγηερ λεϖελ οφ αγγρεγατιον
19

Ωε δο νοτ υσε α στατιχ δε νιτιον βασεδ ον α πρε−περιοδ βασε−ψεαρ το αϖοιδ µεασυρεµεντ ερρορ. Ωε δο
νοτ ωαντ τηε ρεγρεσσιονσ το βε χονφουνδεδ βψ ρµ ναµεσ τηατ µιγητ χηανγε οϖερ τιµε.
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ιν τηε χελλ χονστρυχτιον υσεδ ιν Χολυµν (5), τηε ποιντ εστιµατε ρισεσ συβσταντιαλλψ ανδ ισ
σιγνι χαντ ατ τηε 5% λεϖελ. Τηε βινδινγ χαπ χαυσεσ λαργε ρµσ το αχχουντ φορ α 5.9 περχενταγε
ποιντ ινχρεασε ιν τηε σηαρε οφ νεω Η−1Β εµπλοψµεντ ατ φορ−προ τ ρµσ. Τηυσ, δεσπιτε τηε
δεχρεασε ιν τοταλ νεω, φορ−προ τ, Η−1Β εµπλοψµεντ, λαργε ρµσ ηαϖε αν αδϖανταγε ιν ηιρινγ
τηε ωορκερσ τηεψ σεεκ.
Ιν τερµσ οφ χοµποσιτιον, δεχλινεσ ιν νεω Η−1Β ηιρινγ αρε χονχεντρατεδ αµονγ ρµσ τηατ
υσε τηε προγραµ σπαρινγλψ. Τηε χηανγε ιν Η−1Β πολιχψ αππεαρσ το ηαϖε σηιφτεδ φορειγν λαβορ
ρεσουρχεσ αωαψ φροµ ρµσ τηατ εµπλοψ Η−1Β ωορκερσ λεσσ−ιντενσιϖελψ τοωαρδ λαργερ ονεσ τηατ
µιγητ βε βεττερ αβλε το προϖιδε λεγαλ σερϖιχεσ φορ ηιρινγ ανδ/ορ αρε µορε χαπαβλε οφ αβσορβινγ
εµπλοψµεντ σηοχκσ γενερατεδ βψ τηε λοττερψ. Τηε χηανγε ιν τηε τψπεσ οφ ρµσ παρτιχιπατινγ
µιγητ αλσο βε ρελατεδ το χηανγεσ ιν τηε τψπεσ οφ ωορκερσ τηατ ωερε ηιρεδ. Τηε εϖιδενχε φορ
χοµποσιτιοναλ χηανγεσ οφ ρµσ ανδ ωορκερσ ισ συγγεστιϖε οφ ιµπορταντ νετωορκ ε⁄εχτσ. Πολιχψ
χηανγεσ ρεστριχτινγ ινοωσ οφ Η−1Β ωορκερσ αρε µορε πυνιτιϖε το νατιϖιτιεσ, οχχυπατιονσ, ανδ
εµπλοψερσ ωιτη λεσσ εξπεριενχε ωιτη τηε Η−1Β προγραµ.

