Vergrijzende EU onderzoekt toekomstige
arbeidsmarkt
PETER EKAMPER

Meer deeltijdwerk heeft effect op arbeidsvolume
De veroudering van de bevolking heeft gevolgen voor de toekomstige arbeidsmarkt in de Europese Unie. De
omvang van de beroepsbevolking zal op de langere termijn dalen, zelfs als de arbeidsparticipatie toeneemt.
Volgens de Europese Unie zal het aantal 65plussers in de huidige EU-27 de komende 20
jaar toenemen van 81 miljoen in 2005, circa 17
procent van de totale bevolking, tot 112 miljoen
rond 2025, 23 procent. Rond 2050 maken de
dan 141 miljoen 65-plussers 30 procent van de
totale bevolking uit. Een relatief groot aantal
ouderen zal in de nabije toekomst de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en de arbeidsmarkt
verlaten. Als gevolg van de gedaalde vruchtbaarheid zal verder het aantal (jonge) starters
op de arbeidmarkt veel kleiner worden.
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toe van 70,3 procent in 2005 tot 74,9 procent in
2025 en tot 75,5 procent in 2050. Tot ongeveer
2018 stijgt, zo wordt verwacht, de werkgelegenOPDRACHT EUROPESE COMMISSIE
heid met 20 miljoen werkenden waarna deze tot
2050 gaat dalen met bijna 30 miljoen. Het aanIn dit artikel worden mogelijke effecten op het toekomstig arbeidsaanbod verkend van
deel 55-64-jarigen in de totale werkzame bebeleid gericht op het verhogen van de arbeidsparticipatie, in het bijzonder het effect van
roepsbevolking neemt toe van 11 procent in
deeltijdwerkgelegenheid. Als vertrekpunt voor deze verkenningen zijn de arbeidsmarkt2005 tot ongeveer 18 procent in 2050.
Parttimers
Het totale arbeidsvolume wordt bepaald door
het aantal mensen dat werkt en het aantal gewerkte uren per persoon. In de 27 huidige lidstaten van de EU werkten vrouwen in 2005 gemiddeld 7,5 uur minder dan mannen. Het percentage vrouwelijke parttimers is hoger dan het
percentage mannelijke: in 2005 was dat 30,7
tegenover 6,7 procent. Tussen de EU-landen beDEMOS JAARGANG 24 NUMMER 9

scenario’s van het Directoraat-generaal voor Economische en Financiële Zaken van de
Europese Commissie (DG ECFIN) genomen. Deze scenario’s zijn ontwikkeld ten behoeve
van een studie naar de toekomstige publieke uitgaven.
Het artikel is gebaseerd op een Research Note geschreven in het kader van de European
Observatory on Demography and the Social Situation in opdracht van de Europese Commissie:
Ekamper, P. (2007), Qualitative scenario study of the European labour force. Research
Note - European Observatory on Demography and the Social Situation - Demography
Network. Brussels: European Commission, Directorate-General Employment, Social Affairs and Equal Opportunities.
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hoger zijn dan in 2005. Hoewel de omvang
van de potentiële beroepsbevolking in 2025
iets kleiner zal zijn dan in 2005 zal de arbeidsparticipatie hoger zijn door de hiervoor genoemde cohorteffecten. In 2025 zijn de grootste cohorten bovendien 40-54 jaar oud, de
leeftijdsgroep met de hoogste arbeidsparticipatie. In 2050 zijn deze cohorten echter uit de
potentiële beroepsbevolking verdwenen en
volgens het basisscenario zal deze in 2050
dan ook ongeveer 18 procent kleiner zijn dan
in 2005. De hogere arbeidsparticipatie kan
dan niet meer de bevolkingsdaling compenseren en het totale arbeidsvolume zal daardoor
ongeveer acht procent lager zijn dan in 2005.
