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Abstract 

Spanje blijkt zich op arbeidsmarktgebied van andere OESO-economieën te onderscheiden 

omwille van haar uitgesproken dualiteit. Het aandeel tijdelijke contracten ligt er immers een pak 

hoger dan in de meeste vergelijkbare economieën.  Twee factoren liggen in belangrijke mate aan 

de basis van die dualiteit. Ten eerste bestaat er in Spanje een specifiek wetgevend kader, dat 

tijdelijke contracten in de ogen van werkgevers aantrekkelijker maakt en permanente contracten 

ontmoedigt. Ten tweede werd de Spaanse economie tot 2008 gekenmerkt door een weinig 

gediversifieerde sectorale opbouw, waarbij laagproductieve sectoren met intensief gebruik van 

tijdelijke contracten een dominante rol innamen.  

In deze tekst wordt geargumenteerd dat overmatige dualiteit nadelig is, en dus maar beter 

vermeden wordt. We tonen dit aan door voor Spanje een verband te leggen tussen het hoge 

aantal tijdelijke contracten enerzijds, en een aantal problematische kenmerken op de 

arbeidsmarkt anderzijds. Verregaande dualiteit leidt immers tot verhoogde tewerkstellings-

volatiliteit, tot vertraagde productiviteitsgroei en tot negatieve welvaartseffecten. Het werkt 

bovendien een hardnekkige ‘insider-outsider dynamiek’ in de hand.  

Dit besef lijkt ook de Spaanse beleidsmakers te hebben bereikt. We analyseren en evalueren een 

aantal recente beleidsinitiatieven, die er in Spanje gekomen zijn tegen de achtergrond van de 

ongemeen zware economische crisis. Deze analyse wijst uit dat Spanje op de goede weg is om de 

excessieve arbeidsmarktdualiteit en haar nefaste uitwerking in te dijken, maar suggereert 

tegelijkertijd dat verdere inspanningen aangewezen zijn.  
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Inleiding 

De mondiale financieel-economische crisis die sinds 2008 woedt, heeft ook in de eurozone 

aanzienlijke schade toegebracht. De fundamenten die de stabiliteit van de Europese monetaire 

unie moeten garanderen bleken onvoldoende opgewassen tegen de schokken die ze te verduren 

kregen.  Binnen de eurozone werd een problematische (macro-)economische  divergentie zichtbaar. 

Een noordelijke groep kernlanden kon behoorlijk goed weerstand bieden, terwijl een zuidelijke groep 

perifere landen steeds dieper wegzakte in een moeras van schulden en economische terugval.    

Spanje behoort zonder enige twijfel tot die tweede landengroep. Na een lange periode van bloei 

kwam het land vanaf 2008 vast te zitten in een diep economisch dal. Madrid kon tot in 2008 

uitpakken met groeiprestaties die vlotjes boven de 3% uitstaken, maar de combinatie van een 

internationale financiële crisis en een uiteenspattende binnenlandse vastgoedzeepbel bezorgde de 

Spaanse economie zware klappen in de daaropvolgende jaren.   

De crisis had zonder twijfel ook een erg nefaste uitwerking op de Spaanse arbeidsmarkt. 

De werkloosheidsgraad bereikte in 2007 een recordlaagte van nog slechts 8,3%; het resultaat van 

een decennium onafgebroken economische expansie. De financieel-economische crisis maakte 

echter op brutale wijze komaf met die positieve evolutie: tussen 2008 en 2012 liep de werk- 

loosheidsgraad op tot maar liefst 25%. Voor een aantal specifieke groepen laten de cijfers een wel 

erg zorgwekkende indruk na. Zo ligt de jeugdwerkloosheid in 2012 op 53,2%  –  dit is meer dan een 

verdubbeling ten opzichte van 2007. Maar ook voor de leeftijdscategorie 25-74 jaar ligt de werk- 

loosheid nergens in de EU zo hoog als in Spanje (22,7%). Ook de werkgelegenheidsgraad bevindt zich 

sinds 2008 in een dalende trend: ze zakte tussen 2007 en 2011 terug van 65,6% naar 57,7%  –  een 

percentage dat lager ligt dan in 2001 (Eurostat, 2013). 

Deze vaststellingen brengen ons bij een essentiële vraag. Hoe kunnen we verklaren dat de financieel-

economische crisis net in Spanje zo lelijk huisgehouden heeft ? Waarom lag de welvaartskost van de 

crisis  –  in termen van tewerkstellingsverlies  –  veel hoger in Spanje dan pakweg in Frankrijk of 

België ? Het opzet van dit onderzoek bestaat er net in om op zoek te gaan naar een passend 

antwoord op deze vraag. Daarbij wordt er gezocht naar en geredeneerd vanuit een specifieke 

typerende arbeidsmarktinstitutie, die Spanje onderscheidt van de andere eurozonelanden.  

In wat volgt zal meer concreet aangetoond worden dat Spanje meer dan andere landen gekenmerkt 

wordt door een grote dualiteit op haar arbeidsmarkt. De term ‘dualiteit’ verwijst hier naar de kloof  

tussen tijdelijke en permanente contracten. We kunnen hier met recht en reden over een kloof 

spreken, omdat tijdelijke en permanente arbeidscontracten in Spanje erg van elkaar verschillen op 

gebied van tewerkstellings- en ontslagbeschermende wetgeving.  
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Deze dualiteit creëert een insider-outsider dynamiek, wat een belangrijke impact heeft op de manier 

waarop de arbeidsmarkt reageert bij conjunctuurevoluties. Het lijdt bijgevolg weinig twijfel dat de 

dualiteit van de Spaanse arbeidsmarkt een relevante factor is in het licht van de zware tol die de 

crisis er geëist heeft.    

In een eerste luik van deze tekst gaan we de Spaanse arbeidsmarkt vergelijken met die van een 

aantal andere relevante Europese economieën. Daarbij wordt de focus nadrukkelijk gelegd op het 

verschil in dualiteit. Op die manier kan immers aangetoond worden dat de dualiteit op de Spaanse 

arbeidsmarkt een stuk meer uitgesproken is dan in andere EMU-landen.  

Vervolgens gaan we op zoek naar de wortels van dit fenomeen. De focus wordt hierbij op twee 

elementen gelegd. We onderzoeken ten eerste welke historische juridische en politieke evoluties 

bijgedragen hebben tot de ontwikkeling van de duale Spaanse jobmarkt. Dit wordt in kaart gebracht 

door de opeenvolging van een aantal belangrijke arbeidsmarkthervormingen te ontleden.  

Naast de wettelijke en politieke dynamiek focussen we ons nog op een andere potentiële verklaring, 

die een meer economisch karakter heeft. We zullen immers nagaan hoe de Spaanse sectorale 

tewerkstellingssamenstelling  een rol kan spelen in de ontwikkeling van verregaande arbeidsmarkt-

segmentering.  

In het derde luik van deze analyse wordt nagegaan wat de concrete betekenis van de dualiteit en de 

insider-outsider dynamiek is voor de reële economie. Daarbij richten we onze aandacht op een 

aantal atypische karakteristieken van de Spaanse economie, met de intentie om de impact van 

arbeidsmarktdualiteit te reconstrueren.  Dit wordt ook gekoppeld aan een analyse van  het Spaanse 

sociale overleg: hoe beïnvloedt dualiteit de positionering van vakbonden tijdens collectieve 

onderhandelingen ? Kunnen we met recht gewag maken van een insider-outsider dynamiek ?  

In het laatste onderdeel van deze analyse nemen we een aantal recente beleidsinitiatieven onder 

de loep. Deze inspanningen moeten ervoor onder andere voor zorgen dat de problematiek van 

dualiteit en haar dysfunctionele effecten aangepakt wordt. We evalueren deze initiatieven, en 

proberen daarbij aan te geven waar we nog ruimte voor verbetering zien. De analyse wordt ook hier 

opgedeeld in twee luiken. We gaan eerst na welke stappen er tijdens de crisisperiode ondernomen 

zijn om de arbeidsmarkt te hervormen. Daarna vestigen we onze aandacht op het recent ontwikkelde 

innovatiebeleid, dat moet bijdragen tot de vorming van een nieuw en duurzaam Spaans groeimodel. 
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DEEL 1. Dualiteit op de Spaanse arbeidsmarkt: definiëring en 

empirische vaststellingen 

 Definiëring: wat bedoelen we met dualiteit ?  

Alvorens na te gaan hoe kenmerkend dualiteit is voor de Spaanse arbeidsmarkt, is het opportuun om 

om de precieze invulling van die term in dit onderzoek te verduidelijken.  

Algemeen verwijst men met het begrip ‘dualiteit’ naar een situatie waarbij de arbeidsmarkt 

opgedeeld is in twee duidelijk van elkaar afgescheiden groepen of segmenten. Dualiteit kan dus 

gezien worden als een vorm van arbeidsmarktsegmentering, waarbij twee categorieën werknemers 

fundamenteel van elkaar verschillen. Kenmerkend is ook dat er doorgaans slechts een beperkte of 

zelfs helemaal geen mobiliteit bestaat tussen de segmenten. In veel gevallen impliceert ‘dualiteit’ het 

naast elkaar voorkomen van een ‘primaire’ en een ‘secundaire’ groep. De eerste categorie bevindt 

zich in een stabiele, beschermde en bevoordeelde positie, terwijl de tweede categorie veel 

kwetsbaarder en fragieler is (Berger, 1980).   

Het begrip ‘dualiteit’ wordt in deze tekst meer specifiek ingevuld als een opdeling van de arbeids-

markt in twee belangrijke segmenten:  

1) Werknemers die aan de slag zijn onder een permanent contract: deze groep heeft een contract 

van onbepaalde duur, en geniet normaliter een sterke ontslag- en tewerkstellingsbescherming. 

We kunnen hier spreken van ‘insiders’: deze groep heeft er alle belang bij dat ‘soepele’ tijdelijke 

contracten blijven bestaan, zodat de eigen tewerkstellingsbescherming niet in het gedrang komt.  

2) Werknemers die aan de slag zijn onder een tijdelijk contract: aan deze arbeidscontracten is een 

vaste termijn verbonden, of hun duur is afhankelijk van de uitvoering van een bepaalde concrete 

opdracht. Ontslag- en tewerkstellingsbescherming ligt hier beduidend lager, net als de jobzeker- 

heid van werknemers. Dergelijke contracten komen typisch voor in de bouwsector, landbouw- 

sector, en in bepaalde onderdelen van de dienstensector  –  met name de toerisme-industrie. 

Het gaat hier dus om seizoensafhankelijke sectoren. Maar in Spanje zijn tijdelijke contracten ook 

in het algemeen erg gebruikelijk voor mensen die hun intrede doen op de arbeidsmarkt 

(Godenau et al., 2012).  

 Empirie: een verkennende vergelijking  

Om duidelijk aan te tonen dat de Spaanse arbeidsmarkt significant gekenmerkt wordt door dualiteit, 

wordt in deze paragraaf een vergelijking gemaakt tussen Spanje en een aantal andere relevante 

Europese economieën.  
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Meerbepaald gaan we het aandeel permanente contracten in Spanje vergelijken met de situatie 

in Italië, Frankrijk, Duitsland, Polen, België, Nederland en Denemarken. Voor de volledigheid nemen 

we ook het gemiddelde voor de Europese OESO-landen en het algemene OESO-gemiddelde op. 

Zo kunnen we tot een behoorlijk omvattende analyse komen, wat ons grotere zekerheid biedt rond 

het unieke karakter van de Spaanse arbeidsmarktdualiteit.  

Bij de vergelijking tussen landen gaan we uit van de algemene gegevens, waarbij we ons dus niet in 

het bijzonder focussen op specifieke leeftijdscategorieën of demografische groepen. Hierbij baseren 

we ons op cijfermateriaal dat door de OESO gepubliceerd werd. Deze gegevens laten ook toe om ons 

een idee te vormen over de evolutie van de dualiteit sinds het jaar 2000.  

We baseren ons bij deze vergelijking op 3 jaartallen: 2002, 2007 (net voor de crisis) en 2012 

(wanneer de crisis al een aantal jaar woedt).  

Tabel 1. Aandeel van tijdelijke contracten. Uitgedrukt als percentage van de totale tewerkstelling in dienstverband 

 2002 2007 2012 

België 8,15 8,65 8,14 

Denemarken 9,07 9,05 8,54 

Frankrijk 14,13 15,07 15,19 

Italië 9,86 13,21 13,8 

Nederland 14,35 18,08 19,54 

Polen 15,44 28,2 26,93 

Spanje 31,84 31,66 23,62 

Europees gemiddelde 13,09 15,02 14,08 

OESO-gemiddelde 11,18 12,22 11,79 

Bron: OESO 

Analyse 

Als we de cijfers voor deze landen met elkaar gaan vergelijken, valt meteen op dat Spanje inderdaad 

een buitenbeentje is. De opmerkelijke kloof tussen Spanje en andere Europese landen was in 2002 

nog erg uitgesproken: het aandeel van tijdelijke contracten lag er toen bijna drie keer zo hoog als het 

OESO-gemiddelde. Frankrijk en Nederland kennen eveneens een eerder hoog aandeel tijdelijke 

tewerkstelling, maar Spanje steekt er echt wel met kop en schouders bovenuit. Binnen de EU 

evenaart enkel Polen het Spaanse percentage. Het hoge aandeel tijdelijke jobs blijkt er een eerder 

recent fenomeen te zijn: in 2001 bedroeg dit nog 11,72%. 

Tussen 2002 en 2007 voltrok zich in Spanje een soort van omgekeerde tendens: het aandeel van 

tijdelijke contracten daalde er lichtjes, terwijl de meeste landen in dezelfde periode een toe- 

name lieten optekenen.  Nog opvallender is de substantiële daling in Spanje tussen 2007 en 2012. 
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De andere voorbeeldlanden ervoeren tijdens de Grote Recessie een veel beperktere of zelfs geen 

daling van het aandeel tijdelijke jobs.  

Het lijkt er dus op dat het zware jobverlies in Spanje zich dus in belangrijke mate voorgedaan heeft 

bij de tijdelijke tewerkstelling. Dit is ongetwijfeld een interessant gegeven, waar we verder in deze 

tekst nog uitgebreider op ingaan.    

Niet enkel het aandeel van tijdelijke contracten kan ons iets vertellen over de dualiteit van een 

arbeidsmarkt. We kunnen onze aandacht ook vestigen op de ‘transitiegraad’. Hiermee bedoelen we 

het aantal tijdelijke contracten dat na afloop omgevormd wordt tot een permanent contract. Cijfers 

van de Europese Commissie voor de periode 2005-2007 tonen ons dat de transitiegraad in Spanje 

eerder laag ligt. Maar we kunnen op dit vlak niet concluderen dat Spanje een negatieve uitschieter is, 

want de transitiegraad lag nog lager in ondermeer Portugal, Frankrijk en Polen. Opmerkelijk: terwijl 

jongeren (leeftijdscategorie 15-24 jaar) in het merendeel van de EU-landen meer kans maken op 

omzetting naar een permanent contract, is dit in Spanje omgekeerd. De transitiegraad ligt hier 

hoogst voor de oudere leeftijdsgroep (tussen 55 en 64 jaar), en laagst voor jongeren.  

Als we cijfers van 2010 bekijken, merken we dat de transitiegraad in Spanje voor dat jaar nog een 

stuk lager uitvalt dan in 2007. Enkel Frankrijk doet het op dat moment nog slechter. De Grote 

Recessie lijkt de omzetting van tijdelijke naar permanente contracten dus nog verder te hebben 

bemoeilijkt (Europese Commissie, 2012). 

In wat volgt zullen we nagaan hoe deze atypische tewerkstellingsstructuur is kunnen ontstaan en 

groeien in Spanje. Twee elementen lijken hierbij een rol van betekenis te spelen. Ten eerste hebben 

we te maken met een specifiek wettelijk kader, dat gedurende de laatste drie decennia ontstaan en 

uitgebouwd is. We zullen het ontstaan en de evolutie van deze wetgeving kort overlopen, waarna we 

ook even stilstaan bij een cruciaal aspect van het regulerend kader: de sterke verschillen in 

werknemersbescherming tussen tijdelijke en permanente tewerkstelling.  

Ten tweede is er de kenmerkende sectorale samenstelling van de Spaanse economie. Naast het 

regelgevende aspect kan ook de sterke groei van een aantal specifieke sectoren van belang zijn voor 

de ontwikkeling van de verregaande arbeidsmarktdualiteit. We zullen de relevantie van deze factor 

aan de hand van cijfermateriaal proberen aan te tonen.  
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DEEL 2. De drijfveren van arbeidsmarktdualiteit in Spanje 

2.1. Het wettelijke kader achter arbeidsmarktdualiteit   

2.1.1. Beknopt overzicht van de wetgevende evolutie tot vóór 2008                                                                                                         

De Spaanse arbeidsmarkt heeft niet altijd een duale aard gehad. Onder het totalitaire regime van 

Franco, tussen 1939 en 1975, was de arbeidsmarkt in hoge mate gereguleerd. Werkgevers en 

werknemers maakten toen verplicht deel uit van één en dezelfde vertegenwoordiging. Oprichting 

van werkgeversorganisaties of vakbonden was bij wet verboden, en collectieve onderhandelingen 

bestonden simpelweg niet. De overheid waarborgde ter compensatie wel de stabiliteit van de 

arbeidsmarkt, wat zich vertaalde in tewerkstellingsbescherming die uitzonderlijk verregaand was. 

Tijdelijke tewerkstelling was bijgevolg erg zeldzaam tijdens deze periode; er werd bijna uitsluitend 

met voltijdse jobs van onbepaalde duur gewerkt  –  dit komt de facto neer op permanente 

contracten.  