7

Χονχλυσιον

Ιν τηε εαρλψ 2000σ, τηε Υνιτεδ Στατεσ τεµποραριλψ ραισεδ τηε αννυαλ χαπ ον νεω Η−1Β ισ−
συανχεσ το εµπλοψεεσ οφ µοστ ρµσ το 195,000 περ ψεαρ ωηιλε περµανεντλψ εξεµπτινγ εµ−
πλοψεεσ οφ χολλεγεσ, υνιϖερσιτιεσ, ανδ νον−προ τ ρεσεαρχη ινστιτυτιονσ φροµ τηε θυοτα. Τηε χαπ
ον νεω εµπλοψµεντ ατ φορ−προ τ ρµσ ρεδυχεδ το 65,000 ιν σχαλ ψεαρ 2004 ωηεν Χονγρεσσ
δεχλινεδ το ρενεω λεγισλατιον µαινταινινγ τηε ηιγη λιµιτ. Ωιτη τηε αδδιτιον οφ 20,000 Η−1Βσ
αϖαιλαβλε το φορειγν−ωορκερσ ωηο ηαϖε οβταινεδ αδϖανχεδ δεγρεεσ φροµ ΥΣ υνιϖερσιτιεσ, τηε
χαπ ινχρεασεδ το 85,000 ιν 2005 ωηερε ιτ ηασ ρεµαινεδ εϖερ σινχε. Ρισινγ Η−1Β ιντερεστ αµονγ
φορειγν ωορκερσ ανδ ΥΣ ρµσ τηατ ωιση το ηιρε τηεµ ηασ λεδ αλλ νεω Η−1Βσ φορ εµπλοψεεσ οφ
φορ−προ τ ρµσ το βε αλλοχατεδ βψ λοττερψ ιν ρεχεντ ψεαρσ.
Ωε πρεσυµε τηατ βψ λεττινγ τηε 195,000 θυοτα λαπσε, πολιχψ−µακερσ ιντενδεδ το ρεδυχε
νεω Η−1Β εµπλοψµεντ ατ µοστ ρµσ. Ινιτιαλλψ τηισ χαυσεδ ρµσ το σιµπλψ συβστιτυτε αωαψ
φροµ νεω Η−1Β ωορκερσ ανδ τοωαρδ εσταβλισηεδ ονεσ. Οϖερ τιµε, ηοωεϖερ, τοταλ ηιρινγ διδ
δεχλινε. Ωε εστιµατε τηατ νεω Η−1Β εµπλοψµεντ ατ χαπ−βουνδ ρµσ δεχλινεδ ρουγηλψ 20 το
50% χοµπαρεδ το ωηατ ιτ οτηερωισε ωουλδ ηαϖε βεεν.
Ιν αδδιτιον το τηεσε διρεχτ ε⁄εχτσ, τηε χαπ ρεστριχτιον αλσο γενερατεδ χονσεθυενχεσ τηατ
ωερε πρεσυµαβλψ λεσσ−ιντενδεδ. Περηαπσ µοστ τρουβλινγ, Η−1Β δεχλινεσ αρε χονχεντρατεδ ατ
τηε λοωεστ ανδ ηιγηεστ ενδσ οφ τηε ωαγε διστριβυτιον. Ιν τηε λαττερ χασε, τηισ συγγεστσ τηατ
ιτ ισ τηε ηιγηεστ αβιλιτψ ωορκερσ ωιτη τηε ηιγηεστ εαρνινγσ ποτεντιαλ ωηο αρε µοστ λικελψ το
βε δετερρεδ φροµ εντερινγ τηε ΥΣ λαβορ µαρκετ ασ α ρεσυλτ οφ Η−1Β ρεστριχτιονσ. Γιϖεν τηε
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ποτεντιαλ φορ προδυχτιϖιτψ−ενηανχινγ τεχηνολογιχαλ γαινσ γενερατεδ βψ Η−1Β ωορκερσ, τηισ λοσσ
χουλδ ρεϖερβερατε τηρουγηουτ τηε εχονοµψ.
Οτηερ ιµπορταντ ε⁄εχτσ αρε διστριβυτιοναλ. Η−1Β ρεστριχτιονσ ηαϖε λεδ το α χοµποσιτιοναλ
σηιφτ ιν νεω Η−1Β εµπλοψµεντ φαϖορινγ Ινδιαν−βορν ωορκερσ, χοµπυτερ−ρελατεδ οχχυπατιονσ,
ανδ ρµσ τηατ υσε τηε Η−1Β προγραµ ηεαϖιλψ. Ονε ιντερπρετατιον οφ τηεσε ρεσυλτσ ισ τηατ
αχυτε ϖισα ρεστριχτιονσ ινχρεασε τηε ιµπορτανχε οφ λαβορ νετωορκσ, εχονοµιεσ οφ σχαλε ιν ηιρινγ
φορειγν−λαβορ, ανδ σκιλλ ιν ναϖιγατινγ τηε Η−1Β προγραµ.
Εξπανδεδ ωορκ ον τηε χονσεθυενχεσ οφ ιµµιγρατιον πολιχψ ον τηε σελεχτιον οφ ωορκερσ ανδ
ρµσ ρεµαινσ χρυχιαλ. Ασ χυρρεντ ε⁄ορτσ τυρν τοωαρδ ρεφορµινγ ιµµιγρατιον πολιχψ, λεγισλατορσ
ηαϖε πλαχεδ α ρενεωεδ εµπηασισ ον τηε Η−1Β προγραµ. Φρυστρατιον ωιτη τηε χυρρεντ στατε
οφ τηε Η−1Β προγραµ  τηε λαργε αµουντ οφ Ινδιαν χοµπυτερ σχιεντιστ, τηε δοµινατιον βψ
ηυγε ΙΤ ρµσ, ανδ τηε ποτεντιαλ δισπλαχεµεντ οφ νατιϖε ωορκερσ  ηασ γενερατεδ ινχρεασεδ
πρεσσυρε φορ φυρτηερ θυοτα ρεστριχτιονσ. Ουρ ωορκ ινδιχατεσ τηατ φυρτηερ ρεδυχινγ τηε Η−1Β
χαπ ισ λικελψ το σκεω τηε χηαραχτεριστιχσ οφ τηε Η−1Β προγραµ φυρτηερ ιν τηισ διρεχτιον.
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8

