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Ta utgangspunkt i en økonomi med full sysselsetting og drøft mulige
virkninger av innvandring p̊a lønnsniv̊aet for ulike grupper av arbeid-
stakere. Hvordan avhenger virkningene av egenskaper ved produksjon-
steknologi og forhold i produktmarkedene? Kan vi regne med at virknin-
gen blir større eller mindre p̊a lang sikt?

Utgangspunktet vises i figur 1: I en forenklet modell av arbeids-
markedet (bare en type arbeidskraft, lukket økonomi, et produkt, kapit-
tel 4 i boken) vil økningen i arbeidstilbudet som følge av innvandring gi
en lønnsreduksjon pga fallende etterspørselkurve. (Effekten p̊a lønnen
blir større jo mer uelastisk etterspørselskurven er.)

Fordeling: Verdien av det som produseres i markedet (før innvan-
dring) er lik arealet under etterspørselskurven (A+B+C). Arbeidstak-
ernes andel er A+B mens kapitaleierne/bedriftene f̊ar C. Etter in-
nvandringen (og dermed økt arbeidstilbud) mister arbeiderne B til ka-
paitaleierne. Innvandrerne f̊ar E. Migrasjonsoverskuddet D g̊ar i sin
helhet til kapitaleierne. Kapitaleierne f̊ar alts̊a b̊ade dette overskuddet
og det de tar fra arbeiderne.

Effekten av innvandring i henhold til denne modellen er alts̊a en
lønnsreduksjon for de lokale (ingen ting skjer med deres tilbud s̊a
lenge vi antar at tilbudskurven er perfekt uelastisk dvs. vertikal som
i figuren). Med en mer elastisk tilbudskurve ville effekten bli arbei-
dsledighet i og med tilbudet av de opprinnelige arbeiderne da ville
p̊avirkes negativt av en lønnsreduksjon. Empirien viser imidlertid at
det er lite som tyder p̊a lønnsreduksjon eller økt ledighet som følge av
innvandring.
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Hvordan avhenger virkningene av egenskaper ved produk-
sjonsteknologi?

Hypotese: Overskuddet av innvandring er størst n̊ar immigrantenes
produktive ressurser er mest forskjellige fra ressursene til den lokale
befolkningen. Grenseproduktiviteten av like produksjonsfaktorer (sub-
stitutter) synker n̊ar innsatsen øker, grenseproduktiviteten av ulike
produksjonsfaktorer (komplementære) øker n̊ar innsatsen i den andre
faktoren øker.

Hva skjer dersom vi ser p̊a ulike typer arbeidskraft, med et del-
marked for lavt utdannede og et for høyt utdannede, og vi antar im-
migrasjon av lavt utdannede arbeidere?

Figur 2 ser p̊a delmarkedet for lavt utdannede og viser effekten p̊a
lønnen til disse arbeidstakerne. Immigrantene (ogs̊a lavt utdannede) og
de lavt utdannede arbeidstakerne er å anse som substitutter i produk-
sjonsprosessen.

Innvandringen øker tilbudet av lavt utdannet arbeidskraft. Dette gir
økt konkurranse, og i tr̊ad med teorien beskrevet overfor gjør det arbei-
dstakerne marginalt sett mindre produktive og de f̊ar dermed mindre
lønn. En oppn̊ar igjen full sysselsetting i delmarkedet.

Figur 3 ser p̊a delmarkedet for høyt utdannede og viser effekten p̊a
lønnen til denne gruppen av arbeidstakerne. Deres kompetanse anses
komplementær til de lavt utdannede immigrantene, og blir dermed mer
produktiv. Dette kan skyldes

a) teknisk komplementaritet (flere sveisere vil øke ingeniørenes pro-
duktivitet ved at oppgavene blir teknisk integrerte i produktfunksjo-
nen)

b) spesialisering (flere sveisere fra utlandet kan ta p̊a seg de letteste
oppgavene slik at de lokale sveiserne kan konsentrere seg om vanske-
ligere oppgaver, bli bedre og dermed f̊a økt lønn).

Etterspørselskurven deres skifter utover i diagrammet (pga det økte
tilbudet av lavt utdannede som er komplementære innsatsfaktorer),
og dermed øker lønnen. Det skjer ikke noe med tilbudet av høyt ut-
dannede. Uelastisk tilbudskurve gjør at utslaget i lønnen blir stort.

Innvandring av lavt utdannede arbeidstakere vil alts̊a øke lønnsniv̊aet
til de høyt utdannede i mottakerlandet.
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Fordelingseffekt : De lavt utdannede f̊ar en mindre del av produk-
sjonsresultatet, de høyt utdannede en større.Dette kan føre til fordel-
ingskonflikt mellom arbeidstakere.

Ref. Røed (2005): ”Argumentasjonen knyttet til konkurrerende (sub-
stituerbare) og komplementære produksjonsfaktorer peker i retning av
at arbeidstakerne som gruppe tjener p̊a at innvandrerne er forskjellige
fra (komplementære til) dem selv. Borjas (1999) viser at n̊ar høyt og
lavt utdannet arbeidskraft er komplementære produksjonsfaktorer øker
den samlede velferdsgevinsten ved innvandring av lavt utdannede, med
den andelen av den opprinnelige befolkningen som er høyt utdannet.”