Na het overlijden van Franco in 1975 werd Spanje volledig gedemocratiseerd, en dit had ook een 

belangrijke weerslag op de arbeidsmarktinstituties. De door de staat gecontroleerde mono- 

polievakbond werd ontbonden, dus vanaf 1976 mochten werkgevers en werknemers hun eigen 

vertegenwoordiging in alle vrijheid oprichten en uitbouwen (Aguirregabiria & Borego, 2009).  

Vanaf 1980 maakte de overheid het ook mogelijk om met tijdelijke contracten te werken, maar dit 

kon slechts in een beperkt aantal gevallen.  Men hanteerde toen immers het zogenaamde causa- 

liteitsprincipe: werkgevers mochten enkel werkkrachten aanwerven op tijdelijke basis als dit nodig 

was om tijdelijke noden te lenigen. Voor taken met een permanent karakter moest de werkgever 

verplicht permanente contracten afsluiten (García-Serrano & Malo, 2013). Tijdens deze fase beperkte 

de verspreiding van tijdelijke contracten zich dan ook in belangrijke mate tot seizoensgebonden 

sectoren, zoals de landbouw.  

Om zich van vakbondssteun voor het diepgaande politieke transitieproces te verzekeren, besliste de 

overheid om het stelsel van werkloosheidsuitkeringen genereuzer te maken. Vanuit dezelfde over-

weging verkoos ze ook om de erg strikte tewerkstellingsbescherming intact te houden.  

Jaren ’80: de hervorming van 1984 en haar effecten 

De evenwichtsverschuiving naar een situatie met veel meer tijdelijke contracten is gestart in het 

jaar 1984. Toen voerde de Spaanse overheid een diepgaande arbeidsmarkthervorming door, 

gedreven door de eerder zwakke economische prestaties op dat moment. Madrid kon in de eerste 

helft van de jaren ’80 wel een bescheiden economische groei boeken, maar dit kon niet beletten dat 

de werkloosheidsgraad bleef toenemen, tot ongeveer 21% in 1984.  
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Bovendien had de Spaanse ondernemerswereld de in haar ogen te rigide tewerkstellingswetgeving al 

meermaals aangeklaagd (Aguirregabiria & Alonso-Borrego, 2009). Het land wilde haar economie ook 

zo snel mogelijk moderniseren, met het oog op toekomstige toetreding tot de Europese Unie, toen 

nog de Europese Gemeenschap (Laparra & García, 2003).  

De hervormingsoperatie kwam in grote lijnen neer op een gedeeltelijke flexibilisering van de 

arbeidsmarkt. Het plan bestond er namelijk in de tewerkstellingsbescherming significant af te 

bouwen voor specifieke groepen werknemers, terwijl de bescherming van de andere werknemers 

onaangeroerd zou blijven (Polavieja, 2005).  

Men heeft deze flexibilisering willen realiseren door het causaliteitsprincipe, dat hierboven 

uiteengezet werd, door te knippen. Het toepassingsveld van tijdelijke contracten werd open- 

getrokken; het werd voor werkgevers nu ook mogelijk om op tijdelijke basis aan te werven voor jobs 

met een permanente aard. Ondernemingen konden nu immers gebruik maken van een nieuwe 

contractvorm: het Employment Promotion Contract (EPC). Dergelijke tijdelijke contracten konden 

voor eender welke jobinhoud afgesloten worden. De minimumduur werd op 6 maand gelegd; 

de maximumduur op 3 jaar. Na afloop van die termijn werd de werkgever voor een keuze gesteld: 

ofwel werd het tijdelijke contract definitief beëindigd, ofwel werd het omgezet naar een permanent 

contract.  

Voor werknemers met een permanent contract bleven de bestaande strikte ontslagvoorwaarden in 

voege, terwijl tijdelijke werknemers onderworpen werden aan veel beperktere bescherming 

(zie infra). Het kwam er in feite op neer dat zo goed als alle wettelijke beperkingen op het 

aanwenden van tijdelijke contracten door deze hervorming opgeheven werden (Bentolila et al., 

2008; Malo & Cueto, 2013). 

In deze beleidskeuze kunnen we duidelijk de kiemen van de Spaanse arbeidsmarktdualiteit 

herkennen: men heeft de arbeidsmarkt in 1984 al dan niet bewust opgedeeld in twee groepen, die 

onderhevig waren aan totaal verschillende wetgeving inzake tewerkstellingsbescherming.  Meer 

tekst en uitleg over de omvang en implicaties van deze kloof volgt in het analytische gedeelte van dit 

artikel.   

De arbeidsmarktflexibilisering van 1984 bleek in de daaropvolgende jaren tot ingrijpende effecten te 

leiden. Het aandeel van tijdelijke contracten in de Spaanse tewerkstelling nam spectaculair toe, tot 

maar liefst 35% aan het begin van de jaren ’90 (Bentolila et al., 2008).  
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Jaren ’90: pogingen om de effecten van 1984 te milderen 

Spaanse beleidsmakers hadden wellicht niet voorzien dat de flexibiliseringshervorming van 1984 de 

arbeidsmarktstructuur zo ingrijpend zou hertekenen.  Aan het begin van de jaren ’90 ging men het 

atypisch grote aantal tijdelijke contracten en de hoge omloopsnelheid van werknemers meer en 

meer als onwenselijk percipiëren. Vanaf dan werden er dan ook pogingen ondernomen om de balans 

te herstellen; bijvoorbeeld door omvormingen van tijdelijke naar permanente contracten te gaan 

stimuleren.  

De hervorming van 1994 

Een eerste hervormingsronde vond plaats in 1992. Men trok de minimumduur die aan de EPCs 

verbonden zijn toen op van een half jaar naar een jaar. In 1994 ging men nog een stuk verder: 

de EPCs werden bijna volledig afgeschaft. Dit wil zeggen dat het causaliteitsprincipe terug ingevoerd 

werd: de mogelijkheid om personeel aan te werven aan de hand van tijdelijke contracten werd 

opnieuw verbonden aan specifieke voorwaarden. Bedrijven konden nu in nog slechts vier gevallen 

een beroep doen op tijdelijke werknemers:  

1) Als dit noodzakelijk is om een specifieke taak of dienst te vervullen. Het contract blijft dan gelden 

tot de taak vervolledigd is.  

2) Als dit noodzakelijk is om te beantwoorden aan productienoden. Hier geldt een maximumtermijn 

van 6 maanden, binnen één en hetzelfde jaar.  

3) Ter vervanging van een werknemer die zijn functie tijdelijk niet kan uitoefenen.  

4) Om een nieuwe activiteit binnen het bedrijf op te starten. In dit geval bedraagt de maximumduur 

drie jaar.  

De overheid lanceerde ook een aantal fiscale stimulansen, die omzetting van tijdelijke naar 

permanente contracten moesten aanmoedigen. Die incentives werden vooral gericht op de jongere 

en oudere leeftijdsgroepen (Mendez, 2008). Met deze fiscale prikkels wilde men dus de transitie- 

graad opkrikken.  

Deze hervorming maakte komaf met de oorspronkelijke doelstelling achter EPCs: het aanzwengelen 

van werkgelegenheidsgroei. Men voerde wel uitzonderingen in voor een aantal benadeelde 

bevolkingsgroepen (45-plussers, mindervaliden en langdurige werklozen die door kleine firma’s 

aangeworven worden): in hun geval bleef aanwerving onder een EPC-contract mogelijk (Alba-

Ramírez, 1997; Bentolila et al., 2008).  
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De hervorming van 1997: de Aprilakkoorden 

De hervormingsinspanningen van 1994 bleken in de daaropvolgende jaren niet veel vruchten af te 

werpen. Het aandeel tijdelijke contracten kon immers niet substantieel teruggebracht worden. 

Bovendien werd de socialistische bestuursmeerderheid in 1996 opgevolgd door een conservatieve 

regeringsploeg, die er andere ideeën rond arbeidsmarktbeleid op nahield. De politieke machts-

verschuiving gaf in 1997 aanleiding tot een nieuwe arbeidsmarkthervorming, die het resultaat was 

van maandenlange intensieve onderhandelingssessies tussen regering en sociale partners (Mendez, 

2008).  

Men wilde dit keer een meer nadrukkelijke klemtoon leggen op het stimuleren van permanente 

tewerkstellingscontracten. Bij de hervorming van 1994 had men zich eerder gericht op het inperken 

van de toegankelijkheid van tijdelijke contracten, wat achteraf gezien niet de meest effectieve 

aanpak bleek te zijn.  

De hervorming viseerde dus opnieuw de scheve verhouding tussen permanente en tijdelijke 

contracten, die voornamelijk door de arbeidsmarktregulering van 1984 ontstaan was. Maar liefst 

34% van de Spaanse actieve bevolking was in 1996 aan de slag onder een tijdelijk contract. 

Permanente contracten namen op dat moment slechts 4% van het totale aantal nieuw afgesloten 

arbeidscontracten in. Beleidsmakers vreesden dat deze ongewone dualiteit tot een nefaste situatie 

van instabiliteit en jobonzekerheid zou kunnen leiden.  

Men wilde permanente tewerkstelling aanmoedigen door een nieuw arbeidscontracttype te 

introduceren: het permanent employment promotion contract  –  kortweg PEP.  Het voornaamste 

verschil tussen de PEP-contracten en doorsnee permanente contracten was dat de ontslag-

vergoedingen bij de PEPs een pak lager lagen. Beleidsmakers hebben deze nieuwe contractvorm ook 

aangevuld met een aantal nieuwe fiscale prikkels, die de stimulering van permanente contracten 

verder kracht moesten bijzetten. Werkgevers die gebruik maakten van het nieuwe PEP-contract 

konden namelijk genieten van aanzienlijke kortingen op hun sociale bijdragen (Alarcón, 1997).  

Na de millenniumwissel: verdere bijsturingspogingen 

De akkoorden die in 1997 afgesloten waren tussen sociale partners en overheid bleven geldig tot 

mei 2001. Daarna moesten de betrokken partijen opnieuw rond de tafel gaan zitten, om over een 

nieuwe overeenkomst te onderhandelen.  

Deze gesprekken leverden echter niets op: vakbonden en werkgeversorganisaties bleken heel erg 

verschillende standpunten te hebben over het dualiteitsprobleem, en over de mogelijke remedies 

(Miguélez, 2001).  
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Omdat het water tussen de sociale partners te diep was, zag de overheid zich genoodzaakt om 

unilateraal actie te ondernemen. De conservatieve regering werkte zelf een aantal maatregelen uit, 

en legde die eenzijdig op. Dit gebeurt in Spanje wel vaker als collectief overleg niet tot resultaten 

leidt.  

Een eerste belangrijke eigenschap van de 2001-hervorming is dat het systeem van PEP-contracten 

behouden werd. Meer nog: de overheid opteerde ervoor om hun toepassingsveld gevoelig uit 

te breiden. Tegelijkertijd voerde men opnieuw een  –  weliswaar bescheiden  –  ontslagvergoeding in 

voor tijdelijke contracten: 8 loondagen per jaar in dienst. Men zette ook nieuwe stappen om deeltijds 

werken te promoten (Miguélez, 2001).  

De volgende substantiële arbeidsmarkthervorming vond plaats in 2006. Opnieuw bestond de 

hoofddoelstelling erin om het aandeel van tijdelijke tewerkstelling terug te schroeven. Deze keer 

hoefde de overheid niet op eigen houtje te handelen; er kon een akkoord tussen regering, 

vakbonden en werkgeversorganisaties gevonden worden.   

Men wilde ten eerste eenduidige quota vastleggen voor verschillende specifieke doelgroepen, zoals 

bijvoorbeeld jongeren. Deze quota zouden geflankeerd worden door nieuwe stimulansen voor de 

werkgevers, zodat die nog meer de incentive krijgen om nieuw personeel aan te trekken met 

permanente contracten. Er werden ook stappen gezet om de loonkosten van ondernemingen te 

drukken, door de sociale zekerheidsbijdragen voor alle werkgevers naar beneden te halen. 

Deze verlaging gold dus voor alle bedrijven, en werd dus niet verbonden aan gebruik van 

permanente contracten.  

Als een werknemer al twee keer of meer met een tijdelijk contract tewerkgesteld werd voor dezelfde 

onderneming, zou die werkgever voortaan ook verplicht worden om bij de volgende contract-

vernieuwing over te schakelen naar een permanent contract. Het moet wel gezegd worden dat 

werkgevers makkelijk achterpoortjes vonden om deze verplichting te omzeilen (Castellanos, 2007).  

Een half jaar na implementatie werden de voorlopige resultaten van de 2006-hervorming 

doorgelicht. Uit die analyse bleek dat het aantal nieuwe permanente jobs eind 2006 een stuk hoger 

lag dan een jaar eerder. Deze trend was voor een belangrijk deel het gevolg van de nieuwe 

overheidssubsidie voor bedrijven die tijdelijke contracten vóór eind 2006 omzetten naar permanente 

contracten.  Maar we kunnen ons pas een genuanceerd beeld vormen van de effecten als we die 

evolutie ook gaan aftoetsen tegen het globale aantal nieuwe contracten. Uit die oefening blijkt dat 

permanente contracten in 2006 slechts 11,75% van het totale aantal nieuwe aanwervingen uit-

maakten (López, 2007).  
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Ondanks talrijke subsidies en fiscale incentives bleef de tewerkstellingstoename dus voor het over-

grote deel uit nieuwe tijdelijke arbeidsplaatsen bestaan. Het aandeel van tijdelijke tewerkstelling in 

de arbeidsmarkt was sinds 2000 wel wat gezakt, maar de daling was te beperkt om echt van verande-

ring te kunnen spreken. Dualiteit bleef dus ook in 2007 nog een belangrijke uitdaging voor de Spaan-

se beleidvoerders  –  dit ondanks de verschillende hierboven behandelde hervormingspogingen. 

Tegen de achtergrond van de Grote Recessie, die in Spanje vanaf 2008 genadeloos huishield, zijn er 

in 2010 en 2012 twee nieuwe arbeidsmarkthervormingen doorgevoerd. Deze zullen later in deze 

tekst uitgebreider aan bod komen, na de analyse van de effecten van arbeidsmarktdualiteit op de 

Spaanse economie.  

Bovenstaand overzicht van de historische hervormingsprocessen met betrekking tot contract-

segmentering suggereert dat er sinds 1984 een aanzienlijke kloof geslagen is tussen permanente en 

tijdelijke contracten. Dit is met name het geval voor wat werknemersbescherming betreft. 

Omdat net deze kloof een essentiële schakel is in het dualiteitsverhaal, wordt ze in de volgende 

paragraaf wat concreter toegelicht. We bekijken de situatie die van kracht was vóór de recentste 

hervormingen, die zoals eerder al gezegd plaatsvonden in 2010 en 2011. 

2.1.2. De kloof in ontslag- en tewerkstellingsbescherming  

 Permanente standaardcontracten 

Ontslagbescherming 

Spanje kende zeker tot in 2011 een erg zware tewerkstellingsbescherming, althans voor gewone 

permanente contracten. Als een werknemer de laan uitgestuurd werd om gerechtvaardigde redenen, 

kon hij aanspraak maken op een ontslagvergoeding van 20 dagen loon per jaar dat hij voor het 

bedrijf in kwestie werkte. Hieraan was een maximumplafond van 12 maandlonen gekoppeld. 

Bij ongerechtvaardigd ontslag had een gewone permanente werknemer zelfs recht op een ver-

goeding van 45 loondagen per jaar in dienst, met een maximum van 42 maandlonen. Ter vergelijking: 

voor de EU152 ligt het gemiddelde slechts op 7 dagen per dienstjaar bij gerechtvaardigd ontslag, en 

21 dagen bij ongerechtvaardigd ontslag (Jaumotte, 2011).  

 

 

                                                           
2
 Met de EU15 worden de 15 landen bedoeld die in 1995 deel uitmaakten van de Europese Unie. Het gaat hier 

dus om de EU-lidstaten vóór de omvangrijke uitbreiding van 2004. 
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Gerechtvaardigd versus niet gerechtvaardigd 

We merken dat er op het vlak van ontslagvergoeding een onderscheid gemaakt kan worden op basis 

van de mate waarin een afdanking al dan niet gegrond is. Als een permanente arbeidsovereenkomst 

eenzijdig beëindigd werd door de werkgever, beschikte de afgedankte werknemer immers over de 

mogelijkheid om een rechtsgeding aan te spannen tegen zijn baas.  

Indien een permanente werk-nemer ervan overtuigd was dat zijn ontslag niet gerechtvaardigd was, 

kon hij dit dus aanvechten voor de arbeidsrechtbank (Tohoria, 2009). 

Een werkgever kon in zo’n rechtzaak twee soorten argumenten aanhalen om aan te tonen dat zijn 

afdankingen wel degelijk gerechtvaardigd waren. Hij kon argumenteren dat de werknemer in kwestie 

zijn taak niet naar behoren uitoefende, en/of dat de werknemer gewoon niet over de noodzakelijke 

competenties beschikte om performant binnen de onderneming te kunnen functioneren. Hij kon ook 

verwijzen naar economische motieven, zoals omzet of conjunctuur. Het is wel zo dat slechts heel 

weinig economische motieven door de wet erkend werden als gegronde ontslagreden, al heeft de 

wetgever de lijst met inroepbare motieven stelselmatig uitgebreid tijdens de verschillende her-

vormingsstappen (Bentolila et al., 2011; Kugler et al., 2003). 

Bovendien hadden arbeidsrechtbanken de neiging om de wet eerder restrictief te interpreteren. 

De implicatie hiervan was dan ook dat het overgrote deel van de aangevochten ontslagen als onge-

rechtvaardigd beoordeeld werd door de Spaanse justitie (Bentolila et al., 2011).  

