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all years. This paper exploits these differences to identify whether firms substitute across 
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1 Ιντροδυχτιον

Τηε Η−1Β προγραµ αλλοωσ ΥΣ �ρµσ το τεµποραριλψ ηιρε φορειγν−βορν ωορκερσ ιν οχχυπατιονσ τηατ ρεθυιρε

ηιγηλψ σπεχιαλιζεδ κνοωλεδγε. Τηε προγραµ ισ χοντροϖερσιαλ αµονγ εχονοµιστσ, πολιχψ−µακερσ, ανδ τηε πυβλιχ.

Ον τηε ονε ηανδ, ιτ µιγητ αλλοω �ρµσ το ενγαγε ιν εχονοµιχ αχτιϖιτψ τηατ ωουλδ βε ιµποσσιβλε το πυρσυε

τηρουγη δοµεστιχ λαβορ αλονε. Μορεοϖερ, Η−1Β ωορκερσ τενδ το ωορκ ιν Σχιενχε, Τεχηνολογψ, Ενγινεερινγ,

ανδ Ματηεµατιχσ (ΣΤΕΜ) �ελδσ τηατ αρε ρεσπονσιβλε φορ µυχη οφ τηε χουντρψ�σ τεχηνολογιχαλ ανδ προδυχτιϖιτψ

γροωτη. Ον τηε οτηερ ηανδ, σοµε ωορρψ τηατ φορειγν ωορκερσ αρε περφεχτλψ συβστιτυταβλε ωιτη νατιϖε−βορν

Αµεριχανσ ανδ τηερεφορε ρεδυχε δοµεστιχ ωαγε ανδ εµπλοψµεντ οππορτυνιτιεσ. Παρτλψ ιν ρεσπονσε το τηεσε

χονχερνσ, χυρρεντ πολιχψ λιµιτσ τηε νυµβερ οφ νεω Η−1Β ωορκερσ τηατ χαν βε ηιρεδ εαχη ψεαρ. Τηισ πολιχψ

πρεσυµεσ τηατ ωηεν �ρµσ φαχε ρεστριχτιονσ το ηιρινγ νεω Η−1Β ωορκερσ, τηεψ ωιλλ συβστιτυτε τοωαρδ ΥΣ λαβορ

σουρχεσ. Λεσσ−χονσιδερεδ ισ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ �ρµσ ωιλλ συβστιτυτε τοωαρδ οτηερ προδυχτιον ινπυτσ συχη ασ

αλτερνατιϖε σουρχεσ οφ φορειγν λαβορ.

Τηισ παπερ δοεσ νοτ ασσεσσ ηοω ιµµιγρατιον α⁄εχτσ νατιϖε−βορν ωορκερσ. Ρατηερ, ιτ υσεσ τριπλε−δι⁄ερενχε

εστιµατιον ανδ αδµινιστρατιϖε Η−1Β δατα το αναλψζε ηοω Η−1Β χαπσ α⁄εχτ ωαγε ο⁄ερσ το Η−1Β ρεχιπιεντσ.

Τηεορψ πρεδιχτσ τηατ Η−1Β ρεστριχτιονσ ωιλλ χαυσε ωαγε ο⁄ερσ το συβστιτυταβλε φορειγν λαβορ ινπυτσ το ρισε σο

λονγ ασ τηειρ λαβορ συππλψ ισ νοτ περφεχτλψ ελαστιχ. Βψ εξαµινινγ τηε ωαγε ε⁄εχτσ ινδυχεδ βψ Η−1Β χαπσ, τηισ

παπερ τηερεφορε προϖιδεσ α υνιθυε µετηοδολογψ φορ ιδεντιφψινγ ωηετηερ �ρµσ συβστιτυτε βετωεεν δι⁄ερεντ

συβσετσ οφ ηιγηλψ−εδυχατεδ φορειγν−βορν ωορκερσ

Τηε παπερ�σ ιδεντι�χατιον στρατεγψ ισ δριϖεν βψ Η−1Β προγραµ δεσιγν. Η−1Β στατυσ ισ αωαρδεδ το ινδιϖιδ−

υαλσ (νοτ �ρµσ) φορ υπ το α τηρεε ψεαρ περιοδ ανδ ισ ρενεωαβλε το α τοταλ οφ σιξ ψεαρσ. Χυρρεντ πολιχψ αλλοωσ

65,000 νεω Η−1Β ισσυανχεσ το εµπλοψεεσ οφ φορ−προ�τ �ρµσ περ ψεαρ. Αν αδδιτιοναλ 20,000 ισσυανχεσ αρε αϖαιλ−

αβλε φορ ινδιϖιδυαλσ ωηο ηαϖε οβταινεδ α µαστερσ δεγρεε ορ µορε εδυχατιον φροµ α ΥΣ υνιϖερσιτψ. Αφτερ τηε

δατε ον ωηιχη τηε �γενεραλ� 65,000 θυοτα ηασ βεεν �λλεδ (τηατ ισ, τηε λαστ δατε οφ ρεχειπτ, ορ Λ∆Ρ), φορ−προ�τ

�ρµσ ωαντινγ το ηιρε αν Η−1Β ωορκερ φαχε λιµιτεδ οπτιονσ. Τωο ποτεντιαλ σουρχεσ ινχλυδε νεω ωορκερσ ωιτη

αδϖανχεδ ΥΣ δεγρεεσ σο λονγ ασ τηε 20,000 �αδϖανχεδ� θυοτα ηασ νοτ ψετ βεεν µετ, ανδ εσταβλισηεδ Η−1Β

ωορκερσ χυρρεντλψ ωορκινγ ατ φορ−προ�τ �ρµσ. Ιν χοντραστ, προσπεχτιϖε εµπλοψεεσ οφ χολλεγεσ, υνιϖερσιτιεσ, ανδ
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οτηερ νον−προ�τ ρεσεαρχη ινστιτυτιονσ (ηενχεφορτη �νον−προ�τ� �ρµσ) αρε εξεµπτ φροµ Η−1Β θυοτασ.1 Προ−

γραµ δεσιγν τηερεφορε σεγµεντσ ινδιϖιδυαλσ ωηο ποσσεσσ οτηερωισε−σιµιλαρ εδυχατιον, σκιλλσ, ετηνιχ ηεριταγε,

ανδ οτηερ χηαραχτεριστιχσ ιντο σεπαρατε µαρκετσ: Ηιγηλψ−εδυχατεδ φορειγν−βορν ωορκερσ σεεκινγ το εντερ τηε

ΥΣ λαβορ µαρκετ τηρουγη Η−1Β εµπλοψµεντ ατ νον−προ�τ ινστιτυτιονσ χαν βε ηιρεδ ατ ανψ τιµε. Σιµιλαρ

ωορκερσ σεεκινγ �ρστ−τιµε Η−1Β εµπλοψµεντ ατ φορ−προ�τ �ρµσ χαν δο σο ονλψ ιφ περµιτσ αρε στιλλ αϖαιλαβλε.2

Η−1Β πολιχψ, χουπλεδ ωιτη αδµινιστρατιϖε δατα ον αχχεπτεδ Η−1Β ϕοβ ο⁄ερσ αππροϖεδ βψ Υνιτεδ Στατεσ

Χιτιζενσηιπ ανδ Ιµµιγρατιον Σερϖιχεσ (ΥΣΧΙΣ) αχθυιρεδ τηρουγη α Φρεεδοµ οφ Ινφορµατιον Αχτ (ΦΟΙΑ)

ρεθυεστ, προϖιδεσ α νατυραλ εξπεριµεντ φορ ιδεντιφψινγ ηοω πολιχψ−ινδυχεδ σχαρχιτψ α⁄εχτσ ωαγεσ παιδ το Η−

1Β ωορκερσ. Α πριορι, σιµπλε δι⁄ερενχε−ιν−δι⁄ερενχε µετηοδολογψ ωουλδ σεεµινγλψ βε αππροπριατε. Φιλλεδ

Η−1Β ϕοβ ο⁄ερσ (ι) ον δατε (τ) χουλδ σερϖε ασ τηε υνιτ οφ οβσερϖατιον. Ο⁄ερσ φροµ φορ−προ�τ �ρµσ ωουλδ σερϖε

ασ τηε τρεατµεντ γρουπ; ο⁄ερσ φροµ νον−προ�τ ρεσεαρχη �ρµσ ωουλδ βε τηε χοντρολ. Τηε τρεατµεντ οχχυρσ

αφτερ τηε Λ∆Ρ ωηεν φορ−προ�τ �ρµσ ωαντινγ το ηιρε Η−1Β ωορκερσ φαχε λιµιτεδ οπτιονσ.

Υνφορτυνατελψ, ηοωεϖερ, στανδαρδ δι⁄ερενχε−ιν−δι⁄ερενχε εστιµατιον ισ νοτ ποσσιβλε. Τηε �λινγ περιοδ

φορ νεω φορ−προ�τ Η−1Β στατυσ �υχτυατεσ αχχορδινγ το δεµανδ, ιµπλψινγ τηατ περµιτ σχαρχιτψ ισ παρτιχυλαρλψ

αχυτε ιν σοµε ψεαρσ. Θυοτασ περταιν το �σχαλ ψεαρσ (ωηιχη βεγιν ον Οχτοβερ 1), βυτ αν ινδιϖιδυαλ χαν αππλψ

φορ Η−1Β στατυσ υπ το σιξ µοντησ ιν αδϖανχε (Απριλ 1). Ταβλε 1 ιλλυστρατεσ τηατ προσπεχτιϖε εµπλοψεεσ οφ

φορ−προ�τ �ρµσ ηαδ µορε τηαν φουρ µοντησ το σεχυρε αν Η−1Β περµιτ φορ �σχαλ ψεαρ (ΦΨ ) 2006. Ιν 2007,

τηατ περιοδ ρεδυχεδ το ϕυστ 56 δαψσ. Τηε σηορταγε ωασ σο σεϖερε φορ �σχαλ ψεαρσ 2008, 2009, ανδ 2014 τηρουγη

τηε πρεσεντ τηατ τηε νυµβερ οφ αππλιχατιονσ εξχεεδεδ τηε νυµβερ οφ αϖαιλαβλε περµιτσ δυρινγ τηε �ρστ ωεεκ

οφ τηε �λινγ περιοδ ανδ αλλ περµιτσ ωερε διστριβυτεδ βψ ρανδοµ λοττερψ. Τηεσε ρεγυλαριτιεσ λεαδ το σεϖεραλ

λιµιτατιονσ οφ δι⁄ερενχε−ιν−δι⁄ερενχε εστιµατιον. Φιρστ, φυλλ−λοττερψ ψεαρσ χαννοτ βε υσεδ ιν δι⁄ερενχε−ιν−

δι⁄ερενχε πανελ αναλψσισ βεχαυσε ωαγε ο⁄ερσ αρε ονλψ οβσερϖεδ ον τηε Λ∆Ρ, νοτ βεφορε ορ αφτερ τηατ δατε.

Σεχονδ, �υχτυατιον ιν Η−1Β σχαρχιτψ συγγεστσ τηατ τηε ϖαλυε οφ Η−1Β στατυσ χουλδ ϖαρψ αχροσσ ψεαρσ � τηε

Λ∆Ρ µιγητ ηαϖε λιττλε ε⁄εχτ ον Η−1Β ο⁄ερσ δυρινγ ψεαρσ ιν ωηιχη ιτ οχχυρσ λατε ιν τηε αππλιχατιον περιοδ.

Τηιρδ, �ρµσ ανδ ινδιϖιδυαλσ αντιχιπατε τηε Λ∆Ρ. Τηισ µιγητ α⁄εχτ ωαγε ο⁄ερσ αρουνδ τηε Λ∆Ρ σο τηατ νο

δισχρετε βεφορε−ανδ−αφτερ δατε χαν βε υσεδ ιν εστιµατιον.

1 Ιν τηισ νον−προ�τ / φορ−προ�τ διχηοτοµψ, εµπλοψεεσ οφ νον−προ�τ �ρµσ τηατ δο νοτ χονδυχτ ρεσεαρχη αρε βουνδ βψ Η−1Β
ρεστριχτιονσ, ανδ αρε τηερεφορε χλασσι�εδ ασ φορ−προ�τ.

2Νοτε τηατ ωορκερσ τρανσιτιονινγ φροµ νον−προ�τ το φορ−προ�τ εµπλοψµεντ φορ τηε �ρστ τιµε αρε συβϕεχτ το τηε Η−1Β χαπ.
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Τηισ παπερ ινστεαδ αδοπτσ αν εστιµατιον αππροαχη τηατ εµπηασιζεσ γραπηιχαλ ιλλυστρατιον οφ ωαγε ο⁄ερσ

το Η−1Β ωορκερσ νεαρ τηε γενεραλ Λ∆Ρ οφ ΦΨ 2007 ρελατιϖε το τηε σαµε δατε ονε ψεαρ πριορ (ι.ε., ο⁄ερσ

φορ ΦΨ 2006). Σινχε πολιχψ ανδ οτηερ φαχτορσ χουλδ αχτ το αλτερ τηε χοµποσιτιον ανδ θυαλιτψ οφ Η−1Β ηιρεσ

αφτερ τηε λαστ δατε οφ ρεχειπτ, ιτ ισ ιµπορταντ φορ τηε αναλψσισ το βε χονδυχτεδ φορ ναρροωλψ−δε�νεδ γρουπσ

οφ ωορκερσ τηατ νονετηελεσσ εξηιβιτ ενουγη δατα ϖαριατιον το φαχιλιτατε µεανινγφυλ στατιστιχαλ ιδεντι�χατιον.

Τηισ παπερ εξαµινεσ τωο γρουπσ χονσιστεντ ωιτη τηε ονεσ δισχυσσεδ αβοϖε: νεω Η−1Β ωορκερσ ωιτη αδϖανχεδ

δεγρεεσ φροµ ΥΣ χολλεγεσ ανδ υνιϖερσιτιεσ ανδ εσταβλισηεδ Η−1Β ωορκερσ ωιτηουτ αδϖανχεδ ΥΣ δεγρεεσ ωηο

ηαϖε δεµονστρατεδ ΥΣ ωορκ εξπεριενχε.

Φιγυρεσ 1 ανδ 2 προϖιδε δεσχριπτιϖε εϖιδενχε ανδ µοτιϖατιον φορ πυρσυινγ τηισ αππροαχη. Τηε ηοριζονταλ

αξεσ ρεπρεσεντ τηε νυµβερ οφ δαψσ σινχε Απριλ 1, τηε �ρστ δατε ιν τηε Η−1Β αππλιχατιον περιοδ φορ τηε φολλοωινγ

�σχαλ ψεαρ. ςερτιχαλ αξεσ δισπλαψ τηε χυµυλατιϖε µοϖινγ αϖεραγε ωαγε οφ Η−1Β ϕοβ ο⁄ερσ � χλεανεδ οφ χοϖαριατε

ε⁄εχτσ συχη ασ αγε ανδ εδυχατιον � ρελατιϖε το τηε �ναλ αϖεραγε ωαγε ιν 2006.3 Εαχη γραπη δισπλαψσ τρενδσ

σεπαρατελψ φορ �σχαλ ψεαρσ 2006 ανδ 2007 (ορ, εθυιϖαλεντλψ, χαλενδαρ ψεαρσ 2005 ανδ 2006) το ιλλυστρατε ηοω

τηε αϖεραγε ωαγε οφ α �σχαλ ψεαρ χοηορτ οφ ωορκερσ εϖολϖεσ οϖερ τηε αππλιχατιον περιοδ.4

Φιγυρε 1 προϖιδεσ εϖιδενχε φορ νεω Η−1Β ωορκερσ ωιτη αν αδϖανχεδ ΥΣ δεγρεε. Τηε λεφτ πανελ γραπησ

τρενδσ φορ φορ−προ�τ �ρµσ, ωηιλε τηε ριγητ δοεσ σο φορ χολλεγεσ, υνιϖερσιτιεσ, ανδ νον−προ�τ ρεσεαρχη ινστιτυτιονσ.

Ωαγε ο⁄ερσ φροµ φορ−προ�τ �ρµσ αρε ηιγη ατ τηε σταρτ οφ τηε αππλιχατιον περιοδ ιν βοτη �σχαλ ψεαρσ, βυτ αϖεραγε

ωαγεσ δεχλινε ιν συβσεθυεντ ωεεκσ. Φισχαλ ψεαρ 2007 σαω α προνουνχεδ ρεϖερσαλ ωιτη ρισινγ ωαγεσ νεαρ Μαψ

26, 2006 � τηε λαστ δατε οφ ρεχειπτ φορ τηε 65,000 γενεραλ Η−1Βσ ιν τηατ ψεαρ. Τηεσε ηιγη πρεµιυµσ εϖεντυαλλψ

συβσιδεδ, βυτ τηε χυµυλατιϖε αϖεραγε ωαγε ο⁄ερ � υνεξπλαιναβλε βψ χοϖαριατεσ � ωασ αβουτ 4% αβοϖε τηατ οφ

σιµιλαρ ωορκερσ φορ ΦΨ 2006 βψ τηε τιµε τηε λαστ δατε οφ ρεχειπτ φορ αδϖανχεδ δεγρεε ρεχιπιεντσ ωασ ρεαχηεδ ον

ϑυλψ 26, 2006. Ιµπορταντλψ, τηε ριγητ πανελ δεµονστρατεσ νο συχη βεηαϖιορ φορ ΥΣ αδϖανχεδ δεγρεε ρεχιπιεντσ

ωιτη ϕοβ ο⁄ερσ ατ νον−προ�τ �ρµσ.

Φιγυρε 2 ιλλυστρατεσ χυµυλατιϖε αϖεραγε ωαγε φορ ϕοβ ο⁄ερσ το εσταβλισηεδ Η−1Β ωορκερσ ωιτηουτ αν αδ−

3Το χοµπυτε τηεσε ϖαλυεσ, ωε �ρστ ρεγρεσσ ινδιϖιδυαλ ωαγεσ ον ινδιχατορσ φορ αγε, εδυχατιον, �ελδ οφ στυδψ, οχχυπατιον, βιρτη
χουντρψ, χιτψ οφ ρεσιδενχε, ανδ δατε. Ωε τηεν χαλχυλατε τηε χυµυλατιϖε ωαγε αττριβυταβλε το δατε ανδ τηε ρεγρεσσιον ρεσιδυαλ,
διϖιδεδ βψ τηε αϖεραγε ωαγε παιδ το τηε παρτιχυλαρ γρουπ οφ Η−1Β ωορκερσ ιν �σχαλ ψεαρ 2006.