Αππενδιξ

ςαλιδ δουβλε ανδ τριπλε−δι⁄ερενχε εστιµατεσ ρεθυιρε τηατ τρεατµεντ ανδ χοντρολ γρουπσ δο
νοτ εξηιβιτ δι⁄ερεντιαλ τρενδσ πριορ το τηε πολιχψ σηοχκ. Φιγυρε 2 αττεµπτσ το ιλλυστρατε τηε
αβσενχε οφ δι⁄ερεντιαλ πρε−τρενδσ ιν Η−1Β ισσυανχεσ, βυτ τηε περιοδ πριορ το τηε πολιχψ σηοχκ
ισ σηορτ. Ασ αν αλτερνατιϖε σουρχε οφ ιλλυστρατιϖε εϖιδενχε, ωε τυρν το Χυρρεντ Ποπυλατιον
Συρϖεψ (ΧΠΣ) δατα.
Ρεχαλλ τηατ αλτηουγη Οχτοβερ µαρκσ τηε βεγιννινγ οφ α σχαλ ψεαρ, Η−1Β λινγσ βεγιν
σιξ µοντησ εαρλιερ. Το µιρρορ τηισ βεηαϖιορ, ωε αγγρεγατε χολλεγε−εδυχατεδ, νατιϖε−βορν,
εµπλοψµεντ δατα ιντο θυασι− σχαλ ψεαρσ τηατ βεγιν ιν Απριλ. Γιϖεν χηαραχτεριστιχσ οφ τηε
Η−1Β προγραµ, ωε αρε ιντερεστεδ ιν τωο γρουπσ: εµπλοψεεσ ατ πριϖατε φορ−προ τ ρµσ ανδ
εµπλοψεεσ οφ πριϖατε ανδ πυβλιχ χολλεγεσ ανδ υνιϖερσιτιεσ. Ωε νορµαλιζε εαχη γρουπσ τοταλ
εµπλοψµεντ σο τηατ Φιγυρε Α1 ιλλυστρατεσ ωιτηιν−γρουπ τοταλ εµπλοψµεντ ρελατιϖε το 2000.
Τηισ εξερχισε δεµονστρατεσ τηατ χολλεγε−εδυχατεδ, νατιϖε−βορν, εµπλοψµεντ γροωτη ωασ
φαιρλψ χονσταντ ανδ χοµπαραβλε αχροσσ τηε φορ−προ τ ανδ υνιϖερσιτψ σεχτορσ. Εµπλοψµεντ
ωασ 8 το 10 περχεντ λοωερ ιν 1997 τηαν ιν 2000, ανδ 7 το 9 περχεντ ηιγηερ ιν 2004. Τηεσε
παραλλελ εµπλοψµεντ τρενδσ ηελπ το γιϖε υσ χον δενχε τηατ σεχτοραλ δι⁄ερενχεσ πριορ το τηε
πολιχψ σηοχκ ιν σχαλ ψεαρ 2004 αρε νοτ δριϖινγ ουρ Η−1Β εµπλοψµεντ ρεσυλτσ, ανδ τηατ ουρ
εµπιριχαλ µετηοδολογψ ισ ϖαλιδ.
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Figure 1: Aggregate New H-1B Issuances by Skill-Cell
Panel (a)

