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Samenvattingg (Summary in Dutch) 

Terwijll  Europa een steeds belangrijker bestemming voor internationale immigratie wordt, 

laaitt de discussie over een effectief immigratiebeleid op. Pleidooien voor een restrictiever 

immigratiebeleidd zijn veelal ingegeven door de gedachte dat immigratie negatieve effecten 

heeftt op de arbeidsmarktpositie van vooral laag geschoolde autochtone werknemers. Dit 

proefschriftt bestudeert de absorptiecapaciteit van de arbeidsmarkt in drie Europese landen: 

Nederland,, het Verenigd Koningrijk (VK) en Noorwegen. Het proefschrift bestaat uit twee 

delen.. Het eerste deel bestudeert het effect van immigratie op de lonen in genoemde drie 

landen.. Het tweede deel analyseert de positie van etnische minderheden op de Nederlandse 

arbeidsmarkt,, en in het bijzonder op de Amsterdamse arbeidsmarkt. 

Hett eerste deel schetst de mondiale (arbeids-)migratie in breder economisch perspectief. 

Hoofdstukk 2 gaat in op de determinanten van mondiale migratiestromen. Daarbij worden 

traditionelee economische theorieën over internationale handel en de mobiliteit van 

productiefactorenn kritisch onder de loep genomen. Daarnaast worden de beperkingen van 

hett empirische onderzoek naar immigratie bediscussieerd. Alhoewel immigratie niet los 

gezienn kan worden van internationale handel en kapitaalstromen, ontbreekt op dit moment 

eenn bruikbaar theoretische kader. Bovendien ontbreken adequate empirische gegevens. 

Medee daarom hebben arbeidsmarkteconomen zich in hun onderzoek voornamelijk gericht 

opp de arbeidsmarkteffecten voor ontvangende landen. Om dezelfde reden zullen ook in dit 

proefschriftt de effecten voor de emigratielanden buiten beschouwing worden gelaten. 

Inn de economische theorie wordt de omvang van het effect van immigratie op de 

arbeidsmarktt gemeten door middel van substitutie- en complementariteit-elasticiteiten 

tussenn immigranten en andere werknemers. In hoofdstuk 3 wordt het veel geciteerde model 

vann Altonji & Card (1991) uitgebreid. Met het uitgebreide model wordt het effect 

gesimuleerdd van een hypothetische immigratiegolf van 10% van de binnenlandse 

arbeidsreserve.. Daarbij is gebruik gemaakt van twee alternatieve decomposities van de 

werkendee (autochtone) beroepsbevolking, te weten sekse en scholingsniveaus naar laag, 

middelbaarr en hoog. Vervolgens is ingegaan op twee econometrische methoden om de 

reactiee van lonen op toenemende immigratie te meten: 1) het schatten van loonfuncties en 

2)) een schatting van de translog productiefuncties. Beide methoden hebben uiteenlopende 

voor-- en nadelen. Het gebruik van beide methoden levert het meest betrouwbare resultaat 

op. . 
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Inn de hoofdstukken 4 tot en met 7 worden beide methoden toegepast op de drie landen. De 

reikwijdtee van dit onderzoek is bepaald door de beperkte beschikbaarheid van de relevante 

gegevenss in Nederland. De analyses zijn gebaseerd op gegevens van 1997. De schattingen 

leidenn tot de conclusie dat het effect van immigratie op de lonen van autochtone 

werknemerss zeer gering is in vergelijking met de bevindingen van eerder onderzoek in 

traditionelee immigratielanden zoals VS en Canada, maar ook in vergelijking met de 

resultatenn voor Duitsland. Het effect op de lonen blijkt zowel positief als negatief. Het 

grootstee effect (zowel positief als negatief) is gevonden voor Noorwegen, waar een 

relatievee groot deel van de immigranten (meestal vluchtelingen) arriveerde in de jaren 

negentigg van de twintigste eeuw. Deze immigranten waren voornamelijk afkomstig was uit 

Oost-Europeaa en de ontwikkelingslanden. Het is opmerkelijk dat het effect op lonen vaker 

positieff  dan negatief is. Aangezien Noorwegen een relatief 'jong' immigratieland is in 

vergelijkingg met Nederland en het VK, lijk t het effect van immigratie in de loop der tijd te 

verdwijnenn door spreiding over de hele nationale economie via de mobiliteit van 

productiefactorenn (arbeid en kapitaal) en de handel. Daarnaast wijzen de uitkomsten erop 

datt de substitutie-elasticiteit tussen immigranten en autochtonen met hetzelfde nominale 

scholingsniveauu klein is. Dit suggereert dat andere factoren een belangrijkere rol spelen in 

hett bepalen van de substitutie-elasticiteit, zoals discriminatie, motivatie, kwaliteit van 

scholing,, land van herkomst, verblijfsduur. Zo zien we in Nederland een verschil in 

uitkomstenn voor Turken en Marokkanen, alhoewel deze twee groepen vaak vergelijkbaar 

wordenn geacht wat betreft hun immigratiegeschiedenis en scholingsniveau. De schattingen 

tonenn aan dat Turken in productie substitueerbaar zijn met autochtonen, terwijl 

Marokkanenn complementair lijken te zijn. Dit impliceert dat Marokkanen een positief 

effectt hebben op de lonen van autochtonen, terwijl dat effect bij Turken negatiefis. 

