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• De afname van de migratie naar OESO-landen als gevolg van de wereldwijde economische crisis lijkt zijn dieptepunt
te hebben bereikt. Migratie naar OESO-landen daalde in 2010 voor het derde achtereenvolgende jaar, maar is in 2011
in de meeste landen opnieuw gestegen. De migratie van tijdelijke arbeidskrachten is onverminderd afgenomen, ook
al is het langzamer dan daarvoor, terwijl het aantal mensen dat naar de OESO-landen gaat om te studeren gestaag
is gestegen.

• Aangezien het economisch herstel nog steeds fragiel is en de publieke opinie over migratiekwesties vanwege de hoge
werkloosheidscijfers nog steeds gevoelig ligt, hebben veel overheden een strikter migratiebeleid toegepast. Men
maakt zich ook zorgen over werkloze jonge migranten, waar overheden gerichte beleidsbepalingen voor moeten
instellen.

• In de toekomst zal de vergrijzing in de OESO-zone waarschijnlijk grote gevolgen hebben voor de migratietrends,
mogelijk op verrassende wijze.

• Tegelijkertijd is het onduidelijk hoe lang de hoog geschoolde migratie uit Azië nog zal toenemen, aangezien de
vraag naar hoog geschoolde arbeidskrachten in de snelgroeiende economieën in de Aziatische regio zelf toeneemt.

• In dit document komen de trends in migratie en migratiebeleid aan de orde, en de arbeidstrends bij migranten. Enkele
hoofdstukken behandelen de gevolgen van de verandering van het behaalde onderwijsniveau en het beschikbare
werk voor migranten en op de wijzigende rol die Azië speelt in de internationale migratie.

http://dx.doi.org/10.1787/migr_outlook-2012-en
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Migratiestromen naar de OESO

De stroom van permanente migranten naar de 23 OESO-landen plus de Russische Federatie was in 2010 voor het
derde achtereenvolgende jaar gedaald. Maar de afname was betrekkelijk klein (-3% vergeleken met 2009) en het aantal
migranten, meer dan 4,1 miljoen, was hoger dan in alle jaren voorafgaand aan 2005 waarvoor gestandaardiseerde
statistieken bestaan. Voorlopige cijfers tonen aan dat de immigratie in 2011 in de meeste Europese OESO-landen,
behalve Italië, weer is toegenomen, evenals in Australië en Nieuw-Zeeland; Canada heeft een aanzienlijke afname
genoteerd, na de recordcijfers uit 2010.

Nog steeds weinig bewijs van stijgende
emigratie uit Zuid-Europa, Ierland

In de OESO werd 2011 gekenmerkt door een economische achteruitgang in sommige landen in de Eurozone,
voornamelijk Griekenland, Ierland, Italië, Portugal en Spanje, wat tot enige speculatie over een toename van de
emigratie heeft geleid. Het beschikbare bewijsmateriaal wijst inderdaad op een toename van de emigratie uit deze
landen, maar geen grote. De uitstroom van ingezetenen is ook betrekkelijk klein gebleven, behalve in Ierland, waar
de taalbarrière bij emigratie minder problematisch is.

Vrije beweging en arbeidsmigratie nemen
af...

In 2010 vertegenwoordigde vrije migratie, die sinds 2007 sterk is afgenomen, 20% van alle permanente
migratiestromen. Gezien de afname van de vraag, is de arbeidsmigratie ook geslonken tot slechts 21% van het
totaal. Over het algemeen was gezinsmigratie de grootste categorie in 2010, met 36% van de stromen (45% als de
vergezellende gezinsleden van de werkers meegerekend worden). Humanitaire migratie vertegenwoordigde slechts
6% van de migratie in de EU en 13% in de Verenigde Staten.

… maar tijdelijke arbeidsmigratie blijft
hoog

De migratie van tijdelijke arbeidskrachten reageert gewoonlijk snel en krachtig op wijzigingen in de economie.
En in 2008 en 2009 vertoonde deze migratie een sterke daling. In 2010 werd een kleine daling van 4% waargenomen.
Migratie van tijdelijke arbeidskrachten bestaat nu uit 1,9 miljoen mensen, aanzienlijk meer dan de 1,4 miljoen die
naar schatting permanent voor werk migreren.

Internationale studenten nemen nog steeds
in aantal toe...

Anders dan permanente migratie en tijdelijke arbeidsmigratie, is het aantal internationale studenten in 2009
opnieuw toegenomen met een stijging van 6% tot 2,6 miljoen in de OESO-landen en de Russische Federatie. Australië
heeft Frankrijk vervangen als de derde grootste bestemming na de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Meer
dan 6% van alle studenten in de OESO-landen zijn internationale studenten. China en India leveren niet minder dan
25% van alle internationale studenten, die een belangrijke bron van toekomstige arbeidsmigratie zijn.