Panel (b)

Note: Each point represents the number of new H-1Bs issued for a skill-cell in the whole 2002-2009 period. Panel (a) defines
skill-cells by occupation, education, and experience, while Panel (b) uses education and occupation cells. The line shows the
linear correlation between non-profit and for-profit new H-1B employment across cells.
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Figure 2: Average Difference in New Versus Established Log-H-1B Issuances.

Note: The solid line represents the average difference in log issuances of new versus established H-1Bs for the non-profit sector
across skill cells. The dashed line represents the same difference for the for-profit sector. Cells are defined by occupation and
education.
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Figure 3: Change in For-Profit H-1B Employment at Different Quintiles of the Wage Distribution
Sum of coefficients on the Cap-Year*Treated plus Lottery*Treated Interactions
Panel (a)

Panel (b)

Note: The graphs show the sum of estimated coefficients on the Cap-Year and Lottery-Year interactions with Treated when the
dependent variable is the difference in log-issuances in for-profit relative to non-profit firms at the specified quintile of the wage
distribution. The vertical bar shows the 95% confidence interval. Panel (a) uses estimates from skill-cells constructed using
occupation, education, and experience groups. Panel (b) uses estimates from skill-cells defined only by education and occupation.
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Figure 4: H-1B Concentration in Firms
Lorenz Curves for the Inequality of H-1B Issuances across Firms

Note: Each panel show the Lorenz curve of H-1B concentration for a group (new and established) and a sector (for profit and
non-profit). The three line correspond to the curve pre-2004 when the cap was high (blue, solid, thick), fiscal years 2004-2007
with lower cap (red, long-dash), and 2008-09 with lower cap and Lottery (green, short-dash).
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Figure 5: H-1B Concentration in Firms, Gini Coefficient and Herfindahl Index

Note: We calculate indices of H-1B concentration within firms for four groups: New workers at for-profit firms, established
workers at for-profit firms, new workers at non-profit firms, and established workers at non-profit firms. We then calculate the
double-difference in these indices. The figure indicates a proportional increase in H-1B concentration within firms for new H-1B
workers at for-profit firms relative to other groups. This is true using both the Gini Coefficient of inequality (blue, sold, left axis)
and the Herfindahl (red, dashed, right axis) index of concentration.
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Table 1: Baseline Triple-Difference Results for H-1B Issuances
(1)

Cell Definition:
Panel Fixed Effects:
Time Fixed Effects:
Balanced Panel:
Cap Year * Treated
Lottery Year * Treated
Treated

Observations
R-squared

(2)
OCC*ED*EXP
Skill-Cell
Skill-Cell
+ Sector
+ Sector
Cap Year +
Year
Lottery Year
No
No

(3)
Skill-Cell
* Sector
Year
Yes

(4)

(5)
OCC*ED
Skill-Cell
Skill-Cell
+ Sector
+ Sector
Cap Year +
Year
Lottery Year
No
No

(6)
Skill-Cell
* Sector
Year
Yes

-0.389***
(0.047)
-0.052
(0.044)
-0.141***
(0.041)