4Ωε πρεφερ χυµυλατιϖε ωαγε �γυρεσ το ειτηερ σιµπλε αϖεραγε ωαγε ορ µοϖινγ αϖεραγε ωαγε γραπησ. Χυµυλατιϖε ωαγεσ αρε µορε
ιλλυστρατιϖε οφ τρενδσ ιν τψπιχαλ βεηαϖιορ τηαν τηεσε αλτερνατιϖεσ. Τηε φορµερ ωουλδ εξηιβιτ τρεµενδουσ δαψ−το−δαψ ϖολατιλιτψ
οβσχυρινγ τρενδσ. Τηε λαττερ ωουλδ νοτ ρε�εχτ χηανγεσ ιν οϖεραλλ αϖεραγε ωαγεσ δριϖεν βψ �υχτυατιονσ ιν τηε ϖολυµε οφ Η−1Β
ισσυανχεσ. Χυµυλατιϖε ωαγεσ ρε�εχτ βοτη πριχε (ωαγε) ανδ θυαντιτψ (εµπλοψµεντ) ε⁄εχτσ ανδ αρε λεσσ συσχεπτιβλε το σωινγσ ιν
ϖαλυε αττριβυταβλε το ϕυστ α φεω ινδιϖιδυαλσ.
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ϖανχεδ ΥΣ δεγρεε. Τηεσε ωορκερσ χαν βε ηιρεδ ατ ανψ τιµε ιν τηε ψεαρ. Τρενδσ φορ �σχαλ ψεαρσ 2006 ανδ 2007

µιρρορ εαχη οτηερ ατ βοτη φορ−προ�τ ανδ νον−προ�τ �ρµσ ανδ αρε ρελατιϖελψ σταβλε. Τηισ συγγεστσ τηατ ε⁄εχτσ

οφ Η−1Β ρεστριχτιονσ χουλδ βε δι⁄ερεντ φορ νεω ανδ εσταβλισηεδ Η−1Β ωορκερσ.

Τηε εµπιριχαλ αναλψσισ ιν τηε φολλοωινγ σεχτιονσ ωιλλ µορε φορµαλλψ αναλψζε τηε πηενοµενα ιλλυστρατεδ

ιν τηεσε �γυρεσ τηρουγη τηε χοντεξτ οφ εχονοµιχ τηεορψ ανδ ρεγρεσσιον αναλψσισ. Τηε εϖιδενχε αργυεσ τηατ

ασ τηε γενεραλ Η−1Β χαπ ωασ ρεαχηεδ φορ ΦΨ 2007, τηε φορ−προ�τ ωαγε πρεµιυµ ασσοχιατεδ ωιτη ο⁄ερσ το

αδϖανχεδ ΥΣ δεγρεε ηολδερσ ροσε 5% ρελατιϖε το τηε πριορ ψεαρ. Τηισ ιµπλιεσ τηατ �ρµσ συβστιτυτεδ τοωαρδ

τηεσε ωορκερσ ωηεν φορειγν λαβορ ωιτηουτ αδϖανχεδ ΥΣ δεγρεεσ βεχαµε υναϖαιλαβλε. Χονϖερσελψ, ρεγρεσσιονσ

�νδ νο εϖιδενχε τηατ �ρµσ ρεσπονδεδ το τηε γενεραλ χαπ βψ συβστιτυτινγ τοωαρδ εσταβλισηεδ Η−1Β λαβορ.

Ιµπορταντλψ, ρεγρεσσιον εστιµατεσ αρε σταβλε αχροσσ δι⁄ερεντ εµπιριχαλ στρατεγιεσ. Ροβυστνεσσ χηεχκσ

ρεϖεαλ τηατ τηε µαιν χονχλυσιονσ αρε ινσενσιτιϖε το τηε ινχλυσιον/εξχλυσιον οφ γρουπσ οϖερ−ρεπρεσεντεδ ιν τηε

Η−1Β προγραµ (ναµελψ, Ινδιανσ ανδ χοµπυτερ−ρελατεδ ωορκερσ), χουντριεσ ωηοσε χιτιζενσ ηαϖε ϖιαβλε Η−1Β

αλτερνατιϖεσ, ανδ εµπλοψεεσ οφ �ρµσ τηατ µιγητ υσε τηε Η−1Β προγραµ το φαχιλιτατε ο⁄σηορινγ αχτιϖιτιεσ.

Ρεσυλτσ αρε φυρτηερ ρεινφορχεδ ιν ρεγρεσσιονσ υσινγ �ξεδ ε⁄εχτσ το χοντρολ φορ �ρµ−λεϖελ ιδιοσψνχρασιεσ. Τηεσε

χηεχκσ ηελπ το ενσυρε τηατ ωαγε εστιµατεσ ρε�εχτ πριχε ε⁄εχτσ γενερατεδ βψ Η−1Β σχαρχιτψ ανδ νοτ χηανγεσ

ιν τηε θυαλιτψ ορ χηαραχτεριστιχσ οφ φορειγν−βορν ωορκερσ ορ τηε �ρµσ ηιρινγ τηεµ. Τηε νεξτ σεχτιον προϖιδεσ

α µορε δεταιλεδ δισχυσσιον οφ τηε Η−1Β προγραµ ανδ τηε ρελατεδ λιτερατυρε. Συβσεθυεντ σεχτιονσ δεϖελοπ α

τηεορψ, δεσχριβε τηε δατα, περφορµ τηε εµπιριχαλ εστιµατιον, ανδ χονχλυδε.

2 Μοτιϖατιον

Τηε Η−1Β προγραµ ισ αν ιµπορταντ χηαννελ τηρουγη ωηιχη ηιγηλψ−εδυχατεδ φορειγν−βορν ινδιϖιδυαλσ οβταιν

λεγαλ εµπλοψµεντ ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ. Το σεχυρε Η−1Β στατυσ, αν ινδιϖιδυαλ µυστ �ρστ οβταιν α ϕοβ ο⁄ερ

φροµ α �ρµ ποσσεσσινγ αν αππροϖεδ Λαβορ Χονδιτιον Αππλιχατιον (ΛΧΑ) αττεστινγ τηατ τηε φορειγν εµπλοψεε

ωιλλ νοτ εαρν λεσσ τηαν τηε πρεϖαιλινγ ωαγε. Τηε �ρµ τηεν �λεσ αν Ι−129 πετιτιον το ΥΣΧΙΣ το σεχυρε Η−1Β

στατυσ φορ τηε ωορκερ. Ινδιϖιδυαλσ σεεκινγ Η−1Β στατυσ το ωορκ ατ α φορ−προ�τ χοµπανψ φορ τηε �ρστ τιµε

αρε συβϕεχτ το α χαπ ον νεω ισσυανχεσ. Ινδιϖιδυαλσ σεεκινγ το χηανγε ϕοβσ, ρενεω εµπλοψµεντ, ορ ωορκ

φορ χολλεγεσ, υνιϖερσιτιεσ, ανδ οτηερ νον−προ�τ ρεσεαρχη ινστιτυτιονσ αρε νοτ. Αππλιχατιονσ ρεχειϖεδ ον τηε
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λαστ δατε οφ ρεχειπτ (ωηεν τηε νυµβερ οφ αππλιχατιονσ φορ νεω φορ−προ�τ εµπλοψµεντ εξχεεδσ τηε νυµβερ οφ

αϖαιλαβλε περµιτσ) αρε προχεσσεδ ανδ αππροϖεδ βψ ρανδοµ λοττερψ. Αλλ νεω περµιτσ ωερε αλλοχατεδ βψ λοττερψ

ιν �σχαλ ψεαρσ 2008, 2009, ανδ 2014 τηρουγη τηε πρεσεντ. Ρεγαρδλεσσ οφ τηε σπεχι�χ ψεαρ, φορ−προ�τ �ρµσ αρε

χονστραινεδ ον τηε σουρχεσ οφ ποτεντιαλ Η−1Β ωορκερσ τηεψ χαν ηιρε αφτερ τηε Λ∆Ρ.

Εχονοµιστσ δεβατε τηε ε⁄εχτσ οφ ηιγηλψ−εδυχατεδ φορειγν−βορν ωορκερσ ον Αµεριχαν λαβορ µαρκετσ ανδ

τηε εχονοµψ. Ιν α σιµπλι�εδ τεξτβοοκ συππλψ ανδ δεµανδ σεττινγ, αν ινχρεασε ιν τηε συππλψ οφ λαβορερσ

ποσσεσσινγ α παρτιχυλαρ σετ οφ σκιλλσ (χολλεγε−εδυχατεδ φορειγν−βορν λαβορ, φορ εξαµπλε) σηουλδ δεχρεασε τηε

ωαγε παιδ το σιµιλαρ ωορκερσ ιν τηε σηορτ ρυν (χολλεγε−εδυχατεδ νατιϖε−βορν λαβορ, φορ εξαµπλε). Ινδεεδ, τηισ

ισ ωηατ Βορϕασ (2003, 2013) αργυεσ ωηεν ηε �νδσ τηατ ιµµιγρατιον ηασ συβσταντιαλλψ ρεδυχεδ ωαγεσ παιδ

το νατιϖε−βορν ωορκερσ ωιτη σιµιλαρ εδυχατιον ανδ εξπεριενχε λεϖελσ. Ηοωεϖερ, µανψ εχονοµιστσ χοντενδ

τηατ ιµµιγρατιον ηασ ονλψ α νεγλιγιβλε � ορ περηαπσ εϖεν ποσιτιϖε � ε⁄εχτ ον λαβορ µαρκετ ουτχοµεσ φορ

νατιϖε−βορν ωορκερσ.

Φορ τηισ το βε τρυε, τηε τεξτβοοκ συππλψ ανδ δεµανδ µοδελ ωουλδ ηαϖε το βε µισσινγ σοµε ιµπορταντ

νυανχε. Ατ λεαστ τηρεε ποσσιβιλιτιεσ ηαϖε βεεν προποσεδ: Τηε �ρστ � εξπρεσσεδ ιν Οτταϖιανο ανδ Περι (2008,

2012), Περι ανδ Σπαρβερ (2009, 2011), Αµυεδο−∆οραντεσ ανδ ∆ε Λα Ριχα (2011), ανδ Μαναχορδα, Μαννινγ,

ανδ Ωαδσωορτη (2012) � ισ τηατ ιµµιγραντσ αρε ιµπερφεχτλψ συβστιτυταβλε ωιτη νατιϖεσ οφ σιµιλαρ εδυχατιοναλ

ατταινµεντ βεχαυσε τηε τωο γρουπσ συππλψ δι⁄ερεντιατεδ σκιλλσ. Τηισ ηελπσ προτεχτ νατιϖε−βορν ωορκερσ φροµ

λαβορ µαρκετ χοµπετιτιον ανδ ωαγε λοσσεσ.5

Τηε σεχονδ � περηαπσ υνιθυε το τηε µαρκετ φορ ηιγηλψ−εδυχατεδ ωορκερσ � ισ τηατ ηιγηλψ−εδυχατεδ ιµµι−

γραντσ γενερατε λονγ−ρυν προδυχτιϖιτψ γαινσ ανδ εχονοµιχ γροωτη. Φορ εξαµπλε, ϑονεσ (2002) αργυεσ τηατ

σχιεντιστσ, ενγινεερσ, ανδ ρεσεαρχη ανδ δεϖελοπµεντ αχτιϖιτιεσ αρε εσσεντιαλ ιν χρεατινγ γροωτη−προµοτινγ

τεχηνολογιχαλ σπιλλοϖερσ. Ιφ τρυε, τηεν τηε χονσεθυενχεσ οφ ηιγηλψ−εδυχατεδ φορειγν−βορν λαβορ ιν�οωσ αρε νοτ

γοϖερνεδ σολελψ βψ ποτεντιαλ σκιλλ−χοµπλεµενταριτιεσ; συχη ιν�οωσ αλσο εξπανδ α σχαρχε ρεσουρχε ωιτη ποσι−

τιϖε εξτερναλιτιεσ. Ωηετηερ τηισ οχχυρσ ισ ανοτηερ σουρχε οφ χοντεντιον. Εϖιδενχε τηατ ιµµιγραντσ γενερατε

προδυχτιϖιτψ γαινσ χαν βε φουνδ ιν Ηυντ ανδ Γαυτηιερ−Λοισελλε (2010), Κερρ ανδ Λινχολν (2010), Περι, Σηιη,

ανδ Σπαρβερ (2015α, 2015β), ανδ Μοσερ, ςοενα, ανδ Ωαλδινγερ (2014). Εϖιδενχε φορ νονεξιστεντ ορ νεγατιϖε

5Σεε Βορϕασ, Γρογγερ, ανδ Ηανσον (2008, 2011) φορ στυδιεσ χηαλλενγινγ τηισ χονχλυσιον.
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ε⁄εχτσ χαν βε φουνδ ιν Βορϕασ (2009), Βορϕασ ανδ ∆οραν (2012), ανδ ∆οραν, Γελβερ, ανδ Ισεν (2014).

Α τηιρδ ποσσιβιλιτψ ισ τηατ �ρµσ ρεσπονδ το ιµµιγρατιον σηοχκσ βψ συβστιτυτινγ τοωαρδ ορ αωαψ φροµ

µανψ προδυχτιον ινπυτσ. Φορ εξαµπλε, Οτταϖιανο, Περι, ανδ Ωριγητ (2013) ανδ Ολνεψ (2012) εξαµινε

ο⁄σηορινγ αχτιϖιτιεσ. Φιρµσ σεεκινγ φορειγν λαβορ µιγητ εµπλοψ συχη ωορκερσ δοµεστιχαλλψ ορ ατ οπερατιονσ

αβροαδ, ωηερεασ νατιϖε−βορν ωορκερσ µιγητ ορ µιγητ νοτ εντερ ιντο τηατ δεχισιον−µακινγ προχεσσ. Α ποσιτιϖε

µιγρατιον σηοχκ µιγητ τηερεφορε σιµπλψ χαυσε �ρµσ το συβστιτυτε αωαψ φροµ ο⁄σηορινγ οπερατιονσ. Σιµιλαρλψ,

Λεωισ (2011, 2013) αργυεσ τηατ �ρµσ ρεσπονδ το ιµµιγρατιον βψ αδϕυστινγ τηειρ χαπιταλ ανδ τεχηνολογιχαλ

προχεσσεσ το συιτ τηε ωορκφορχε�σ σκιλλσ. Τηεσε τψπεσ οφ αδϕυστµεντσ σερϖε το µιτιγατε νατιϖε−βορν λαβορ

µαρκετ ρεσπονσεσ το φορειγν−βορν λαβορ σηοχκσ.

Τηισ παπερ ισ µοστ διρεχτλψ ρελατεδ το τηισ τηιρδ στρανδ οφ τηε λιτερατυρε. Χοµπαρατιϖελψ λιττλε ωορκ

ηασ εξαµινεδ ηοω ιµµιγρατιον α⁄εχτσ ωαγεσ παιδ το ιµµιγραντσ. Μορε πρεχισελψ, εχονοµιστσ ηαϖε λιµιτεδ

υνδερστανδινγ οφ ωηετηερ �ρµσ συβστιτυτε παρτιχυλαρ γρουπσ οφ φορειγν−βορν λαβορ φορ οτηερσ. Μανψ ωελλ−

κνοων στυδιεσ ινχλυδινγ τηοσε χιτεδ αβοϖε ασσυµε τηατ ωορκερσ αρε περφεχτλψ συβστιτυταβλε ωιτηιν νατιϖιτψ

ανδ σκιλλ γρουπινγσ. Ιφ τηατ ασσυµπτιον ισ ινϖαλιδ, τηεν ιτ ωιλλ ιµπεδε εχονοµιστσ� αβιλιτψ το ρεχογνιζε τηε

φυλλ ραµι�χατιονσ οφ πολιχψ αττεµπτσ το χυρβ νεω ιµµιγρατιον ιν�οωσ.

Τψπιχαλ αππροαχηεσ το ασσεσσινγ λαβορ συβστιτυταβιλιτψ ορ τηε µαχροεχονοµιχ χονσεθυενχεσ οφ ιµµιγρατιον

µιγητ διρεχτλψ εστιµατε ηοω αν ινχρεασε ιν τηε φορειγν−βορν σηαρε οφ τηε λαβορ φορχε α⁄εχτσ νατιϖε−βορν

ωορκερσ� σκιλλσ, ωαγεσ, ορ προδυχτιϖιτψ. Αλτερνατιϖελψ, τηεψ µιγητ µεασυρε ηοω τηε ρελατιϖε συππλψ οφ νατιϖε

ανδ φορειγν λαβορ α⁄εχτσ ρελατιϖε ωαγεσ. Σχηολαρσ� µετηοδολογιχαλ χηοιχεσ ηαϖε λεδ το δι⁄ερινγ χονχλυσιονσ

ανδ ηαϖε φυελεδ µυχη οφ τηε αχαδεµιχ δεβατε. Νο ονε µετηοδολογψ ισ ιµµυνε το χριτιχισµ. Σπατιαλ αναλψσεσ

περφορµεδ αχροσσ ρεγιονσ (Χαρδ (2009), Περι, Σηιη, ανδ Σπαρβερ (2015β)) αρε συβϕεχτ το οµιττεδ ϖαριαβλεσ ανδ

ρεϖερσε χαυσαλιτψ χονχερνσ εϖεν ωηεν τηεψ εµπλοψ ινστρυµενταλ ϖαριαβλε στρατεγιεσ ανδ τηορουγη ροβυστνεσσ

χηεχκσ.6 Νατιοναλ−λεϖελ αναλψσεσ τηατ γρουπ ωορκερσ ιντο εδυχατιον ανδ εξπεριενχε σκιλλ−χελλσ (Βορϕασ (2003,

2013), Οτταϖιανο ανδ Περι (2012)) αρε σενσιτιϖε το δεχισιονσ αβουτ ηοω τηοσε χελλσ αρε χονστρυχτεδ, ρεσυλτ ιν

α σµαλλ νυµβερ οφ οβσερϖατιονσ, ανδ ρεθυιρε ασσυµεδ παραµετερ ϖαλυεσ το ινφερ γενεραλ εθυιλιβριυµ ρεσυλτσ.

Α προµισινγ νεω λινε οφ ρεσεαρχη ισ εξπλοιτινγ ϖαριατιον χαυσεδ βψ Η−1Β λοττεριεσ (∆οραν, Γελβερ, ανδ Ισεν

6Σεε ϑαεγερ, Ρυιστ, ανδ Στυηλερ (2018) ανδ Αδαο, Κολεσαρ, ανδ Μορεαλεσ (2018) φορ ρεχεντ χριτθυεσ οφ τηε σηιφτ−σηαρε ινστρυ−
µεντ χοµµονλψ υσεδ φορ ιδεντι�χατιον ιν χροσσ−ρεγιον αναλψσισ.
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(2014), Περι, Σηιη, ανδ Σπαρβερ (2015α)), βυτ τηισ αππροαχη µυστ ρεσπονδ το χηαλλενγεσ ρεγαρδινγ σαµπλε

σιζε, χοϖεραγε, ανδ τρυε ρανδοµνεσσ.