Hett voor Turken en Marokkanen verschillende resultaat - dat in eerste instantie 

controversieell  lijk t - wordt in het tweede deel van het proefschrift verder verklaard. In 

hoofdstukk 8 wordt ingegaan op de loonverschillen en de segregatie in flexibele banen onder 

achtt etnische groepen (naar sekse). Het grootste deel van de loonverschillen tussen zowel 

mannenn en vrouwen als tussen autochtonen en allochtonen is te verklaren uit waarneembare 

(productieve)) kenmerken van werknemers. Een aanzienlijk deel blijf t hierdoor echter 

onverklaard.. Dit niet te verklaren deel wordt in literatuur meestal toegeschreven aan 

discriminatie.. De in hoofdstuk 8 gepresenteerde schattingen wijzen erop dat 

loondiscriminatiee zich voordoet op grond van etnische afkomst en in mindere mate op 

grondd van geslacht. Niet alle groepen worden echter met die discriminatie geconfronteerd. 

Loondiscriminatiee treft vooral Marokkaanse mannen en vrouwen, gevolgd door Oost-
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Europesee en niet-Europese werknemers (man en vrouw). Werknemers uit de EU-landen 

wordenn nauwelijks gediscrimineerd op grond van hun afkomst. Vrouwelijke werknemers 

uitt de voormalige Nederlandse koloniën en de EU-landen, werkzaam op de Nederlandse 

arbeidsmarkt,, bezitten meer productieve capaciteiten dan autochtone werknemers, maar 

voorall  de eerste groep wordt gediscrimineerd. Ook mannelijke werknemers uit de 

voormaligee Nederlandse koloniën verdienen minder ten opzichte van autochtone mannen 

vanwegee discriminatie. Het is opmerkelijk dat werknemers afkomstig uit Turkije en EU-

landenn nauwelijks loondiscriminatie ervaren, terwijl vrouwelijke werknemers uit deze 

groepenn minder verdienen dan mannen uit dezelfde etnische groep vanwege discriminatie. 

Vervolgenss zien we dat parttime banen vooral door vrouwen worden bezet. Daarbij blijken 

Caribische,, Marokkaanse en Turkse vrouwen minder geneigd in parttime banen te werken 

dann autochtone vrouwen. Onder mannen blijken Oost Europese, Caribische en 

Marokkaansee mannen oververtegenwoordigd te zijn in parttime banen. Flexibele banen 

wordenn vooral bezet door Turkse vrouwen en Oost Europese werknemers (man en vrouw). 

Hoofdstukk 9 bestudeert de positie van allochtonen op de Amsterdamse arbeidsmarkt in 

vergelijkingg met de Nederlandse arbeidsmarkt. We laten zien dat de Amsterdamse 

arbeidsmarktt in de negentiger jaren werd gekenmerkt door aan de ene kant een relatief 

sterkee skill-upgrading binnen sectoren, en aan de andere kant door een toenemend aantal 

immigrantenn met relatieve lagere scholing. Dit proces resulteerde in een hogere 

werkloosheidd tijdens de recessie vanaf begin jaren tachtig in Amsterdam. De recente 

economischee groei deed de werkloosheid vanaf midden jaren negentig dalen. Niet iedereen 

profiteerdee echter van deze ontwikkeling. In vergelijking met het nationale niveau is in 

Amsterdamm de participatiegraad van vrouwen hoger en die van mannen lager. Het 

werkloosheidspercentagee in Amsterdam is traditioneel relatief hoog, met name onder laag 

geschooldenn en allochtonen. In 1999 verschilden in Amsterdam de werkloosheidskansen 

vann allochtone mannen niet van autochtone mannen (behalve onder Marokkaanse mannen), 

terwijll  op het nationale niveau de meeste allochtone groepen een hogere werkloosheidskans 

hebben,, behalve mannen afkomstig uit Westerse landen en Indonesië. Voor allochtone 

vrouwenn is het beeld omgekeerd. Zij hebben een hoger werkloosheidsrisico in Amsterdam 