-0.403***
(0.047)
-0.036
(0.045)
-0.141***
(0.041)

-0.331***
(0.060)
-0.061
(0.048)

-0.181***
(0.066)
-0.078
(0.072)
-0.280***
(0.069)

-0.187***
(0.065)
-0.069
(0.071)
-0.279***
(0.069)

-0.202**
(0.078)
-0.034
(0.074)

4,556
0.574

4,556
0.621

3,512
0.707

938
0.476

938
0.542

894
0.632

Note: Dependent variable is the logarithm of new H-1B issuances minus the logarithm of established H-1B issuances in the skillcell and sector (for-profit and nonprofit) in each year 2002-2009. Each column represents an estimated specification. Columns 13 define skill groups by occupation, education, and experience, while columns 4-6 use occupation and experience. The variable
“Cap Year” is equal to one in fiscal years 2004-2009 and zero otherwise. The variable “Lottery Year” is equal to one in fiscal years
2008 and 2009 and zero otherwise. The treated variable is a dummy equal to one for cells in the for-profit sector. In columns 1
and 4 skill-cell and sector fixed effects are included plus cap year and lottery year dummies. In columns 2 and 5 skill-cell and
sector fixed effects plus year effects are included. In columns 3 and 6 we include skill-cell by sector effects and year effects. The
method of estimation is least squares with standard errors clustered at the skill cell level. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Table 2: Double-Difference Source of Triple-Difference Effect
Cell Definition:
For-Profit

Cap-Years
Lottery-Years

Non-Profit

Cap-Years
Lottery-Years

Difference

Cap-Years
Lottery-Years

New
-0.489***
(0.031)
-0.335***
(0.027)
-0.207***
(0.030)
-0.039
(0.032)
-0.282***
(0.037)
-0.295***
(0.040)

OCC*ED*EXP
Established
0.492***
(0.025)
-0.180***
(0.026)
0.442***
(0.031)
0.054*
(0.029)
0.050
(0.031)
-0.234***
(0.038)

Number of
SkillCells*Years:

Difference
-0.981***
(0.043)
-0.155***
(0.030)
-0.650***
(0.042)
-0.093**
(0.038)
-0.331***
(0.049)
-0.061
(0.049)

1,756

New
-0.393***
(0.052)
-0.290***
(0.046)
-0.208***
(0.048)
0.000
(0.060)
-0.186***
(0.053)
-0.290***
(0.068)

OCC*ED
Established
0.432***
(0.032)
-0.222***
(0.037)
0.416***
(0.045)
0.034
(0.040)
0.016
(0.056)
-0.256***
(0.051)

Difference
-0.826***
(0.058)
-0.068*
(0.039)
-0.624***
(0.051)
-0.034
(0.064)
-0.202***
(0.071)
-0.034
(0.071)

447

Note: Dependent variable is the logarithm of H-1B issuances in the skill-cell and sector (for-profit and nonprofit) in each year 2002-2009. Cells contain single-difference
estimates for Cap-Years (2004-2009) and Lottery-Years (2008-2009). “Difference” columns represent the double-difference estimate for new versus established H-1B issuances
within sector. “Difference” row represents double-difference estimates for for-profit versus non-profit H-1B issuances within H-1B experience. Corner cells represent tripledifference estimates for new H-1B issuances at for-profit firms. The left grouping defines skill groups by occupation, education, and experience, while the right uses occupation
and experience. Standard errors are clustered at the skill cell level and are in parenthesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Table 3: Double-Difference Results for Total H-1B Issuances
(1)

Cell Definition:
Panel Fixed Effects:
Time Fixed Effects:

Balanced Panel:

CapYear * Treated
LotteryYear * Treated
Treated

Observations
R-squared

(2)
(3)
OCC*ED*EXP
Skill-Cell
Skill-Cell
Skill-Cell
+ Sector
* Sector
* Sector
CapYear +
Year
Year
LotteryYear
DoubleTripleNo
Difference Difference
Panel
Panel