Τηισ παπερ προϖιδεσ τωο ιµπορταντ χοντριβυτιονσ το τηε λιτερατυρε. Φιρστ, ιτ �λλσ τηισ γαπ βψ ασσεσσινγ

ωηετηερ �ρµσ συβστιτυτε βετωεεν γρουπσ οφ Η−1Β ωορκερσ. Ιτ υσεσ αδµινιστρατιϖε δατα ον αχχεπτεδ Η−1Β

ϕοβ ο⁄ερσ το εξπλορε ηοω χαππινγ τηε συππλψ οφ νεω, ηιγηλψ−εδυχατεδ, φορειγν−βορν, Η−1Β ωορκερσ ατ φορ−

προ�τ �ρµσ α⁄εχτσ τηε ωαγε παιδ το οτηερ Η−1Β ωορκερσ τηατ φορ−προ�τ �ρµσ χαν ηιρε. Α πριορι, τηε σιγν ον

τηισ ε⁄εχτ ισ αµβιγυουσ. Τηε χαπ ον νεω Η−1Β εµπλοψµεντ ωιλλ χαυσε ωαγεσ οφ συβστιτυταβλε λαβορ γρουπσ

το ρισε. Τηισ ισ τηε ε⁄εχτ πρεσυπποσεδ βψ Η−1Β οππονεντσ ωηο αργυε τηατ Η−1Β ωορκερσ συβστιτυτε φορ

υνδερεµπλοψεδ νατιϖε−βορν σκιλλεδ λαβορ. Βυτ συβστιτυταβλε γρουπσ µιγητ ινχλυδε φορειγν−βορν λαβορ σουρχεσ

ασ ωελλ. Χονϖερσελψ, τηε χαπ ον νεω Η−1Β εµπλοψµεντ ωιλλ χαυσε ωαγεσ οφ χοµπλεµενταρψ λαβορ γρουπσ

το φαλλ. Τηισ ισ τηε ε⁄εχτ µορε χονσιστεντ ωιτη εχονοµιστσ ωηο ηολδ µορε σανγυινε ϖιεωσ ον τηε ε⁄εχτσ οφ

ιµµιγρατιον ον νατιϖε−βορν ωορκερσ. Σεχονδ, ιτ περφορµσ τηισ αναλψσισ βψ ρελψινγ υπον α υνιθυε αππροαχη

το ασσεσσινγ συβστιτυτιον. Ρατηερ τηαν ρελψ υπον σπατιαλ αναλψσισ, ϖαριατιον αχροσσ σκιλλ γρουπινγσ, ορ σµαλλ

λοττεριεσ, τηε αναλψσισ ιν τηισ παπερ υσεσ τριπλε δι⁄ερενχε εστιµατιον ανδ αδµινιστρατιϖε δατα ον ϕοβ ο⁄ερσ.

Ιδεντι�χατιον ισ δριϖεν βψ πολιχψ ανδ αγγρεγατε Η−1Β σχαρχιτψ � φαχτορσ εξογενουσ το �ρµσ.

Τηουγη τηεσε ιννοϖατιονσ χοντριβυτε το τηε λιτερατυρε, ιτ ισ ιµπορταντ το αχκνοωλεδγε τηε λιµιτατιονσ οφ

τηε εµπιριχαλ αππροαχη ασ ωελλ. Ονε δισαδϖανταγε ισ τηατ τηε µετηοδολογψ χαν ονλψ υσε ωαγε δατα το ασσεσσ

ωηετηερ �ρµσ αρε συβστιτυτινγ αχροσσ δι⁄ερεντ γρουπσ οφ Η−1Β ωορκερσ. Ιτ ισ νοτ συιταβλε φορ προϖιδινγ σπεχι�χ

ελαστιχιτψ οφ συβστιτυτιον παραµετερ εστιµατεσ. Θυαντιτψ ρεσπονσεσ χαννοτ βε µεασυρεδ: Νεω εµπλοψµεντ

οφ Η−1Β ωορκερσ ωιτη αδϖανχεδ ΥΣ δεγρεεσ ισ χαππεδ ανδ τιµε ινϖαριαντ (ον αν αννυαλ βασισ φορ τηε τιµε

περιοδ χονσιδερεδ), ανδ α σινγλε εσταβλισηεδ Η−1Β ωορκερ χουλδ αχχεπτ µυλτιπλε ϕοβ ο⁄ερσ ιν ανψ γιϖεν ψεαρ. Α

σεχονδ δραωβαχκ ισ τηατ τηε δατα ισ λιµιτεδ το αδµινιστρατιϖε ινφορµατιον ον Η−1Β ϕοβ ο⁄ερσ. Τηυσ, ιτ ισ νοτ

ποσσιβλε το εστιµατε ωαγε ε⁄εχτσ ορ συβστιτυταβιλιτψ φορ οτηερ λαβορ γρουπσ ινχλυδινγ νατιϖε−βορν εµπλοψεεσ

ανδ αλτερνατιϖε φορειγν−λαβορ σουρχεσ συχη ασ ρεχεντ φορειγν−βορν γραδυατεσ οφ ΥΣ υνιϖερσιτιεσ ον ΟΠΤ στατυσ

ορ εµπλοψεεσ οφ �ρµσ ωιτη α πρεσενχε ιν µυλτιπλε χουντριεσ ωηο χαν ωορκ ιν τηε ΥΣ ον Λ στατυσ. Α τηιρδ

ισ τηατ τηε αναλψσισ ρελιεσ ον εϖιδενχε φροµ α βριεφ τιµε περιοδ, τηυσ µακινγ ιτ δι′χυλτ το σαψ ανψτηινγ

δε�νιτιϖε αβουτ εξτερναλ ϖαλιδιτψ το οτηερ ψεαρσ.
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Α λαργερ αρεα οφ χονχερν ισ τηατ τηε αναλψσισ ασσυµεσ α χοµπετιτιϖε µαρκετπλαχε ιν ωαγε δετερµινατιον, βυτ

τηερε αρε ατ λεαστ φουρ ρεασονσ το βελιεϖε τηατ τηε Η−1Β προγραµ µιγητ λιµιτ τηε µοβιλιτψ οφ ηιγηλψ−εδυχατεδ

φορειγν−βορν ωορκερσ εϖεν τηουγη αν εξιστινγ Η−1Β εµπλοψεε χαν λεγαλλψ χηανγε εµπλοψερσ. Φιρστ, �ρµσ

µιγητ βε δετερρεδ φροµ ηιρινγ Η−1Β ωορκερσ δυε το φεεσ τηατ χουλδ χοστ εµπλοψερσ µορε τηαν ∃2000 ιν 2007.7

Σεχονδ, τηε ΥΣΧΙΣ ωεβσιτε νοτεσ τηατ �τηερε ισ νο αυτοµατιχ 10−δαψ ορ οτηερ γραχε περιοδ φορ τερµινατεδ

εµπλοψεεσ ηολδινγ Η−1Β στατυσ, σο ονχε τηε ινδιϖιδυαλ ισ νο λονγερ ιν α λαωφυλ νονιµµιγραντ στατυσ, ηε/σηε

υσυαλλψ µυστ δεπαρτ φροµ τηε Υνιτεδ Στατεσ.�8 Τηυσ, ωορκερσ φαχε ηυγε ρισκσ φροµ ποτεντιαλ υνεµπλοψµεντ

σπελλσ. Τηιρδ, τηε Η−1Β προγραµ αλλοωσ �ρµσ το σπονσορ τηειρ εµπλοψεεσ φορ περµανεντ ρεσιδενχψ (α γρεεν

χαρδ), ανδ α ωορκερ µιγητ νοτ ωαντ το ϕεοπαρδιζε τηισ ποσσιβιλιτψ βψ εξπλορινγ νεω εµπλοψµεντ οππορτυνιτιεσ.

Φιναλλψ, Η−1Β στατυσ ισ τεµποραρψ ιν νατυρε, τηερεβψ δεχρεασινγ τηε τιµε αϖαιλαβλε το λοοκ φορ νεω ωορκ. Αλλ

οφ τηεσε χηαραχτεριστιχσ χοµβινε το ρεδυχε µοβιλιτψ ανδ ηαϖε λεδ χριτιχσ το χαλλ τηε Η−1Β προγραµ α φορµ οφ

�ινδεντυρεδ σερϖιτυδε� (Ηιρα 2010, Ματλο⁄ 2013). Συχη µαρκετ ποωερ ωουλδ αλλοω �ρµσ το σψστεµατιχαλλψ

υνδερπαψ Η−1Β ωορκερσ ανδ υνδερχυτ τηε ωαγεσ φορ σιµιλαρλψ−σκιλλεδ νατιϖε−βορν ωορκερσ.

Αγαιν, µιξεδ εϖιδενχε ον µαρκετ ποωερ ανδ µοβιλιτψ εξιστσ. Ρεχεντ ωορκ βψ Μυκηοπαδηψαψ ανδ Οξβορ−

ροω (2012) εστιµατεσ τηατ γρεεν χαρδ ηολδερσ εαρν α µασσιϖε 25% ωαγε πρεµιυµ οϖερ φορειγν−βορν τεµποραρψ

ωορκερσ. Ονε µιγητ συρµισε τηατ τηισ ισ α ρεσυλτ οφ ϖαστλψ υνδερπαψινγ ιµµοβιλε τεµποραρψ ωορκερσ (σεε συχη

αργυµεντσ ιν Χεντερ φορ Ιµµιγρατιον Στυδιεσ Βαχκγρουνδερσ βψ Μιανο 2007 ορ Ματλο⁄ 2008, φορ εξαµπλε).

Ηοωεϖερ, αλτερνατιϖε αναλψσεσ συγγεστ τηατ Η−1Β ωορκερσ αρε ρεασοναβλψ µοβιλε ανδ ωελλ−παιδ. Ιν τερµσ οφ

µοβιλιτψ, ∆επεω, Νορλανδερ, ανδ Σορενσεν (2013) �νδ τηατ �δυρινγ περιοδσ οφ φυλλ εµπλοψµεντ, ιντερ−�ρµ

µοβιλιτψ [οφ Ινδιαν Ινφορµατιον Τεχηνολογψ Η−1Β ωορκερσ] ισ χοµπαραβλε το οτηερ εστιµατεσ ιν τηε λιτερατυρε

οβταινεδ φροµ πρεσυµαβλψ µορε µοβιλε ωορκερσ ιν οτηερ λαβορ µαρκετσ, συγγεστινγ τηατ χοµπετιτιϖε µαρκετ

φορχεσ προϖιδε σοµε χηεχκ αγαινστ �ρµσ δραµατιχαλλψ υνδερπαψινγ τηεσε ωορκερσ.� Ιν τερµσ οφ ωαγεσ, Λοφ−

στροµ ανδ Ηαψεσ (2011) �νδ τηατ αλτηουγη Η−1Β ωορκερσ εαρν 3.1% το 11.6% λεσσ τηαν ΥΣ−βορν ωορκερσ

ωιτηιν ΣΤΕΜ �ελδσ, τηε ρεγυλαριτψ ρεϖερσεσ ιτσελφ ωηεν χοντρολλινγ φορ αγε, εδυχατιοναλ ατταινµεντ, οχχυπα−

τιον, ανδ ινδυστρψ. Χονδιτιοναλ ον τηεσε φαχτορσ, νεω Η−1Β ωορκερσ ιν Ινφορµατιον Τεχηνολογψ εαρν α 6.7%

7Φεε σχηεδυλεσ αρε αϖαιλαβλε ιν Ι−129 ινστρυχτιονσ ανδ Γ−1055 φορµσ. Ρεϖισεδ φορµσ φορ ϑυλψ 30, 2007 ρεθυιρε α µινιµυµ
∃320 �λινγ φεε πλυσ αδδιτιοναλ φυνδσ τηατ ϖαρψ δεπενδινγ υπον α �ρµ�σ τψπε, υσαγε οφ τηε Η−1Β προγραµ, ανδ ποσσιβλε φραυδ
πρεϖεντιον φεε. ∆επεω, Νορλανδερ, ανδ Σορενσεν (2013) νοτε τηατ ιν 2013 φεεσ ροσε το βετωεεν ∃2000 ανδ ∃5225 ανδ τηατ �τηε
φορµσ ρεθυιρεδ ηαϖε αν εστιµατεδ παπερωορκ βυρδεν οφ 3 ηουρσ ανδ 45 µινυτεσ.� Τηε Λαβορ Χονδιτιον Αππλιχατιον, χιτεδ αβοϖε,
ισ α ρελατεδ φορµ ρεθυιρεδ το ηιρε αν Η−1Β ωορκερ. Ηοωεϖερ, τηερε αρε νο �λινγ φεεσ ωιτη τηισ φορµ.

8Σεε ΥΣΧΙΣ (2010).
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ωαγε πρεµιυµ, ανδ τηε πρεµιυµ νεαρλψ δουβλεσ το 11.7% φορ Η−1Β ρενεωαλσ.

Ιν τηε χοντεξτ οφ τηισ παπερ, λιµιτεδ Η−1Β µοβιλιτψ αχροσσ �ρµσ χουλδ βιασ ωαγε εστιµατεσ τοωαρδ ζερο.

Ονε µιγητ συσπεχτ τηατ τηισ ωουλδ βε λεσσ λικελψ το πλαψ α ρολε ιν δετερµινινγ ινιτιαλ ωαγε ο⁄ερσ το νεω Η−1Β

αππλιχαντσ ωηο ωουλδ βε εαγερ το ωορκ φορ �ρµσ ο⁄ερινγ τηε βεστ ϕοβ µατχη, ανδ µορε λικελψ το α⁄εχτ ωαγε

ο⁄ερσ το εσταβλισηεδ ωορκερσ ωισηινγ το χοντινυε στεαδψ ΥΣ εµπλοψµεντ. ∆εσπιτε τηισ ανδ οτηερ ποτεντιαλ

χηαλλενγεσ, ηοωεϖερ, τηε δατα ανδ εµπιριχαλ µετηοδολογψ προϖιδε αν οππορτυνιτψ το αναλψζε τηε ιµπορταντ

βυτ υνδερ−εξπλορεδ ισσυε οφ φορειγν−λαβορ συβστιτυταβιλιτψ φροµ α υνιθυε περσπεχτιϖε.

3 Τηεορψ

Τηισ σεχτιον προϖιδεσ α σιµπλε τηεορψ οφ προδυχτιον ιν α περφεχτλψ χοµπετιτιϖε ενϖιρονµεντ το προϖιδε χοντεξτ

φορ τηε εµπιριχαλ ρεσυλτσ. Συπποσε �ρµ ουτπυτ (Ψ ) ισ χηαραχτεριζεδ βψ τηε φολλοωινγ χονσταντ ελαστιχιτψ οφ

συβστιτυτιον προδυχτιον φυνχτιον:

Ψ =
�

� �Η
��1

� + (1� �) � Λ
��1

�

3

�

�

��1

(1)

ωηερε Η = � � Λ1 + (1� �) � Λ2

Ιν τηισ σεττινγ, Λ1, Λ2, ανδ Λ3 αρε τηρεε σεπαρατε γρουπσ οφ ωορκερσ τηατ α �ρµ εξπεχτσ ιτ ωιλλ βε αβλε το

ηιρε. Λ1 ανδ Λ2 αρε περφεχτλψ συβστιτυταβλε ωιτη εαχη οτηερ ανδ χοµβινε το χρεατε α χοµποσιτε λαβορ ινπυτ

Η, ωιτη � ρεπρεσεντινγ τηε ρελατιϖε ιµπορτανχε οφ τηε �ρστ λαβορ γρουπ. Τηισ χοµποσιτε ινπυτ χοµβινεσ ωιτη

Λ3 το γενερατε �ρµ ουτπυτ αχχορδινγ το τηε χονσταντ ελαστιχιτψ οφ συβστιτυτιον φυνχτιον ιν (1). � δεσχριβεσ

τηε ρελατιϖε ωειγητ οφ Η ανδ Λ3 ιν προδυχτιον, ωηιλε � 2 (0;1) γοϖερνσ συβστιτυταβιλιτψ: Η ανδ Λ3 αρε

περφεχτ χοµπλεµεντσ ιφ � = 0 ανδ περφεχτ συβστιτυτεσ ιφ � =1.

Φιρµσ σεεκ το µαξιµιζε ουτπυτ φορ α γιϖεν ψεαρ βασεδ ον τηε νυµβερ οφ ωορκερσ ιτ εξπεχτσ το ηιρε. Τηεψ
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παψ α ωαγε (ω) εθυαλ το α ωορκερ�σ µαργιναλ προδυχτ οφ λαβορ. Ματηεµατιχαλλψ, τηε τηρεε λαβορ γρουπσ εαρν:

ω1 = � � � �

�

Ψ

Η

�1=�

(2)

ω2 = (1� �) � � �

�

Ψ

Η

�1=�

ω3 = (1� �) �

�

Ψ

Λ3

�1=�

Σινχε προδυχτιον ιν (1) εξηιβιτσ χονσταντ ρετυρνσ το σχαλε ιν ιτσ λαβορ ινπυτσ, τηε σηαρε οφ ινχοµε παιδ το

λαβορ ωιλλ συµ το ονε. Τηε ινχοµε σηαρεσ παιδ το Η, Λ1, Λ2, ανδ Λ3 αρε χηαραχτεριζεδ βψ:

Η : � = � �

�

Ψ

Η

�

1��

�

(3)

Λ1 : � � � = � �

�

Ψ

Η

�

1��

�

�
� � Λ1

Η

Λ2 : � � (1� �) = � �

�

Ψ

Η

�

1��

�

�
(1� �) � Λ2

Η

Λ3 : � = (1� �) �

�

Ψ

Λ3

�

1��

�

Νεωσ αβουτ τηε αγγρεγατε αϖαιλαβιλιτψ οφ ωορκερσ χαν χηανγε εξπεχτεδ εµπλοψµεντ φορ τηε �ρµ. Λετ υσ

ιντερπρετ Λ1 ασ νεω Η−1Β ωορκερσ ωιτηουτ αν αδϖανχεδ ΥΣ δεγρεε. Νεωσ ιν Απριλ ανδ Μαψ οφ 2006 συγγεστεδ

τηατ �ρµσ ωουλδ σεε α βιγγερ, εξογενουσ, νεγατιϖε συππλψ σηοχκ φορ ΦΨ 2007 τηαν τηεψ ηαδ πρεϖιουσλψ

αντιχιπατεδ. Ωε χαν ιντερπρετ τηισ ασ αν υνεξπεχτεδ δεχλινε ιν Λ1 ανδ τηισ ινφορµατιον χαν ιδεντιφψ ωηετηερ

οτηερ συβσετσ οφ Η−1Β ωορκερσ αρε µορε λικε γρουπ Λ2 ορ Λ3. Το δο σο, χαλχυλατε τηε ελαστιχιτψ οφ ωαγεσ ωιτη

ρεσπεχτ το Λ1:

δ λν (ω2)

δ λν (Λ1)
=
� (1� �) � �

�
< 0 (4)

δ λν (ω3)

δ λν (Λ1)
=
� � �

�
> 0 (5)

Εξπρεσσιον (4) ιµπλιεσ τηατ ιφ νεωσ ρεϖεαλσ τηατ τηε συππλψ οφ Λ1 αϖαιλαβλε το τηε �ρµ ηασ βεεν ρεδυχεδ,

τηεν τηε ωαγεσ οφ περφεχτλψ συβστιτυταβλε ωορκερσ ιν Λ2 ωιλλ ρισε. Εξπρεσσιον (5) ιµπλιεσ τηατ τηε ωαγεσ οφ

χοµπλεµενταρψ ωορκερσ ιν Λ3 ωιλλ φαλλ. Ιφ αλλ γρουπσ αρε περφεχτλψ συβστιτυταβλε ωιτη εαχη οτηερ, τηεν � =1
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ανδ αλλ ωαγε ε⁄εχτσ αππροαχη ζερο.

