
Open de grenzen
Migranten nodig

� Werknemers uit acht landen
in Oost-Europa mogen sinds 1
mei overal binnen de EU werk
zoeken. Groot-Brittannië,
Zweden en Ierland openden al
in 2004 hun grenzen

� Duitsland rekent tot 2020 op
800.000 arbeidsmigranten

� Bedrijven ontvangen nieuw-
komers met open armen,
vakbonden vrezen lage lonen

Polen van
harte welkom
in Duitsland
Bedrijven hongerig naar personeel
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Duitse bedrijven zitten met smart
te wachten op de stroom Poolse ar-
beiders die het land de komende ja-
ren binnenkomt als gevolg van het
openen van de grenzen op 1 mei
voor werknemers uit acht Oost-Eu-
ropese landen. In totaal wordt gere-
kend op circa 800.000 vooral Poolse
migranten, die tekorten op de ar-
beidsmarkt kunnen wegwerken.

Dieter Hundt van werkgeversor-
ganisatie BDA ziet het openen van
de grenzen als ‘grote kans’. Duitse
bedrijven hebben volgens hem
één miljoen vacatures, ruim vol-
doende dus om nieuwkomers op
te vangen, zeker gezien het feit dat
de Duitse bevolking snel krimpt.

Minder blij zijn de vakbonden,
die als de dood zijn voor loondum-
ping. Volgens arbeidsmarktdes-
kundige Herbert Brücker van het
IAB is dat overdreven. ‘Het zal nau-
welijks negatieve gevolgen hebben
voor Duitse werknemers.’

Brücker verwacht dat de grens-
opening vooral het type mensen
aantrekt dat Duitsland ook echt
nodig heeft. Technisch personeel
bijvoorbeeld, en verplegers. Van
loondumping kan geen sprake
zijn. Per saldo kan het inkomen
per hoofd zelfs stijgen. Hij ver-
wacht wel een lichte stijging van de
werkloosheid. ‘Maar hierbij gaat
het vooral om al in Duitsland wo-
nende migranten die door de
nieuwkomers hun baan verliezen.’

Volgens directeur Klaus Zim-
mermann van onderzoeksinsti-
tuut IZA mag het bedrijfsleven blij
zijn als de Oost-Europeanen über-
haupt voor Duitsland kiezen. Hij
vindt dat Duitsland een grote kans
heeft gemist door de grenzen tot
op heden gesloten te houden.

Zimmermann: ‘Groot-Brittan-
nië, Zweden en Ierland hebben
door de grenzen in 2004 te openen
een voorsprong opgebouwd bij de
strijd om de groep hooggekwalifi-
ceerden. Wie buitenlandse vak-
mensen wil hebben, moet ook dui-
delijk uitstralen dat ze welkom zijn.
Dat heeft Duitsland verzuimd.’

Frank Bsirske, voorzitter van
dienstenbond Verdi, ziet vooral de
gevaren. Hij waarschuwt voor een
‘neerwaartse spiraal’ van de lonen
in sectoren die geen minimum-
loon kennen. ‘Ik denk aan de han-
del, grondpersoneel op vliegvel-
den, hotels, restaurants en huis-
houdelijke arbeid. Daar worden
nu al lonen betaald van ¤4 à 5 per
uur. Met de komst van goedkope
Oost-Europeanen komen de lo-
nen nog meer onder druk te staan.’
Bsirski pleit daarom voor een alge-
meen minimumloon in Duits-
land, dat dumplonen voorkomt.
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