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Det pågår en debatt om
hva innvandringen 
koster. Finansavisen har i

en serie artikler brukt tall fra 
Statistisk sentralbyrå (SSB) og
slått fast at innvandring til
Norge er rådyrt. Ifølge deres
beregninger koster en innvan-
drer fra utenfor OECD 4,1 milli-
oner kroner i gjennomsnitt,
mens innvandrere fra Øst-
Europa koster 800.000 kroner.
Det er bare innvandrere fra 
vestlige land som gir et positivt
bidrag (800.000 kroner i snitt).

Det er lite hyggelig å regne på 
hvor mye vi «tjener» eller 
«taper» på mennesker. Men når
en seriøs avis har lagt tall på 
bordet basert på SSBs utreg-
ninger, må regnestykket gjen-
nomgås kritisk.

Finansavisens beregning er
tvilsom, og SSBs tall er feil.

Jeg har justert SSBs tall og
gjort en mer rimelig beregning
enn Finansavisen. Innvandringen
blir da betydelig mer lønnsom 
enn hva Finansavisens hevder:

 Vestlige innvandrere gir et
gigantisk bidrag til statskassen
– over 1,5 millioner per person i
snitt (takk, Sverige!).

 Innvandrere fra Øst-Europa 
gir også et stort positivt bidrag
– over 600.000 kroner i snitt
per innvandrer (takk, Polen!).

 Innvandrere fra land utenfor
OECD gir en netto kostnad på 

2,1 millioner kroner, kun halv-
parten av Finansavisens anslag.

Det er verdt å merke seg at
det er store forskjeller i denne 
siste gruppen. Det er sysselset-
ting som avgjør bidraget til
statskassen. Innvandrere fra for 
eksempel Sri Lanka og Kina har 
høy sysselsetting og gir derfor et 
langt større bidrag enn snittet 
for innvandrere utenfor OECD.

Innvandring har mange økono-
miske effekter. Debatten de siste
ukene har dreid seg om offentlige 
utgifter og inntekter og sett bort
fra virkning på for eksempel
innovasjon og kriminalitet. 

For å finne ut hvor mye stat
og kommune tjener eller taper 
på å ta inn én ekstra innvan-
drer, må man se på innvan-
dreren som en investering. De 
første årene gir ofte store skat-
teinntekter, mens kostnadene er
høye når pensjonsalderen 
kommer. Man må også ta 
hensyn til barn, utvandring og
mye annet.

SSB har beregnet denne
strømmen av inntekter og kost-
nader. Men deres tall er feil fordi, 
byrået har antatt for lave fremti-
dige skatteinntekter. De forut-
setter nemlig at skatter og
utgifter forblir uendret. Men 
Perspektivmeldingen viser at
fremtidig skatte- og utgiftspoli-
tikk må skjerpes kraftig for at 
budsjettet skal holde på lang sikt. 
Barn og barnebarn blir derfor
langt mer lønnsomme enn det 
SSB har antatt. Disse endringene
må tas med for å få en riktig
beregning (se for eksempel min
avhandling, publisert i Journal of 
Political Economy).

Perspektivmeldingen, som
regjeringen fremla i februar, gir 
et estimat på hvor mye fremti-
dige skatter må øke frem til 2060 
for at budsjettet skal holde. Jeg 
har antatt at skatten øker i tråd
med Perspektivmeldingens
anslag for årlig «inndeknings-

behov». Jeg har videre antatt at
dette behovet er konstant etter
2060, gitt en rimelig avkastning
på Oljefondet – tre prosent. Skat-
tene må da øke med 18 prosent i
2060.

Man finner (nå-) verdien av 
en investering ved å legge
sammen inntekter og kostnader
over tid. Betalinger som ligger
langt frem i tid må få mindre
vekt. Vekten bestemmes av 
kalkulasjonsrenten.

Finansavisens beregning er 
tvilsom fordi de har brukt en
urimelig lav kalkulasjonsrente:
to prosent. Det er det samme
som antatt lønnsvekst per
arbeider og lavere enn veksten i
BNP. To forhold taler for en
høyere rente:

 Staten bruker ofte en kalkula-
sjonsrente på seks-syv prosent til
å vurdere investeringer. Hagen-
utvalget, som utredet dette ifjor,
anbefaler en rente på tre-fire
prosent for de første 75 årene.

Hvis renten virkelig er lavere
enn veksten i bnp i all fremtid,
skjer det noe rart: Budsjettun-
derskudd spiller ingen rolle, fordi

staten kan ta opp store lån uten å 
noensinne betale ett øre! Hvis
renten er lavere enn veksten i
bnp, kan man jo hvert år betale
rentene med å ta opp nye lån og
samtidig se gjelden (som en
andel av bnp) falle over tid.

Det er derfor rimelig å bruke 
en kalkulasjonsrente på minst
tre prosent.

Begge disse endringene gir 
store utslag på effekten av 
innvandring. Et eksempel:
Ved å rette Finansavisens
beregning og bruke en
kalkulasjonsrente på tre
prosent i stedet for to prosent
går kostnaden for en gjen-
nomsnittlig østeuropeer fra 
800.000 kroner til null.

Ved å justere SSBs tall og ta
hensyn til høyere fremtidige
skatter, går østeuropeeren fra 
null til en gevinst på 600.000
kroner.

Disse beregningene gir grove
anslag. SSBs tall tar ikke høyde
for at barn av innvandrere kan
lykkes dårligere på arbeidsmar-
kedet enn barn av etniske nord-
menn. Det kan også tenkes at
fremtidige skatter blir langt
høyere enn hva jeg har antatt.
Men det vil neppe rokke ved
konklusjonen at innvandring er
betydelig mer lønnsomt for
Norge enn hva som fremgår av 
Finansavisens analyse av SSBs
tall.

 Kjetil Storesletten, professor 
ved Økonomisk institutt,
Universitetet i Oslo
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Det er sysselset-
ting som avgjør

bidraget til statskas-
sen. Innvandrere fra
for eksempel Sri Lan-
ka og Kina har høy
sysselsetting

Det er lite hyggelig å regne på hvor mye vi «tjener» eller «taper» på mennesker. Men skal
man først gjøre det, vil nok en østeuropeisk innvandrer representere en gevinst for Norge på
600.000 kroner heller enn et tap på 800.000 kroner.

LØNNSOMT. Arbeidsinn-
vandring er mer lønnsomt enn
det Finansavisen hevder, skriver
Kjetil Storesletten. 
Foto: Eivind Senneset
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