Τωο γρουπσ οφ Η−1Β ωορκερσ τηατ χουλδ βε ηιρεδ αφτερ τηε γενεραλ Λ∆Ρ φορ ΦΨ 2006 ωερε νεω Η−1Β

ωορκερσ ωιτη αδϖανχεδ ΥΣ δεγρεεσ ανδ εσταβλισηεδ Η−1Β ωορκερσ ωιτηουτ αδϖανχεδ ΥΣ δεγρεεσ. Ωηετηερ

�ρµσ συβστιτυτεδ τοωαρδ τηεσε τωο γρουπσ ωηεν τηεψ ωερε νο λονγερ αβλε το ηιρε νεω Η−1Β ωορκερσ ωιτηουτ

αδϖανχεδ ΥΣ δεγρεεσ ισ αν εµπιριχαλ θυεστιον. Τηε αναλψσισ βελοω ωιλλ ασχερταιν ωηετηερ συβστιτυτιον οχ−

χυρρεδ βψ ιδεντιφψινγ τηε ωαγε χονσεθυενχεσ τηατ αρισε ωηεν νεωσ οφ ιµπενδινγ λιµιτσ ον νεω Η−1Β ηιρινγ

αρε αππροαχηινγ. Ιν τηε χοντεξτ οφ τηε περφεχτλψ χοµπετιτιϖε τηεορετιχαλ µοδελ δεϖελοπεδ ιν τηισ σεχτιον, τηε

ωαγε ε⁄εχτσ ιδεντιφψ ωηετηερ λαβορ γρουπσ αρε συβστιτυτεσ ορ χοµπλεµεντσ. Ονε χαϖεατ το τηατ ιντερπρετατιον,

ηοωεϖερ, ισ τηατ εµπιριχαλ εστιµατεσ ωιλλ βε βιασεδ τοωαρδ ζερο ιν νον−χοµπετιτιϖε ενϖιρονµεντσ τηατ λιµιτ

λαβορ µοβιλιτψ αχροσσ �ρµσ. Ιν τηατ χασε, ρεγρεσσιονσ ιδεντιφψινγ ωαγε γαινσ ωουλδ χοντινυε το σιγναλ τηατ

συβστιτυτιον οχχυρρεδ, βυτ νυλλ ρεσυλτσ σηουλδ βε ιντερπρετεδ σιµπλψ ασ λαχκ οφ εϖιδενχε φορ συβστιτυτιον ασ

οπποσεδ το προοφ τηατ γρουπσ αρε χοµπλεµενταρψ.

4 ∆ατα

Φορειγν−βορν σπεχιαλτψ ωορκερσ σεεκινγ Η−1Β στατυσ φορ νεω ορ χοντινυινγ εµπλοψµεντ µυστ ηαϖε �ρστ οβ−

ταινεδ α ϕοβ ο⁄ερ φροµ α ΥΣ �ρµ ανδ τηεν συβµιττεδ αν Ι−129 πετιτιον το ΥΣΧΙΣ. Τηε Ι−129 φορµ χονταινσ

α ωεαλτη οφ ινφορµατιον αβουτ τηε ινδιϖιδυαλ (ε.γ., χουντρψ οφ βιρτη, εδυχατιον λεϖελ, ετχ.) ανδ τηε ϕοβ ο⁄ερ

(ε.γ., τηε ωαγε, οχχυπατιον, ετχ.). Α ΦΟΙΑ ρεθυεστ προϖιδεδ ινδιϖιδυαλ−λεϖελ Ι−129 δατα. Τηισ παπερ ρεφερσ το

τηεσε φορµσ ασ �λλεδ ϕοβ ο⁄ερσ (ι), ανδ τηεψ σερϖε ασ τηε υνιτ οφ αναλψσισ.

Ονε λιµιτατιον οφ τηε δατα ισ τηατ αλτηουγη ιτ προϖιδεσ τηε δατε (τ) ον ωηιχη ΥΣΧΙΣ ρεχειϖεδ τηε Ι−129

πετιτιον, τηε δατε ον ωηιχη ωορκ ισ σχηεδυλεδ το βεγιν ισ υνκνοων. Ηοωεϖερ, νυµεριχαλ λιµιτσ ον νεω περµιτ

ισσυανχεσ αππλψ το �σχαλ ψεαρσ, ωηιχη βεγιν ον Οχτοβερ 1. Πετιτιονσ χαν βε �λεδ ασ εαρλψ ασ σιξ µοντησ ιν

αδϖανχε οφ τηε σταρτ δατε. Γιϖεν τηε ποπυλαριτψ οφ τηε Η−1Β προγραµ, τηισ ιµπλιεσ τηατ ΥΣΧΙΣ ρεχειϖεσ α

�οοδ οφ Η−1Β αππλιχατιονσ βεγιννινγ ον Απριλ 1. Μοτιϖατεδ βψ τηισ ρεγυλαριτψ, τηισ παπερ ασσυµεσ τηατ αλλ

πετιτιονσ �λεδ ιν Απριλ τηρουγη Σεπτεµβερ αρε φορ τηε �σχαλ ψεαρ τηατ βεγινσ ιν τηε φολλοωινγ Οχτοβερ.

Τηε εµπιριχαλ εξερχισε ωιλλ ιδεντιφψ ε⁄εχτσ βασεδ ο⁄ οφ δι⁄ερενχεσ βετωεεν �σχαλ ψεαρσ 2006 ανδ 2007 (τηατ

ισ, Η−1Β ηιρινγ αχτιϖιτψ ιν Απριλ τηρουγη Σεπτεµβερ οφ χαλενδαρ ψεαρσ 2005 ανδ 2006). Τηερε αρε σεϖεραλ
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ρεασονσ φορ πυρσυινγ τηισ στρατεγψ. Βοτη ψεαρσ φαχεδ ρεασοναβλψ ηιγη Η−1Β δεµανδ, βυτ τηε αππλιχατιον

περιοδ λαστεδ λονγ ενουγη τηατ µοστ περµιτσ ωερε νοτ αωαρδεδ βψ λοττερψ. Ηοωεϖερ, Η−1Β σχαρχιτψ ωασ µυχη

µορε αχυτε ιν τηε λαττερ ψεαρ. Ταβλε 1 ρεϖεαλσ τηατ τηε γενεραλ Η−1Β �λινγ περιοδ φορ 2006 ωασ νεαρλψ τωο

ανδ α ηαλφ τιµεσ λονγερ τηαν φορ 2007, ασ ωασ τηε �λινγ περιοδ φορ αδϖανχεδ ΥΣ δεγρεε ηολδερσ. Νεωσ ιν

Απριλ ανδ Μαψ οφ 2006 συγγεστεδ τηατ �ρµσ ωουλδ σεε α βιγγερ νεγατιϖε συππλψ σηοχκ φορ ΦΨ 2007 τηαν

τηεψ ηαδ πρεϖιουσλψ αντιχιπατεδ, ωιτη σεϖεραλ λεγαλ αδϖιχε ωεβσιτεσ ρελεασινγ ινφορµατιον αβουτ τηε νυµβερ

οφ περµιτσ ρεµαινινγ.9 Μορεοϖερ, τηε πρεϖιουσ δισχυσσιον οφ Φιγυρεσ 1 ανδ 2 δοχυµεντεδ τηατ αχυτε σχαρχιτψ

ιν τηε αϖαιλαβιλιτψ οφ νεω Η−1Β ωορκερσ αππεαρσ το ηαϖε ηαδ α ωαγε ε⁄εχτ ον ϕοβ ο⁄ερσ φροµ φορ−προ�τ �ρµσ

το νεω εµπλοψεεσ ωιτη αδϖανχεδ ΥΣ δεγρεεσ ιν 2007. Τηισ πηενοµενα δοεσ νοτ αππεαρ ατ νον−προ�τ �ρµσ

ορ ιν 2006 ωηεν σχαρχιτψ ωασ λεσσ σεϖερε.

Τηεσε φαχτορσ συγγεστ τηατ χοµπαρισον οφ ουτχοµεσ βετωεεν 2006 ανδ 2007 χαν προϖιδε α υνιθυε µετηοδ

φορ ιδεντιφψινγ λαβορ µαρκετ ουτχοµεσ αρισινγ φροµ Η−1Β σχαρχιτψ. Τηουγη τηεψ µοτιϖατε µυχη οφ τηε αναλψσισ,

τηεψ δο νοτ προϖιδε φυλλ γυιδανχε φορ µορε σοπηιστιχατεδ εστιµατιον. Ασ α στεπ τοωαρδ ιδεντιφψινγ σψστεµατιχ

εϖιδενχε, χονσιδερ αδδιτιοναλ ιλλυστρατιϖε εϖιδενχε γλεανεδ φροµ τηε ρεγρεσσιον σπεχι�χατιον:

λν(ωαγεϕκιτ ) = �
ϕκ + �ϕκ �Ξϕκ

ιτ + �
ϕκ
τ � δατετ + ε

ϕκ
ιτ (6)

Εθυατιον (6) ρεγρεσσεσ τηε λογ οφ αν ινδιϖιδυαλ�σ αχχεπτεδ ωαγε ο⁄ερ ι ατ δατε τ ον α ϖεχτορ οφ δεµογραπηιχ

χοντρολσ (Ξϕκ
ιτ ) ανδ α ϖεχτορ οφ ινδιχατορσ σπεχι�χ το δαψ−µοντη−ψεαρ δατεσ (δατετ). Ρεγρεσσιονσ αρε περφορµεδ

σεπαρατελψ φορ εµπλοψεεσ οφ δι⁄ερεντ �ρµ τψπεσ ϕ ={φορ−προ�τ, νον−προ�τ} ανδ Η−1Β χατεγορψ κ ={νεω

ωορκερσ ωιτη αν αδϖανχεδ ΥΣ δεγρεε, εσταβλισηεδ ωορκερσ ωιτηουτ αν αδϖανχεδ ΥΣ δεγρεε}. Τηισ αλλοωσ

χοε′χιεντ εστιµατεσ το ϖαρψ αχροσσ �ρµ ανδ Η−1Β τψπε. Σκιλλσ οφ ϕοβ χανδιδατεσ µιγητ ϖαρψ τηρουγηουτ

τηε ψεαρ; τηε µοδελ χοντρολσ φορ τηισ βψ ινχλυδινγ ινδιχατορσ φορ εδυχατιοναλ ατταινµεντ, �ελδ οφ στυδψ, αγε,

οχχυπατιον, χουντρψ οφ βιρτη, ανδ εµπλοψερ�σ χιτψ. Τηε χοε′χιεντσ ον τηε δατε �ξεδ ε⁄εχτσ (�ϕκτ ) τηερεφορε

ιδεντιφψ τηε σεχτορ−σπεχι�χ ωαγε παιδ το αν ινδιϖιδυαλ ον α γιϖεν δατε τηατ χαννοτ βε εξπλαινεδ βψ αϖαιλαβλε

9 Ιτ ισ υνχλεαρ ηοω ρεγυλαρλψ ΥΣΧΙΣ ποστεδ υπδατεσ ον Η−1Β χουντσ. ΥΣΧΙΣ (2006, παγε 5) νοτεδ
τηατ �Τηε χυρρεντ χουντ ον αλλ νονιµµιγραντ χαπσ χαν αλωαψσ βε φουνδ ον τηε ΥΣΧΙΣ ωεβσιτε ατ:
ηττπ://ωωω.υσχισ.γοϖ/γραπηιχσ/σερϖιχεσ/τεµπβενε�τσ/χαπ.ητµλ�, βυτ τηατ ωεβσιτε ισ νοω δεφυνχτ. Τηε Οη Λαω Φιρµ
(Οη 2006) µαινταινσ αν αρχηιϖε τηατ ποστεδ τεν χαπ υπδατεσ βετωεεν Απριλ ανδ ϑυνε φορ �σχαλ ψεαρ 2007. Τηοσε δατεσ ανδ
χουντσ χαν βε φουνδ ατ οτηερ λεγαλ ωεβ σιτεσ ασ ωελλ.
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ινφορµατιον αβουτ τηε χηαραχτεριστιχσ οφ αν ινδιϖιδυαλ ορ ηισ/ηερ εµπλοψερ.

Αφτερ ρυννινγ τηε ρελεϖαντ ρεγρεσσιονσ, ωε χαλχυλατε τηε αϖεραγε λογ−ωαγε πρεδιχτεδ βψ δατε αλονε φορ

εαχη ωεεκ ιν α γιϖεν ψεαρ. Ωε τηεν χοµπυτε τηε πρεδιχτεδ ωαγε δι⁄ερενχε βετωεεν φορ−προ�τ ανδ νον−προ�τ

εµπλοψµεντ. Φιγυρε 3 πρεσεντσ τηε ρεσυλτσ φορ νεω Η−1Β ωορκερσ ωιτη αν αδϖανχεδ ΥΣ δεγρεε. Τηε δισπλαψεδ

περιοδ βεγινσ ωιτη τηε �ρστ ωεεκ οφ Απριλ � τηε �ρστ ωεεκ οφ τηε αππλιχατιον περιοδ. Ιτ ενδσ ον Αυγυστ 10

� τηε Λ∆Ρ φορ γενεραλ Η−1Βσ ιν ΦΨ 2006. Σινχε τηε Λ∆Ρ φορ αδϖανχεδ ΥΣ δεγρεε ηολδερσ οχχυρρεδ ον ϑυλψ

26, 2006, αϖεραγε ωαγε χαλχυλατιονσ αρε νοτ αϖαιλαβλε βεψονδ τηατ δατε φορ ΦΨ 2007. Τηε �γυρε γιϖεσ σπεχιαλ

αττεντιον το τηε ωεεκ ενδινγ ον Μαψ 26. Ρεχαλλ τηατ Μαψ 26, 2006 ισ τηε λαστ δατε οφ ρεχειπτ φορ γενεραλ

Η−1Β αππλιχατιονσ το βεγιν ωορκ ιν ΦΨ 2007. Ιν χοντραστ, τηερε νοτηινγ παρτιχυλαρλψ νοταβλε αβουτ Μαψ 26,

2005. Γιϖεν τηε υνιθυε ιµπλιχατιονσ οφ Μαψ 26, 2006 το φορ−προ�τ �ρµσ, τηισ παπερ ισ εσσεντιαλλψ ιντερεστεδ ιν

ωηετηερ τηε ονε−ψεαρ δι⁄ερενχε (ορ ωεδγε) ιν εστιµατεδ δατε �ξεδ ε⁄εχτσ, �ϕκτ � �
ϕκ
τ�365, ισ παρτιχυλαρλψ λαργε

ιν µαγνιτυδε αµονγ φορ−προ�τ �ρµσ νεαρ τηατ δατε.

Νοτ συρπρισινγ γιϖεν τηε εϖιδενχε ιν Φιγυρε 1, τηε λεφτ πανελ οφ Φιγυρε 3 δεµονστρατεσ τηατ τηε αϖεραγε

πρεδιχτεδ λογ−ωαγε δεχλινεσ ιν τηε ωεεκσ φολλοωινγ τηε �ρστ δατε οφ τηε αππλιχατιον περιοδ φορ βοτη �σχαλ ψεαρσ

2006 ανδ 2007. Σοµεωηατ συρπρισινγλψ, τηισ ϖαλυε τηεν ρισεσ ιν βοτη ψεαρσ λεαδινγ υπ το Μαψ 26. Ηοωεϖερ,

τηε ωεδγε βετωεεν τηεσε ψεαρσ αλσο ρισεσ. Τηε ριγητ πανελ οφ Φιγυρε 3 γραπησ τηε ϖαλυε οφ τηισ ωεδγε. Ιτ αλσο

προϖιδεσ α τωο−στανδαρδ−ερρορ βανδ βασεδ υπον α βοοτστραππινγ ρουτινε τηατ περφορµσ ρεπεατεδ εστιµατιον

οφ (6) βψ σαµπλινγ ωιτη ρεπλαχεµεντ. Τηε γραπη ρεϖεαλσ τηατ τηε ωαγε δι⁄ερενχε βετωεεν φορ−προ�τ ανδ

νον−προ�τ �ρµσ φορ ΦΨ 2007 ωασ σιγνι�χαντλψ δι⁄ερεντ φροµ τηατ φορ 2006 ονε ωεεκ πριορ το ανδ τηρεε ωεεκσ

αφτερ Μαψ 26. Τηισ συγγεστσ τηατ τηισ µοντη−λονγ περιοδ οφ ηειγητενεδ Η−1Β σχαρχιτψ ενχουραγεδ �ρµσ το

ινχρεασε ωαγε ο⁄ερσ το νεω Η−1Β ωορκερσ ωηο χουλδ βε ηιρεδ.