Hvordan avhenger virkningene av forhold i produktmarke-
dene?

Hva er det som avgjør hvor mye etterspørselen endres som følge av
innvandring av lavt utdannet arbeidskraft?

Vi ser p̊a kurven for hele markedet (homogene faktorer).

Marshalls lov forteller oss at etterspørsel etter arbeidskraft er min-
dre følsom overfor lønnsendringer, mindre lønnselastisk (kurven er brat-
tere) 1) jo vanskeligere det er å substituere denne typen arbeidskraft,
2)jo mindre priselatistisk etterspørselen i produktmarkedet er, 3)jo
mindre andel lønnskostnadene utgjør av totale kostnader og 4) jo min-
dre elastisk tilbudet av andre produksjonsfaktorer er.

Det vil si at en relativt elastisk etterspørsel i produktmarkedet vil
gi en flatere etterspørselskurve i arbeidsmarkedet.

Kurven blir ogs̊a flatere jo mer økonomien internasjonaliseres: Kap-
italens avkastning (r) øker med innvandring fordi kapitalen er fast (det
st̊ar flere arbeidere bak hver maskin; de blir mer produktive). Dette er
fordi arbeidskraft og kapital er tekniske komplementer slik at kapitalens
grenseproduktivitet g̊ar opp n̊ar tilbudet av innvandrere øker. Teknisk
komplementaritet følger av at produktfunksjonen har konstant skalaut-
bytte (dvs den er homogen av grad 1) og avtakende marginalavkastning.

Med høyere lønnselastisitet/flatere kurve blir kapitaleiernes økte
overskudd og arbeidstakernes lønnstap mindre.

Virkninger p̊a lang sikt:

P̊a lang sikt er etterspørselen mer prisfølsom (lønnsfølsom), dvs. at
effekten av innvandring p̊a lønnsniv̊aet blir mindre.
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Forklaring: Bedriftene kan øke realkapitalmengden per sysselsatt
(øke sparing og investering).

Dette reduserer kapitalavkastningen (renten) fordi det er færre ar-
beidere per kapitalenhet, noe som gjør at lønnen øker igjen. Vi kan
etter hvert f̊a bevegelse tilbake til dit vi var før innvandringen.

(Ingen effekt p̊a sysselsettingen av lønnsreduksjonen i og med at
tilbudskurven er perfekt uelastisk).

Se figur 4.

4



Etterspørsel etter arbeidskraft

Virkninger av innvandring på lønnsnivået i innvandringslandet 

Lønn

L (sysselsetting)
L1 L2

w1

w2

DB

E

A+B+C: Verdien av det som produseres i markedet 
før innvandringen
A+B+C+D+E: Verdien etter innvandring (arealet er større
men det er flere å dele på)
A+B: Det arbeiderne får før innvandring
C: Det kapitaleierne får før innvandring
B: Det arbeiderne taper pga innvandring
B + C: Det kapitaleiere i innvandingsland får pga 
innvandring (økt avkastning på kapitalen)
D: Migrasjonsoverskuddet (tilfaller kapitaleierne)
E: Det innvandrerne får

C

A



Etterspørsel etter lavt 
utdannet arbeidskraft

Figur 2: Virkninger av innvandring på lønnsnivået for arbeidere med lav utdanning 

Lønn

L (sysselsetting)
L1 L2

w1

w2

BA

C

Tilbud av lavt utdannede 
før og etter innvandring

Merk: Lavt utdannede immigranter
er substitutter for lavt utdannede
arbeidstakere i mottakerlandet.



Etterspørsel etter lavt 
utdannet arbeidskraft etter og før innvandring

Figur 3: Virkninger av innvandring på lønnsnivået for arbeidere med høy utdanning 

Lønn

L (sysselsetting)
L1 L2

w1

w2

A

Tilbud av høyt utdannede 

Merk: Lavt utdannede immigranter
er komplementær arbeidskraft
til høyt utdannede arbeidstakere 
i mottakerlandet.



Etterspørsel etter arbeidskraft
på lang sikt

Figur 4: Virkninger av innvandring på lønnsnivået i innvandringslandet på kort og lang sikt

Lønn

L (sysselsetting)
L1 L2

w1

w2KS

Etterspørsel 
på kort sikt

w2LS

På kort sikt reduseres lønnen som følge av 
økt innvandring (dvs. økt arbeidstilbud)
fra w1 til w2KS. 

På lang sikt er etterspørselen mer prisfølsom
(”lønnsfølsom”), dvs. at effekten på lønnen 
blir mindre. Forklaring: Bedriftene kan øke
realkapitalmengden per sysselsatt, noe som reduserer 
kapitalavkastningen (renten) og  dermed øker lønnen igjen. 
Vi kan etter hvert få bevegelse tilbake
til dit vi var før innvandringen.

(Ingen effekt på sysselsettingen
av lønnsreduksjonen i og med at tilbudskurven 
er perfekt uelastisk). 
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