Verder blijkt dat juridische procedures rond het al dan niet gegrond zijn van ontslagen vaak erg lang 

aansleepten. De Spaanse wet schreef voor dat het bedrijf in kwestie gedurende deze procedureslag 

loon moest blijven uitbetalen aan de ontslagen werknemer. Dit betekende natuurlijk dat de 

werkgever in dat geval rekening moest houden met aanzienlijke bijkomende kosten. 

Omwille van deze factoren gaven de meeste Spaanse werkgevers er de voorkeur aan om ontslagen al 

bij voorbaat als ongerechtvaardigd te motiveren. Dit kostte hen wel zwaardere ontslagvergoedingen, 

maar het bespaarde hen een dure en slopende periode van juridisch getouwtrek (Wölfl & Mora-

Sanguinetti, 2011). We zouden dus kunnen stellen dat de ontslagvergoeding bij permanente 

contracten de facto neerkwam op 45 loondagen per dienstjaar. 

Tijdelijke contracten 

Ontslagbescherming 

Voor tijdelijke contracten heeft men sinds de jaren ’80 meermaals aan de ontslagvergoedingen 

gesleuteld. Dit neemt niet weg dat het verschil met de bescherming bij permanente contracten 

steeds aanzienlijk bleef.  
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Toen het Employment Promotion Contract in 1984 opgericht werd, verbond men er een 

ontslagvergoeding van slechts 12 werkdagen per dienstjaar aan.  

Deze bescheiden ontslagbescherming werd bovendien helemaal afgeschaft door de hervorming van 

1994, die grotendeels komaf maakte met de EPC’s. Het gebruik van tijdelijke contracten werd toen 

wel aan striktere voorwaarden gekoppeld, maar tegelijkertijd opteerde men er ook voor om de 

ontslag-bescherming tot nul te herleiden. In 2001 besliste de overheid om opnieuw een kleine 

ontslag-vergoeding in te stellen voor tijdelijke contracten: 8 werkdagen per jaar in dienst (Miguélez, 

2001).  

Ontbreken van de mogelijkheid om verzet aan te tekenen 

In tegenstelling tot hun permanente collega’s hebben tijdelijke werknemers nooit de mogelijkheid 

gehad om hun ontslag juridisch aan te vechten. Wat ontslagvergoeding betreft werd er bijgevolg 

nooit een onderscheid gemaakt tussen gerechtvaardigd en niet gerechtvaardigd. De werkgever 

hoefde zich hier dus veel minder zorgen te maken over de motivering van een afdanking.  

PEP-contracten 

Uit het historisch hervormingsoverzicht bleek al dat de PEP-contracten in het leven geroepen werden 

om het gebruik van permanente contracten bij werkgevers te stimuleren. Deze bijzondere vorm 

van permanente tewerkstelling kende dan ook een lichtere ontslagbescherming dan haar tradi-

tionele tegenhanger: slechts 33 loondagen per dienstjaar in plaats van 45 bij een ontslag dat als 

onrechtvaardig beoordeeld werd, eveneens met een maximumplafond van 24 maandlonen. 

Voor wat gerechtvaardigde afdankingen betreft gold voor PEP-contracten  dezelfde ontslagbe-

scherming als bij standaardcontracten: 20 dagen loon per dienstjaar, met een maximum van 

12 maanden  (Alarcón, 2007).  
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2.2. Dualiteit en sectorale tewerkstellingssamenstelling 

2.2.1. Inleidend 

Zoals in het inleidend gedeelte al aangehaald werd, vertrekt onze analyse vanuit de hypothese dat 

twee elementen in belangrijke mate aan de basis liggen van de vastgestelde arbeidsmarktdualiteit 

in Spanje. Naast het wettelijke kader, dat hierboven uiteengezet werd, gaan we ervan uit dat de 

specifieke sectorale tewerkstellingssamenstelling bijgedragen heeft tot het atypisch hoge aandeel 

van tijdelijke tewerkstelling. In dit deel zal kort en bondig aangetoond worden dat de ontwikkeling 

van de Spaanse economie tot 2008 in belangrijke mate berustte op de expansie van een aantal 

welbepaalde sectoren, zoals de bouwnijverheid en de toeristische industrie. In deze paragraaf zullen 

we specifiek focussen op de evolutie van deze twee sectoren, omdat het aandeel tijdelijke 

contracten er ook aanzienlijk boven het Spaanse gemiddelde ligt.  

De Spaanse vakbond UGT publiceerde in 2004 een rapport rond de sterke aanwezigheid van tijdelijke 

contracten op de arbeidsmarkt. Daarbij werd de focus ook gelegd op de sectorale verdeling van de 

tijdelijke tewerkstelling. We vermelden hier een aantal cijfers uit het rapport, om de relevantie van 

die sectorale verdeling te schetsen. Ter illustratie geven we voor de desbetreffende sectoren ook het 

gemiddelde aandeel tijdelijke contracten in de EU-15 mee.   

Tabel 2. Aandeel tijdelijke contracten per sector, 2004; Spanje en gemiddelde voor EU-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

De cijfers tonen ons dat het aandeel tijdelijke contracten nog een stuk hoger uitvalt in de 

landbouwsector, maar dit is in het licht van ons onderzoeksopzet minder relevant, omdat de 

agrarische sector niet echt een bron van werkgelegenheidsgroei vormt. Integendeel: het aantal 

mensen dat in de Spaanse landbouwsector tewerkgesteld is, daalde tussen 2000 en 2010 met 8,7% 

(Eurostat, 2012). Het valt ook op dat het Europees gemiddelde overal substantieel lager ligt, ook in 

de seizoensafhankelijke sectoren waar het gebruik van tijdelijke contracten verantwoordbaar is.  

Sector Aandeel tijdelijke contracten 
(Spanje) 

Gemiddelde voor de EU-15 

Landbouw 64,4% 31% 

Bouwsector 58,1% 19,6% 

Verblijfssector 39,1% 19,4% 

Huishoudelijke diensten 57,8% 23,2% 

Productiesector 22,9% 9,1% 

Financiële intermediatie 9,9% 5,6% 

Overheidsadministratie 19,1% 10,6% 

Totaal 32,5% 12,8% 
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We zullen hierna de tewerkstellingsevolutie in de bouwsector en toeristische verblijfssector in kaart 

brengen, gevolgd door een kernachtige conclusie vanuit het perspectief van de geobserveerde 

Spaanse arbeidsmarktdualiteit.  

2.2.2. Bouwsector 

Figuur 1 geeft de evolutie van het aantal werknemers in de bouwsector weer, vanaf 1998 tot van-

daag. Drie landen worden hier met elkaar vergeleken. Tot 2007 observeren we een opmerkelijk steile 

opgang van het aantal jobs in de Spaanse bouwnijverheid. Ook in de twee andere landen groeide het 

aantal werknemers in die periode, maar die stijging was er een stuk bescheidener.   

De figuur toont ons dat het aantal bouwvakkers in 2007 veel hoger lag in Spanje dan in Italië of 

Frankrijk. Dit komt nogal verrassend over: het aantal inwoners ligt in Frankrijk en Italië immers een 

pak hoger dan in Spanje.   

Figuur 1. Aantal tewerkgestelden in de bouwsector, 1998-2013. *1000 

 
Bron: Eurostat 

Een tweede opmerkelijke vaststelling is dat de werkgelegenheid in de Spaanse bouwsector in vrije val 

is sinds 2008. Ook Frankrijk en Italië laten een tewerkstellingsdaling optekenen, maar deze blijft 

opnieuw een stuk beperkter dan in Spanje.  

De spectaculaire ineenstorting van de Spaanse bouwsector is gerelateerd aan het openspatten van 

de problematische vastgoedzeepbel aldaar. Gezinnen hadden sinds de invoering van de euro massaal 

geprofiteerd van goedkope vastgoedkredieten, om zich een eigen woning aan te schaffen. Het gevolg 

hiervan was dat de huizenprijzen als een pijl omhoog schoten.  
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Bij nogal wat van die gezinnen waren dergelijke kredieten ongepast, omdat hun inkomenssituatie 

hen eigenlijk niet toeliet om hun lening probleemloos af te lossen. Maar het gevaar van de snelle 

opbouw van private schulden werd tijdens de expansiejaren geminimaliseerd. Spanje zette eenzijdig 

in op investeringen in de vastgoedsector, vanuit de veronderstelling dat de huizenprijzen eindeloos 

zouden blijven stijgen. Dit bleek achteraf een erg naïeve strategie te zijn. De schuldpositie van 

banken verslechtte, en de vele slechte vastgoedkredieten werden nu ineens wel als problematisch 

ervaren. Er ontstond een sfeer van paniek, waardoor de vastgoedprijzen snel gingen dalen: 

buitenlandse vastgoedinvesteerders bleven ineens weg en gezinnen moesten hun huis opgeven 

omdat ze hun hypotheekaflossing niet meer konden ophoesten. De vraag naar vastgoed stortte dus 

ineen, waardoor ook de bouwsector in de crisis meegezogen werd (The Economist, 2008).   

2.2.3. Toeristische sector 

Figuur 2. Aantal werknemers in de toeristische verblijfssector, 1996-2012. *1000 

 
Bron: Eurostat 

Ook de toeristische sector kende tot 2008 een periode van stabiele gestage groei, zoals blijkt uit 

Figuur 2. We zouden die expansiefase kunnen omschrijven als een inhaalbeweging t.o.v. Italië en 

Frankrijk  –  waar toerisme traditioneel een belangrijke bron van inkomsten is. Maar ook de Spaanse 

toeristische sector ondervindt sinds 2008 de gevolgen van de financieel-economische crisis  –  dit 

resulteert in een scherpe tewerkstellingsdaling. In Frankrijk en Italië gaat het opnieuw om een milder 

verlies.   
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2.2.4. Conclusie 

We kunnen uit deze bevindingen concluderen dat zowel de bouw- als de toerismesector een 

belangrijke groeiperiode doorgemaakt hebben tussen midden jaren ’90 en 2008. Vooral de 

explosieve expansie van de bouwsector valt op. De financiële crisis van 2008 luidde voor deze beide 

sectoren een periode van terugval in, die opnieuw het meest uitgesproken was in de bouwsector. 

Aangezien net deze sectoren ook gekenmerkt worden door een bovengemiddeld hoog aandeel 

tijdelijke contracten, spelen ze ongetwijfeld een rol in de evolutie van de Spaanse arbeidsmarkt-

dualiteit. Bij de analyse van de effecten van dualiteit zullen we daarom ook rekening houden met de 

eventuele rol van het sectorale element. 
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DEEL 3. De implicaties van dualiteit voor de economische en 

sociale evolutie in Spanje 

3.1.  Dualiteit en de stabiliteit van werkgelegenheid 

 3.1.1. Theoretisch verband 

Het precieze effect van dualiteit op de stabiliteit van de arbeidsmarkt is afhankelijk van de verschillen 

in tewerkstellingsbescherming tussen tijdelijke en permanente contracttypes. Wat Spanje betreft, 

hebben we hierboven al vastgesteld dat tijdelijke contracten een pak flexibeler zijn dan hun 

permanente tegenhangers. We kunnen verwachten dat deze situatie een negatieve uitwerking zal 

hebben op de stabiliteit van de arbeidsmarkt: de volatiliteit zal in landen met zo’n duale 

arbeidsmarkt een stuk hoger liggen; tewerkstelling zal er veel sterker reageren op conjunctuur-

wissels.  

De basislogica die hierachter schuilgaat is relatief eenvoudig: als de tewerkstellingsbescherming voor 

permanente contracttypes hoog gehouden wordt terwijl tijdelijke contracten daarentegen zeer 

flexibel zijn, zullen bedrijven geneigd zijn om hun permanente werknemers op termijn te vervangen 

door nieuwe tijdelijke werkkrachten. Dit laat werkgevers immers toe om hun personeelsbestand vrij 

‘goedkoop’ af te stemmen op omzet en conjunctuur. Tijdens hoogconjunctuur zullen nieuwe jobs dus 

in de eerste plaats tot stand komen in de vorm van tijdelijke contracten; en tijdens periodes van 

economische stagnatie of recessie zullen die tijdelijke contracten het eerste ‘slachtoffer’ van 

tewerkstellingsvernietiging worden. Bij economische expansie zal er zich dus accumulatie van 

tijdelijke jobs voordoen (Costain et al., 2010).  

Een significant aandeel van deze jobs heeft een fragiel karakter, wat betekent dat ze sowieso al het 

meest kwetsbaar zijn voor tewerkstellingsvernietiging tijdens recessies. Dergelijke jobs zullen dan 

ook als eerste sneuvelen als de economie het minder goed gaat doen (Costain et al., 2010). 

Tewerkstelling zal in deze omstandigheden dus een procyclisch karakter krijgen, en zal erg volatiel op 

conjunctuurschommelingen reageren. 

Werkgevers houden bovendien rekening met het aanzienlijke verschil in tewerkstellingsbescherming, 

en geven er bijgevolg de voorkeur aan om nieuw personeel standaard een tijdelijk contract aan te 

bieden. Deze tijdelijke werkkrachten zullen na afloop van hun contract enkel een permanente 

betrekking aangeboden krijgen als hun productiviteit voldoende hoog ligt. De transitie van tijdelijke 

naar permanente contracten is dus onderhevig aan een productiviteitsdrempel.  Hoe groter het 

verschil in ontslagbescherming tussen de twee contracttypes, hoe hoger ook de productiviteits-

drempel, en hoe lager dus de uiteindelijke transitiegraad.   
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Dit impliceert dus dat meer tijdelijke werkkrachten de laan uitgestuurd zullen worden nadat hun 

contract verstreken is (Holgado, 2012). Als we echt kunnen spreken van een substantiële 

beschermingskloof  –  wat voor Spanje wel het geval lijkt te zijn  –  zullen competente tijdelijke 

werknemers het dus toch nog moeilijk hebben om na afloop van hun termijn een permanent 

contract in de wacht te slepen binnen hun bedrijf. Dit resulteert in het tijdelijke tewerkstellings-

segment in een hogere omloopsnelheid van werknemers, en dus ook in minder stabiele loopbanen. 

We kunnen uit deze analyse concluderen dat er een significante samenhang bestaat tussen de 

intensiteit van het verband tussen dualiteit en verhoogde volatiliteit enerzijds, en de omvang van het 

verschil in tewerkstellingsbescherming tussen tijdelijke en permanente contracten anderzijds. 

We weten dat tijdelijke en permanente contracten in Spanje erg van elkaar verschillen op het vlak 

van ontslagkosten, dus kunnen we veronderstellen dat de tewerkstelling er erg procyclisch en 

volatiel zal evolueren.  
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3.1.2. De empirische realiteit  

Om de volatiliteit van de Spaanse werkgelegenheid in kaart te brengen, beroepen we ons opnieuw 

op cijfermateriaal dat beschikbaar gesteld wordt door de OESO. We maken meerbepaald gebruik van 

gegevens over de tewerkstellingsgraad in de leeftijdscategorie 15-64, wat dus overeenstemt met de 

bevolking op beroepsactieve leeftijd.  

Om een adequaat beeld te kunnen schetsen, vergelijken we de Spaanse evolutie best met gegevens 

voor een aantal andere relevante landen. Daarbij kiezen we voor een land met een eerder lage 

dualiteitsgraad (België), en voor een land met een gemiddelde dualiteitsgraad (Frankrijk). Voor de 

volledigheid wordt ook het gemiddelde voor de gehele OESO vermeld.  

Verder nemen we Italië mee in onze vergelijking, omdat het net als Spanje tot de zogenaamde 

periferie behoort: de kwetsbare landengroep die binnen de eurozone het hardst geraakt werd door 

de Grote Recessie. Het aandeel van tijdelijke tewerkstelling ligt er niet abnormaal hoog.   

Figuur 3. Evolutie van de tewerkstellingsgraad; 1990-2012 

 
Bron: OESO 

Uit deze gegevens blijkt erg duidelijk dat het verloop van de Spaanse werkgelegenheidsgraad een pak 

volatieler is dan dat van België, Italië en Frankrijk. Voor wat de periode tussen 1990 en 1994 betreft 

merken we dat er in alle opgenomen casussen  –  behalve in België  –   een terugval plaatsvond in de 

werkgelegenheidsgraad. In Spanje bleek deze daling een stuk scherper te zijn dan in de andere 

gevallen. Tussen 1995 en 2007 hebben al onze geselecteerde landen een periode van duurzame 

werkgelegenheidstoename gekend, maar in Spanje was deze stijging duidelijk een stuk scherper 

 –  Madrid beleefde in deze fase duidelijk haar economische expansiejaren. Na 2007 volgt dan weer 

een fase van tewerkstellingsdaling, die opnieuw het hardst toeslaat in Spanje  –  en die daar ook het 

langst lijkt aan te houden.  
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Om onze analyse een omvattender karakter te geven, vergelijken we voor dezelfde landen ook de 

evolutie van de werkloosheidsgraad. Daarbij kunnen we tot gelijkaardige bevindingen komen. 

De volatiliteit die ons in Figuur 3 opviel, blijkt immers ook in Figuur 4 duidelijk aanwezig te zijn. 

De Spaanse werkloosheidsgraad kende een sterk dalend verloop tussen het midden van de jaren ’90 

en 2007. Sinds 2008 is deze daling opnieuw omgeslagen in een snelle en scherpe stijging. Ook nu 

blijkt de volatiliteit in de andere opgenomen landen een pak lager te liggen.  