Χοντραστ τηεσε ρεσυλτσ ωιτη ε⁄εχτσ ον εσταβλισηεδ Η−1Β ωορκερσ ιν Φιγυρε 4. Φορ−προ�τ ϖερσυσ νον−προ�τ

γαπσ ιν ωαγε ο⁄ερσ εξηιβιτ ρανδοµ νοισε ιν βοτη 2006 ανδ 2007. Νο δισχερνιβλε παττερν εµεργεσ, συγγεστινγ

τηατ τηε ε⁄εχτ οφ Η−1Β σχαρχιτψ διδ νοτ ιµπαχτ τηισ γρουπ ιν τηε σαµε ωαψ. Ιν τηε χοντεξτ οφ τηε τηεορετιχαλ

µοδελ αβοϖε, τηισ πρελιµιναρψ εϖιδενχε συγγεστσ τηατ νεω Η−1Β ωορκερσ ποσσεσσινγ αδϖανχεδ ΥΣ δεγρεεσ

αρε λικε γρουπ Λ2 ανδ συβστιτυτε φορ νεω Η−1Β ωορκερσ ωιτηουτ αδϖανχεδ ΥΣ δεγρεεσ, ωηερεασ εσταβλισηεδ

ωορκερσ µιγητ βε λικε γρουπ Λ3 ανδ χοµπλεµεντ νεω Η−1Β εµπλοψµεντ (ορ, ατ α µορε βασιχ λεϖελ, αρε σιµπλψ
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νοτ συβστιτυταβλε ωιτη νεω Η−1Β ωορκερσ).10

5 Εµπιριχαλ Εϖιδενχε

5.1 Τριπλε−∆ι⁄ερενχε Εστιµατιον

Τηε ιλλυστρατιϖε εξερχισε ιν Σεχτιον 4 µοτιϖατεσ τηε µορε φορµαλ ρεγρεσσιον αναλψσισ ιν τηισ σεχτιον. Φιρµ

συβστιτυτιον το αλτερνατιϖε λαβορ σουρχεσ χαν µανιφεστ ιτσελφ ιν δι⁄ερεντ ωαψσ. Πολιχψ−ινδυχεδ σηοχκσ το τηε

λαβορ συππλψ οφ ονε γρουπ χουλδ α⁄εχτ τηε δεµανδ φορ αλτερνατιϖε λαβορ σουρχεσ ειτηερ ποσιτιϖελψ ορ νεγατιϖελψ.

Σο λονγ ασ τηε λαβορ συππλψ χυρϖε ισ νοτ περφεχτλψ ελαστιχ, τηεσε χονσεθυενχεσ σηουλδ αππεαρ ασ ωαγε ε⁄εχτσ. Το

εξαµινε τηεσε ωαγε χονσεθυενχεσ ανδ λαβορ συβστιτυταβιλιτψ ιµπλιεδ βψ τηεµ, ωε διϖιδε τηε Η−1Β αππλιχατιον

περιοδ ιντο τηρεε σεγµεντσ φορ εαχη ψεαρ: (1) Τηε εαρλψ περιοδ οχχυρρινγ µορε τηαν ονε ωεεκ βεφορε Μαψ 26;

(2) Τηε νεωσ ερα ονε ωεεκ βεφορε τηρουγη τηρεε ωεεκσ αφτερ Μαψ 26; ανδ (3) Τηε ποστ−νεωσ περιοδ µορε

τηαν τηρεε ωεεκσ αφτερ Μαψ 26. Ωαγε ο⁄ερσ ωιλλ ϖαρψ αχροσσ �σχαλ ψεαρ, περιοδσ ωιτηιν εαχη ψεαρ, ανδ τηε

προ�τ−στατυσ οφ �ρµσ. Τηε τριπλε δι⁄ερενχε σπεχι�χατιον ιν (7) εξπλοιτσ δι⁄ερενχεσ βετωεεν φορ−προ�τ Η−1Β

ϕοβ ο⁄ερσ ανδ οτηερωισε σιµιλαρ νον−προ�τ ο⁄ερσ φορ �σχαλ ψεαρσ 2006 ανδ 2007.

λν(ωαγεκιϕτ) = κ
0
+ κ

1
� Φ07τ + 

κ
2
� Φορπροφιτκιϕτ + 

κ
3;Νεωσ �Νεωσ

κ
ιϕτ + 

κ
3;Ποστ � Ποστ

κ
ιϕτ (7)

+κ
4;Νεωσ �Νεωσ

κ
ιϕτ � Φορπροφιτ

κ
ιϕτ + 

κ
4;Ποστ � Ποστ

κ
ιϕτ � Φορπροφιτ

κ
ιϕτ

+κ
5;Νεωσ �Νεωσ

κ
ιϕτ � Φ07τ + 

κ
5;Ποστ � Ποστ

κ
ιϕτ � Φ07τ

+κ
6
� Φορπροφιτκιϕτ � Φ07τ

+κ
7;Νεωσ �Νεωσ

κ
ιϕτ � Φορπροφιτ

κ
ιϕτ � Φ07τ

+κ
7;Ποστ � Ποστ

κ
ιϕτ � Φορπροφιτ

κ
ιϕτ � Φ07τ

+�κ �Ξιϕτ + �
κ
τ � δατετ + ∀

κ
ιϕτ

Τηε λεφτ ηανδ σιδε οφ (7) ρεχορδσ τηε λογ−ωαγε οφ αν αχχεπτεδ ϕοβ ο⁄ερ το ινδιϖιδυαλ ι ον δατε τ (δε�νεδ

10Φορ τηισ συβσετ οφ Η−1Β ωορκερσ, ιτ ωουλδ βε ποσσιβλε το εξτενδ τηε δατε ρανγε τηρουγη τηε ενδ οφ τηε χαλενδαρ ψεαρ.
Ωεεκ−βψ−ωεεκ δι⁄ερενχεσ ρεµαιν ινσιγνι�χαντ, ηοωεϖερ. Φορ χοµπαρισον πυρποσεσ, ωε �ξ τηε δατε ρανγε το βε τηε σαµε φορ
Φιγυρεσ 3 ανδ 4.
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βψ δαψ, µοντη, ανδ ψεαρ) το ωορκ φορ α �ρµ οφ προ�τ−στατυσ ϕ. Ρεγρεσσιονσ αρε ρυν σεπαρατελψ φορ Η−1Β

γρουπσ κ ασ δεσχριβεδ αβοϖε. Συππρεσσινγ τηε κ συπερσχριπτσ φορ σιµπλιχιτψ, παραµετερσ 
0
τηρουγη 

3
ρε�εχτ

α χονσταντ ανδ λεϖελ τερµσ φορ ΦΨ 2007 (Φ07), φορ−προ�τ �ρµσ (Φορπροφιτ), ανδ περιοδ οφ τηε ψεαρ (Νεωσ

ανδ Ποστ). Παραµετερσ 
4
τηρουγη 

6
ρε�εχτ δουβλε−δι⁄ερενχε τερµσ φορ τηε περτινεντ ιντεραχτιονσ βετωεεν

προ�τ−στατυσ, �σχαλ ψεαρ, ανδ περιοδ οφ τηε ψεαρ. Τηε ε⁄εχτ οφ τηε τριπλε−δι⁄ερενχε ιντεραχτιον οφ αλλ τηρεε

τερµσ ισ χαπτυρεδ βψ τηε 
7
χοε′χιεντσ.

Τηε ϖεχτορ Ξ χοντρολσ φορ δεµογραπηιχ φεατυρεσ ινχλυδινγ ινδιχατορ ϖαριαβλεσ φορ εδυχατιοναλ ατταινµεντ,

�ελδ οφ στυδψ, αγε, οχχυπατιον, χουντρψ οφ βιρτη, ανδ εµπλοψερ�σ χιτψ. Ινχλυσιον οφ τηεσε οβσερϖαβλε χηαραχτερ−

ιστιχσ αλλοωσ τηε µοδελ το βεττερ χοµπαρε ωορκερσ ηιρεδ εαρλψ ιν τηε Η−1Β �λινγ περιοδ το τηοσε ηιρεδ νεαρ ορ

αφτερ Μαψ 26. Τηυσ, εστιµατεδ τριπλε−δι⁄ερενχε ωαγε ε⁄εχτσ ρεπρεσεντεδ βψ 
7
ονλψ ρε�εχτ κνοωλεδγε αβουτ

τηε λιµιτεδ αϖαιλαβιλιτψ οφ νεω Η−1Β ηιρεσ ιν φορ ΦΨ 2007 ανδ νοτ α χηανγε ιν τηε θυαλιτψ ορ χηαραχτεριστιχσ

οφ ϕοβ χανδιδατεσ. Ρελατεδλψ, �κτ ρεπρεσεντσ δατε �ξεδ ε⁄εχτσ. Ωηεν πρεσεντ ιν τηε µοδελ, τηεσε τερµσ ωιλλ

αβσορβ ανψ τιµε−σπεχι�χ φαχτορ α⁄εχτινγ αλλ γρουπσ οφ ωορκερσ τηατ µιγητ βε πρεσεντ ιν τηε δατα ινχλυδινγ

µαχροεχονοµιχ τρενδσ ανδ/ορ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ χανδιδατεσ ρεχειϖινγ ο⁄ερσ ιν Απριλ 2005 αρε σψστεµατιχαλλψ

βεττερ (ορ ωορσε) ωορκερσ τηαν τηοσε ρεχειϖινγ ο⁄ερσ ιν Μαψ 2006. Τηεσε τερµσ αλσο αβσορβ ε⁄εχτσ οτηερωισε

ιδεντι�εδ βψ 
1
, 

3
, ανδ 

5
� χοε′χιεντσ τηατ αρε τηερεφορε νοτ δισπλαψεδ ιν ρεγρεσσιον ουτπυτ ταβλεσ. Φιναλλψ,

τηε ερρορ τερµ ισ ρεπρεσεντεδ βψ ∀ ανδ ρεγρεσσιονσ χλυστερ στανδαρδ ερρορσ βψ χουντρψ οφ βιρτη.

Ονε υνδερλψινγ ασσυµπτιον ιν (7) ισ τηατ α περµιτ θυοτα αππλιεδ το φορ−προ�τ �ρµσ ωουλδ γενερατε ε⁄εχτσ

σιµιλαρ το α περµιτ θυοτα αππλιεδ το νον−προ�τ �ρµσ. Σινχε Η−1Β χαπσ δο νοτ αππλψ το νον−προ�τ �ρµσ,

τηισ ναρροω ασσυµπτιον χαννοτ βε ϖαλιδατεδ. Μορε βροαδλψ, ηοωεϖερ, τηε µοδελ ασσυµεσ τηατ µαρκετ φορχεσ

α⁄εχτ ωαγεσ παιδ βψ νον−προ�τ ανδ φορ−προ�τ �ρµσ αλικε. Παστ ωορκ ανδ αλτερνατιϖε δατα χαν προϖιδε ινσιγητ

ον τηισ ασσυµπτιον. Ανεχδοταλ συππορτ ισ αϖαιλαβλε ιν 2010−2012 Αµεριχαν Χοµµυνιτψ Συρϖεψ (ΑΧΣ) δατα:

αχαδεµιχ �ελδσ οφ στυδψ τηατ εαρν ηιγη ωαγεσ ιν φορ−προ�τ �ρµσ (ε.γ., ενγινεερινγ, µατηεµατιχσ ανδ χοµπυτερ

σχιενχε, εχονοµιχσ) αλσο εαρν ηιγη ωαγεσ ιν νον−προ�τ �ρµσ. Α σιµπλε βιϖαριατε ρεγρεσσιον αχροσσ δεγρεε �ελδσ

ρεϖεαλσ αν ελαστιχιτψ οφ 0.79 βετωεεν ωαγεσ παιδ ατ νον−προ�τ ανδ φορ−προ�τ �ρµσ τηατ ισ σιγνι�χαντλψ δι⁄ερεντ

φροµ βοτη ζερο ανδ ονε.11 Τηισ χορρελατιον ισ οβϖιουσλψ νοτ χαυσαλ, βυτ ιτ ισ χονσιστεντ ωιτη νον−προ�τ

11Σεε τηε αππενδιξ φορ φυρτηερ δεταιλ.
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ρεσπονσιϖενεσσ το µαρκετ φορχεσ.

Τηε ρεσυλτσ φορ ρεγρεσσιονσ οφ τηε τριπλε−δι⁄ερενχε σπεχι�χατιον ιν (7) ωηεν κ = νεω Η−1Β ωορκερσ ωιτη

αδϖανχεδ ΥΣ δεγρεεσ αρε ιν Ταβλε 2.12 Τηε µοστ ιµπορταντ χοε′χιεντσ αρε τηε 
7
τερµσ. Τηεσε ϖαλυεσ ωιλλ

εθυαλ ζερο ιφ φορ−προ�τ ανδ νον−προ�τ �ρµσ µαινταιν χονσταντ βυτ υνιθυε τρενδσ ιν ωαγε ο⁄ερσ. Σιγνι�χαντ

χοε′χιεντσ ινδιχατε τηατ ωαγε γαπσ δεϖιατεδ φροµ πρεδιχταβλε τρενδσ.

Χολυµν 1 πρεσεντσ ρεσυλτσ ωιτηουτ δατε �ξεδ ε⁄εχτσ. Το ιντερπρετ τηε ρεσυλτσ, χονσιδερ τηε εϖολυτιον οφ

τηε ωαγε γαπ βετωεεν ο⁄ερσ το νεω φορ−προ�τ ανδ νον−προ�τ Η−1Β ωορκερσ. Τηισ φορ−προ�τ ωαγε πρεµιυµ

(
2
) ισ λαργε ανδ σιγνι�χαντ, αµουντινγ το 22 λογ−ποιντσ ιν ΦΨ 2006, εϖεν ωηεν χοντρολλινγ φορ τηε φυλλ σετ

οφ δεµογραπηιχ χηαραχτεριστιχσ συχη ασ αγε, εδυχατιοναλ ατταινµεντ, ανδ �ελδ οφ στυδψ. Τηε πρεµιυµ ωασ

5.2% ηιγηερ (
6
) ιν τηε βεγιννινγ οφ τηε ΦΨ 2007 �λινγ περιοδ. Χονσιστεντ ωιτη τηε ιλλυστρατιϖε εϖιδενχε

αβοϖε, τηισ ωαγε πρεµιυµ ροσε αν αδδιτιοναλ 4.7% (
7;Νεωσ) ασ νεωσ αβουτ Η−1Β σχαρχιτψ ωασ βεινγ ρεϖεαλεδ

νεαρ Μαψ 26, 2006, ρελατιϖε το τηε σαµε τιµε περιοδ οφ τηε πρεϖιουσ ψεαρ. Ηοωεϖερ, τηισ αδδεδ ε⁄εχτ ωασ

τεµποραρψ. Τηε φορ−προ�τ ωαγε πρεµιυµ εξπεριενχεδ αν ινσιγνι�χαντ 3.3% ρεϖερσαλ (
7;Ποστ) τηρεε ωεεκσ

βεψονδ τηισ δατε, αλσο ρελατιϖε το τηε σαµε τιµε περιοδ οφ τηε πρεϖιουσ ψεαρ. Τηε χυµυλατιϖε αϖεραγε ωαγε

πρεµιυµ παιδ το νεω φορ−προ�τ Η−1Β ωορκερσ ϖερσυσ νον−προ�τ λαβορ ωασ 5.3% ηιγηερ ιν ΦΨ 2007 τηαν 2006

ανδ ισ σιγνι�χαντλψ δι⁄ερεντ φροµ ζερο ατ τηε 1% χον�δενχε λεϖελ.13

Χολυµν 2 ωιλλ σερϖε ασ α βασελινε χοµπαρισον φορ φυρτηερ ροβυστνεσσ χηεχκσ. Ιτ ινχλυδεσ δατε �ξεδ ε⁄εχτσ

το αχχουντ φορ ανψ αχτιϖιτψ οχχυρρινγ ιν α γιϖεν δαψ, µοντη, ανδ ψεαρ τηατ α⁄εχτσ αλλ τψπεσ οφ �ρµσ ανδ

ωορκερσ. Τηε µοδελ τηερεφορε αβσορβσ χοε′χιεντσ ον ψεαρ (
1
), σεασον (

3
), ανδ σεασον−ωιτηιν−ψεαρ (

5
)

ωαγε δετερµιναντσ. Ρεσυλτσ ωιτη ανδ ωιτηουτ τηεσε δεµανδινγ δατε �ξεδ ε⁄εχτσ αρε ρεµαρκαβλψ σιµιλαρ.

Τηε τριπλε−δι⁄ερενχε εστιµατε οφ 
7;Νεωσ συγγεστσ τηατ φορ−προ�τ �ρµσ ινχρεασεδ ωαγε ο⁄ερσ το νεω Η−1Βσ

ωιτη αδϖανχεδ ΥΣ δεγρεεσ βψ 5% ιν ρεσπονσε το νεωσ αβουτ ρεαχηινγ τηε λαστ δατε οφ ρεχειπτ φορ γενεραλ Η−1Βσ

φορ ΦΨ 2007. Τηε ποστ−νεωσ−περιοδ χοε′χιεντ ρεµαινσ ινσιγνι�χαντ βυτ νεγατιϖε ιν σιγν. Τηε χυµυλατιϖε

αϖεραγε ωαγε ε⁄εχτ φορ νεω Η−1Β ηιρεσ ατ φορ−προ�τ �ρµσ δεχρεασεσ το α 3.6% γαιν.

Ωε ηαϖε ιντερπρετεδ τηε σιγνι�χαντ ωαγε ινχρεασεσ ιν Χολυµνσ 1 ανδ 2 Ταβλε 2 ασ εϖιδενχε τηατ αχυτε Η−

12Ποιντ εστιµατεσ φορ �, 1, 2, ανδ 3 αρε οµιττεδ βυτ αϖαιλαβλε υπον ρεθυεστ.
13Τηισ εστιµατε ινχορπορτεσ τηε ωαγε πρεµιυµ βεγιννινγ φροµ Απριλ 1 ιν �σχαλ ψεαρ 2007 ρελατιϖε το 2006 ανδ τηε ε⁄εχτ φροµ τηε

νεωσ ανδ ποστ−νεωσ περιοδσ. Φορµαλλψ, τηισ εστιµατε εθυαλσ 6+7;Νεωσ � (% Φορ−προ�τ ηιρεσ ιν τηε Νεωσ περιοδ)+7;Ποστ � (%
Φορ−προ�τ ηιρεσ ιν τηε Ποστ περιοδ):
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1Β σχαρχιτψ ιν 2007 χαυσεδ ωαγεσ παιδ το νεω Η−1Β ωορκερσ ωιτη αδϖανχεδ ΥΣ δεγρεεσ το ρισε, τηυσ ινδιχατινγ

συβστιτυτιον βετωεεν νεω Η−1Β ωορκερσ ωιτη ανδ ωιτηουτ αδϖανχεδ ΥΣ δεγρεεσ. Ανοτηερ ποσσιβιλιτψ, ηοωεϖερ,

ισ τηατ ηειγητενεδ σχαρχιτψ φορ ΦΨ 2007 σιµπλψ σηιφτεδ τηε τιµινγ οφ ηιρινγ συχη τηατ ο⁄ερσ το τηε ηιγηεστ

αβιλιτψ ωορκερσ οχχυρρεδ εαρλιερ ιν τηε ηιρινγ χψχλε ατ φορ−προ�τ �ρµσ. Τηουγη ινχλυσιον οφ τηε δεµογραπηιχ

χοντρολσ ιν Ξ σηουλδ ηελπ αχχουντ φορ σηιφτσ ιν τηε θυαλιτψ ορ χηαραχτεριστιχσ οφ ϕοβ χανδιδατεσ οϖερ τιµε,

ροβυστνεσσ χηεχκσ χαν προϖιδε φυρτηερ συππορτ.