(4)
Skill-Cell
+ Sector
CapYear +
LotteryYear
No

(5)
OCC*ED
Skill-Cell
* Sector
Year

(6)
Skill-Cell
* Sector
Year

DoubleDifference
Panel

TripleDifference
Panel

-0.067**
(0.031)
-0.230***
(0.032)
1.428***
(0.111)

-0.043
(0.032)
-0.272***
(0.033)

-0.036
(0.030)
-0.250***
(0.032)

-0.013
(0.044)
-0.275***
(0.049)
1.544***
(0.272)

0.007
(0.051)
-0.299***
(0.059)

-0.022
(0.049)
-0.285***
(0.053)

6,024
0.774

5,122
0.974

3,512
0.982

985
0.813

954
0.986

894
0.989

Note: Dependent variable is the logarithm of total H-1B issuances in the skill-cell and sector (for-profit and nonprofit) in each
year 2002-2009. Each column represents an estimated specification. Columns 1-3 define skill groups by occupation, education,
and experience, while columns 4-6 use occupation and experience. The variable “Cap Year” is equal to one in fiscal years 20042009 and zero otherwise. The variable “Lottery Year” is equal to one in fiscal years 2008 and 2009 and zero otherwise. The treated
variable is a dummy equal to one for cells in the for-profit sector. In columns 1 and 4 skill-cell and sector fixed effects are included
plus cap year and lottery year dummies. Columns 2, 3, 5, and 6 include skill-cell by sector effects and year effects. The method
of estimation is least squares with standard errors clustered at the skill cell level. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Table 4: Short Panel Triple-Difference Results for H-1B Issuances
(1)

Cell Definition:
Panel Fixed Effects:
Time Fixed Effects:
Balanced Panel:
CapYear * Treated
Treated

Observations
R-squared

(2)
(3)
OCC*ED*EXP
Skill-Cell
Skill-Cell
Skill-Cell
+ Sector
* Sector
* Sector
CapYear
Year
Year
No
No
Yes

(4)
Skill-Cell
+ Sector
CapYear
No

(5)
OCC*ED
Skill-Cell
* Sector
Year
No

(6)

-0.300***
(0.054)
-0.130***
(0.043)

-0.300***
(0.054)
-0.128***
(0.043)

-0.199***
(0.066)

-0.129*
(0.076)
-0.278***
(0.072)

-0.133*
(0.076)
-0.277***
(0.072)

-0.141
(0.092)

2,315
0.559

2,315
0.590

1,770
0.722

472
0.472

472
0.523

450
0.682

Skill-Cell
* Sector
Year
Yes

Note: Dependent variable is the logarithm of new H-1B issuances minus the logarithm of the established H-1B issuances in the
skill-cell and sector (for-profit and nonprofit) in each year 2002-2005. Each column represents an estimated specification.
Columns 1-3 define skill groups by occupation, education, and experience, while columns 4-6 use occupation and experience. The
variable “Cap Year” is equal to one in fiscal years 2004-2005 and zero otherwise. The treated variable is a dummy equal to one
for cells in the for-profit sector. In columns 1 and 4 skill-cell and sector fixed effects are included plus a cap year dummy. In
columns 2 and 5 skill-cell and sector fixed effects plus year effects are included. In columns 3 and 6 we include skill-cell by sector
effects and year effects. The method of estimation is least squares with standard errors clustered at the skill cell level. *** p<0.01,
** p<0.05, * p<0.1
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Table 5: Triple-Difference Results for H-1B Issuances, Outliers Removed
(1)
Cell Definition:

Cells Removed if
Extreme Values of:

CapYear * Treated
LotteryYear * Treated

Observations
R-squared

(2)

(3)
OCC*ED*EXP

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

For-Profit and
Non-Profit
Difference in
ln(Issuances
in 2002 & 03)