... terwijl het aantal asielzoekers stabiel
blijft

In 2010 zijn er iets minder asielzoekers in de OESO-landen aangekomen dan in 2009, en een stuk minder dan
rond de eeuwwisseling het geval was. De economische crisis heeft dus niet geleid tot een grote toename van het aantal
asielzoekers. Frankrijk was het land dat in 2010 de meeste asielzoekers ontving, gevolgd door de Verenigde Staten
en Duitsland. Het voornaamste land van origine in 2010 was Servië, gevolgd door Afghanistan en China. In 2011 is
het aantal asielaanvragen echter met meer dan 20% toegenomen, voornamelijk vanwege de 'Arabische lente' en een
toenemend aantal uit Afghanistan.
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China levert nagenoeg 10% van de
migratiestromen

In 2010 was China opnieuw het voornaamste land van origine voor migratiestromen naar de OESO, aangezien
nagenoeg één op de tien migranten een inwoner van China was. Daarna komen Roemenië, India en Polen, elk met
ca. 5% van het totaal.

Migranten het hardst geraakt door
banenverlies

De economische crisis heeft de immigranten in de meeste OESO-landen hard geraakt en wel nagenoeg
onmiddellijk. Onderzoek wijst uit dat de economische crisis voor meer werkeloosheid heeft gezorgd onder allochtonen
dan onder autochtonen. Van 2008 tot 2011 was het aantal werklozen onder allochtone werknemers in de OESO
vier procent hoger, vergeleken met 2,5 procent voor autochtonen. Nog problematischer is de toename van het aantal
langdurig werklozen onder de immigranten. In de meeste landen vertegenwoordigen migranten 14 tot 30% van het
toegenomen aantal langdurig werkelozen, wat in de meeste gevallen veel hoger is dan de arbeidsparticipatie van deze
groep.

De crisis heeft verschillende migrantengroepen op verschillende manieren geraakt. In de meeste landen zijn
allochtone vrouwen minder hard geraakt dan allochtone mannen. In enkele landen zijn meer allochtone vrouwen
gaan werken als compensatie voor de inkomensverliezen door de allochtone mannen. Wat vaardigheden betreft, zijn
laaggeschoolde allochtone werkers harder geraakt dan gemiddeld- of hooggeschoolden. Dit heeft niet alleen te maken
met verschillen in de distributie van de tewerkstelling per sector, maar ook het soort banen dat ze doen (vaak tijdelijk)
en hun lagere senioriteit, waardoor ze bij ontslagen minder geld kosten.

Jonge migranten zijn met name kwetsbaar...

Van 2008 tot 2011 is het aantal jongeren niet in onderwijs, werk of training toegenomen, wat een indicatie is van
de werkeloosheid onder jongeren, vooral onder jonge migranten. Dit geldt voornamelijk voor Griekenland, Spanje,
Zweden, Ierland en Italië. Verder wordt in de meeste landen meer tijdelijk werk gedaan door allochtone jongeren dan
door autochtone jongeren of allochtone volwassenen (25-54 jaar). Ook is in een aantal landen deeltijdswerk sterker
toegenomen onder allochtone dan autochtone jongeren.

... en daar moet een goed en snel beleid voor
komen

Zowel tijdens de crisis als gedurende het herstel zijn specifieke beleidsbepalingen om jongeren aan het werk
te helpen nog belangrijker voor laaggeschoolde allochtone jongeren, die met verschillende nadelen kampen (laag
vaardigheidsniveau, weinig taalvaardigheid, beperkte toegang tot netwerken), die een hoger risico van toekomstige
werkeloosheid lopen en gedurende de rest van hun leven minder zullen verdienen (het zgn. 'littekeneffect').

Overheden herzien hun migratiebeleid...

Enkele landen hebben in 2010-2011 een strenger immigratiebeleid toegepast als reactie op de nieuwe
economische situatie en gezien de publieke opinie over migratiekwesties. De overheden hebben het immigratieproces
strenger gecontroleerd en hebben de kans op immigratie op de lange termijn voor migranten met weinig
arbeidsvooruitzichten beperkt. Over het algemeen hebben veel overheden hun lijsten met vaardigheidstekorten en
tijdelijke arbeidsprogramma's herzien en hebben werkgevers strenger gecontroleerd. De puntensystemen voor toegang
tot een land worden samengesteld op basis van de vraag, waarbij de door aanbod aangedreven kanalen zijn gelimiteerd.