Τηε ρεµαινινγ χολυµνσ ρεταιν δατε �ξεδ ε⁄εχτσ βυτ εµπλοψ αλτερνατιϖε σαµπλε σελεχτιον χριτερια το τεστ

τηε ροβυστνεσσ οφ τηε ρεσυλτσ. Χολυµν 3 ρεχογνιζεσ τηατ �ϖε χουντριεσ (Αυστραλια, Χαναδα, Χηιλε, Μεξιχο,

ανδ Σινγαπορε) ηαϖε χουντρψ−σπεχι�χ Η−1Β αλτερνατιϖεσ δυε το ϖαριουσ τραδε αγρεεµεντσ. Τηυσ, φορ−προ�τ

�ρµσ ωισηινγ το ηιρε ωορκερσ φροµ τηεσε χουντριεσ ηαϖε µορε χερταιντψ ιν τηειρ αβιλιτψ το δο σο, ανδ συχη

ινδιϖιδυαλσ δο νοτ ρεχειϖε τηε σαµε τρεατµεντ τηατ χιτιζενσ οφ οτηερ χουντριεσ δο.14 Ρεµοϖαλ οφ πεοπλε βορν

ιν τηοσε χουντριεσ ρεσυλτσ ιν εστιµατεσ χονσιστεντ ωιτη πριορ σπεχι�χατιονσ. Τηε φορ−προ�τ ωαγε πρεµιυµ ρισεσ

δυρινγ τηε περιοδ ωηεν �ρµσ ρεχειϖε νεωσ αβουτ Η−1Β σχαρχιτψ ανδ τηεν ιτ εϖεντυαλλψ φαλλσ. Τηε χυµυλατιϖε

αϖεραγε ε⁄εχτ ρεµαινσ ατ α 3.6% ωαγε ινχρεασε.

Χολυµν 4 εξπλορεσ τηε ρολε οφ Ινδιαν−βορν ινδιϖιδυαλσ σινχε τηεψ χοµπρισε ρουγηλψ ηαλφ οφ νεω Η−1Β

ισσυανχεσ το φορ−προ�τ �ρµσ εαχη ψεαρ. Σιµιλαρλψ, Χολυµν 5 εξπλορεσ τηε ρολε οφ χοµπυτερ−ρελατεδ ωορκερσ

σινχε τηεψ χοµπρισε ρουγηλψ τωο−τηιρδσ οφ νεω Η−1Β ισσυανχεσ το φορ−προ�τ �ρµσ εαχη ψεαρ. Εστιµατεσ αρε

αγαιν ροβυστ το τηε εξχλυσιον οφ τηεσε ινδιϖιδυαλσ � ιτ ισ ρεασσυρινγ τηατ τηεσε γρουπσ αρε νοτ δριϖινγ τηε

ρεσυλτσ.

Ιν πρινχιπλε, ονε χουλδ χονδυχτ σιµιλαρ αναλψσισ φοχυσινγ εξχλυσιϖελψ ον ρεσιδεντσ οφ χουντριεσ ωιτη Η−1Β

αλτερνατιϖεσ, Ινδιανσ, ορ χοµπυτερ−ρελατεδ ωορκερσ. Ιν πραχτιχε, ηοωεϖερ, τηισ ισ νοτ ποσσιβλε. Ιν τηε �ρστ

χασε, τηε οϖεραλλ νυµβερ οφ οβσερϖατιονσ ισ θυιτε σµαλλ. Ιν τηε λαττερ τωο χασεσ, τηε νυµβερ οφ οβσερϖατιονσ

ιν ονε ορ µορε υντρεατεδ γρουπ βεχοµεσ τοο σµαλλ. Ιν τηατ χοντεξτ, ιτ ισ εσπεχιαλλψ ιµπορταντ το ρεχογνιζε

τηατ τηε ρεσυλτσ αρε ροβυστ το τηε εξχλυσιον οφ τηεσε ωορκερσ δεσπιτε τηε χοµποσιτιοναλ χηανγεσ οφ τηε ρελεϖαντ

σαµπλεσ.

Τηε χολλεχτιϖε ρεσυλτσ οφ Ταβλε 2 αρε χονσιστεντ ωιτη λαβορ συβστιτυτιον βετωεεν νεω Η−1Β ωορκερσ ωιτη

14Χαναδιανσ ανδ Μεξιχανσ θυαλιφψ φορ ΤΝ στατυσ. Αυστραλιανσ θυαλιφψ φορ τηε Ε−3 ωορκ περµιτ. Χιτιζενσ οφ Σινγαπορε ανδ
Χηιλε ρεχειϖε πρεφερεντιαλ Η−1Β τρεατµεντ.
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ανδ ωιτηουτ αδϖανχεδ ΥΣ δεγρεεσ. Ωαγε ινχρεασεσ νεαρ τηε λαστ δατε οφ ρεχειπτ φορ ΦΨ 2007 αρε δυε το

νεωσ αβουτ αγγρεγατε Η−1Β σχαρχιτψ ανδ νοτ χοµποσιτιοναλ χηανγεσ το τηε ποολ οφ ϕοβ ο⁄ερ ρεχιπιεντσ. Ιτ

ρεµαινσ σοµεωηατ χυριουσ, ηοωεϖερ, ασ το ωηψ τηε ωαγε πρεµιυµ ρισεσ ονλψ αρουνδ τηε λαστ δατε οφ ρεχειπτ

ανδ νοτ βεψονδ τηρεε ωεεκσ αφτερ ιτ. Περηαπσ τηε τωο µοστ οβϖιουσ ποσσιβιλιτιεσ αρε τηατ τηε κεψ παραµετερ

εστιµατεσ αρε ωρονγλψ χαπτυρινγ ειτηερ α σηιφτ ιν ωορκερ χοµποσιτιον ορ µαχροεχονοµιχ δψναµιχσ. Ηοωεϖερ,

τηε µοδελ αχχουντσ φορ τηεσε ποσσιβιλιτιεσ. Ιν τηε φορµερ χασε, τηε δεµογραπηιχ χοντρολσ ιν Ξ ανδ τηε σαµπλε

σελεχτιον ροβυστνεσσ χηεχκσ ηελπ το ρυλε ουτ χοµποσιτιοναλ χηανγε. Ιν τηε λαττερ χασε, δαψ−µοντη−ψεαρ �ξεδ

ε⁄εχτσ χοντρολ φορ πηενοµενα τηατ οχχυρ ιν παρτιχυλαρ δατεσ. Ιντεραχτιον τερµσ εστιµατε φορ−προ�τ ωαγε

γαινσ ρελατιϖε το νον−προ�τ ϕοβ ο⁄ερσ ανδ αλλοω φορ τρενδσ το δι⁄ερ βετωεεν τηεσε σεχτορσ. Τηε ρεγρεσσιονσ

εστιµατε βρεακσ φροµ τηοσε τρενδσ ανδ ιντερπρετ τηεµ ασ οχχυρρινγ δυε το νεωσ ανδ νοτ το οτηερ φαχτορσ.

Ιφ µαχροεχονοµιχ φαχτορσ αρε ατ πλαψ, τηεψ ωουλδ ηαϖε το βε οφ τηε σορτ πρεφερρινγ φορ−προ�τ οϖερ νον−προ�τ

εµπλοψµεντ φορ ΦΨ 2007 βυτ νοτ 2006.

Α τηιρδ ποσσιβιλιτψ ισ τηατ νεωσ αβουτ Η−1Β σχαρχιτψ ιν Μαψ 2006 χαυσεδ νοτ α σηιφτ ιν θυαλιτψ οφ ωορκερσ,

βυτ ρατηερ α σηιφτ ιν υργενχψ το ηιρε τηεµ. Φαχεδ ωιτη πρεσσυρεσ το σεχυρε θυιχκ ϕοβ ο⁄ερ αχχεπτανχεσ βεφορε

τηε 20,000 αδϖανχεδ ΥΣ δεγρεε θυοτα ωασ µετ, �ρµσ µιγητ ηαϖε ινχρεασεδ ωαγε ο⁄ερσ ιν ρεσπονσε το ωορκερσ�

ινχρεασεδ βαργαινινγ ποωερ. Τηισ ισ α φορµ οφ συβστιτυτιον ιν τηε σενσε τηατ �ρµσ ινχρεασεδ τηειρ ϖαλυατιον οφ

τηισ λαβορ σουρχε, εϖεν ιφ ονλψ τεµποραριλψ. Τηε νεξτ συβσεχτιον ωιλλ εξπλορε τηε ρολε οφ �ρµσ µορε τηορουγηλψ.

Βεφορε δοινγ σο, ηοωεϖερ, ωε �ρστ τυρν το ρεγρεσσιονσ φορ κ = εσταβλισηεδ Η−1Β ωορκερσ ωιτηουτ αν αδϖανχεδ

ΥΣ δεγρεε το εξαµινε ωηετηερ �ρµσ αλσο συβστιτυτεδ τοωαρδ τηισ λαβορ σουρχε.

Ρεσυλτσ φορ τηισ εξερχισε αρε ιν Ταβλε 3. Χολυµνσ ρεπεατ τηε πρεϖιουσ σπεχι�χατιονσ βυτ φορ τηισ δι⁄ερεντ

συβσετ οφ Η−1Β ωορκερσ. Υνλικε ωιτη τηε χασε οφ νεω Η−1Β ηιρεσ ωιτη αν αδϖανχεδ ΥΣ δεγρεε, ωε �νδ

νο εϖιδενχε τηατ �ρµσ ινχρεασεδ ωαγε ο⁄ερσ το εσταβλισηεδ Η−1Β ωορκερσ ιν ρεσπονσε το νεωσ αβουτ Η−1Β

σχαρχιτψ. Οϖεραλλ, εσταβλισηεδ φορ−προ�τ ωορκερσ αχτυαλλψ εξπεριενχε α σιγνι�χαντ χυµυλατιϖε 2% ωαγε δεχλινε

ιν ΦΨ 2007. Τηισ ηετερογενειτψ ιν ε⁄εχτσ αχροσσ γρουπσ οφ Η−1Β ωορκερσ ισ ιντερεστινγ φορ σεϖεραλ ρεασονσ.

Φιρστ, ιτ ηελπσ το φυρτηερ ενσυρε τηατ τηε ρεσυλτσ φορ νεω Η−1Β ηιρεσ ωιτη αδϖανχεδ ΥΣ δεγρεεσ ωερε νοτ

δριϖεν βψ µαχροεχονοµιχ δψναµιχσ. Ιτ σεεµσ υνλικελψ τηατ µαχροεχονοµιχ χονδιτιονσ ωουλδ ινχρεασε τηε

ωαγε πρεµιυµ φορ ονε γρουπ οφ φορειγν−βορν φορ−προ�τ ωορκερσ ωηιλε δεχρεασινγ τηε πρεµιυµ φορ ανοτηερ.
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Σεχονδ, ιτ ιµπλιεσ τηατ τηε δεγρεε το ωηιχη �ρµσ συβστιτυτε τοωαρδ αλτερνατιϖε φορειγν−βορν λαβορ σουρχεσ

ϖαριεσ αχροσσ γρουπσ. Ιν τηε χοντεξτ οφ τηε τηεορετιχαλ µοδελ, τηε ρεσυλτσ ωουλδ ιµπλψ τηατ ωηιλε νεω Η−1Β

ωορκερσ ωιτη ανδ ωιτηουτ αδϖανχεδ ΥΣ δεγρεεσ αρε συβστιτυταβλε ωιτη εαχη οτηερ ανδ χορρεσπονδ το γρουπσ

Λ1 ανδ Λ2 φροµ τηε µοδελ, νεω ανδ εσταβλισηεδ Η−1Β ωορκερσ ωιτηουτ αδϖανχεδ ΥΣ δεγρεεσ χοµπλεµεντ

εαχη οτηερ ανδ χορρεσπονδ το γρουπσ Λ1 ανδ Λ3. Αλτερνατιϖελψ, ιτ µιγητ βε τηε χασε τηατ ωορκερσ� δεπενδενχε

υπον εµπλοψερσ φορ περµανεντ ρεσιδενχψ (γρεεν χαρδ) σπονσορσηιπ πρεχλυδεσ εσταβλισηεδ λαβορ φροµ εξπλοιτινγ

τηειρ ενηανχεδ βαργαινινγ ποωερ ιν τηε φορµ οφ σεχυρινγ ωαγε ραισεσ, ωηερεασ νεω Η−1Β ωορκερσ αρε αβλε το

χαπιταλιζε ον τηειρ βαργαινινγ ποωερ ωηεν χηοοσινγ τηειρ �ρστ ϕοβ.

5.2 Φιρµ Ιν�υενχε

Ασ νοτεδ ιν τηε ιντροδυχτιον, Η−1Β στατυσ ισ αωαρδεδ το ινδιϖιδυαλσ, νοτ �ρµσ. Ηοωεϖερ, τηε δεσιγν οφ τηε

Η−1Β προγραµ χρεατεσ α στρονγ εµπλοψερ−εµπλοψεε λινκ. Η−1Β εµπλοψµεντ ανδ ωαγε ο⁄ερσ αρε µαδε βψ

σπεχι�χ �ρµσ τηατ µυστ ηαϖε �ρστ οβταινεδ αν αππροϖεδ ΛΧΑ. Η−1Β εµπλοψµεντ ηασ ινχρεασινγλψ βεχοµε

χονχεντρατεδ αµονγ φεωερ �ρµσ οϖερ τιµε.15 Μοβιλιτψ µιγητ βε λιµιτεδ βεχαυσε εµπλοψερσ χαν σπονσορ Η−

1Β ωορκερσ φορ περµανεντ ρεσιδενχψ στατυσ. Μορεοϖερ, τηε ωορκερ�σ Η−1Β στατυσ ισ νο λονγερ ϖαλιδ ιφ α ϕοβ

σεπαρατιον οχχυρσ.

Τηεσε πηενοµενα ρεθυιρε τηε εµπιριχαλ αναλψσισ το ινχλυδε α γρεατερ χονσιδερατιον οφ �ρµσ. Φορτυνατελψ,

τηε Η−1Β δατασετ ινχλυδεσ τηε ναµε οφ εαχη ινδιϖιδυαλ�σ εµπλοψερ τηατ χαν βε ινχορπορατεδ ιντο τηε αναλψσισ.

Υνφορτυνατελψ, τηισ ινφορµατιον ισ ινχοµπλετε. Τηερε ισ α λαργε αµουντ οφ µεασυρεµεντ ερρορ δυε το µισ−

σπελλινγσ ανδ τψποσ. Μορεοϖερ, τηε δατα δοεσ νοτ ινχλυδε οτηερ ηελπφυλ ινφορµατιον συχη ασ ινδυστρψ, σαλεσ

ϖολυµε, τοταλ εµπλοψµεντ, ορ ηεαδθυαρτερσ λοχατιον, νορ δοεσ ιτ προϖιδε ιδεντι�χατιον νυµβερσ τηατ ωουλδ

φαχιλιτατε α µεργε ωιτη οτηερ δατα σουρχεσ. Ωε νονετηελεσσ προχεεδ ωιτη τωο ιµπορταντ εξερχισεσ.

Τηε �ρστ χονχερν ισ τηατ ρεσυλτσ χουλδ βε δριϖεν βψ α σελεχτ φεω �ρµσ. Φορ εξαµπλε, ιν ηισ Φεβρυαρψ 2016

τεστιµονψ το τηε ΥΣ Σενατε, Ρον Ηιρα (2016) αργυεδ τηατ 15 οφ τηε τοπ 20 φορ−προ�τ Η−1Β εµπλοψερσ υσε τηε

προγραµ το φαχιλιτατε ο⁄σηορινγ ε⁄ορτσ ανδ ωερε ρεσπονσιβλε φορ ηιρινγ µορε τηαν 190,000 νεω Η−1Β ωορκερσ

φροµ �σχαλ ψεαρσ 2005 τηρουγη 2014. Ιτ ισ ιµπορταντ το εξαµινε ωηετηερ τηεσε �ρµσ � ωηιχη µαψ ηαϖε

διστινχτ µοτιϖατιονσ φορ ηιρινγ Η−1Β ωορκερσ � αρε δριϖινγ ρεσυλτσ. Το δο σο, ρεγρεσσιονσ ρεµοϖε εµπλοψεεσ οφ

15Σεε Μαψδα, Ορτεγα, Περι, Σηιη, ανδ Σπαρβερ (2018).
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τηε ο⁄σηορινγ �ρµσ ιδεντι�εδ βψ Ηιρα (2016, Ταβλε 2).16 Τηεσε �ρµσ ρεπρεσεντ 15% οφ νεω φορ−προ�τ Η−1Β

ηιρινγ φορ �σχαλ ψεαρσ 2006 ανδ 2007, α σµαλλερ προπορτιον τηαν Ηιρα�σ χαλχυλατιονσ φορ 2014. Μορεοϖερ, τηεψ

ρεπρεσεντ ϕυστ 2% οφ φορ−προ�τ Η−1Β ηιρινγ οφ νεω Η−1Βσ ωιτη αδϖανχεδ ΥΣ δεγρεεσ.

Τηε ρεσυλτσ αρε ιν Ταβλε 4. Φορ εασε οφ χοµπαρισον, χολυµνσ (1) ανδ (4) ρεδισπλαψ εστιµατεσ φροµ τηε

βασελινε σπεχι�χατιονσ φορ νεω Η−1Β ωορκερσ ωιτη αδϖανχεδ ΥΣ δεγρεεσ ανδ εσταβλισηεδ Η−1Β ωορκερσ ωιτηουτ

αδϖανχεδ δεγρεεσ, ρεσπεχτιϖελψ. Χολυµνσ (2) ανδ (5) οµιτ τηεσε ο⁄σηορινγ �ρµσ. Χοε′χιεντ εστιµατεσ αρε

ροβυστ το τηε εξχλυσιον οφ τηεσε �ρµσ. Εστιµατεσ αρε ϖερψ σιµιλαρ το βασελινε ρεσυλτσ ιν παρτ βεχαυσε τηε

δεχλινε ιν οβσερϖατιονσ ισ θυιτε σµαλλ. Φιρµσ ποτεντιαλλψ υσινγ τηε Η−1Β προγραµ το φαχιλιτατε ο⁄σηορινγ

βεηαϖιορ αρε νοτ δριϖινγ ωαγε ρεσυλτσ.