Figuur 4. Evolutie van de werkloosheidsgraad, 1992-2012 

 
Bron: OESO 

De rol van economische groei 

Op basis van deze analyse kunnen we ons helemaal nog niet met zekerheid uitspreken over het 

vermeende verband tussen de vastgestelde volatiliteit en de hoge dualiteitsgraad van de Spaanse 

arbeidsmarkt. Het zou immers ook kunnen dat de scherpere tewerkstellingsreactie in Spanje 

voortkomt uit een verhoogde mate van volatiliteit in de economische activiteit. Met andere 

woorden: het zou een gevolg kunnen zijn van het feit dat recessies en expansies in Spanje een 

intenser karakter hebben dan elders. We kunnen een poging ondernemen om dit te beoordelen, 

door de historische groeicijfers van Spanje en onze verschillende voorbeeldlanden met elkaar te 

vergelijken.  

In Bijlage 5 namen we een tabel op, die de economische groeiprestaties van Spanje en onze andere 

voorbeeldlanden vergelijkt, voor de periode tussen 1990 en 2012. Deze cijfers zijn verder aangevuld 

met het gemiddelde voor het Eurogebied. Bij analyse van deze gegevens springen een aantal zaken in 

het oog.  
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Tijdens de periode 1990-1993 stellen we vast dat de groeivertraging in Spanje minder uitgesproken is 

dan in de andere landen. In het jaar 1993 moesten al onze casuslanden een negatieve groei noteren, 

maar deze recessie was in Spanje niet dieper dan in Italië, Frankrijk of Duitsland (Eurostat, 2013). 

Toch zien we dat de daaruit voortkomende tewerkstellingsdaling in Spanje een stuk sterker was dan 

in pakweg Italië of Frankrijk. Dit ondersteunt alvast ons veronderstelde verband tussen het hogere 

aandeel tijdelijke contracten en de hogere tewerkstellingsvolatiliteit.  

De cijfers bevestigen ook dat Spanje tussen 1994 en 2007 een periode van snelle en indrukwekkende 

economische expansie kende. Dat de werkgelegenheid er tijdens deze fase sneller toenam dan in 

andere landen, kan dus wel verklaard worden door de consequent hogere groeicijfers.  

De Grote Recessie vertaalde zich voor Spanje in een recessie die dieper was dan in de twee 

opgenomen kernlanden België en Frankrijk. Maar als we gaan vergelijken met Italië, dat eveneens tot 

de ‘periferie’ van de eurozone behoort, kunnen we vaststellen dat de recessie daar nog net iets 

harder toesloeg. Toch is het Italiaanse banenverlies tussen 2008 en 2012 veel beperkter dan in 

Spanje. 

Conclusie: de opmerkelijke volatiliteit van de Spaanse tewerkstelling kan niet volledig verklaard 

worden door volatielere conjunctuurschommelingen. Dit biedt ons uiteraard enige ondersteuning 

voor de hypothese dat de arbeidsmarktdualiteit op dit vlak een verklarende rol kan spelen.  

Tijdelijke tewerkstelling als aanpassingsinstrument ? 

Eerder werd al vermeld dat het in een duale arbeidsmarkt eerst de tijdelijke jobs zullen zijn waarin bij 

recessie gesnoeid wordt. Deze hypothese kan eventueel gestaafd worden door de evolutie van het 

aandeel tijdelijke contracten in de totale tewerkstelling onder de loep te nemen. De tabel op 

pagina 7 leert ons dat het aandeel van tijdelijke functies sinds 2007 een spectaculaire daling 

ondergaan heeft: van 31,66% naar 23,62%. Dit toont inderdaad aan dat de economische terugval 

vooral een zware tol geëist heeft op het vlak van tijdelijke tewerkstelling.  De OESO, die jaarlijks voor 

al haar lidstaten een individuele evaluatie van de arbeidsmarktsituatie publiceert, bevestigt deze 

hypothese ook in haar Employment Outlook voor 2009. Bijna 90% van het jobverlies tussen juni 2008 

en juni 2009 situeerde zich bij de tijdelijke tewerkstelling (OESO, 2009).  

Men zou dus kunnen argumenteren dat tijdelijke contracten een soort ‘buffer’ vormen voor 

permanente werknemers; hun jobonzekerheid blijft hierdoor tot op zekere hoogte beperkt. 

Dit draagt natuurlijk bij tot verdere bestendiging van de ‘insider-outsider dynamiek’ (zie infra).  
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De rol van de sectorale tewerkstellingssamenstelling 

In paragraaf 2.2.  kwamen we tot de conclusie dat de sectorale tewerkstellingssamenstelling zeer 

relevant is in het verhaal van de Spaanse arbeidsmarktdualiteit, omdat de ontwikkeling van de 

Spaanse economie voor in de eerste plaats steunde op de expansie van de bouw- en 

toerismesectoren, die intensief gebruik maken van tijdelijke tewerkstelling. Het sectorale gegeven 

kan ons ook een plausibele verklaring bieden voor de tewerkstellingsvolatiliteit: de bouw- en 

toerismesectoren stonden tussen het midden van de jaren ’90 en 2007 in voor een groot deel van de 

tewerkstellingsgroei. Het indrukwekkende jobverlies na 2007 concentreert zich eveneens in 

belangrijke mate binnen deze twee sectoren. Met andere woorden: de sterke volatiliteit in deze twee 

sectoren heeft ongetwijfeld een significant aandeel in de geobserveerde algemene tewerkstellings-

volatiliteit.  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



   27 
   

3.2. Dualiteit en jeugdwerkloosheid 

3.2.1. Empirie: de alarmerende toestand in Spanje 

Eén van de tendensen die het meest opvalt in de Spaanse economische crisis is de abnormaal hoge 

werkloosheidsgraad bij jongeren. Figuur 5 toont ons de zorgwekkende evolutie van de Spaanse 

jeugdwerkloosheid. In 2008 bedroeg die 24,6%  –  wat ook toen al een eerder hoog percentage was, 

het hoogste van de eurozone. Sindsdien is de jeugdwerkloosheid echter geëxplodeerd, tot een 

astronomische percentage van 53,2%. Binnen de eurogroep doet enkel zorgenkind Griekenland het 

nog slechter, met 55,3% in 2012 (OESO, 2013).   

In Figuur 5 vergelijken we de jeugdwerkloosheidsgraad van Spanje met die in België, Frankrijk, Italië 

en Nederland. Voor de volledigheid wordt ook het OESO-gemiddelde in de analyse meegenomen.  

Hierbij werd gekozen voor tijdsintervallen van telkens vier jaar, tussen 1996 en 2012. Wat Spanje 

betreft, kunnen we meteen opmerken dat de jeugdwerkloosheid ook in 1996 al erg hoog lag: met 

bijna 40% was Spanje op dat moment de hekkensluiter van onze selectie landen. In de daar-

opvolgende jaren daalde de jeugdwerkloosheid scherp, tot nog  22% in 2004. De economische crisis 

heeft die verbetering echter volledig tenietgedaan: de jeugdwerkloosheid steeg vanaf 2008 opnieuw 

pijlsnel, tot het problematische cijfer dat we op dit moment kennen. De Grote Recessie heeft ook bij 

de andere landen in onze vergelijking voor opwaartse druk gezorgd, maar de werkloosheidstoename 

ligt nergens zo dramatisch hoog als in Spanje. Binnen de eurozone kende enkel Griekenland sinds 

2008 een even grote stijging.  

Figuur 5. Werkloosheidsgraad in de leeftijdsgroep 15-24 jaar 

 
Bron: OESO 
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3.2.2. De rol van dualiteit in de jeugdwerkloosheid 

De Spaanse jeugdwerkloosheidsgraad heeft in de laatste vijftien jaar dus een opmerkelijk verloop 

gekend. We kunnen ons nu de vraag stellen of de arbeidsmarktdualiteit hier een verklarende rol kan 

spelen. Figuur 6 toont ons de evolutie van het aandeel tijdelijke contracten in de tewerkstelling bij 

jongeren,  voor dezelfde landen en binnen hetzelfde tijdskader.     

We kunnen uit Figuur 6 duidelijk opmaken dat het aandeel tijdelijke contracten bij Spaanse jongeren 

merkelijk gedaald is tussen midden jaren ’90 en 2008. In 1996 was het verschil tussen Spanje en de 

andere Europese landen in onze vergelijking nog erg uitgesproken, sindsdien is deze kloof aanzienlijk 

geslonken. Dit neemt niet weg dat tijdelijke tewerkstelling bij jongeren ook vandaag nog het hoogst 

ligt in Spanje.   

Figuur 6.  Aandeel van tijdelijke tewerkstelling in de tewerkstelling in dienstverband, leeftijdsgroep 15-24 

 
Bron: OESO 

Het is op zich niet abnormaal dat jongeren bij hun intrede op de arbeidsmarkt geconfronteerd 

worden met tijdelijke tewerkstelling. Werkgevers zien dit immers als een uitgelezen instrument om 

de competenties van jonge, onervaren werkkrachten op een grondige manier in te schatten alvorens 

hen permanent in dienst te nemen. Ook voor jonge arbeidsmarktintreders is het niet noodzakelijk 

nadelig om in een tijdelijk contract te starten: het biedt hen de mogelijkheid om ervaring op te doen. 

Voor hen kan een tijdelijke functie eventueel als opstap fungeren, als instrument om hun kansen op 

een aantrekkelijke permanente functie te verhogen. Tijdelijke tewerkstelling hoeft dus niet per 

definitie nadelig te zijn.  
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Het probleem in Spanje is echter dat tijdelijke tewerkstelling een soort val kan vormen, waarbij jonge 

arbeidsmarktintreders verstrikt raken in een vicieuze cirkel. In dit geval belanden jongeren na het 

vervallen van hun tijdelijk contract telkens weer in werkloosheid, waardoor ze op zoek moeten naar 

een nieuwe tijdelijke werkplek.  Deze dynamiek zou kunnen bestaan als gevolg van het grote verschil 

inzake tewerkstellingsbescherming tussen tijdelijke en permanente contracten.  

De intuïtie die hieraan verbonden is, werd reeds besproken in de analyse rond werkgelegenheids-

volatiliteit: door het groot verschil in tewerkstellingsbescherming ligt de transitiegraad laag, omdat 

tijdelijke werknemers aan een veel hogere productiviteitsvereiste moeten beantwoorden om 

effectief in aanmerking te komen voor een permanent contract (zie supra).   

Figuur 7. Vergelijking van het aandeel tijdelijke contracten in de leeftijdsgroepen 15-24 en 25-49 

Gegevens voor 2008 

 
Bron: OESO, Eurostat 
 

Figuur 7 vergelijkt het aandeel van tijdelijke contracten in 2008 voor de leeftijdsgroepen 15-24 en 

25-49. We merken dat dit aandeel in Spanje  –  vergeleken bij de andere landen  –  minder gedaald is 

in de leeftijdscategorie 25-49: van 59,4% naar 29%. Ter vergelijking: in Nederland zakt dit percentage 

van 45,2% naar 14%; in Frankrijk zelfs van 52,5% naar net geen 12%.  

De Labour Force Survey van Eurostat peilde in 2008 ook naar de reden waarom mensen zich in een 

tijdelijke job bevinden. Daarbij gaf 90,6% van de Spaanse tijdelijke werkkrachten tussen 25 en 49 jaar 

aan dat ze zich in die positie bevonden omdat het niet mogelijk was een permanente functie te 

vinden. In Nederland bedroeg dit percentage slechts 39,6%  –  daar was de belangrijkste motivering 

dat de proefperiode nog liep (Eurostat, 2013).  
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Deze vaststellingen wijzen er samen met de kenmerkend lage transitiegraad in Spanje (zie supra) op 

dat het voor jonge Spaanse arbeidsmarktintreders moeilijk is om na een fase van tijdelijke 

tewerkstelling door te groeien naar een permanente functie. García (2011) bevestigt deze 

bevindingen in zijn onderzoek naar Spaanse jeugdwerkloosheid. Hij analyseerde de loopbaan van 

jongeren die in 2000 hun intrede op de Spaanse arbeidsmarkt deden, en constateerde daarbij dat 

35% van die werknemers in 2011 nog steeds onder tijdelijke contracten werkten. Omdat jongeren 

vaak blijven vaststeken in tijdelijke tewerkstelling, zijn ze natuurlijk ook veel kwetsbaarder voor 

conjunctuurschommelingen  –  zij zullen immers als eersten in de werkloosheid verzeild raken van 

zodra hun werkgever de toekomst minder rooskleurig inschat (zie supra).     
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3.3. Dualiteit en productiviteitsgroei 

3.3.1. Empirie: het atypische productiviteitspad van de Spaanse  

economie 

Figuur 8 toont ons de evolutie van de arbeidsproductiviteit, weergegeven in termen van BBP per 

werknemer. Het BBP wordt uitgedrukt in dollar, bij constante prijzen met 2005 als basisjaar. 

We vergelijken in onze analyse de arbeidsproductiviteiten in 1992, 1997, 2002, 2007 en 2012. 

De cijfers kunnen teruggevonden worden in Bijlage 3.  

Uit de voorgaande paragrafen is meermaals gebleken dat Spanje tussen 1994 en 2007 een periode 

van indrukwekkende economische expansie kende. Dit ging samen met een aanzienlijke 

tewerkstellingsgroei. Opmerkelijk is dat de arbeidsproductiviteit niet in dezelfde mate meegroeide. 

Vanaf 2007 heeft de werkgelegenheidsgraad in Spanje dan weer rake klappen gekregen, terwijl de 

arbeidsproductiviteit sinds dan een opvallende stijging gekend heeft. Dit in tegenstelling tot België, 

Nederland en Frankrijk. Deze landen zagen hun arbeidsproductiviteit sinds 2007 stagneren of zelfs 

dalen. Italië kende in de eerste helft van de jaren ‘90 ook een stijging, maar daar kondigde de 

ommekeer zich nog voor de millenniumwissel aan. 

Figuur 8. Arbeidsproductiviteit gemeten als BBP per werknemer 

Bron: OESO 
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3.3.2. Mogelijke verklaringen vanuit het perspectief van de 

arbeidsmarktdualiteit 

Rol van dualiteit in ontslagbescherming 

We zien dus dat Spanje, vergeleken bij de andere landen die in onze analyse opgenomen werden, 

een totaal ander parcours afgelegd heeft inzake arbeidsproductiviteit.  De typerende duale arbeids-

markt met wijdverspreid gebruik van tijdelijke contracten kan in dit verhaal op verschillende 

manieren een relevante rol spelen.  

1) Tijdelijke contracten kunnen ervoor zorgen dat jongeren met hoge kwalificaties geen vlotte 

toegang hebben tot functies die aansluiten bij hun vaardigheden en diploma’s. Dergelijke functies 

hebben vaak een permanent karakter, en worden dus ingenomen door werknemers met een 

permanent contract. Aangezien zij een meer gunstige ontslagbescherming genieten, zullen ze veel 

minder snel geneigd zijn om die zekerheid op te geven door van job te veranderen. De jobmobiliteit 

ligt op dit vlak dus niet erg hoog in Spanje, waardoor hoogopgeleide jongeren zich na hun studies 

noodgedwongen moeten beroepen op tijdelijke vacatures  –  die dikwijls niet stroken met hun 

vaardigheden (Mora Sanguinetti & Fuentes, 2012). Spanje kampt dan ook met een probleem van 

overkwalificatie: maar liefst 31% van de werknemers met universitaire of beroepsopleiding bevond 

zich in 2008 in een job onder zijn of haar diplomaniveau. Het gemiddelde voor de EU-27 bedroeg 

toen slechts 19% (Eurostat, 2011).     

Conclusie: dualiteit met flexibele tijdelijke contracten en goed beschermde permanente contracten 

creëert dus een risico op mismatch. Dit is uiteraard geen goede zaak voor de productiviteit, want 

menselijk kapitaal wordt hierdoor niet optimaal ingezet, wat tot onderbenutting leidt. 

2) Eerder in deze tekst werd al aangegeven dat tijdelijke contracten door veel werkgevers als een 

soort ‘aanpassingsinstrument’ opgevat worden. Dit leidt in minder gunstige economische 

omstandigheden of bij een lagere bedrijfsomzet tot een inefficiënte aanpassing van het 

personeelsbestand. Daarbij maken minder productieve werknemers in een permanente functie meer 

kans om in dienst gehouden te worden dan meer productieve werknemers die zich in een tijdelijke 

functie bevinden (Holdago, 2012). Bedrijfsleiders zijn dus geneigd om hun ontslagbeleid te baseren 

op het contracttype, en niet zozeer op de meerwaarde die werknemers al dan niet leveren binnen 

de onderneming. Het spreekt voor zich dat dit geen efficiënte praktijk is, die de productiviteit zeker 

niet ten goede komt.   
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3) Een groot aandeel tijdelijke contracten kan, in combinatie met een lage transitiegraad naar 

permanente contracten, tot nefaste incentives leiden bij zowel werkgevers als tijdelijke werknemers.  

Werkgevers zullen pas bereid zijn om te investeren in extra opleiding voor hun werknemers, als ze 

voldoende zeker zijn dat dit hen ook daadwerkelijk rendement zal opleveren. Bij werknemers met 

een permanent contract is de kans op rendement voor de werkgever logischerwijs veel groter: 

zij blijven wellicht nog lange tijd in dienst, waardoor hun bijkomende vaardigheden na opleiding 

vruchten zullen afwerpen voor het bedrijf. Bij werknemers met een tijdelijk contract ligt dit helemaal 

anders: de kans dat zij na afloop van hun vaste contracttermijn geen nieuw contract aangeboden 

krijgen is reëel. Intensief investeren in opleiding voor tijdelijke werknemers is dus veel minder 

interessant voor werkgevers, omdat zij hier een veel lager verwacht rendement aan koppelen (Mora 

Sanguinetti & Fuentes, 2012). 