The
Dependent
Variable

OCC*ED

N/A

ln(Total H-1B
Issuances in
2002 & 2003)

For-Profit and
Non-Profit
Difference in
ln(Issuances
in 2002 & 03)

The
Dependent
Variable

N/A

ln(Total H-1B
Issuances in
2002 & 2003)

-0.331***
(0.060)
-0.061
(0.048)

-0.352***
(0.059)
-0.072
(0.049)

-0.345***
(0.062)
-0.080
(0.050)

-0.353***
(0.060)
-0.094*
(0.048)

-0.202**
(0.078)
-0.034
(0.074)

-0.231***
(0.073)
-0.040
(0.073)

-0.199**
(0.080)
-0.046
(0.076)

-0.250***
(0.077)
-0.028
(0.068)

3,512
0.707

3,380
0.710

3,358
0.712

3,240
0.711

894
0.632

854
0.645

862
0.630

830
0.648

Note: Dependent variable is the logarithm of new H-1B issuances minus the logarithm of the established H-1B issuances in the skill-cell and sector (for-profit and nonprofit) in
each year 2002-2009. Each column represents an estimated specification. Columns 1-4 define skill groups by occupation, education, and experience, while columns 5-8 use
occupation and experience. The variable “Cap Year” is equal to one in fiscal years 2004-2009 and zero otherwise. The variable “Lottery Year” is equal to one in fiscal years 2008
and 2009 and zero otherwise. The treated variable is a dummy equal to one for cells in the for-profit sector. All columns include skill-cell by sector effects and year effects. Columns
1 and 5 repeat previous estimates from balanced panels. Remaining columns remove outliers identified by column headers and in the main text. The method of estimation is least
squares with standard errors clustered at the skill cell level. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Table 6: Triple-Difference Results for Native-Born Employment
(1)

Time Fixed Effects:

(2)
4 - 6 Years
Skill-Cell
Skill-Cell
+ Sector
* Sector
Cap Year +
Year

Balanced Panel:

Lottery Year
No

No

Yes

-0.011
(0.102)
-0.050
(0.092)
0.134
(0.081)

-0.009
(0.102)
-0.053
(0.093)
0.134
(0.082)

0.106
(0.103)
-0.110
(0.085)

Experience Definition
Panel Fixed Effects:

Cap Year * Treated
Lottery Year * Treated
Cap-Bound Employer

(3)
Skill-Cell
* Sector
Year

Observations
759
759
686
R-squared
0.326
0.331
0.425
All Regressions Define Skill Cell by Occupation*Education

(4)

(5)
(6)
More than 3 Years
Skill-Cell
Skill-Cell
Skill-Cell
+ Sector
* Sector
* Sector
Cap Year +
Year
Year
Lottery
Year
No
No
Yes
-0.116
(0.093)
-0.023
(0.071)
0.518***
(0.095)

-0.115
(0.093)
-0.022
(0.071)
0.516***
(0.095)

-0.109
(0.087)
-0.077
(0.063)

798
0.656

798
0.660

718
0.755

Note: Dependent variable is the logarithm of new native employment minus the logarithm of the experienced native employment
in the skill-cell and sector (for-profit and nonprofit) in each year 2002-2009. Each column represents an estimated specification.
The variable “Cap Year” is equal to one in fiscal years 2004-2009 and zero otherwise. The variable “Lottery Year” is equal to one
in fiscal years 2008 and 2009 and zero otherwise. The treated variable is a dummy equal to one for cells in the for-profit sector.
In columns 1 and 4 skill-cell and sector fixed effects are included plus cap year and lottery year dummies. In columns 2 and 5 skillcell and sector fixed effects plus year effects are included. In columns 3 and 6 we include skill-cell by sector effects and year
effects. The method of estimation is least squares with standard errors clustered at the skill cell level. *** p<0.01, ** p<0.05, *
p<0.1
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Table 7: Triple-Difference Results for H-1B Wages
(1)