Α σεχονδ χονχερν ισ τηατ ωαγε ο⁄ερσ δεπενδ υπον τηε χηαραχτεριστιχσ οφ τηε �ρµσ εξτενδινγ τηεµ.17 Ασ

νοτεδ, τηε δατασετ δοεσ νοτ ηαϖε ινφορµατιον ον �ρµ χηαραχτεριστιχσ βυτ δοεσ ηαϖε νοισψ ινφορµατιον ον

�ρµ ναµε. Ονε σολυτιον ισ το τηερεφορε ινχλυδε �ρµ �ξεδ ε⁄εχτσ. Τηισ τοο ηασ λιµιτατιονσ. Σινγλε �ρµσ χαν

εντερ τηε δατασετ υνδερ σεϖεραλ δι⁄ερεντ ναµεσ δυε το µισσπελλινγσ, τψποσ, ανδ αλτερνατιϖε χονϖεντιονσ φορ

ρεχορδινγ τηε ναµε (ε.γ., ΙΒΜ, ΙΒΜ Χορπ, ανδ ΙΒΜ Γλοβαλ Σερϖιχεσ ΙΓΣ Ινδια ΠςΤ χονστιτυτε τηρεε σεπαρατε

εντριεσ). Μανψ �ρµσ ηαϖε ϕυστ ονε ορ φεω εντριεσ � υσε οφ τηε φυλλ δατασετ ιν χονϕυνχτιον ωιτη �ρµ �ξεδ

ε⁄εχτσ χαν λεαδ το εστιµατιον οφ α ϖαριανχε µατριξ τηατ ισ νονσψµµετριχ ορ ηιγηλψ σινγυλαρ. Φιναλλψ, εστιµατεσ

ωουλδ νοτ βε ιδεντι�εδ ωιτηιν �ρµ ιν τηε σενσε τηατ σοµε πεοπλε ωιτηιν α �ρµ εξπεριενχε α τρεατµεντ νεαρ

τηε Λ∆Ρ φορ ΦΨ 2007 ωηιλε οτηερσ δο νοτ. Ρατηερ, ιτ ισ τηατ αλλ ηιρεσ ωιτηιν α παρτιχυλαρ φορ−προ�τ �ρµ νεαρ

τηατ δατε εξπεριενχε τηε τρεατµεντ ωηερεασ ηιρεσ ατ νον−προ�τ �ρµσ δο νοτ.18 Νονετηελεσσ, Ταβλε 4 πυρσυεσ

εστιµατιον ωιτη �ρµ �ξεδ ε⁄εχτσ.19

Χολυµν (3) πρεσεντσ ρεσυλτσ φορ νεω Η−1Β ηιρεσ ωιτη αδϖανχεδ ΥΣ δεγρεεσ. Το αϖοιδ τηε προβλεµ οφ α

σινγυλαρ χοϖαριανχε µατριξ, �ρµσ ηιρινγ φεωερ τηαν 50 τοταλ Η−1Β ωορκερσ δυρινγ τηε τιµε περιοδ οφ τηισ

16Μορε σπεχι�χαλλψ, τηε αναλψσισ ρεµοϖεσ οβσερϖατιονσ ωιτη ϖαριαντσ οφ τηε φολλοωινγ �ρµ ναµεσ: Τατα Χονσυλτανχψ, Χογνιζαντ
Τεχη, Ινφοσψσ Λιµιτεδ, Ωιπρο Λιµιτεδ, Αχχεντυρε ΛΛΠ, Τεχη Μαηινδρα, ΙΒΜ, Λαρσεν & Τουβρο, Σψντελ Χονσυλτινγ, Ιγατε Τεχη
(ινχλυδινγ Πατνι), Χοµπυτερ Σχιενχεσ Χορπ, ΗΧΛ Αµεριχασ, ∆ελοιττε & Τουχηε ΛΛΠ, Χαπγεµινι (ινχλυδινγ Κανβαψ), ανδ
Μινδτρεε Λιµιτεδ.
17Φορ εξαµπλε, σεε εϖιδενχε φορ ωαγε πρεµιυµσ παιδ βψ εξπορτινγ ανδ µυλτινατιοναλ �ρµσ ιν Βερναρδ ετ αλ. (2007) ανδ

Ηυττυνεν (2007).
18Φορ α ρεχεντ εξαµπλε οφ ωιτηιν−�ρµ εστιµατεσ οφ λαβορ συβστιτυταβιλιτψ, χονσυλτ ϑαεγερ (2016). Υσινγ Γερµαν εµ−

πλοψερ/εµπλοψεε δατα, ηε εστιµατεσ ωιτηιν−�ρµ ωαγε ε⁄εχτσ αρισινγ φροµ υνεξπεχτεδ δεατησ. Τηισ νεγατιϖε συππλψ σηοχκ
ηασ α ποσιτιϖε ε⁄εχτ ον ωαγεσ οφ χοωορκερσ ωιτηιν οχχυπατιον, ανδ α νεγατιϖε ονε ον ωορκερσ ιν δι⁄ερεντ οχχυπατιονσ.
19Τηε αναλψσισ δοεσ νοτ εµπλοψ µανυαλ ορ αυτοµατεδ ρουτινεσ το γρουπ ναµεσ οφ λικελψ−ιδεντιχαλ �ρµσ σινχε τηισ χουλδ αλσο

γενερατε µεασυρεµεντ ερρορ. Ινστεαδ, ωε τακε ονλψ µινιµαλ στεπσ το ηαρµονιζε �ρµ ναµεσ ανδ ρελψ πριµαριλψ ον τηε ινφορµατιον
προϖιδεδ ιν τηε Η−1Β δατα.
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στυδψ αρε ρεµοϖεδ φροµ τηε δατασετ. Τηισ δραστιχαλλψ ρεδυχεσ τηε νυµβερ οφ οβσερϖατιονσ βψ αβουτ τωο−

τηιρδσ. Ιντερεστινγλψ, ηοωεϖερ, τηε µαιν τριπλε−δι⁄ερενχε ποιντ εστιµατε (
7;Νεωσ) ρισεσ ιν µαγνιτυδε ανδ

σιγνι�χανχε. Τηε φορ−προ�τ ωαγε πρεµιυµ ινχρεασεδ βψ 5.9% χοµπαρεδ το τηε πριορ ψεαρ ωηεν �ρµσ λεαρνεδ

αβουτ αχυτε Η−1Β σχαρχιτψ νεαρ Μαψ 2006. Αλσο ιντερεστινγ, τηε τριπλε−δι⁄ερενχε ποιντ εστιµατε φορ τηε ποστ−

νεωσ περιοδ (
7;Ποστ) φαλλσ ιν µαγνιτυδε ανδ ισ νεαρ ζερο, συγγεστινγ τηατ τηε φορ−προ�τ πρεµιυµ παιδ το νεω

Η−1Β ωορκερσ ωιτη αδϖανχεδ δεγρεεσ ιν λατε ϑυνε ωερε χοµπαραβλε αµονγ ηιρεσ φορ �σχαλ ψεαρσ 2006 ανδ

2007. Τηε χυµυλατιϖε φορ−προ�τ ωαγε πρεµιυµ ωασ 3.8% ηιγηερ ιν τηε λαττερ ψεαρ.

Χολυµν (6) πρεσεντσ ρεσυλτσ φορ εσταβλισηεδ Η−1Β ωορκερσ ωιτηουτ αδϖανχεδ ΥΣ δεγρεεσ. Ιν τηισ χασε,

τριπλε δι⁄ερενχε ποιντ εστιµατεσ φορ βοτη 
7;Νεωσ ανδ 7;Ποστ αππεαρ το βε πρεχισελψ−εστιµατεδ ζεροσ. Υνλικε

ιν τηε βασελινε σπεχι�χατιον, ρεγρεσσιονσ ωιτη �ρµ �ξεδ ε⁄εχτσ �νδ νο εϖιδενχε φορ α χυµυλατιϖε δεχλινε ιν

τηε φορ−προ�τ ωαγε πρεµιυµ παιδ το τηεσε ωορκερσ.

Ασ νοτεδ, τηε ρεγρεσσιονσ ιν Χολυµνσ (3) ανδ (6) εξχλυδεδ �ρµσ ηιρινγ φεωερ τηαν 50 Η−1Β ωορκερσ ιν

�σχαλ ψεαρσ 2006 ανδ 2007. Τηε χηοιχε οφ τηισ σπεχι�χ χυτο⁄ ϖαλυε ωασ αρβιτραρψ βυτ λαργελψ ινχονσεθυεντιαλ.

Φιγυρε 5 ιλλυστρατεσ τηισ βψ δισπλαψινγ τηε ποιντ εστιµατεσ ανδ στανδαρδ ερρορ βανδσ οφ 
7;Νεωσ υσινγ δι⁄ερεντ

τηρεσηολδ ϖαλυεσ φορ �ρµ εξχλυσιον. Τηε λεφτ πανελ πρεσεντσ εστιµατεσ φορ νεω Η−1Β ωορκερσ ωιτη αν αδϖανχεδ

ΥΣ δεγρεε; τηε ριγητ ισ φορ εσταβλισηεδ Η−1Β ωορκερσ ωιτηουτ ονε. Ρεγρεσσιονσ αρε περφορµεδ υσινγ δι⁄ερεντ

χυτο⁄ ϖαλυεσ ιν ινχρεµεντσ οφ �ϖε ανδ δισπλαψεδ ον τηε ηοριζονταλ αξεσ. ςαλυεσ φορ 
7;Νεωσ αρε ον τηε ϖερτιχαλ

αξεσ. Αµονγ νεω ηιρεσ ωιτη αδϖανχεδ ΥΣ δεγρεεσ, ποιντ εστιµατεσ ηοϖερ νεαρ 5% ανδ αρε υσυαλλψ σιγνι�χαντ

ατ α 90% σιγνι�χανχε λεϖελ. Αµονγ εσταβλισηεδ Η−1Β λαβορ, ποιντ εστιµατεσ αρε αλωαψσ νεαρ ζερο ανδ νεϖερ

χλοσε το βεινγ σιγνι�χαντ. Αλτογετηερ, ρεγρεσσιονσ αχχουντινγ φορ τηε ιν�υενχε οφ �ρµ βεηαϖιορ συππορτ

βασελινε χονχλυσιονσ. Νεαρ τηε δατε οφ λαστ ρεχειπτ φορ γενεραλ Η−1Β ωορκερσ, �ρµσ συβστιτυτεδ τοωαρδ νεω

Η−1Β ωορκερσ ωιτη αδϖανχεδ ΥΣ δεγρεεσ ασ εϖιδενχεδ βψ ηιγηερ ωαγε ο⁄ερσ. Ωε �νδ νο εϖιδενχε τηατ �ρµσ

συβστιτυτεδ τοωαρδ εσταβλισηεδ Η−1Β ωορκερσ.

5.3 Εϖεντ Στυδψ

Μαψ 26 ισ νοτ αν αρβιτραριλψ−χηοσεν �µαγιχ� δαψ συχη τηατ νεω Η−1Β εµπλοψεεσ οφ φορ−προ�τ �ρµσ ρανδοµλψ

εαρνεδ ηιγηερ πρεµιυµσ νεαρ τηατ δατε φορ ΦΨ 2007 χοµπαρεδ το ΦΨ 2006. Ρατηερ, ιτ ωασ τηε λαστ δατε οφ
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ρεχειπτ φορ ΦΨ 2007 ονλψ. Ρεγρεσσιονσ ιν Ταβλεσ 2−4 ωερε σπλιτ ιντο τηρεε περιοδσ βεχαυσε δατα συµµαριεσ

συγγεστεδ α φορ−προ�τ ωαγε πρεµιυµ νεαρ τηατ δατε τηατ λατερ συβσιδεδ. Ασ αν αλτερνατιϖε αππροαχη το

εστιµατινγ τηε ε⁄εχτσ οφ Η−1Β σχαρχιτψ, ονε χουλδ ινστεαδ εµπλοψ α µορε �εξιβλε τριπλε−δι⁄ερενχε εϖεντ στυδψ

φραµεωορκ. Τηισ συβσεχτιον πυρσυεσ τηισ αππροαχη βψ εστιµατινγ τηε ωεεκ−βψ−ωεεκ φορ−προ�τ ϖερσυσ νον−

προ�τ ωαγε πρεµιυµ ιν ΦΨ 2007 ρελατιϖε το τηε σαµε ωεεκ ιν 2006. Τηισ µετηοδολογψ αλσο σερϖεσ, ιν ε⁄εχτ,

το προϖιδε α σορτ οφ φαλσι�χατιον τεστ εξαµινινγ ωηετηερ Μαψ 26 µαρκσ αν αππροπριατε δελινεατιον ποιντ φορ

δι⁄ερεντ ουτχοµεσ αχροσσ τηε τωο ψεαρσ.

∆ε�νε ! ασ τηε νυµβερ οφ ωεεκσ πρε ορ ποστ Μαψ 26 συχη τηατ Μαψ 26 ισ τηε λαστ δαψ οφ ωεεκ ! = 0:

Απριλ 1−7 χονστιτυτεσ τηε �ρστ ωεεκ, ! = �7. Εθυατιον (8) τηεν αλτερσ τηε τριπλε−δι⁄ερενχε σπεχι�χατιον ιν

(7) το αλλοω ωεεκ−βψ−ωεεκ χοε′χιεντσ.

λν(ωαγεκιϕτ) = κ
0
+ κ

1
� Φ07τ + 

κ
2
� Φορπροφιτκιϕτ +

Ξ

!=�7

κ
3;! � ωεεκ! (8)

+
Ξ

!=�7

κ
4;! � ωεεκ! � Φορπροφιτ

κ
ιϕτ

+
Ξ

!=�7

κ
5;! � ωεεκ! � Φ07τ

+κ
6
� Φορπροφιτκιϕτ � Φ07τ

Ξ

!=�7

κ
7;! � ωεεκ! � Φορπροφιτ

κ
ιϕτ � Φ07τ

+�κ �Ξιϕτ + �
κ
τ � δατετ + ∀

κ
ιϕτ

Τηε µοδελ ιν (8) ισ αναλογουσ το τηε πριορ σπεχι�χατιον ιν (7), βυτ ιτ ρεπλαχεσ βροαδλψ−αγγρεγατεδ περιοδ

ινδιχατορσ (Νεωσ ανδ Ποστ) ωιτη ωεεκ−βψ−ωεεκ δυµµψ ϖαριαβλεσ (συβσχριπτεδ βψ !). Τηε πρεσενχε οφ δατε

�ξεδ ε⁄εχτσ ωιλλ αβσορβ αλλ 
1
, 

3
, ανδ 

5
τερµσ. 

2
ισ χολινεαρ ωιτη τηε 

4;! τερµσ, ανδ 6 ισ χολινεαρ ωιτη τηε


7;! τερµσ. Τηε ϖεχτορ οφ 7;! ϖαλυεσ ρεπρεσεντσ τηε ωεεκ−σπεχι�χ φορ−προ�τ ϖερσυσ νον−προ�τ ωαγε πρεµιυµ

ιν ΦΨ 2007 ρελατιϖε το 2006. Τηοσε ποιντ εστιµατεσ ανδ χον�δενχε ιντερϖαλσ αρε δισπλαψεδ ιν Φιγυρεσ 6 ανδ

7. Στανδαρδ ερρορσ αρε χλυστερεδ βψ χουντρψ οφ βιρτη.

Τηε λεφτ πανελ οφ Φιγυρε 6 ινχλυδεσ τηε φυλλ σαµπλε οφ νεω Η−1Β ωορκερσ ωιτη αδϖανχεδ ΥΣ δεγρεεσ.

Ρεσυλτσ αρε σιµιλαρ το τηε βασελινε αναλψσισ οφ Ταβλε 2, Χολυµν (2). Τηε φορ−προ�τ ωαγε πρεµιυµ ιν ΦΨ
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2007 ρελατιϖε το τηε σαµε ωεεκ ιν ΦΨ 2006 ωασ σιγνι�χαντλψ ποσιτιϖε βεγιννινγ τωο ωεεκσ βεφορε Μαψ 26

ανδ ενδινγ τηρεε ωεεκσ αφτερ.20 Τηε αϖεραγε νεω Η−1Β ωορκερ ωιτη αν αδϖανχεδ ΥΣ δεγρεε σαω α 3.10%

ινχρεασε ιν τηε φορ−προ�τ ωαγε πρεµιυµ ιν ΦΨ 2007 ρελατιϖε το 2006. Τηε ριγητ πανελ ινχλυδεσ �ρµ �ξεδ

ε⁄εχτσ ανδ εξχλυδεσ �ρµσ ηιρινγ φεωερ τηαν 50 τοταλ Η−1Β ωορκερσ δυρινγ τηε περιοδ. Τηε γενεραλ σηαπε οφ

τηε γραπη µατχηεσ τηατ οφ τηε λεφτ πανελ, τηουγη ωιτη α �αττερ προ�λε λεαδινγ υπ το Μαψ 26 ανδ λεσσ εϖιδενχε

φορ σιγνι�χαντ χοε′χιεντσ.

Φιγυρε 7 δισπλαψσ εστιµατεσ φορ εσταβλισηεδ Η−1Β ωορκερσ ωιτηουτ αν αδϖανχεδ ΥΣ δεγρεε. Ρεσυλτσ χοντραστ

ωιτη τηοσε οφ νεω Η−1Β ωορκερσ. Τηε φορ−προ�τ ωαγε πρεµιυµ ιν ΦΨ 2007 ισ στατιστιχαλλψ ινδιστινγυισηαβλε

φροµ τηατ οφ 2006 ιν αλλ βυτ ονε ωεεκ. Ποιντ εστιµατεσ υσινγ τηε φυλλ σαµπλε (λεφτ πανελ) αρε γενεραλλψ νεγατιϖε,

χυλµινατινγ ιν α 2.2% δεχλινε ιν τηε αϖεραγε φορ−προ�τ ωαγε πρεµιυµ ιν 2007. Εστιµατεσ υσινγ �ρµ �ξεδ

ε⁄εχτσ ανδ τηε µορε λιµιτεδ σαµπλε οφ εµπλοψερσ χοντινυε το χλυστερ χλοσελψ αρουνδ ζερο. Ωε σεε νο εϖιδενχε

τηατ �ρµσ συβστιτυτεδ τοωαρδ εσταβλισηεδ Η−1Β ωορκερσ φορ ΦΨ 2007 ρελατιϖε το 2006.