Bij werknemers creëren tijdelijke contracten in theorie een incentive om zich meer in te zetten en 

harder te werken. Tijdelijke contracten bieden de werkgever zoals eerder reeds gezegd de 

mogelijkheid om nieuw en onervaren personeel te ‘screenen’: hij kan de sterktes en zwaktes van zijn 

aanwervingen in kaart te brengen, alvorens hen een permanente betrekking aan te bieden. Dit zou 

ertoe moeten bijdragen dat tijdelijke werknemers zich extra inzetten: als ze een goede indruk maken 

bij hun werkgever, verhogen ze hun kansen om een permanent contract binnen te halen. 

Bij permanente werknemers leeft deze incentive natuurlijk niet. Zij genieten van een stevige 

tewerkstellingsbescherming,  en hoeven zich veel minder zorgen te maken over hun jobzekerheid 

(Engellandt & Riphahn, 2003).  

Deze theoretische redenering gaat in de praktijk weliswaar enkel op als aan een cruciale voorwaarde 

voldaan is: de transitiegraad van tijdelijke naar permanente contracten moet voldoende hoog liggen. 

Als dat niet het geval is, weten werknemers dat ze weinig kans maken om door te groeien naar een 

permanente job binnen het bedrijf. Dat besef zal in veel gevallen leiden tot een nefast effect op de 

motivatie van werknemers onder tijdelijk contract. Tijdelijke werkkrachten moeten dus voldoende de 

indruk hebben dat het mogelijk is om een vaste en duurzame loopbaan op te bouwen binnen hun 

bedrijf. We stelden eerder al vast dat er zich op dit vlak een probleem stelt in Spanje: jonge 

arbeidsmarktintreders krijgen er doorgaans te maken met tijdelijke contracten van korte duur, en 

blijven vaak ook erg lang in dit tijdelijke circuit steken. Veel tijdelijke werknemers kampen dus met 

een gebrek aan doorgroeimogelijkheden, waardoor ze weinig toekomstperspectief hebben op de 

arbeidsmarkt. Het spreekt voor zich dat dit na verloop van tijd tot demotivering kan leiden. Opnieuw 

betekent dit dan dat het potentieel aan menselijk kapitaal onderbenut blijft, want veel werknemers 

zullen minder motivatie en inzet aan de dag leggen.  



   34 
   

Bovendien zullen werknemers de neiging hebben om minder te investeren in hun eigen opleiding, 

omdat ze de indruk hebben dat dit toch niet het verhoopte rendement kan opleveren  –  ze zitten 

immers vast in tijdelijke tewerkstelling. Daarom kan dit probleem pas ten gronde aangepakt worden 

als tijdelijke tewerkstelling effectief de functie van opstap naar permanente tewerkstelling gaat 

vervullen (OESO, 2012).  

De rol van de sectorale tewerkstellingssamenstelling in het productiviteitsverhaal 

Bovenstaande factoren wijzen op een mogelijke rechtstreekse en causale link tussen de atypische 

Spaanse productiviteitsevolutie en de significante arbeidsmarktdualiteit, maar ze kunnen ook een 

onrechtstreeks verband leggen, via het relatieve belang van verschillende sectoren in de Spaanse 

economie. Zo kan de snelle en scherpe expansie van de Spaanse bouw- en toerismesector hier een 

rol van betekenis spelen, omdat deze twee sectoren gekenmerkt worden door een eerder lage 

productiviteit. Deze sectoren namen tot 2008 een belangrijk deel van de jobschepping voor hun 

rekening  –  en het aandeel tijdelijke contracten ligt in deze sectoren ook eerder hoog (zie supra) 

(Andrés et al., 2009).  

Sectoren met veel tijdelijke tewerkstelling en eerder lage productiviteit namen tot aan de financieel-

economische crisis dus in grote mate de rol van groeimotor van de Spaanse economie op zich. 

De recessie van 2008 heeft net in diezelfde sectoren lelijk huisgehouden, met veel te-

werkstellingsverlies tot gevolg. Dit kan de geobserveerde toename in arbeidsproductiviteit sinds 

2008 misschien voor een stuk verklaren: een aanzienlijk deel van de verloren gegane arbeidsplaatsen 

werd gekenmerkt door lage productiviteit. In die zin kan de diepgaande crisis ook opportuniteiten 

met zich meebrengen voor Spanje: door investeringen bewust in te zetten op meer productieve 

sectoren  –  en die sectoren dus te laten uitgroeien tot nieuwe groeimotor  –  kan men de economie 

stabiliseren en versterken.  

Dit neemt niet weg dat het leeuwendeel van de literatuur het nefaste rechtstreekse en causale 

verband tussen dualiteit en lage productiviteitsgroei op de Spaanse arbeidsmarkt erkent en 

benadrukt. Internationale instellingen zoals de OESO blijven dan ook hameren op de noodzaak van 

verdere hervormingen op dit gebied.  

Onderwijs als bijkomende verklaring 

Spanje kampt met een hoog percentage vroege schoolverlaters. In 2011 verliet maar liefst 26,5 % van 

de leerlingen de schoolbanken zonder een diploma van het hoger secundair onderwijs behaald te 

hebben. Ter vergelijking: in België haalt slechts 12,3% van de studenten het einde van het hoger 

secundair onderwijs niet; in Italië bedraagt dit percentage 18,2%.   
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Binnen de EU scoort enkel Malta op dit vlak nog slechter dan Spanje (Eurostat, 2012). Jongeren die 

geen diploma hoger secundair onderwijs op zak hebben, zullen het uiteraard nog meer dan anderen 

moeilijk hebben om op de arbeidsmarkt hun plaats te vinden. Laaggeschoolde jongeren zullen 

bovendien vaker hun toevlucht moeten zoeken tot sectoren met lage productiviteit en lage verloning  

–  typisch de sectoren die in Spanje in hoge mate gebruik maken van tijdelijke tewerkstelling.  

De huidige Spaanse regering toont in haar Nationaal Hervormingsprogramma vastberadenheid om 

het probleem van schooluitval bij de wortel aan te pakken. Men heeft immers een expliciete 

doelstelling naar voren geschoven: tegen 2020 moet het aantal voortijdige schoolverlaters met 15% 

teruggebracht worden. Dit impliceert dat 85% van de jongeren de schoolbanken dan zal moeten 

verlaten met een basisdiploma in handen. Maatregelen tegen schooluitval staan dan ook centraal in 

een nieuwe onderwijshervorming, die als alles goed gaat doorgevoerd wordt vanaf het academie-

jaar 2014-2015. Men wil ondermeer een aantal instrumenten uitwerken om leerproblemen vroeger 

te detecteren, zodat er sneller en correcter op ingespeeld kan worden. Leerlingen zullen ook 

intensiever begeleid worden bij het uitstippelen van hun ‘opleidingsroute’, zodat ze goed 

geïnformeerd voor de richting kunnen kiezen die het best bij hun profiel aansluit.  

Ook de beroepsopleidingen zullen hervormd worden: beroepsonderwijs moet opgewaardeerd 

worden tot een volwaardig en effectief alternatief voor algemeen onderwijs. Betere toegankelijkheid 

van beroepsopleidingen moet ervoor zorgen dat jongeren die in het algemeen onderwijs uit de boot 

vallen toch een beroepsdiploma kunnen behalen.  In combinatie met een versoepeling van de 

voorwaarden die gelden bij stage- of opleidingscontracten, kan dit alles de tewerkstelbaarheid van 

jonge mensen gevoelig verbeteren. Dankzij deze maatregelen wordt het misschien minder 

vanzelfsprekend dat laagopgeleide jongeren vast komen te zitten in een vicieuze cirkel van tijdelijke 

tewerkstelling en werkloosheid. Een succesvolle onderwijshervorming kan dus ook een belangrijke 

bijdrage leveren tot de bestrijding van de torenhoge jeugdwerkloosheid.  

Spanje kampt daarenboven ook met een probleem van overkwalificatie, zoals hierboven reeds kort 

aangehaald werd. Het scholingsniveau van jongeren die hoger onderwijs volgden is immers veel 

sneller gestegen dan de vraag naar zo’n diploma’s. Deze mismatch werd hierboven al uiteengezet, en 

is zoals we toen vaststelden gedeeltelijk te wijten aan de beperkte jobmobiliteit bij goed beschermde 

permanente werknemers. Maar ook hier speelt de dominante rol van de bouwsector en toeristische 

industrie opnieuw mee. Deze sectoren zijn immers hoofdzakelijk op zoek naar ongeschoolde arbeid. 

Opnieuw komen we tot de conclusie dat Spanje haar investeringen in de toekomst best richt op de 

ontwikkeling van productievere sectoren, die meer nood hebben aan geschoolde arbeid en dus de 

overkwalificatie zullen helpen wegwerken (El Pais, 2011).  
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3.4. Dualiteit,  welvaart en sociaal overleg: het insider-outsider model 

 3.4.1. Waarom een insider-outsider dynamiek ?  

De variabiliteit die gepaard gaat met economische cycli is eerder in deze tekst al aan bod gekomen. 

We hebben immers geconstateerd dat deze variabiliteit grotendeels verhaald wordt op tijdelijke 

arbeidskrachten, terwijl permanente werknemers behoorlijk goed beschermd zijn tegen schokken, 

waardoor ze loopbanen met grotere stabiliteit en zekerheid kennen. Tijdelijke contracten zijn sinds 

1984 uitgegroeid tot de standaardprocedure voor arbeidsmarktintreders. Aangezien de transitie-

graad in Spanje erg laag ligt, blijkt het ook erg moeilijk te zijn om uit het tijdelijke circuit te 

ontsnappen.  

Tijdelijke werknemers vallen na afloop van hun contract vaak terug in de werkloosheid, tot ze een 

nieuw tijdelijk contract kunnen strikken. Ze zijn op het gebied van jobzekerheid dus zeker benadeeld 

t.o.v. mensen die onder een permanent contract aan het werk zijn. We stelden eerder ook al vast dat 

tijdelijke werknemers een veel lichtere tewerkstellings- en ontslagbescherming genieten vergeleken 

bij hun permanente collega’s. Alleen al hierom zouden we kunnen spreken van een insider-outsider 

dynamiek.  

3.4.2. Dualiteit en haar sociale implicaties  

Loonkloof ten nadele van tijdelijke werknemers 

Figuur 9. Gemiddeld jaarlijks nettoloon in Spanje, opgesplitst naar contracttype, 2008-2011 (in euro) 

 
Bron: INE  

Ook op het vlak van loon en loonvoordelen merken we dat tijdelijke werknemers zich in een 

benadeelde positie vinden. Figuur 9 toont ons het gemiddeld jaarlijks nettoloon in Spanje, opgesplitst 

naar contracttype. De tabel met bijhorend cijfermateriaal kan teruggevonden worden in bijlage.  
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Als we de grafiek bekijken, valt meteen op dat het gemiddeld inkomen van werknemers met een 

tijdelijk contract een stuk lager ligt dan dat van permanente werknemers. De cijfers leren ons ook dat 

er in de periode 2008-2011 helemaal geen tendens tot loonconvergentie bestond tussen de twee 

contracttypes. In 2008 bedroeg het de kloof in gemiddeld loon nog ongeveer 7020 euro per jaar; drie 

jaar later is dit verder toegenomen tot 8032 euro.  

Bij interpretatie van deze gegevens is wel enige voorzichtigheid geboden. Het gaat om gegevens die 

over alle sectoren heen berekend zijn, en we weten reeds dat tijdelijke contracten erg gebruikelijk 

zijn in sectoren waar de lonen sowieso al lager liggen. Dit kan uiteraard voor een vertekend beeld 

zorgen. Om de loonkloof volledig accuraat in kaart te kunnen brengen, zouden we eigenlijk cijfers 

van binnen bepaalde sectoren moeten kunnen raadplegen. Pas als we dan nog steeds een significant 

verloningsverschil opmerken kunnen we met zekerheid spreken over discriminatie.  

Davia en Hernanz (2002) gingen dieper in op de loonkloof tussen tijdelijke en permanente 

contracten, en kwamen daarbij inderdaad tot de conclusie dat tewerkstellingssamenstelling hier een 

doorslaggevende rol speelt. Tijdelijke en permanente contracten zijn elk dominant in andere 

sectoren, en verschillen tussen die sectoren verklaren al een groot deel van de geobserveerde 

loonkloof tussen de twee arbeidsmarktsegmenten.  

Meer nog: als we twee werknemers gaan vergelijken die dezelfde job uitoefenen, en die dus enkel 

van elkaar verschillen op het gebied van contracttype, lijkt het er volgens Davia en Hernanz op dat 

tijdelijke werknemers voor een aantal aspecten  –  zoals ervaring en menselijk kapitaal  –  beter 

vergoed worden dan hun permanente collega’s. Deze stelling gaat wel in tegen de bevindingen van 

eerder empirisch onderzoek naar dit onderwerp.  

Wat loon betreft kunnen we dus besluiten dat er op het eerste zicht inderdaad een opvallende kloof 

bestaat, ten nadele van tijdelijke werknemers. Maar het rechtstreekse verband met discriminerende 

arbeidsmarktdualiteit moet toch gerelativeerd worden, want het ziet ernaar uit dat het verschil in 

tewerkstellingssamenstelling een belangrijk deel van deze kloof kan verantwoorden. We zullen deze 

nuancering hierna nog wat uitvoeriger behandelen.  
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Dualiteit en insider-outsider dynamiek in de armoedecijfers: working poor 

Figuur 10. Risico om als werkende in armoede verzeild te raken, opgesplitst naar contracttype, uitgedrukt in % 

Cijfers voor 2007 en 2011

 
Bron: Eurostat 

Dat tijdelijke werknemers een slechtere loonsituatie en minder tewerkstellingsbescherming kennen 

dan hun permanente tegenhangers, doet ons vermoeden dat het risico om onder de armoedegrens 

terecht te komen bij hen ook een stuk hoger zal liggen. Figuur 10 vergelijkt voor een aantal landen 

het risico om als werkende in armoede te vervallen, en maakt daarbij een opsplitsing op basis van 

contracttype.  

Figuur 11 vergelijkt voor dezelfde landen het globale risico om als werkende met armoede te worden 

geconfronteerd. Het onderliggend cijfermateriaal is afkomstig van Eurostat, en kan in bijlage 

teruggevonden worden.  

Figuur 10 bevestigt ons vermoeden ondubbelzinnig. In 2011 liep bijna 13% van de Spaanse tijdelijke 

werknemers het risico om met armoede te maken te krijgen, terwijl dit aandeel bij permanente 

werknemers toen net geen 5 procent bedroeg. Het gaat hier overigens niet om een typisch Spaans 

fenomeen, we zien dat het verschil in armoederisico zich evengoed in de andere landen voordoet. 

Maar aangezien het aandeel tijdelijke werkkrachten in Spanje zoveel hoger ligt dan in het gros van de 

andere Europese landen, kunnen we veronderstellen dat de impact hiervan op het globale 

armoederisico bij werkenden ook hoger zal uitvallen.  

We kunnen deze stelling staven aan de hand van Figuur 10, die voor dezelfde landen het armoede-

risico voor werkenden vergelijkt, deze keer zonder een opsplitsing te maken op basis van contract-

type. Onmiddellijk valt op dat het armoederisico in Spanje een stuk hoger blijkt te liggen dan 

gemiddeld in het eurogebied.  
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Deze vaststelling ondersteunt in ieder geval de hypothese dat uitgesproken dualiteit op de Spaanse 

arbeidsmarkt een nefaste weerslag heeft op het aantal zogenaamde working poor aldaar. Het hoge 

aandeel tijdelijke contracten vertaalt zich er immers in een hoger risico om als werkende onder de 

armoedegrens te vallen.  

Figuur 11. Risico om als werkende in armoede verzeild te raken, uitgedrukt in % 

Cijfers voor 2007 en 2011

 
Bron: Eurostat 

De sociale implicaties van arbeidsmarktdualiteit, bekeken vanuit sectoraal perspectief 

Om de rol van de sectorale tewerkstellingsverdeling in de vastgestelde inkomenskloof te analyseren, 

kiezen we er in Figuur 12 voor om de gemiddelde lonen in een aantal relevante sectoren naast elkaar 

te leggen.  

We kiezen opnieuw voor de belangrijke bouw- en toerismesectoren, en gaan het inkomen daar 

vergelijken met dat in de productiesector (matig gebruik van tijdelijke contracten) en dat in de 

financiële sector (laag gebruik van tijdelijke contracten). Voor het jaar 2010 kunnen we ook het 

gemiddeld inkomen in de overheidsadministratie (en het leger) vermelden; voor 2004 en 2007 

blijken hierover echter geen gegevens beschikbaar te zijn. Ook in de overheidsadministratie blijken 

tijdelijke contracten minder dan gemiddeld aanwezig te zijn (zie supra). Een tabel met bijhorende 

cijfers kan in bijlage geraadpleegd worden.  

Analyse van deze vergelijking leert ons meteen dat het gemiddelde inkomen van een werknemer in 

de toeristische verblijfssector erg laag ligt ten opzichte van de andere sectoren. Maar ook in de 

bouwsector liggen de lonen onder het niveau van de productiesector, al is dit verschil na 2007 wel 

enigzins afgenomen.  
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In de financiële sector blijken de gemiddelde inkomens een pak hoger te liggen dan in alle andere 

opgenomen sectoren. In de openbare administratie ligt het gemiddeld inkomen significant hoger dan 

in de bouw- en toerismesectoren.  

Figuur 12. Gemiddeld jaarlijks inkomen in euro; vergelijking tussen sectoren  

 
Bron: INE 

Deze vaststellingen leren ons dat de belangrijke sectoren die typisch intensief gebruik maken van 

tijdelijke tewerkstelling ook gekenmerkt worden door een eerder laag gemiddeld loon. Deze be-

vinding gaat des te meer op voor de toeristische verblijfssector, waar het gemiddelde loon duidelijk 

laag ligt, maar ook in de bouwsector liggen de gemiddelde lonen onder die in de productiesector of 

de overheidsadministratie.  Op basis van deze analyse kunnen we besluiten dat het inkomensverschil 

tussen sectoren het lagere gemiddelde loon en het hogere armoederisico bij tijdelijke werknemers  

op z’n minst gedeeltelijk kan verklaren.  