Cell Definition:
Panel Fixed Effects:
Time Fixed Effects:
Balanced Panel:
Cap Year * Treated
Lottery Year * Treated
Cap-Bound Employer

Observations
R-squared

(2)
(3)
OCC*ED*EXP
Skill-Cell
Skill-Cell
Skill-Cell
+ Sector
* Sector
* Sector
CapYear +
Year
Year
LotteryYear
No
No
Yes

(4)
Skill-Cell
+ Sector
CapYear +
LotteryYear
No

(5)
OCC*ED
Skill-Cell
* Sector
Year

(6)
Skill-Cell
* Sector
Year

No

Yes

0.009
(0.022)
-0.071***
(0.026)
-0.047**
(0.019)

0.009
(0.022)
-0.071***
(0.026)
-0.047**
(0.019)

0.005
(0.023)
-0.082***
(0.025)

0.011
(0.040)
-0.009
(0.044)
-0.059*
(0.032)

0.011
(0.040)
-0.009
(0.045)
-0.059*
(0.032)

-0.003
(0.036)
-0.035
(0.038)

4,556
0.181

4,556
0.181

3,512
0.294

938
0.137

938
0.139

894
0.288

Note: Dependent variable is the average logarithm of New H-1B wage minus the logarithm of the established H-1B wage in the
skill-cell and sector (for-profit and nonprofit) in each year 2002-2009. Each column represents an estimated specification.
Columns 1-3 define skill groups by occupation, education, and experience, while columns 4-6 use occupation and experience. The
variable “Cap Year” is equal to one in fiscal years 2004-2009 and zero otherwise. The variable “Lottery Year” is equal to one in
fiscal years 2008 and 2009 and zero otherwise. The treated variable is a dummy equal to one for cells in the for-profit sector. In
columns 1 and 4 skill-cell and sector fixed effects are included plus cap year and lottery year dummies. In columns 2 and 5 skillcell and sector fixed effects plus year effects are included. In columns 3 and 6 we include skill-cell by sector effects and year
effects. The method of estimation is least squares with standard errors clustered at the skill cell level. *** p<0.01, ** p<0.05, *
p<0.1
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Table 8: Triple-Difference Results for H-1B Compositional Changes
(1)
Share of Group:
Cell Definition:
CapYear * Treated
LotteryYear * Treated

Observations
R-squared

(2)

Indian-Born Workers

(3)
ComputerRelated
Workers

(4)

(5)

Large H-1B Firms

OCC*ED*EXP

OCC*ED

ED*EXP

OCC*ED*EXP

OCC*ED

0.023
(0.014)
-0.005
(0.015)

0.039*
(0.021)
0.002
(0.025)

0.055**
(0.025)
0.046*
(0.025)

0.015
(0.018)
-0.000
(0.018)

0.059**
(0.023)
-0.036*
(0.021)

3,512
0.309

894
0.259

506
0.431

3,506
0.231

894
0.308

Note: Dependent variable is the share of workers with a characteristic (identified in the top row) among new H-1B workers minus
the same share among established H-1B workers in the skill-cell and sector (for-profit and nonprofit) in each year 2002-2009.
Columns 1 and 4 define skill groups by occupation, education, and experience. Columns 2 and 5 use occupation and experience.
Column 3 uses education and experience cells. The variable “Cap Year” is equal to one in fiscal years 2004-2009 and zero
otherwise. The variable “Lottery Year” is equal to one in fiscal years 2008 and 2009 and zero otherwise. The treated variable is a
dummy equal to one for the cells in the for-profit sector. All regressions use skill-cell by sector effects and year effects. The
method of estimation is least squares with standard errors clustered at the skill-cell level. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Figure A1: Native College-Educated Employment Trends Prior to Fiscal Year 2004

Note: Figure displays For-Profit and University employment trends for college-educated native-born Americans prior to the
reduction of the H-1B cap in Fiscal Year 2004. Figures are calculated for months heading into the stated fiscal year and are
normalized to equal one in 2000.
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