dann op nationaal niveau. Vooral allochtone vrouwen die niet in Nederland geboren zijn 

hebbenn een lagere kans op een baan. De participatie- en werkloosheidskans van tweede 

generatiee allochtonen verschilt niet van die van autochtonen. Een uitzondering hierop 

vormenn Marokkanen. Het lijk t erop dat Marokkanen een significant lagere kans hebben op 

eenn baan ten opzichte van autochtonen, terwijl dit niet geldt voor Turken. 
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Dee resultaten wijzen erop dat Marokkanen geconfronteerd worden met discriminatie op de 

arbeidsmarktt en dat zij complementaire arbeid verrichten, terwijl Turken nauwelijks 

discriminatiee ondervinden en mogelijkerwijs concurreren met autochtonen. De indruk 

bestaatt dat het verslechterende imago van Marokkanen in de jaren negentig doorgewerkt 

heeftt in hun arbeidsmarktpositie. Zij worden waarschijnlijk geweerd van concurrerende 

banenn en verrichten vooral complementaire arbeid waarvoor autochtone werknemers 

weinigg belangstelling tonen. 

Dee economische theorie voorspelt dat immigratie een negatief effect heeft op de 

werkgelegenheidd in Europese landen omdat de lonen relatief star zijn in vergelijking met 

Angelsaksischee landen. Dit effect hoeft zich echter niet voor te doen als de 

immigratiestroomm zich niet direct transformeert tot een effectief arbeidsaanbod. Dit laatste 

iss vaak het geval in de Europese arbeidsmarkten. De meeste immigranten zijn vaker 

werklooss en hun arbeidsmarktparticipatie is relatief laag. Informele barrières functioneren 

alss de sluizen van de dijken in de Nederlandse polder die de nodige arbeidskrachten 

selectieff  toelaten. Tegelijkertijd leidt dit echter tot een ander negatief effect van immigratie. 

Inn de Europese welvaartstaten drukt immigratie wellicht niet de lonen of de 

werkgelegenheid,, maar belast immigratie het budget van de welvaartstaat vanwege een 

hogee mate van inactiviteit. 

Dezee mogelijke uitkomsten worden slechts vanuit theorie voorspeld, en vallen buiten de 

reikwijdtee van dit proefschrift. Dit betekent dat toekomstig onderzoek zich zou moeten 

richtenn op het effect van immigratie op de werkgelegenheid en op zowel de belemmerende 

alss de stimulerende factoren van transformatie van immigranten. Aangezien de 

samenstellingg van nieuwe immigranten continu varieert, is het vanuit het oogpunt van 

academischee onderzoek en beleidsimplicaties interessant om het effect van nieuwkomers te 

onderzoeken. . 



Thee Tinbergen Institute is the Institute for Economic Research, which was founded in 
19877 by the Faculties of Economics and Econometrics of the Erasmus Universiteit 
Rotterdam,, Universiteit van Amsterdam and Vrije Universiteit Amsterdam. The 
Institutee is named after the late Professor Jan Tinbergen, Dutch Nobel Prize laureate 
inn economics in 1969. The Tinbergen Institute is located in Amsterdam and 
Rotterdam.. The following books recently appeared in the Tinbergen Institute 
Researchh Series: 

220.. B.E. BAARSMA, Monetary valuation of environmental goods: Alternatives to 
contingentcontingent valuation. 

221.221. E.C. VAN DER SLUIS-DEN DIKKEN, Management learning and 
development:development: The role of learning opportunities and learning behavior in 
managementmanagement development and career success. 

222.. AJ.H. PELS, Airport economics and policy: Efficiency, competition and 
interactioninteraction with airlines. 

223.. B. VAN DER KLAAUW , Unemployment duration determinants and policy 
evaluation. evaluation. 

224.. F. MEDDA, The assembled city: Analyses of multiple urban dimensions. 
225.. A.F. TIEMAN, Evolutionary game theory and equilibrium selection. 
226.. R.R.P. KOUWENBERG, Dynamic asset liability management. 
227.. J.S. SIDHU, Organization mission, business domain orientation and 

performance:performance: A conceptual and empirical inquiry. 
228.. G. ROMIJN, Economic dynamics of Dutch construction. 
229.. M.C. VERSANTVOORT, Analysing labour supply in a life style perspective. 
230.. J.J.J. GROEN, Testing multi-country exchange rate models. 
231.. C.F.A. VAN WESENBEECK, How to deal with imperfect competition: 

introducingintroducing game-theoretical concepts in general equilibrium model of 
internationalinternational trade. 

232.. M.L. NDOEN, Migrants and entrepreneurial activities in peripheral Indonesia. 
AA socioeconomic model of profit-seeking behaviour. 