3.4.3. De insider-outsider dynamiek in het sociaal overleg  

Omdat tijdelijke en permanente contracten zo drastisch van elkaar verschillen in termen van ontslag- 

en tewerkstellingsbescherming, kunnen we er redelijkerwijs van uitgaan dat dit aanleiding geeft tot 

een insider-outsider dynamiek, waarbij de goed beschermde permanente werknemers ‘insiders’ zijn, 

en de kwetsbare tijdelijke werkkrachten ‘outsiders’. In deze paragraaf proberen we na te gaan hoe 

vakbonden zich op dit gebied positioneren. Geven zij er effectief de voorkeur aan om de belangen 

van permanente werknemers prioritair te verdedigen, of zetten ze zich toch in om het lot van de 

slecht beschermde tijdelijke werknemers te verbeteren ? We starten deze paragraaf met een korte 

schets van de institutionele setting waarbinnen collectief overleg tussen sociale partners in Spanje 

plaatsvindt.  
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Eigenschappen van het Spaans sociaal overlegsysteem 

Voor de situering van het Spaans sociaal overlegsysteem vertrekken we vanuit een belangrijke 

arbeidsmarkttheorie: de Calmfors-Driffill hypothese.  Calmfors en Driffill argumenteerden in 1988 

dat  doorgedreven centralisatie van loononderhandelingen niet automatisch tot efficiënte uit-

komsten leidt. Ze toonden meerbepaald aan dat ofwel erg gecentraliseerde ofwel erg gede-

centraliseerde overlegstructuren de capaciteit hebben om efficiënte loonvorming voort te brengen. 

Een middelmatige centralisatiegraad lijkt een eerder negatieve uitwerking te hebben: in dit geval 

bestaat het gevaar dat lonen te snel gaan toenemen, waardoor het ook erg moeilijk wordt om 

loonmatiging te realiseren. Het resultaat hiervan is volgens Calmfors en Driffill dat landen met een 

middelmatige centralisatiegraad gevoeliger zijn voor werkloosheidsverhoging.  

In de Spaanse overlegstructuren komen de meeste collectieve overeenkomsten tot stand op 

sectoraal of provinciaal niveau. Het collectief overleg wordt dus gekenmerkt door een matige 

coördinatiegraad.  Overeenkomsten krijgen automatisch een wettelijk statuut, waardoor ze geldig 

zijn voor nagenoeg alle werknemers en ondernemingen die binnen het toepassingsveld vallen. 

De dekkingsgraad van sociale akkoorden ligt met andere woorden erg hoog. Opmerkelijk is dat deze 

hoge dekkingsgraad contrasteert met een eerder lage vakbondsdichtheid in Spanje: in 2010 was 

slechts 15,6% van de Spaanse loon- en salaristrekkenden aangesloten bij een vakbond. Ter verge-

lijking: in België was 50,6% van de werknemers op dat ogenblik in het bezit van een vakbonds-

lidkaart. In Spanje ligt de vakbondsdichtheid in de private sector bovendien een stuk lager dan in de 

openbare sector, en bij tijdelijke werknemers lager dan bij hun permanente tegenhangers (Bentolila 

et al., 2012; OESO, 2013).  

Wat zijn de implicaties van dit institutionele kader voor arbeidsmarktdualiteit ? 

Sociale akkoorden komen in Spanje dus slechts zelden tot stand op ondernemingsniveau. Dit maakt 

dat het voor individuele bedrijven, en zeker voor KMO’s, moeilijk of onmogelijk is om het collectief 

overlegkanaal aan te spreken als ze lonen en arbeidsvoorwaarden willen afstellen op hun 

productiviteitsniveau of omzetsituatie. Het is voor werkgevers dus niet echt mogelijk om met het 

looninstrument te spelen als de omzet of conjunctuur daarom vraagt. Meer nog: net als België kent 

ook Spanje een systeem van loonindexering, waarbij de lonen van permanente werknemers 

automatisch beschermd worden tegen inflatie (Bentolila et al., 2012). Ondernemingen worden in 

Spanje dus geconfronteerd met lonen die erg rigide zijn, zeker voor hun permanente werknemers. 

Naast het substantiële verschil in tewerkstellingsbescherming is ook deze institutionele organisatie 

van collectief (loon)overleg een factor die bijdraagt tot versterking van de effecten van arbeids-

marktdualiteit. 
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 Omdat het loon geen snelle optie biedt om de bedrijfskosten te drukken in minder gunstige 

omstandigheden, gaan werkgevers zich wenden tot afvloeiingen. Bij permanente werk-nemers ligt 

dit moeilijk; het is omwille van hun royale ontslagbescherming erg duur om hen de laan uit te sturen. 

Tijdelijke werknemers vormen daarentegen het ideale aanpassingsinstrument voor bedrijven, want 

hun contracten zijn niet gebonden aan zware ontslagbescherming. Door hun lagere 

ontslagbescherming en hogere omloopsnelheid zijn tijdelijke werknemers veel minder geïntegreerd 

binnen de bedrijven waar ze werken. Hierdoor worden hun belangen veel sneller over het hoofd 

gezien (Bentolila et al., 2011). Tijdelijke werknemers vallen dus als het ware automatisch in de rol van 

‘outsiders’.  

Het is duidelijk dat de Spaanse praktijk inzake collectief overleg perfect binnen de Calmfors-Driffill 

hypothese past. De middelmatige graad van coördinatie zorgt voor een hogere loonrigiditeit, wat in 

onzekere economische tijden een zware tol eist op het gebied van werkgelegenheid  –  in de eerste 

plaats bij tijdelijke werknemers. De Calmfors-Driffill theorie indachtig kunnen we argumenteren dat 

het voor Spanje raadzaam is om werk te maken van een verdere decentralisering op het vlak van 

loonvorming. Door individuele ondernemingen hier meer manoeuvreerruimte te geven, kan men 

ervoor zorgen dat werkgevers niet automatisch tot herstructureringen moeten overgaan als ze hun 

kosten willen afstemmen op gewijzigde economische omstandigheden. Hierdoor zullen tijdelijke 

arbeidsplaatsen wellicht al een stuk minder het vanzelfsprekende eerste slachtoffer zijn bij groei-

vertraging of recessie.   

De positionering van vakbonden in deze institutionele omgeving 

Vakbonden kunnen zich in deze setting op twee manieren positioneren. Een eerste optie is dat ze er 

in woelige tijden voor kiezen om de prioriteit te geven aan maximaal behoud van alle jobs. 

Dit kunnen ze doen door in te stemmen met loonmatiging. Op die manier beschikken werkgevers 

over een alternatief aanpassingsinstrument, waardoor ze niet of minder moeten overgaan tot het 

doorvoeren van ontslagen. Hierdoor zouden tijdelijke werknemers  meer kans maken om hun job te 

behouden. Bovendien zouden vakbonden er in zo’n scenario voor kunnen kiezen om tegelijkertijd 

ook hun steun te verlenen aan een hervorming die de beschermingskloof tussen tijdelijke en 

permanente contracten wegwerkt. Dit kunnen ze doen door zich neer te leggen bij flexibilisering van 

de hoge tewerkstellingsbescherming van permanente werknemers. Als vakbonden voor deze eerste 

optie zouden opteren, stappen ze af van de insider-outsider dynamiek, waardoor de dualiteit terug-

gebracht kan worden naar een normaal niveau.  
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Een tweede optie is dat vakbonden er de voorkeur aan geven om in de eerste plaats de jobs en lonen 

van permanente werknemers te beschermen. In dit scenario kiezen ze er dus voor om de belangen 

van de ‘insiders’ te behartigen, een keuze die ten koste van de ‘outsiders’ zal gaan.  

In dit geval zullen vakbonden uiteraard geen vrede nemen met loonmatiging en afbouw van de 

tewerkstellings-bescherming voor werknemers. Ze zullen hun looneisen dus niet matigen, omdat ze 

weten dat dit de positie van de groep ‘insiders’ niet in het gedrang zal brengen. Het grote verschil in 

ontslag-bescherming zal er immers voor zorgen dat tijdelijke werknemers  –  dus de ‘outsiders’  –  het 

te-werkstellingsverlies (grotendeels) zullen opvangen.  

Het ziet er in ieder geval naar uit dat de vakbonden tot 2011 voor het tweede scenario gekozen 

hebben. Op die manier bestendigden ze de arbeidsmarktdualiteit, en bijgevolg dus ook de ‘insider-

outsider dynamiek’. We kunnen immers vaststellen dat vakbonden bij eerdere hervormings-

onderhandelingen systematisch een pleidooi voerden voor het restrictiever maken van de voor-

waarden die aan tijdelijke tewerkstelling verbonden waren. Ze hebben zich steevast met klem verzet 

tegen afzwakking van de sterke bescherming van permanente contracten.  

Ter illustratie: collectieve loononderhandelingen hebben de werkende Spanjaarden in mei 2009 

een reële loonsstijging van maar liefst 3,5% opgeleverd  –  de hoogste stijging in twaalf jaar tijd. 

Deze omvangrijke loonbonus kwam er in volle crisis, op een moment dat de tijdelijke tewerkstelling 

bijzonder harde klappen kreeg. Ondertussen zaten onderhandelingen tussen de sociale partners over 

een arbeidsmarkthervorming muurvast, omdat werkgeversorganisaties een voorstel voor afzwakking 

van de ontslagbescherming van permanente werknemers op tafel gelegd hadden (The Economist, 

2009). Dit lijkt toch aan te tonen dat vakbonden er de voorkeur aan geven om prioritair te waken 

over de bevoorrechte positie van permanente werknemers.  
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DEEL 4. Het recente hervormingsproces: potentiële impact op dualiteit 

en haar implicaties 

4.1. De arbeidsmarkthervorming van 2010 

 4.1.1. Context 

In het voorjaar van 2010 bevond Spanje zich meer dan ooit in de greep van de eurocrisis. Hard-

nekkige geruchten over de voorbereiding van een bail-out operatie voor Madrid dreef de lange-

termijnrente op Spaans overheidspapier naar ongekende hoogten. Hierdoor nam de druk op de toen-

malige socialistische premier Zapatero zienderogen toe in zowel binnen- als buitenland. Overheid, 

bedrijven en banken kregen het in deze omstandigheden steeds moeilijker om betaalbare finan-

ciering te vinden op de internationale financiële markten (Financial Times, 2010).  

Het is deze woelige context die er de regering-Zapatero in juni 2010 toe dreef om in sneltempo een 

nieuw pakket unilaterale arbeidsmarkthervormingen door te voeren. Ze wilde hiermee een belangrijk 

geruststellend signaal uitsturen naar de internationale financiële markten. De overheid moest 

eenzijdig actie ondernemen omdat lang aanslepende onderhandelingen tussen de sociale partners 

geen resultaten opleverden.  

 4.1.2. Inhoudelijk 

Maatregelen die rechtstreeks moeten inwerken op de dualiteit 

Een eerste luik van dit hervormingspakket richtte zich rechtstreeks tot de dualiteitsproblematiek. 

Het ging hier dus om maatregelen die er de werkgever toe moesten aanzetten om vaker met 

permanente contracten te werken.   

 Het toepassingsveld van PEP-contracten werd opnieuw verruimd. We zagen eerder al dat 

deze contracten bij ongerechtvaardigd ontslag aantrekkelijker zijn voor de werkgever, 

omwille van de lagere ontslagbescherming.  

 De lijst met inroepbare argumenten voor ontslagen om economische redenen werd verder 

uitgebreid. Dit moest werkgevers de kans geven om afvloeiingen makkelijker als ge-

rechtvaardigd te verantwoorden, wat een positieve invloed zou hebben op hun ontslag-

kosten.  

 De overheid introduceerde plannen voor de invoering van een nieuw kapitalisatiesysteem, 

naar Oostenrijks voorbeeld. Het principe is dat werkgevers periodiek een bedrag ten belope 

van een aantal daglonen per gewerkt jaar in dit fonds storten. Werknemers kunnen deze 

middelen dan aanspreken ingeval van ondermeer ontslag, opleiding of pensioen. Men wilde 

de ontslagkosten met dit nieuw systeem gedeeltelijk uitspreiden in de tijd.  
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 De ontslagbescherming bij tijdelijke contracten wordt stapsgewijs opgetrokken van 8 naar 

12 loondagen per jaar in dienst. De verhoogde bescherming zou ten volle van kracht moeten 

zijn tegen 2015.  

 De maximumtermijn van tijdelijke contracten werd ingeperkt tot 3 jaar voor betrekkingen die 

de vervulling van een specifieke taak of dienst inhouden. De mogelijkheid om een 

werknemer herhaaldelijk tewerk te stellen onder opeenvolgende tijdelijke contracten werd 

bovendien verder aan banden gelegd (Sanz De Miguel, 2010).     

Maatregelen die de implicaties van dualiteit moeten helpen indijken: interne flexibiliteit 

Een tweede luik maatregelen richtte zich eerder onrechtstreeks op de dualiteitsproblematiek, en 

viseerde meerbepaald de nefaste effecten op tewerkstellingsvolatiliteit. Men wilde de interne 

flexibiliteit van individuele ondernemingen verhogen, zodat die niet noodzakelijk naar ontslagen 

moeten grijpen om hun kostenplaatje in lijn te brengen met verslechterde afzet- of conjunctuur-

omstandigheden.  

Het idee was om die grotere interne flexibiliteit te realiseren door bedrijven de mogelijkheid te 

bieden om met ‘opt-outs’ te werken. Met zo’n opt-out kan een bedrijf beslissen om uit een op hoger 

niveau onderhandelde collectieve (loon)overeenkomst te stappen. De loon- en arbeidsvoorwaarden 

die in de overeenkomst vervat zitten, zullen dan niet gelden voor de onderneming in kwestie, die 

haar kosten dan kan aanpassen door met loonmatiging of arbeidstijdvermindering te werken. Op die 

manier wordt het mogelijk om naakte ontslagen te vermijden; iets wat in de eerste plaats in het 

voordeel van tijdelijke arbeidskrachten zou moeten werken.  

Men heeft aan opt-outs wel één cruciale voorwaarde verbonden: werkgevers en werknemers 

moeten het erover eens zijn dat de opt-out noodzakelijk is om de economische leefbaarheid van het 

bedrijf te kunnen waarborgen. Bovendien koppelde men een duidelijke vervaldatum aan opt-outs: 

na drie jaar moest de onderneming zich opnieuw aansluiten bij het op hoger niveau afgesloten 

akkoord.  

Men wilde de interne flexibiliteit van bedrijven verder verhogen door tijdelijke contractonderbreking 

mogelijk te maken, eveneens als alternatief voor definitieve stopzetting van arbeidscontracten 

(Estrada et al., 2011).   
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4.1.3. Evaluatie 

De arbeidsmarkthervorming van 2010 bevatte effectief een aantal maatregelen die het potentieel 

hebben om contra-productieve incentives bij werkgevers te verzachten. De kern van het probleem 

werd echter niet ten gronde aangepakt. De regering heeft er immers voor geopteerd om niet aan de 

sterke ontslagvergoeding van permanente werknemers te raken. De bescherming voor tijdelijke 

contracten zou wel licht en geleidelijk stijgen, maar de fundamentele kloof tussen tijdelijke en 

permanente contracten bleef evenwel significant groot.  In die zin kunnen we de maatregelen van 

2010 gerust vergelijken met de hervormingspakketten van 2001 en 2006. Dit brengt ons tot de 

conclusie dat de Spaanse overheid de incrementele aanpak die sinds 1994 werd gevolgd bleef 

verderzetten. Nochtans bleek na eerdere hervormingen al dat deze aanpak niet tot een funda-

mentele ommekeer kan leiden (zie supra).  

Een gelijkaardige beoordeling dringt zich op voor de maatregelen die betrekking hebben op het 

realiseren van meer interne flexibiliteit binnen Spaanse ondernemingen. Ook hier kunnen we 

spreken van stappen in de goede richting, die evenwel geen fundamentele verandering 

teweegbrengen. Het sectorale niveau bleef een dominante rol innemen in het sociaal overleg, van 

een fundamentele decentralisatie naar het ondernemingsniveau is in deze hervorming geen sprake. 

De Calmfors-Driffill logica blijft hier dus gelden voor wat de algemene loonevolutie betreft.  

In haar Economic Survey 2010 voor Spanje uitte de OESO soortgelijke kritiek. Zo benadrukte dit 

rapport dat de vernieuwde regelgeving rond ontslagrechtvaardiging toch nog veel juridische 

interpretatieruimte laat. Dit kan tot gevolg hebben dat bedrijven ondanks de hervorming toch nog 

moeilijkheden blijven ondervinden bij hun pogingen om ontslagen voor de rechtbank te motiveren.  

Als dit het geval is, zullen bedrijven de huidige praktijk  –  meteen de 45 loondagen vergoeding 

verbonden aan ongerechtvaardigd ontslag uitbetalen  –  doorzetten. Dit impliceert meteen ook dat 

hun voorkeur zal blijven uitgaan naar zoveel mogelijk tijdelijke tewerkstelling. De OESO hekelde ook 

het feit dat de vaak lang aanslepende juridische procedures niet aangepakt werden, maar 

verwelkomde wel de plannen voor de oprichting van een kapitalisatiefonds. Zo’n stelsel kan de 

ontslagkosten immers doen afnemen, en creëert bovendien bij zowel werkgever als werknemer 

incentives om meer te investeren in opleiding. 