... met inbegrip van het integratiebeleid

Integratie is nog steeds een topprioriteit van het immigratiebeleid in OESO-landen. De landen zijn allerlei
verschillende integratie-initiatieven gestart, van alomvattende nieuwe nationale strategieën tot aanpassing van
bestaande actieplannen en integratieprogramma's. De focus wisselt ook tussen aanwezige en pas aangekomen
migranten. Dergelijke beleidsbepalingen worden gekenmerkt door een prioritering van integratie in de arbeidsmarkt
en versterking van de onderwijsaspecten van integratie, waaronder taaltraining.
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De gevolgen van vergrijzing voor de
migratie

Bij een vergrijzende bevolking en de rol van migratie gaat het niet alleen over hoeveel nieuwe werkers er zijn
om de ouderen te vervangen. Door de bijdrage van migratie aan de wijzigingen van de arbeidsmarkt te onderzoeken
(in plaats van de wijzigingen van de arbeidende bevolking) voor wat betreft onderwijsniveau en werk, wordt duidelijk
dat de arbeidsmarkt te snel verandert en dat de demografische onevenwichtigheid alleen geen betrouwbare indicatie
is van de toekomstige behoeften op de arbeidsmarkt.

Het onderwijsniveau van nieuwe deelnemers aan de arbeidsmarkt was in de periode 2000-10 veel hoger dan die
van de werkers die met pensioen zijn gegaan. De nieuwe immigranten hadden een onderwijsniveau dat lag tussen die
van nieuwe deelnemers en arbeidsmarktverlaters, met proportioneel meer hoger opgeleide werkers onder de nieuwe
immigranten dan onder de mensen die met pensioen zijn gegaan. De nieuwe deelnemers spelen echter een grotere rol
bij de handhaving van de omvang van de arbeidsmarkt dan bij het opwaarderen van de markt in de meeste landen.

Ook wordt de vraag gesteld over het soort werk dat in de toekomst beschikbaar zal zijn en de vaardigheden
die daarvoor nodig zijn, vergeleken met de banen en de vaardigheden in het verleden. Nieuwe immigranten
vertegenwoordigden 15% van de nieuwe deelnemers aan sterk groeiende sectoren in Europa gedurende de afgelopen
tien jaar en 22% in de Verenigde Staten. Dit betekent dat ze een belangrijke rol spelen in de meest dynamische
delen van de economie, zelfs in omstandigheden waarin de meeste migratie niet door de vraag werd aangedreven.
Maar een groter aantal immigranten ging werken in de sterkst teruglopende sectoren, 28% in Europa en 24% in de
Verenigde Staten. In sommige landen is dit cijfer aanzienlijk hoger voor laaggeschoold werk, waardoor de kans op
een gesegmenteerde arbeidsmarkt ontstaat.

Steeds groter belang van Aziatische
migratie in de OESO...

Migranten uit Azië hebben medio jaren 2000 17% van alle migranten ouder dan 15 in de OESO-landen
uitgemaakt. En 30% van de migratiestroom in 2010 kwam uit deze regio. Verder heeft Azië, en met name India en
China, een groot deel van de geschoolde migranten naar OESO-landen geleverd. Op de korte termijn zal Azië zeer
waarschijnlijk een belangrijke regionale bron van zeer hoog opgeleide werkers blijven. Op de langere termijn, terwijl
Azië zich ontwikkelt, zullen er meer geschoolde werkers worden geproduceerd, maar zullen ze door de economische
omstandigheden ter plaatse blijven, en zullen geschoolde werkers uit andere delen van de wereld aangetrokken worden.

… en toekomstige problemen voor
arbeidsmigratiesystemen in Azië

Het beheer van minder geschoolde migratie in Azië is moeilijk, gezien een groot overschot aan arbeidskrachten
en beperkte kansen, waardoor migranten veel geld voor bemiddeling betalen, zodat de migratiekosten voor
minder opgeleide mensen stijgen tot een aanzienlijk percentage van wat ze in het buitenland hopen te verdienen.
Sommige initiatieven, zoals het werkvergunningsprogramma in Korea hebben deze problemen met succes aangepakt.
Ondertussen kijken herkomstlanden naar de Filippijnen als een model van hoe overtollige arbeidskrachten in de
wereldwijde arbeidsmarkt worden geïntegreerd, in verschillende sectoren, naar verschillende eindbestemmingen, en
op verschillende niveaus, met behoud van hun rechten. Aangezien de vraag naar laag opgeleide migratie niet sterk
stijgt in Gulf Co-operation Council (GCC)- en OESO-bestemmingslanden, noch in Azië, zijn er weinig vooruitzichten
om het aanbod van dit soort migranten aanzienlijk te vergroten.

In de toekomst krijgen de Aziatische landen ook met een aantal problemen te maken, zoals de aansturing van
toenemende gezins- en huwelijksmigratie, maar ook de ontwikkeling van meer alomvattende integratiestrategieën,
omdat vestiging, of ten minste een verblijf van langere duur, steeds vaker voorkomt, zowel voor hoog als minder hoog
opgeleide migranten.
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