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Udenlandsk arbejdskraft, der kommer til Danmark, har et positivt nettobi-
drag til de offentlige finanser på 13 mia. kr. 

 
Internationale kolleger løfter offentlige finanser med 13 mia. kr. 

Dansk økonomi er dybt afhængig af international arbejdskraft. I 

øjeblikket udgør den ca. 10 pct. af den samlede beskæftigelse, 

svarende til 307.000 beskæftigede. Vores beregninger viser, at 

den internationale arbejdskraft har løftet BNP med 200 mia. kr. 

alene i 2020, svarende til 8,5 pct. af BNP. Udenlandsk arbejds-

kraft, der kommer til Danmark, har et positivt nettobidrag til de 

offentlige finanser på 12,6 mia. kr.1 

 

Storbritannien og Polen leverer det største nettobidrag 

Selv om personer med erhverv som opholdstilladelse generelt bi-

drager positivt til de offentlige finanser, så er der betydelige for-

skelle på tværs af oprindelsesland. Det største gennemsnitlige 

nettobidrag til de offentlige finanser på i alt 99.000 kr. pr. person 

ses blandt arbejdskraft fra Storbritannien. Herefter følger ar-

bejdskraft fra landene Frankrig, Nederlandene og USA.  

 

De store forskelle i nettobidraget til de offentlige finanser på 

tværs af oprindelseslandene er tæt på forbundet med gruppens 

tilknytning til arbejdsmarkedet, samt det generelle lønniveau. Ar-

bejdskraft fra Storbritannien rekrutteres i høj grad via beløbsord-

ningen Arbejdskraft fra Storbritannien udgør ifølge tal fra jobind-

sats 3,5 pct. af den samlede internationale beskæftigelse, sva-

rende til 10.700 personer.2 Det samlede nettobidrag udgør 1,43 

mia. kr. 

Det bør bemærkes, at personer der rekrutteres via beløbsordnin-

gen samlet set bidrager med knap 3 mia. kr. til de offentlige finan-

ser, svarende til 304.000 kr. pr. person. 

 

Arbejdskraft fra Polen udgør 12 pct. af den samlede internationale 

beskæftigelse i Danmark og er dermed den nationalitet, der udgør 

den største andel af den samlede internationale arbejdskraft i an-

tal personer. En kollega fra Polen bidrager med et gennemsnitligt 

positivt nettobidrag til de offentlige finanser på 26.000 kr. – sva-

rende til i alt 1,03 mia. kr.  

 

Personer med erhverv som opholdsgrundlag bidrager i gennem-

snit betydeligt mere pr. person til de offentlige finanser, end be-

folkningen som helhed. Det hænger sammen med, at international 

arbejdskraft i gennemsnit både har højere skattebetalinger og 

samtidig trækker mindre på de offentlige indkomstoverførsler. En 

person med dansk oprindelse bidrager således i gennemsnit med 

17.000 kr. til de offentlige finanser. Ses der alene på aldersgrup-

pen 25-64 år med dansk oprindelse, så er nettobidraget 116.000 

kr. 

 

 

 

 

 

1 Kilderne til international arbejdskrafts nettobidrag til de offentlige fi-
nanser er Økonomisk Analyse: Indvandreres nettobidrag til de offent-
lige finanser i 2018, Finansministeriet, oktober 2021 

2 Jobindsat.dk 

Udenlandske kolleger bidrager 13 mia. til de 

offentlige finanser 

 

Figur: Nettobidrag 

til de offentlige fi-

nanser efter natio-

nalitet 

Anm.: Venstre akse (søjler) 
angiver de enkelte natio-
naliteters gennemsnitlige 
nettobidrag til de offent-
lige finanser i 1.000 kr. 
Højre aksen (røde prikker) 
angiver de enkelte natio-
naliteters samlede netto-
bidrag.  

 

 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

0

20

40

60

80

100

120

THA RUS ISL ROM POL NOR LTU DEU UKR CHN SPA SWE ITA IND USA NLD FRA GBR

Gennemsnitligt nettobidrag Samlet nettobidrag, h.a.

Gennemnsitligt nettobidrag, 1.000 kr Bidrag i alt, mia. kr.