De OESO adviseerde Spanje zelf om traditionele permanente contracten en PEP-contracten samen te 

smelten tot één enkele contractvorm. De ontslagvergoeding zou bij zo’n eengemaakt contract initieel 

eerder laag liggen, om stelselmatig te verhogen naarmate werknemers anciënniteit opbouwen. 

Nieuwe beperkingen inbouwen voor tijdelijke contracten werd door de OESO afgeraden. 
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Ook de maatregelen op het gebied van collectief overleg werden in het rapport te licht bevonden. 

Het versoepelen van de toegankelijkheid van opt-outs  werd toegejuicht, maar men benadrukte 

tegelijkertijd dat het systeem van collectief overleg verder hertekend en vereenvoudigd moest 

worden, zodat sociale partners nog meer de kans zouden krijgen om lonen en arbeidsomstandig-

heden op ondernemingsniveau vast te leggen. Tot slot sprak de OESO zich ook resoluut uit tegen het 

systeem van ex-post loonindexering.   

4.2. De arbeidsmarkthervorming van 2012 

 4.2.1. Context 

De Spaanse parlementsverkiezingen van november 2011 werden gewonnen door de Partido Popular 

(PP) van Mariano Rajoy. Deze overwinning bracht een belangrijke koerswijziging met zich mee: 

de linkse bestuursmeerderheid van Zapatero kreeg een rechtsgezinde opvolging, met Rajoy aan het 

roer.  

De nieuwe beleidsvoerders oordeelden na hun aantreden al snel dat de arbeidsmarktingrepen die 

door hun voorgangers geïmplementeerd waren niet ver genoeg gingen. De sociale partners kregen 

wat tijd om een akkoord te bereiken rond nieuwe hervormingsvoorstellen, maar slaagden er niet 

in om tot een consensus te komen rond de bestrijding van arbeidsmarktdualiteit en de verdere 

hervorming van het collectief overlegsysteem. Hierop nam de overheid het heft opnieuw in 

eigen handen: ze kondigde in februari 2012 een nieuwe unilaterale arbeidsmarkthervorming aan 

(The Telegraph, 2012; Dolado, 2012).  

De drijfveer achter deze hervormingsronde ligt duidelijk elders dan in 2010, toen de regering haastig 

maatregelen doorvoerde om de financiële markten van haar goede intenties te overtuigen. 

De beslissing om nieuwe stappen te zetten in 2012 lijkt immers eerder voort te komen uit ideo-

logische overtuiging. 

  4.2.2. Inhoudelijk 

Maatregelen die rechtstreeks moeten inwerken op de dualiteit 

De hervorming van 2012 bevatte opnieuw een pakket maatregelen gericht op het rechtstreeks 

bestrijden van de arbeidsmarktdualiteit. We overlopen hier de belangrijkste wijzigingen. 

 Men introduceerde een nieuw permanent contracttype: het Permanent Entrepreneur 

Support Contract. Dit nieuwe concept onderscheidt zich van standaardcontracten, omdat er 

een initiële proefperiode van 1 jaar aan gekoppeld is. Tijdens deze proefperiode kunnen 

werkgevers hun pas aangeworven werknemer de laan uitsturen zonder hem of haar enige 
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ontslagvergoeding verschuldigd te zijn. Het contract laat bedrijven dus toe om nieuw 

personeel meteen een permanent contract aan te bieden, terwijl ze toch de flexibiliteit 

behouden die nodig is om de competenties van hun aanwervingen zorgvuldig te ‘screenen’. 

Men wilde hiermee expliciet tegemoet komen aan de KMO’s, want enkel bedrijven met 

een personeelsbestand van 50 of minder werknemers kunnen er gebruik van maken.  

De overheid verbond ook aanlokkelijke fiscale prikkels aan het gebruik van PES-contracten, 

men wilde kleine bedrijven er zo toe aanzetten om sneller jongeren in dienst te nemen.  

 De juridische interpretatieruimte bij ontslagrechtvaardiging werd strikter gereguleerd; men 

voerde immers een aantal objectieve beoordelingscriteria in. Zo wordt een ontslag nu 

automatisch als gerechtvaardigd beoordeeld als het desbetreffende bedrijf drie kwartalen op 

rij een dalende omzet boekte. De hervorming onthief bedrijven ook van de verplichting om 

tijdens de juridische behandeling van een aangevochten ontslag loon te blijven uitbetalen 

aan de werknemer.  

 Het verschil tussen gewone permanente contracten en PEP-contracten werd volledig 

weggewerkt.  De ontslagbescherming werd voor alle permanente contracten 33 loondagen 

per dienstjaar ingeval van ongerechtvaardigd ontslag  –  met een maximum van 24 maand-

lonen. Bij gerechtvaardigd ontslag bleef de ontslagcompensatie 20 maandlonen per gewerkt 

jaar bedragen.  

 Tot 2012 moesten collectieve ontslagrondes nadrukkelijk goedgekeurd worden door de 

overheid. Deze vereiste werd nu opgeheven. Men behield wel een verplichte informatie- en 

consultatieprocedure naar vakbonden toe, zodat overleg en onderhandeling tussen 

onderneming en vakbond mogelijk zou blijven. De nieuwe regulering bevatte ook een aantal 

bepalingen die ervoor moesten zorgen dat er bij collectieve ontslagen voldoende rekening 

zou worden gehouden met de sociale dimensie (Ministerio De Empleo Y Seguridad Social, 

2013; Dolado, 2012). 

Maatregelen die de implicaties van dualiteit moeten helpen indijken: interne flexibiliteit 

Het hervormingspakket van 2012 bevatte ook een aantal belangrijke beslissingen met betrekking tot 

het collectief overlegsysteem in Spanje. De regering wilde de interne flexibiliteit van bedrijven 

immers verder opdrijven.  

Tot 2012 hadden collectieve overeenkomsten die op ondernemingsniveau tot stand gekomen waren 

alleen maar prioriteit als overeenkomsten op sectoraal niveau dit toelieten. Deze voorwaarde werd 

nu opgeheven: akkoorden die op ondernemingsniveau afgesloten worden krijgen nu ondubbelzinnig 

voorrang.  
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Het werd voor werkgevers ook mogelijk om arbeidsomstandigheden (en zelfs lonen) eenzijdig aan te 

passen, op voorwaarde dat technische of organisatorische overwegingen deze aanpassing konden 

verantwoorden. Het werd voor individuele bedrijven dus opnieuw eenvoudiger om hun interne 

werking soepel af te stemmen op de afzet- of conjunctuursituatie, zonder daarbij onmiddellijk te 

moeten snoeien in hun (tijdelijk) personeelsbestand (Dolado, 2011).   

 4.2.3. Evaluatie 

Als we deze arbeidsmarkthervorming gaan vergelijken met de voorgaande beleidsinitiatieven, 

kunnen we toch wel besluiten dat er in 2012 alleszins meer inspanningen geleverd werden om de 

structurele oorzaak van arbeidsmarktdualiteit aan te pakken. Voor het eerst sinds 1984 werd de 

sterke ontslagbescherming van permanente standaardcontracten effectief naar beneden bijgesteld. 

Deze maatregel impliceert tegelijkertijd ook een vereenvoudiging, omdat permanente standaard-

contracten en PEP-contracten  –  die eigenlijk nooit echt succesvol geweest zijn  –  samengevoegd 

worden tot één enkel contracttype.  De invoering van het PES-contract biedt kleinschalige bedrijven 

overigens een bruikbaar alternatief voor tijdelijke contracten: het laat hen toe de kwaliteiten en 

toegevoegde waarde van nieuwe werknemers in te schatten, zonder dat ze zich daarvoor tot een 

tijdelijk contract moeten wenden. Samen met de gerichte fiscale prikkels die aan dit contract 

verbonden werden kan dit ervoor zorgen dat kleine bedrijven jonge en onervaren mensen niet 

meteen in de tijdelijke tewerkstelling duwen.  

De invoering van objectieve criteria en de opheffing van de verplichting om interimlonen uit te 

betalen kunnen ervoor zorgen dat werkgevers ontslagen niet langer bij voorbaat als onge-

rechtvaardigd motiveren, om zo een juridische procedure te vermijden. Dit is positief, want als het 

voor bedrijven realistischer wordt om hun afvloeiingen als gerechtvaardigd erkend te krijgen, wordt 

de kans groter dat ze slechts een ontslagvergoeding van 20 loondagen per dienstjaar moeten 

uitkeren.  

We zien ook dat de regering duidelijke stappen onderneemt om meer decentralisatie in het collectief 

overleg te realiseren. Ondernemingen hebben dankzij deze hervorming meer instrumenten in 

handen om interne kosten vrij aan te passen aan hun eigen specifieke omzetsituatie, zonder daarbij 

meteen gehinderd te worden door eventuele akkoorden op sectoraal niveau. Definitief snoeien in de 

(tijdelijke) tewerkstelling is met andere woorden niet langer de enige remedie bij tegenvallende 

omzetcijfers.  

De OESO erkent in haar Economic Survey 2012 dat deze hervormingen een duidelijke stap in de 

goede richting vormen. Maar ze brengt ook een aantal terechte nuances aan. De kloof in 

ontslagbescherming mag dan wel kleiner geworden zijn, maar ze bestaat nog steeds.  
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De nieuwe en eengemaakte vergoeding bij ongerechtvaardigd ontslag ligt nog steeds een stuk hoger 

dan het internationaal gemiddelde, en de ontslagkosten voor tijdelijke werknemers blijven significant 

lager liggen. Hierdoor blijven tijdelijke contracten wellicht ook aantrekkelijker in de ogen van 

werkgevers.  

Kortom: de hervorming van 2012 versterkt bij werkgevers inderdaad de incentive om meer en sneller 

een beroep te doen op permanente tewerkstelling, maar er kan toch nog meer gedaan worden om 

de arbeidsmarktdualiteit overtuigend en duurzaam te normaliseren. De OESO herhaalde in haar 

beoordeling nogmaals het pleidooi voor de invoering van één enkel contracttype; met aanvankelijk 

lage ontslagbescherming die gradueel zou toenemen naarmate er anciënniteit wordt opgebouwd. 

Het Economic Survey stelt verder ook voor om het systeem van automatische  bindendheid van col-

lectieve akkoorden te vervangen door een opt-in principe, waarbij iedere individuele onderneming 

de vrije keuze krijgt om de bepalingen uit een hoger akkoord al dan niet toe te passen.  

4.3. Tijdelijke contracten volledig afschaffen: een goed idee ? 

Wat de suggestie van de invoering van één enkel contracttype betreft, moet gezegd worden dat niet 

iedereen zich ongenuanceerd voorstander toont van zo’n scenario. Lepage-Saucier et al. onder-

zochten dit idee, en kwamen tot de conclusie dat afschaffing van tijdelijke contracten tot tewerk-

stellingsverlies kan leiden, tenminste als er geen begeleidende maatregelen getroffen worden. Men 

kan het werkgelegenheidsniveau dat bij een duale arbeidsmarkt  wordt gehaald enkel evenaren als 

de ontslagbescherming van het eengemaakte permanente contract drastisch teruggebracht wordt. 

Bovendien zagen we eerder al dat tijdelijke contracten wel degelijk nuttig kunnen zijn voor zowel 

werkgever als werknemer  –  respectievelijk om arbeidsmarktintreders te ‘screenen’ en om ervaring 

op te doen.  

Lepage-Saucier et al. concluderen dat het huidige debat een te nadrukkelijke focus legt op contract-

convergentie, terwijl er ook andere, meer transparante opties bestaan. Zelf breken ze een lans voor 

het zogenaamde ‘flexicurity-model’, dat lagere ontslagvergoedingen compenseert met een 

combinatie van genereuzere werkloosheidsuitkeringen en actiever arbeidsmarktbeleid. Het concept 

van tijdelijke tewerkstelling hoeft in zo’n scenario niet te verdwijnen.  
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4.4. Conclusie 

Onze analyse van de recente Spaanse hervormingsinspanningen toont aan dat met name de 

maatregelen die in 2012 getroffen werden de capaciteit hebben om arbeidsmarktdualiteit en een 

aantal van haar negatieve uitwerkingen in te dijken.  Dit neemt niet weg dat de kloof tussen tijdelijke 

en permanente contracten dankzij deze inspanningen weliswaar kleiner wordt, maar toch blijft 

bestaan. Er is dus zeker nog ruimte voor (en waarschijnlijk ook nood aan) nieuwe initiatieven.  

Een voor de hand liggende optie is het verder reduceren van ontslagbescherming voor permanente 

contracten, zodat deze in overeenstemming gebracht wordt met de bescherming die gangbaar is in 

andere Europese economieën. Verder kan men ook sleutelen aan de manier waarop de 

arbeidsrechtbank met de motivering van ontslagen omgaat, zodat de reële ontslagkosten nog dichter 

gaan aanleunen bij de lagere vergoeding die aan gerechtvaardigd ontslag gelinkt is. Het welvaarts-

verlies dat hier mogelijk uit voortkomt kan eventueel gecompenseerd worden door de initiële 

werkloosheidsuitkering te verhogen, om die vanaf dan gradueel in de tijd te laten afnemen.  

Ook wat de organisatie van collectief overleg betreft kan er nog meer gebeuren. De OESO heeft hier 

voorgesteld om ondernemingen vrij te laten kiezen of ze al dan niet meestappen in overeenkomsten 

die op een hoger (sectoraal) niveau onderhandeld worden. Als een bedrijf verkiest om een hogere 

overeenkomst niet te volgen, kan ze perfect een intern specifiek akkoord sluiten met haar 

werknemers. Dankzij deze keuzevrijheid zouden individuele ondernemingen veel meer interne 

flexibiliteit genieten, waardoor ze hun interne kosten probleemloos kunnen beheren door met lonen 

en arbeidstijd te werken. Bedrijven zullen dan minder de neiging hebben om bij iedere conjunctuur-

fluctuatie meteen in te grijpen in het personeelsbestand. In Spanje zal dit in de eerste plaats 

voordelig zijn voor de jobstabiliteit van tijdelijke werknemers.  

De recente arbeidsmarkthervormingen lijken op dit moment nog geen vruchten af te werpen. In het 

derde kwartaal van 2013 kon Spanje wel voor het eerst sinds het begin van de crisis uitpakken met 

een werkloosheidsdaling. Dit lijkt hoopgevend nieuws te zijn, maar de verbetering is bijna volledig te 

danken aan nieuwe tijdelijke contracten.  

Het zou immers vooral gaan om seizoensgebonden aanwervingen in de toeristische sector en in de 

landbouwsector. Het jobverlies lijkt zich intussen gedeeltelijk te hebben verplaatst naar het 

permanente segment: de tewerkstelling daalde er in het derde kwartaal met 146.300 arbeids-

plaatsen (Financial Times, 2013; INE, 2013).  
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Ook de transitiegraad van tijdelijke naar permanente contracten lijkt er eerder op achteruit te gaan. 

Volgens een rapport van 'Randstad Spanje' daalde het aantal contractomvormingen tussen januari en 

mei 2013 met bijna 0,4% in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.  

Op basis van deze vaststelling zouden we kunnen besluiten dat de arbeidsmarkthervormingen van 

2010-2012 tot averechtse effecten leiden. Het is evenwel riskant om voorbarige conclusies te trekken 

op basis van de huidige evolutie.  We kunnen op dit ogenblik immers moeilijk inschatten wat op 

langere termijn de precieze impact van de hervormingen zal zijn. De huidige economische context is 

nog te precair, en de getroffen maatregelen zijn te recent om al tot tastbare en duurzame resultaten 

te kunnen leiden. Wellicht zal het over een aantal jaar wel mogelijk zijn om het langetermijneffect 

van de hervormingen correct in kaart te brengen. 
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DEEL 5. Naar een nieuwe economie: het belang van een 

diverse en toekomstgerichte sectorale opbouw 

5.1. Naar een nieuw groeimodel: wat kan men doen ?  

We hebben in deel 4 aangetoond dat  de recente bijsturing van het wetgevende kader kan bijdragen 

tot het terugbrengen van de schadelijke Spaanse arbeidsmarktdualiteit. Maar regelgeving zal naar de 

toekomst toe niet de enige relevante factor zijn. Ook de sectorale opbouw van de Spaanse economie 

zal een belangrijke invloed blijven uitoefenen op de arbeidsmarkt. We constateerden hierboven dat 

dit in het verleden al in belangrijke mate het geval was: de verregaande arbeidsmarktdualiteit  –  en 

een aantal van haar gevolgen  –  kwam toen voor een stuk voort uit de dominante positie van 

sectoren met lagere productiviteit, lager inkomen en een hogere proportie tijdelijke tewerkstelling.  

We zouden kunnen argumenteren dat de economische crisis op dit gebied nieuwe kansen met zich 

meebrengt. De crisis heeft immers tabula rasa gemaakt met het eerder instabiele groeipad dat 

Spanje tot 2008 kenmerkte. Het uiteenspatten van de vastgoedzeepbel heeft ervoor gezorgd dat de 

bouwsector niet langer een ongezonde dominante rol speelt in de economie. Madrid kan nu voluit 

inzetten op een doordachte en toekomstgerichte investeringsstrategie, die zich expliciet richt op de 

ontwikkeling van meer innovatieve sectoren, die een hogere toegevoegde waarde kunnen 

voortbrengen. Daarbij is het ook noodzakelijk om  voldoende aandacht uit te trekken voor diver-

sificatie, zodat economische groei niet opnieuw overmatig afhankelijk wordt van één dominante 

sector.  

Een goed uitgedokterde investeringsstrategie kan op verschillende manieren bijdragen tot het 

wegzuiveren van de huidige structurele zwaktes in de Spaanse economie. Het spreekt voor zich dat 

met name de  productiviteitsgroei erg positieve effecten zal ondervinden van een innovatief inves-

teringsbeleid.  

