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Werkloosheid in Europa

Het gaat weer goed in Europa. Althans beter dan enkele jaren geleden. De Eurozone had in het hele jaar 2012 en in
de eerste hel" van 2013 te maken met een serieuze recessie en contrac&e van de economieën. Heel gradueel klom
de Eurozone echter uit het dal en in 2017 wijzen de laatste groeicijfers op een expansie van ongeveer 2,5% op jaarbasis.

Dat hee" zijn invloed op de werkgelegenheid. In vrijwel alle landen in de Eurozone neemt het percentage werklozen
gestaag af. Maar in absolute zin bestaan er enorme verschillen. Het lijkt wel hoe zuidelijker, hoe hoger de werkloosheid als percentage van de beroepsbevolking.

Spanje spant de kroon, met nog steeds een percentage van net boven de 17%. Tijdens de recessie was dit zelfs boven de 26%. Nederland is op dit moment de wi3e raaf met een werkloosheidspercentage van 5%.

Wat is de reden voor het uitzonderlijk hoge werkloosheid in Spanje? Ter illustra&e: Er bestaat zoiets als de wet van
Okun, die voorschrij" dat er een lineair verband is tussen de contrac&e van de economie en de s&jging van de werkloosheid. Zo was het gemiddelde in de Eurozone in de periode 2007-2012 een contrac&e van 6% en een oplopende
werkloosheid van 3%. In Spanje leidde een contrac&e van 11,5% in dezelfde periode tot een oplopende inﬂa&e van
17%, een geheel andere verhouding.
De geleerden zijn het er over eens, dat de
hoge ontslagbescherming in Spanje ertoe
hee" geleid dat het bedrijfsleven steeds
meer op werknemers met &jdelijke contracten ging leunen. En toen het mis ging
met de economie konden deze &jdelijke
krachten snel geloosd worden.

Maar Spanje hee" zijn arbeidsmarkt sterk
hervormd en zal vermoedelijk steeds meer
in de rich&ng van het Eurozone gemiddelde groeien.
Cijfers ontleend aan Bloomberg