6 Χονχλυσιονσ

Χαπσ ον τηε νυµβερ οφ νεω Η−1Β ωορκερσ τηατ φορ−προ�τ �ρµσ αρε αλλοωεδ το ηιρε ωερε ρεαχηεδ βεφορε τηε

σταρτ οφ τηε �σχαλ ψεαρ φορ ΦΨσ 2006 τηρουγη 2009 ανδ 2014 τηρουγη τοδαψ. Τηατ σχαρχιτψ χουλδ χηανγε

τηε ϖαλυε οφ Η−1Β ωορκ στατυσ. Ωηερεασ µοστ αναλψσεσ οφ τηε Η−1Β προγραµ φοχυσ ον ηοω ιµµιγραντσ

α⁄εχτ νατιϖε−βορν λαβορ, τηισ παπερ ινστεαδ ασσεσσεσ ηοω Η−1Β λιµιτσ α⁄εχτ τηε ωαγε ο⁄ερσ εξτενδεδ το

Η−1Β ωορκερσ τηεµσελϖεσ. Ιτ υσεσ τριπλε−δι⁄ερενχε ανδ εϖεντ−στυδψ φραµεωορκσ τηατ εξπλοιτ τηρεε σουρχεσ

οφ ϖαριατιον. Φιρστ, Η−1Β χαπσ αππλψ το εµπλοψεεσ οφ φορ−προ�τ �ρµσ βυτ νοτ το χολλεγεσ, υνιϖερσιτιεσ, ανδ

νον−προ�τ ρεσεαρχη ινστιτυτιονσ, τηερεβψ σεγµεντινγ τηε µαρκετ ιντο τωο σεχτορσ. Σεχονδ, Η−1Β δεµανδ ωασ

ηιγη ιν �σχαλ ψεαρσ 2006 ανδ 2007, βυτ ωασ παρτιχυλαρλψ αχυτε ιν τηε λαττερ ψεαρ. Τηιρδ, ρεγρεσσιονσ εξπλοιτ

δι⁄ερενχεσ ιν ϕοβ ο⁄ερσ τηρουγηουτ τηε ψεαρ. Τηε λαστ δατε οφ ρεχειπτ οχχυρρεδ ον Μαψ 26, 2006 φορ ΦΨ 2007

� µυχη εαρλιερ τηαν φορ τηε πρεϖιουσ ψεαρ. Ρεγρεσσιονσ εξαµινε ωηετηερ ηιρινγ βεηαϖιορσ αρουνδ τηατ δαψ

ωερε δι⁄ερεντ αχροσσ τηεσε ψεαρσ.

Τηε αναλψσισ ιδεντι�εσ σιγνι�χαντ ωαγε εστιµατεσ ιµπλψινγ τηατ µαρκετ φορχεσ πλαψ α ρολε ιν δετερµινινγ Η−

20Σπεχι�χαλλψ, εστιµατεσ αρε σιγνι�χαντ ατ 10% τωο ωεεκσ βεφορε ανδ αφτερ, σιγνι�χαντ ατ 5% ονε ωεεκ βεφορε ανδ αφτερ, ανδ
σιγνι�χαντ ατ 1% τηρεε ωεεκσ αφτερ Μαψ 26. Εστιµατεσ αρε ινσιγνι�χαντλψ δι⁄ερεντ φροµ ζερο δυρινγ τηε ωεεκ οφ Μαψ 26.
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1Β ωαγε ο⁄ερσ. Ιµπορταντλψ, Η−1Β σχαρχιτψ ηαδ ηετερογενουσ ε⁄εχτσ αχροσσ δι⁄ερεντ γρουπσ οφ Η−1Β ωορκερσ.

Ασ νεω Η−1Β ωορκερσ ωιτηουτ αδϖανχεδ δεγρεεσ βεχαµε υναϖαιλαβλε, �ρµσ συβστιτυτεδ τοωαρδ νεω Η−1Β

ωορκερσ ωιτη αδϖανχεδ δεγρεεσ ιν τηε φορµ οφ ο⁄ερινγ ηιγηερ ωαγεσ. Τηεψ διδ νοτ, ηοωεϖερ, εξτενδ ηιγηερ

ωαγε ο⁄ερσ το εσταβλισηεδ Η−1Β ωορκερσ ωιτηουτ αδϖανχεδ ΥΣ δεγρεεσ. Τηισ χουλδ βε βεχαυσε εσταβλισηεδ

ωορκερσ χοµπλεµεντ νεω Η−1Β ηιρεσ, ορ ιτ χουλδ βε δυε το ινστιτυτιοναλ χονστραιντσ τηατ λιµιτ ϕοβ µοβιλιτψ

οφ εσταβλισηεδ ωορκερσ. Ιν ανψ χασε, αττεµπτσ το αλτερ φυτυρε ιν�οωσ οφ νεω Η−1Β λαβορ σηουλδ βε εξπεχτεδ

το ηαϖε α ϖαριεδ ιµπαχτ αχροσσ φορειγν ωορκερσ.
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Α Αππενδιξ

Α.1 Ωαγε Χορρελατιονσ αχροσσ Αχαδεµιχ Φιελδσ οφ Στυδψ

Τηε 2010−2012 ΑΧΣ21 προϖιδεσ δατα ον ϖαριαβλεσ τηατ φαχιλιτατε τηε χοµπαρισον οφ αϖεραγε (λογ) ωαγεσ παιδ

το φορ−προ�τ ανδ νον−προ�τ ωορκερσ βψ πριµαρψ αχαδεµιχ �ελδ οφ στυδψ. Ινδιϖιδυαλσ ινχλυδεδ αρε νατιϖε−βορν

χιϖιλιαν εµπλοψεεσ, αγε 18−65, ωηο δο νοτ ρεσιδε ιν γρουπ θυαρτερσ, ανδ ωηο ηαϖε οβταινεδ α βαχηελορ�σ δεγρεε

ορ µορε εδυχατιον ανδ αρε νοτ χυρρεντλψ ενρολλεδ ιν σχηοολ. Τηε σαµπλε ισ φυρτηερ ρεστριχτεδ το ινδιϖιδυαλσ

ωορκινγ φορ πριϖατε φορ−προ�τ ορ νον−προ�τ οργανιζατιονσ. Φιγυρε Α1 δισπλαψσ α σιµπλε βιϖαριατε σχαττερ πλοτ

οφ αϖεραγε ωαγεσ παιδ βψ �ελδ οφ στυδψ. ΣΤΕΜ δεγρεεσ αρε µαρκεδ ωιτη αν Ξ; νον−ΣΤΕΜ δεγρεεσ αρε µαρκεδ

ωιτη αν Ο.22 Α λινε οφ βεστ �τ αχροσσ αλλ �ελδσ οφ στυδψ ρεϖεαλσ τηατ α 1% ινχρεασε ιν τηε ωαγε παιδ το φορ−προ�τ

ωορκερσ ισ ασσοχιατεδ ωιτη α 0.79% ινχρεασε ιν ωαγεσ παιδ το νον−προ�τ εµπλοψεεσ ωιτη τηε σαµε �ελδ οφ

στυδψ. Τηε χοε′χιεντ ισ σιγνι�χαντλψ δι⁄ερεντ φροµ βοτη ζερο ανδ ονε.

Μορε σψστεµατιχ συππορτ φορ τηε χλαιµ τηατ µαρκετ φορχεσ α⁄εχτ ωαγεσ παιδ βψ νον−προ�τ �ρµσ ισ αϖαιλαβλε

ιν τηε λιτερατυρε ον αχαδεµιχ λαβορ µαρκετσ. Ελλισον (2010), Ηαµερµεση, ανδ Πφανν (2011), ανδ Ηιλµερ,

Ηιλµερ, ανδ Ρανσοµ (2012) αρε αµονγ ρεχεντ αυτηορσ ωηο ηαϖε φουνδ τηατ αχαδεµιχ ωαγεσ αρε α⁄εχτεδ

βψ τηε θυαντιτψ ανδ/ορ θυαλιτψ οφ πυβλιχατιονσ (αµονγ οτηερ φαχτορσ), ωηιλε Κατζ (1973) προϖιδεδ αν εαρλψ

στυδψ δοχυµεντινγ ωαγε ϖαριατιον αχροσσ αχαδεµιχ δεπαρτµεντσ. Αλτηουγη ιτ ισ νοτ χερταιν τηατ θυοτασ

ωουλδ α⁄εχτ φορ−προ�τ ανδ νον−προ�τ Η−1Β ωαγεσ σιµιλαρλψ, ιτ ισ ρεασσυρινγ το κνοω τηατ αχαδεµιχ ωαγεσ

ρε�εχτ ρετυρνσ το σκιλλσ ανδ αρε ιν�υενχεδ βψ µαρκετ πρεσσυρεσ.

21Ρυγγλεσ ετ αλ. (2015).
22Εχονοµιχσ ισ τηε ηιγηεστ−εαρνινγ νον−ΣΤΕΜ δεγρεε ιν τηε φορ−προ�τ σεχτορ; αχτυαριαλ σχιενχε (α βυσινεσσ δεγρεε) ισ τηε

ηιγηεστ−εαρνινγ νον−ΣΤΕΜ δεγρεε ιν τηε νον−προ�τ σεχτορ.
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Table 1: Final Receipt Date by Fiscal Year 

  General Advanced Degree 

Fiscal Year Final Receipt Date 

Days in Filing 

Period Final Receipt Date 

Days in Filing 

Period 

2004 February 17, 2004 323 NA NA 

2005 October 1, 2004 184 Not Reached 548 

2006 August 10, 2005 132 January 17, 2006 292 

2007 May 26, 2006 56 July 26, 2006 97 

2008* April 3, 2007 3 April 30, 2007 30 

2009* April 7, 2008 7 April 7, 2008 7 

2010 December 21, 2009 265 July 9, 2009 100 

2011 January 26, 2011 301 December 22, 2010 266 

2012 November 22, 2011 236 October 19, 2011 202 

2013 June 11, 2012 72 June 7, 2012 68 

2014* April 5, 2013 5 April 5, 2013 5 

2015* April 7, 2014 7 April 7, 2014 7 

2016* April 7, 2015 7 April 7, 2015 7 

2017* April 7, 2016 7 April 7, 2016 7 

2018* April 7, 2017 7 April 7, 2017 7 

2019* April, 6 2018 6 April, 6 2018 6 

 

*Indicates fiscal years in which all cap-bound H-1Bs were allocated by lottery. 
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Table 2: ln(Wage), New H-1B Workers with Advanced US Degrees 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

Omitted Workers: NA NA 
Countries with H-1B 

Alternatives 
Indian-
Born 

Computer-Related 
Occupations 

Date Fixed Effects: No Yes Yes Yes Yes 

            

News Period * For-Profit * FY07 0.047* 0.050* 0.056* 0.065* 0.058** 

  (0.025) (0.027) (0.029) (0.037) (0.029) 

Post News Period * For-Profit * FY07 -0.033 -0.040 -0.042* -0.017 -0.035 

  (0.020) (0.025) (0.025) (0.025) (0.024) 

For-Profit * FY07 0.052*** 0.037* 0.036 0.020 0.036* 

  (0.019) (0.022) (0.023) (0.028) (0.021) 

News Period * For-Profit 0.008 0.008 0.014 0.010 0.020 

  (0.014) (0.015) (0.015) (0.019) (0.016) 

Post News Period * For-Profit 0.038*** 0.035*** 0.041*** 0.039*** 0.047*** 

  (0.012) (0.011) (0.011) (0.015) (0.012) 

For-Profit Firm 0.223*** 0.227*** 0.223*** 0.220*** 0.230*** 

  (0.020) (0.019) (0.021) (0.024) (0.025) 

            

Average ∆ln(w),  
For-Profit in FY 2007 

0.053*** 0.036*** 0.036*** 0.033*** 0.040*** 

            

Observations 49,365 49,365 47,420 29,991 34,855 

R-squared 0.332 0.341 0.334 0.363 0.354 

 

News period = one week before through three weeks after May 26. Post-news period = more than three weeks after May 26. All models include 

indicators for educational attainment, field of study, age, birthplace, occupation, and metropolitan area. Column (1) also includes indicators for 

News Period, Post News Period, and Fiscal Year 2007, plus interactions between News and Post with 2007. Standard errors cluster on country of 

birth. Cluster-robust standard errors in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10 
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Table 3: ln(Wage), Established H-1B Workers without Advanced US Degrees 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

Omitted Workers: NA NA 
Countries with H-1B 

Alternatives 
Indian-
Born 

Computer-Related 
Occupations 

Date Fixed Effects: No Yes Yes Yes Yes 

            

News Period * For-Profit * FY07 -0.021 -0.019 -0.016 -0.014 -0.017 

  (0.016) (0.016) (0.019) (0.020) (0.017) 

Post News Period * For-Profit * FY07 -0.015 -0.013 -0.013 0.006 -0.011 

  (0.021) (0.021) (0.024) (0.019) (0.023) 

For-Profit * FY07 -0.008 -0.008 -0.011 -0.022 -0.001 

  (0.019) (0.019) (0.022) (0.016) (0.023) 

News Period * For-Profit 0.060*** 0.060*** 0.060*** 0.058*** 0.062*** 

  (0.014) (0.014) (0.016) (0.017) (0.014) 

Post News Period * For-Profit -0.012 -0.015 -0.015 -0.015 -0.018 

  (0.011) (0.012) (0.012) (0.014) (0.014) 

For-Profit Firm 0.283*** 0.284*** 0.282*** 0.289*** 0.310*** 

  (0.024) (0.024) (0.027) (0.029) (0.028) 

            

Average ∆ln(w),  
For-Profit in FY 2007 

-0.021*** -0.020*** -0.022*** -0.019*** -0.011 

            

Observations 148,112 148,112 135,660 78,719 75,556 

R-squared 0.330 0.334 0.323 0.384 0.366 

 

News period = one week before through three weeks after May 26. Post-news period = more than three weeks after May 26. All models include 

indicators for educational attainment, field of study, age, birthplace, occupation, and metropolitan area. Column (1) also includes indicators for 

News Period, Post News Period, and Fiscal Year 2007, plus interactions between News and Post with 2007. Standard errors cluster on country of 

birth. Cluster-robust standard errors in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10 
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Table 4: ln(Wage), Firm Controls 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Sample: New Advanced Degree Hires Established Workers, No Adv. Degree 

Omitted Workers: NA 
Offshoring 

Firms 
Firms Hiring 
<50 H-1Bs 

NA 
Offshoring 

Firms 
Firms Hiring 
<50 H-1Bs 

Firm Fixed Effects: No No Yes No No Yes 

            

News Period * For-Profit * FY07 0.050* 0.055* 0.059** -0.019 -0.019 0.002 

  (0.027) (0.028) (0.027) (0.016) (0.017) (0.028) 

Post News Period * For-Profit * FY07 -0.040 -0.039 -0.004 -0.013 -0.015 -0.002 

  (0.025) (0.026) (0.029) (0.021) (0.021) (0.015) 

For-Profit * FY07 0.037* 0.035 0.018 -0.008 -0.004 0.003 

  (0.022) (0.022) (0.020) (0.019) (0.020) (0.016) 

News Period * For-Profit 0.008 0.007 -0.016 0.060*** 0.062*** -0.000 

  (0.015) (0.015) (0.023) (0.014) (0.015) (0.011) 

Post News Period * For-Profit 0.035*** 0.036*** 0.037*** -0.015 -0.014 -0.003 

  (0.011) (0.011) (0.013) (0.012) (0.011) (0.014) 

For-Profit Firm 0.227*** 0.222***   0.284*** 0.280***   

  (0.019) (0.019)   (0.024) (0.023)   

              

Average ∆ln(w), For-Profit in FY 2007 0.036*** 0.035*** 0.038*** -0.020*** -0.017** -0.004 

              

Observations 49,365 48,558 18,229 148,112 137,301 55,092 

R-squared 0.341 0.343 0.665 0.334 0.341 0.625 

 

News period = one week before through three weeks after May 26. Post-news period = more than three weeks after May 26. All models include 

date fixed effects and indicators for educational attainment, field of study, age, birthplace, occupation, and metropolitan area. Standard errors 

cluster on country of birth. Cluster-robust standard errors in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10 
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Figure 1: Cumulative Moving Average Wage, New H-1B Workers with an Advanced US Degree 

 

Figures represent cumulative average wages – relative to the average wage paid to new H-1B workers with an Advanced US Degree in Fiscal Year 

(FY) 2006 – after accounting for age, education, field of study, occupation, birth country, and city of residence. May 26, 2006 was the last date of 

receipt for general H-1B applications in FY 2007. July 26, 2006 was the last date of receipt for advanced US degree applications in FY 2007. 
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Figure 2: Cumulative Moving Average Wage, Established H-1B Workers without an Advanced US Degree 

 

Figures represent cumulative average wages – relative to the average wage paid to established H-1B workers without an Advanced US Degree in 

Fiscal Year (FY) 2006 – after accounting for age, education, field of study, occupation, birth country, and city of residence. May 26, 2006 was the 

last date of receipt for general H-1B applications in FY 2007. July 26, 2006 was the last date of receipt for advanced US degree applications in FY 

2007. 
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Figure 3: Week-by-Week For-Profit Wage Premium, New H-1Bs with an Advanced US Degree 

 

Left panel displays week-by-week differences in the for-profit wage premium paid to H-1B workers as described by the methodology in the text. 

The right panel displays the gap in this premium between fiscal year (FY) 2006 and 2007, plus a two-standard-error band. May 26, 2006 was the 

last date of receipt for general H-1Bs in FY 2007. 
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Figure 4: Week-by-Week For-Profit Wage Premium, Established H-1Bs without an Advanced US Degree 

 

Left panel displays week-by-week differences in the for-profit wage premium paid to H-1B workers as described by the methodology in the text. 

The right panel displays the gap in this premium between fiscal year (FY) 2006 and 2007, plus a two-standard-error band. May 26, 2006 was the 

last date of receipt for general H-1Bs in FY 2007. 
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Figure 5: Robustness of News-Period Triple Difference Estimates to Firm Exclusions 

 

Figures display γ7,News triple difference coefficients and standard error bands for News Period * For-Profit * FY07. Estimates come from 

regressions excluding firms that hire fewer than the number of H-1B workers indicated on the horizontal axis. News period = one week before 

through three weeks after May 26. All models include date and firm fixed effects and indicators for educational attainment, field of study, age, 

birthplace, occupation, and metropolitan area. Standard errors cluster on country of birth.  
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Figure 6: Event Study Results, New H-1Bs with an Advanced US Degree 

 

Graphs display week-by-week event study coefficients for the for-profit wage premium in fiscal year (FY) 2007 relative to 2006. The left panel 

provides baseline results for the whole sample of new H-1B workers with advanced US degrees; the right panel includes firm fixed effects but 

excludes firms with fewer than 50 H-1B hires over the period. The methodology is described in the text. May 26, 2006 was the last date of 

receipt for general H-1B applications in FY 2007. 
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Figure 7: Event Study Results, Established H-1Bs without an Advanced US Degree 

 

Graphs display week-by-week event study coefficients for the for-profit wage premium in fiscal year (FY) 2007 relative to 2006. The left panel 

provides baseline results for the whole sample of established H-1B workers without advanced US degrees; the right panel includes firm fixed 

effects but excludes firms with fewer than 50 H-1B hires over the period. The methodology is described in the text. May 26, 2006 was the last 

date of receipt for general H-1B applications in FY 2007. 
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Appendix Figure A1: Wages by Field of Study and Employer Type 
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