233.. L.A. GROG AN, Labour market transitions of individuals in eastern and western 
Europe. Europe. 

234.. E.G. VAN DE MORTEL, An institutional approach to transition processes. 
235.. P.H. VAN OIJEN, Essays on corporate governance. 
236.. H.M.M. VAN GOOR, Banken en industriefinanciering in de 19e eeuw. De 

relatierelatie tussen Mees en Stork, Van den Bergh gaat naar Engeland. 
237.. F.R.M. PORTRAIT, Long-term care services for the Dutch elderly. An 

investigationinvestigation into the process of utilization. 
238.. M. VAN DE VELDEN, Topics in correspondence analysis. 
239.. G. DRAISMA, Parametric and semi-parametric methods in extreme value 

theory. theory. 
240.. I.F.C. MULDER, Soil degradation in Benin: Farmers' perceptions and responses. 
241.. A.W. SALY, Corporate entrepreneurship. Antecedents and consequences of 

entrepreneurshipentrepreneurship in large established firms. 
242.. S. VAN VELZEN, Supplements to the economics of household behavior. 
243.. R.A, VAN DER GOOT, High performance linda using a class library. 
244.. E. KUIPER, The most valuable of all Capital. A gender reading of economic texts. 
245.. P. KLIJNSMIT, Voluntary corporate governance disclosures; An empirical 

investigationinvestigation of UK practices. 
246.. P.J.G. TANG, Essays on economic growth and imperfect markets. 
247.. H. HOOGEVEEN, Risk and insurance in rural Zimbabwe. 
248.. A.J. VAN DER VLIST, Residential mobility and commuting. 
249.. G.E. BIJWAARD, Rank estimation of duration models. 



250.. A.B. BERKELAAR, Strategie asset allocation and asset pricing. 
251.. B.J. VAN PRAAG, Earnings management; Empirical evidence on value 

relevancerelevance and income smoothing. 
252.. E. PEEK, Discretion in financial reporting and properties of analysts' earnings 

forecasts. forecasts. 
253.. N. JONKER, Job performance and career prospects of auditors. 
254.. M.J.G. BUN, Accurate statistical analysis in dynamic panel data models. 
255.. P.C. VERHOEF, Analyzing customer relationships: Linking relational 

constructsconstructs and marketing instruments to customer behavior. 
256.. C.S. BOS, Time varying parameter models for inflation and exchange rates. 
257.. A. HEYMA, Dynamic models of labour force retirement; An empirical analysis 

ofof early exit in the Netherlands. 
258.. S. DEZELAN, The impact of institutional investors on equity markets and their 

liquidity. liquidity. 
259.. D.J. DEKKER, Network perspectives on tasks in account management. 
260.. F.G. VAN OORT, Agglomeration, economic growth and innovation. Spatial 

analysesanalyses of knowledge externalities in the Netherlands. 
261.. U. KOCK, Social benefits and the flow approach to the labor market. 
262.. D.J. BEZEMER, Structural change in Central European agriculture. Studies 

fromfrom the Czech and Slovak Republics. 
263.. D.P.J. BOTMAN, Globalization, heterogeneity, and imperfect information. 
264.. H.C. VAN DER BLONK, Changing the order, ordering the change. The 

evolutionevolution of MIS at the Dutch railways. 
265.. K. GERXHANI, The informal sector in transition. Tax evasion in an 

institutionalinstitutional vacuum. 
266.. R.A.J. BOSMAN, Emotions and economic behavior. An experimental 

investigation. investigation. 
267.. A.P. VAN VUUREN, Empirical analysis of job search using novel types of data. 
268.. H. VAN DE VELDEN, An experimental approach to expectation formation in 

dynamicdynamic economic systems. 
269.. L. MOERS, Institution, economic performance and transition. 
270.. N.K. BOOTS, Rare event simulation in models with heavy-tailed random 

variables. variables. 
271.. P.J.M. MEERSMANS, Optimization of container handling systems. 
272.. J.G. VAN ROOIJEN, Flexibility in financial accounting; income strategies and 

earningsearnings management in the Netherlands. 
273.. D. ARNOLDUS, Family, family firm, and strategy. Six Dutch family firms in 

thethe food industry 1880-1970. 
274.. J.-P.P.E.F. BOSELIE, Human resource management, work systems and 

performance:performance: A theoretical-empirical approach. 
275.. V.A. KARAMYCHEV, Essays on adverse selection: A dynamic perspective. 
276.. A.J. MENKVELD, Fragmented markets: Trading and price discovery. 
277.. D. ZEROM GODEFAY, Nonparametric prediction: Some selected topics. 
278.. T. DE GRAAFF, Migration, ethnic minorities and network externalities. 