Maar ook de arbeidsmarktdualiteit kan door investeringen in de juiste sectoren verder teruggebracht 

worden. In geavanceerde, innovatieve sectoren wordt normaliter veel minder intensief een beroep 

gedaan op tijdelijke tewerkstelling. Tijdelijke werkgelegenheid is in normale omstandigheden immers 

typerend voor sectoren met lage toegevoegde waarde (zie supra). Verdere hervormingen op het 

gebied van ontslagbescherming kan dit effect verder kracht bijzetten, omdat dit de jobmobiliteit 

door de neutralisering van de insider-outsider dynamiek zal verhogen. Arbeidsmarktintreders zullen 

dan makkelijker kunnen doorstromen naar een permanente betrekking, wat uiteraard een goede 

zaak is voor de arbeidsmarktstabiliteit in de jongere leeftijdsgroepen.  

Dit geeft aan dat men met een toekomstgericht investeringsbeleid ook de mismatch tussen vraag en 

aanbod op de arbeidsmarkt kan tegengaan. De overkwalificatieproblematiek zal afgezwakt worden, 
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omdat de ontwikkeling van innovatieve sectoren de vraag naar hooggeschoolde arbeidskrachten zal 

aanwakkeren. Door het innovatiebeleid aan te vullen met een doordacht onderwijsbeleid, dat 

ondermeer het probleem van vroege schoolverlaters aanpakt, kan de effectiviteit nog verder 

verhoogd worden. 

Conclusie: we zien dat een toekomstgerichte aanpak, die de klemtoon legt op de ontwikkeling van 

innovatieve sectoren die een meerwaarde kunnen brengen, op verschillende vlakken kan bijdragen 

tot de creatie van een dynamische en stabiele arbeidsmarkt. Spanje moet bij het uittekenen van zo’n 

strategie lessen trekken uit de fouten die in het verleden gemaakt zijn. Dit betekent ook dat de 

sectorale opbouw van de nieuwe economie voldoende gediversifieerd moet zijn.  

5.2. Analyse van het huidige Spaanse innovatiebeleid 

In 2009 werd 1,38% van het Spaanse BBP uitgetrokken voor uitgaven aan Onderzoek en Ontwikkeling 

(O&O). Men scoorde hiermee beduidend slechter dan het OESO-gemiddelde, dat toen 2,3% bedroeg. 

Het Nationaal Hervormingsprogramma van Spanje (2013) schrijft voor dat het percentage O&O-

investeringen tegen 2020 moet toenemen tot 3%. Twee derde van dat bedrag moet uit de private 

sector komen, één derde wordt voorzien door de overheid. De regering onderstreept in haar Her-

vormingsprogramma dat ze er alles aan zal doen om zo weinig mogelijk te moeten besparen op O&O. 

Maar men wil daarbovenop ook de organisatie van O&O-bestedingen grondig hertekenen.  

Spanje lanceerde in 2009 een volledig nieuw beleidskader: de Sustainable Economy Strategy. 

Het streefdoel van dit langetermijnprogramma bestaat erin de transformatie naar een nieuw en 

gezonder groeimodel in een hogere versnelling te schakelen. De ontwikkeling van een specifieke 

innovatiestrategie, de Spanish Innovation Strategy, past binnen deze doelstelling. Dit programma 

moet ernaar streven dat beschikbare wetenschappelijke en technologische kennis optimaler benut 

wordt. De overheid heeft in haar Innovation Strategy vier essentiële innovatieve pijlers 

geïdentificeerd. Het is haar voornemen om het publieke innovatiebudget prioritair op deze 

domeinen te richten.  

 De zorgeconomie, die een breed gamma aan sociale diensten omvat. Al deze diensten zijn 

gerelateerd aan het optimaliseren van gezondheid en welzijn. Binnen deze pijler wordt 

ondermeer gefocust op de farmaceutische sector, de biotechnologische sector en de ICT-

sector. 

 De groene economie: doelstelling hier is om onderzoek naar en ontwikkeling van zoge-

naamde ‘schone technologieën’ te bevorderen. Spanje lijkt vooral te willen inzetten op 

hernieuwbare energiebronnen en waterzuivering. Ook de auto-industrie wordt vermeld: 

Spanje wil investeren in de productie van elektrische wagens.  
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 Modernisering van de overheidsadministratie: het gaat hier vooral over de digitalisering van 

de openbare dienstverlening.  

 De wetenschapsindustrie: komt neer op de ontwikkeling van goederen en diensten ter 

ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek. Spanje wil haar expertise op dit gebied 

verder uitbouwen.  

De Innovation Strategy wil innovatieve ondernemingen verder ook bijstaan in hun zoektocht naar 

financiering. Er wordt ook begeleiding voorzien als innovators buitenlandse investeringen willen 

aantrekken, of als ze internationale activiteiten willen opstarten. De strategie wil verder werk maken 

van een hechtere samenwerking tussen de verschillende Spaanse regio’s.  

Met deze strategie wil de Spaanse overheid tegen 2015 een aantal doelstellingen verwezenlijken. 

Zo is het de bedoeling dat de tewerkstelling in sectoren met middelmatige en hoge productiviteit 

tegen dan stijgt met een half miljoen arbeidsplaatsen (Ministerio De Ciencia E Innovación, 2010).  

5.3. Evaluatie 

De Sustainable Economy Strategy en de Spanish Innovation Strategy tonen alvast aan dat Spanje 

haar investeringsdiscours expliciet op de versterking van hoogproductieve, kennisintensieve sec- 

toren richt. Dit blijkt ook uit de tewerkstellingsdoelstelling die Spanje zichzelf oplegt. Het is in de 

huidige context nochtans niet evident om intensief te gaan investeren in de ontwikkeling van een 

nieuwe, innovatieve economie.  

Toch is het van cruciaal belang dat Spanje, ondanks haar zware besparingsverplichtingen, werk maakt 

van een nieuw economisch model. Een gedegen innovatiebeleid is net daarom onmisbaar. Het is 

dus een goede zaak dat Spanje O&O-investeringen ontziet bij de opmaak van haar sanerings-

programma’s.    

De OESO evalueert geregeld het innovatief beleid van haar lidstaten, en toont zich tevreden met de 

lancering van de Sustainable Economy Strategy in 2009. Ze benadrukt in haar aanbevelingen de nood 

aan bijkomende inspanningen, maar geeft tegelijkertijd wel de indruk dat Spanje met betrekking tot 

innovatie op de goede weg is.  

 

 

 

 



   56 
   

Conclusie 

We hebben ons in deze analyse gebogen over de problematiek van buitensporige dualiteit op de 

Spaanse arbeidsmarkt. Een eenvoudige empirische vergelijking tussen Spanje en een aantal andere 

landen leerde ons dat het aandeel tijdelijke contracten op de Spaanse arbeidsmarkt maar liefst 

dubbel zo hoog ligt dan het Europees gemiddelde. Het opzet van deze tekst bestond erin op zoek te 

gaan naar de oorzaken en gevolgen van dit fenomeen. Daarnaast wilden we ook een aantal remedies 

identificeren, en nagaan of de Spaanse beleidmakers op dit gebied op de goede weg zijn.  

Wat de oorzaken betreft, hebben we aangetoond dat de doorgedreven arbeidsmarktdualiteit in 

essentie voortkwam uit twee elementen. Er is enerzijds een specifiek regelgevend kader, dat van 

tijdelijke tewerkstelling een erg flexibel en dus aantrekkelijk instrument maakt in termen van 

tewerkstellings- en ontslagbescherming. Dit terwijl permanente contracten onderhevig blijven aan 

erg zware bescherming. Het resultaat van deze beschermingskloof is dat werkgevers de incentive 

voelen om hun aanwervingsbeleid zoveel mogelijk op tijdelijke tewerkstelling te enten.  

Anderzijds heeft ook de specifieke sectorale opbouw van de Spaanse economie bijgedragen tot de 

verregaande dualiteit. Spanje heeft haar economie tussen het begin van de jaren ’90 en 2008 

spectaculair zien groeien. Laagproductieve sectoren, die erg veel nood hebben aan laaggeschoolde 

en tijdelijke arbeid, vormden de belangrijkste drijvende kracht achter die economische expansie. 

We hebben het hier meerbepaald over de toeristische sector en de bouwsector. De ontwikkeling van 

de Spaanse economie werd met andere woorden onvoldoende ondersteund door sectorale 

diversificatie.  

Met betrekking tot gevolgen hebben we aangetoond dat het mogelijk is om een  verband te leggen 

tussen dualiteit en het bestaan van een aantal structurele zwaktes op de Spaanse arbeidsmarkt. 

We relateerden dualiteit immers aan verhoogde tewerkstellingsvolatiliteit, jeugdwerkloosheid en 

vertraagde productiviteitsgroei. Onze analyse wees ook uit dat de doorgedreven contract-

segmentarisering negatieve sociale implicaties in de hand werkt. Deze negatieve implicaties werden 

in onze analyse telkens vanuit zowel wetgevend als sectoraal perspectief benaderd. We hebben ook 

het belang van sociaal overleg en onderwijs binnen dit onderwerp gesitueerd.  

Bovenstaande negatieve uitwerkingen van arbeidsmarktsegmentarisering stellen ons in staat om de 

dramatische crisisimpact op de Spaanse arbeidsmarkt beter te begrijpen. Dualiteit verklaart minstens 

gedeeltelijk waarom net Spanje zo hard geraakt werd door de Grote Recessie. Zowel het wetgevende 

als het sectorale gegeven speelt hierin een relevante rol. Maar de diepe crisis betekent voor Spanje 

ook een uitgelezen opportuniteit om komaf te maken met de wortels van dualiteit, en recente 

initiatieven doen ons effectief vermoeden dat men hier werk van wil maken.  
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Madrid heeft ten eerste een aantal nieuwe arbeidsmarkthervormingen goedgekeurd, en viseert 

daarbij expliciet de schadelijke contractsegmentarisering. Voor het eerst sinds 1984 opteert men 

ervoor om te raken aan het beschermd statuut van permanente werknemers. Hervorming van het 

collectief overleg moet bedrijven daarenboven meer interne flexibiliteit opleveren, zodat ze bij 

tegenvallende omzetcijfers niet meteen moeten gaan snijden in het (tijdelijk) personeelsbestand. 

Deze maatregelen kunnen zeker geïnterpreteerd worden als stappen in de goede richting, maar 

wellicht zijn verdere inspanningen noodzakelijk. 

Spanje heeft zich bovendien toegelegd op de ontwikkeling van een toekomstgericht innovatiebeleid, 

dat duidelijk inzet op sectorale diversificatie. Dit moet voor een nieuw groeimodel zorgen, dat veel 

meer gebaseerd is op de ontwikkeling van hoogproductieve en stabiele sectoren  –  die meer nood 

hebben aan hooggeschoolde en permanente arbeidskrachten.  

Het is op dit ogenblik niet mogelijk om de langetermijneffecten van deze beleidsinitiatieven accuraat 

in te schatten. We weten alleen dat de recente werkloosheidsdaling opnieuw voortkomt uit de 

creatie van tijdelijke tewerkstelling in laagproductieve sectoren. Echt duurzaam kunnen we deze 

daling dus niet noemen. Bovenvermelde beleidskeuzes zijn evenwel nog erg recent, en kunnen 

misschien pas tot betekenisvolle resultaten leiden als de economie zich voldoende hersteld heeft. 

Het is bijgevolg raadzaam om nog een aantal jaar af te wachten alvorens we een definitief oordeel 

vellen over de toekomst van de Spaanse arbeidsmarktdualiteit.  
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Bijlagen 

Bijlage 1. Aantal tewerkgestelden in de bouwsector, 1998-2013, *1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 2. Aantal tewerkgestelden in de toeristische sector, 1996-2012, *1000 

 Frankrijk Italië Spanje 

1996 19112 14256   9600 

2000 20484 15033 12323 

2004 21831 16141 14609 

2008 23136 17446 16681 

2012 22841 17214 14242 

 
 
Bijlage 3. Tewerkstellingsgraad in selectie OESO-landen, 1990-2012 

 

 

 

 

 Spanje Frankrijk Italië 

1998 1307,1 1424,2 1508,1 

1999 1480 1441,9 1055,4 

2000 1654 1501 1558,6 

2001 1800 1518,9 1641,5 

2002 1948 1562,7 1681,4 

2003 2038,9 1602,9 1758,9 

2004 2156,5 1636,2 1729,2 

2005 2266,2 1585 1891,9 

2006 2428,8 1682,3 1901,4 

2007 2659,3 1715,2 1899 

2008 2662,7 1866,5 1917,6 

2009 1971,7 1871 1943,6 

2010 1656,8 1833,1 1937,5 

2011 1490,2 1881,4 1834,9 

2012 1180,3 1829 1745,5 

2013 1044,2 1743,1 1544,5 

 België Frankrijk Italië Spanje OESO-gem. 

1990 54,4 60,8 52,6 51,8 65,7 

1994 55,7 58,9 51,5 47,4 64 

2000 60,9 61,7 53,9 57,4 65,4 

2007 62 64,3 58,7 66,6 66,5 

2009 61,6 64 58,3 60,6 64,8 

2012 61,8 63,9 57,6 56,2 65,1 
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Bijlage 4. Evolutie van de werkloosheidsgraad, 1992-2012 

 België Frankrijk Italië Spanje OESO 

1992 6,7 10,2 11,5 18,1 7,4 

1997 9 12,6 11,6 20,6 7 

2002 7,5 8,7 9 11,4 6,9 

2007 7,5 8 6,1 8,3 5,7 

2012 7,5 9,9 10,7 25 8 

 

Bijlage 5. Gemiddelde economische groei (procentuele toename BBP) 

 

 

 

 

(--) Voor het eurogebied geen gegevens beschikbaar tot 2000-2007. 
(*) Voor Italië werd het gemiddelde van de periode 1991-1993 genomen, aangezien er geen cijfers 
voor 1990 beschikbaar zijn. 
 
 

Bijlage 6. Werkloosheidsgraad in de leeftijdscategorie 15-24 

 

Bijlage 7. Aandeel van tijdelijke tewerkstelling in de tewerkstelling in dienstverband, 
leeftijdscategorie 15-24 

 

 

 

 

 

 1990-1993 1994-1999 2000-2007 2008-2012 

Eurogebied -- -- 2,2 -0,3 

België 1,4 2,7 2,2 0,4 

Frankrijk 1,1 2,4 2,1 0,1 

Italië 0,5* 1,8 1,6 -1,4 

Spanje 1,6 3,4 3,6 -0,9 

 België Frankrijk Italië Nederland Spanje OESO 

1996 20,5 27,6 32,2 11,8 39,9 14,1 

2000 15,2 20,6 29,7 6,1 25,3 12,1 

2004 21,2 19,7 23,5 9 22 13,7 

2008 18 18,6 21,3 6,4 24,6 12,7 

2012 19,8 23,8 35,3 9,5 53,2 16,3 

 België Frankrijk Italië Nederland Spanje OESO 

1996 21,2 47,2 18,7 30,3 75,5 21,7 

2000 30,9 55 26,2 35,4 68,6 24,3 

2004 31 48,8 34,6 38,8 65,7 23,9 

2008 29,5 52,5 43,3 45,2 59,4 25,1 

2012 31,4 55,5 52,9 51,2 62,4 24,5 
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Bijlage 8: Vergelijking van het aandeel tijdelijke contracten in de leeftijdsgroepen 15-24 en 
25-49. Gegevens voor 2008 

 

 

 

 

 
 

 
Bijlage 9. Evolutie van de arbeidsproductiviteit, uitgedrukt als BBP per werknemer 
(in Amerikaanse dollar) 

 

Bijlage 10. Evolutie van het gemiddelde loon in Spanje, opgesplitst naar contracttype 
2008-2011 (in euro) 

 

 

 
 

Bijlage 11. Risico om als werkende in armoede verzeild te raken 
Opgesplitst naar contracttype, uitgedrukt in procent 

 

Bijlage 12. Risico om als werkende in armoede verzeild te raken.Uitgedrukt in procent 
 

 

 

 
 

 15-24 
jaar 

25-49 
jaar 

België 29,5 7 

Frankrijk 52,5 11,8 

Italië 43,3 12,4 

Nederland 45,2 14,1 

Spanje 59,4 29 

 België Frankrijk Italië Nederland Spanje 

1992 67124 61353 60271 59147 58825 

1997 72846 64743 67140 62917 61624 

2002 76469 67655 67872 65750 62105 

2007 81286 72214 68381 71528 61809 

2012 79898 72675 65035 70374 68621 

 2008 2009 2010 2011 

Bepaalde duur 16204,29 16700,92 16693,71 16463,14 

Onbepaalde duur 23544,24 23979,65 24564,7 24494,96 

 Tijdelijk 2007 Permanent 2007 Tijdelijk 2011 Permanent 2011 

België 9 2,7 10,1 2,5 

Frankrijk 11,2 3,8 13,8 4,7 

Spanje 12,2 4,8 12,9 4,9 

Eurogebied 12,6 5 13,5 5,4 

 2007 2011 

België 4,3 4,1 

Frankrijk 6,4 7,6 

Spanje 10,2 12,1 

Eurogebied 7,9 8,6 
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Bijlage 13. Gemiddeld jaarlijks inkomen (in euro): sectorale vergelijking 

 Bouwsector Verblijfs- 
sector 

Productie- 
sector 

Financiële 
sector 

Openbare 
administratie 

2004 17266,13 13117,3 20693,46 36483,72 -- 

2007 18693,17 14000,12 22757,14 38870,3 -- 

2010 21962,13 14629,55 24863,7 41142,22 29762 
(--) Tot 2008 geen inkomensgegevens beschikbaar voor openbare administratie  