De figuur op pagina 11 toont de potentiële
beroepsbevolking naar voltijd- en deeltijdbanen in 2005 en 2025 bij een gelijkblijvend
percentage parttimers per leeftijdsgroep en
geslacht. Zoals uit de figuur blijkt, blijft in het
basisscenario de arbeidsparticipatie relatief
het laagst onder de jongeren, de ouderen en
de vrouwen en is dus het potentieel daar het
grootst.
Beleid
Het EU-beleid is er, conform de zogenoemde
Lissabon-doelstellingen, op gericht om de EU
tot de meest competitieve en dynamische kenniseconomie van de wereld te maken. Dit vereist verhoging van opleidingsniveau, arbeidsvaardigheden, arbeidsparticipatie en arbeidsproductiviteit in de toekomst. Vooral voor
jongeren zullen investeringen in bijvoorbeeld
verhoging van onderwijsparticipatie en -niveau conflicteren met verhoging van de arbeidsparticipatie. Jongeren liggen dan ook als
doelgroep voor het verhogen van de arbeidsparticipatie minder voor de hand. Beleid gericht op (verdere) verhoging van arbeidsparticipatie van ouderen is logischer. Arbeidsparticipatie in de leeftijdsgroep 55-64 jaar blijft in
het basisscenario, ondanks gerealiseerde pensioenhervormingen, relatief laag. Om een substantiële verhoging van de arbeidsparticipatie
van ouderen te realiseren zijn ingrijpender beleidshervormingen met betrekking tot (vervroegde) uittreding noodzakelijk dan tot nu
toe is gerealiseerd.
Meer werken in deeltijd heeft zowel positieve
als negatieve gevolgen voor het arbeidsvolume. De beschikbaarheid van meer deeltijdbanen verhoogt mogelijk de participatie van diegenen die tot nu toe niet of niet meer deelnamen. De arbeidsparticipatie van vrouwen in
de EU is lager dan die van mannen. Door met
deeltijdbanen niet (of niet meer) participerende vrouwen aan te trekken kan de arbeidsparticipatie in termen van zowel banen als volume groeien. Als wordt verondersteld dat grotere mogelijkheden voor deeltijdwerk leiden
tot een stijging van de participatie van vrouwen tot hetzelfde niveau als van mannen - zij
het dat dan meer vrouwen dan mannen in
deeltijd werken - leidt dit ertoe dat het arbeidsvolume van vrouwen op de lange termijn
toeneemt in plaats van daalt (zie de tabel).
Ook de arbeidsparticipatie van ouderen is lager. Bij mannen is dat meestal een gevolg van
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vervroegde pensionering. Bij vrouwen, vooral
de oudere generaties, is dit vaak omdat zij
nooit hebben geparticipeerd of op jongere
leeftijd zijn gestopt nadat ze kinderen kregen.
Arbeidsparticipatie zou kunnen worden gestimuleerd door vervroegde pensionering en uittreding te ontmoedigen en langer doorwerken
al dan niet in deeltijd te stimuleren. Ook dit
kan de arbeidsparticipatie in termen van zowel banen als volume doen stijgen. Als wordt
verondersteld dat de participatie van ouderen
toeneemt door de mogelijkheden voor deeltijdwerk te vergroten, kan de daling van het
arbeidsvolume op de lange termijn worden gehalveerd (zie de tabel). Aan de andere kant
zou de beschikbaarheid van meer deeltijdbanen ook aantrekkelijk kunnen zijn voor nu
nog fulltime werkenden. De totale arbeidsparticipatie van deze groep zou dan in banen gelijk blijven, maar in aantal gewerkte uren (volume) afnemen. Als in andere EU-landen in
dezelfde mate in deeltijd zou worden gewerkt
als in Nederland door een aanzienlijke verschuiving van voltijd naar deeltijd zou het arbeidsvolume bijna drie keer zoveel dalen (zie
de tabel).
Ten slotte
Op de langere termijn zal de potentiële beroepsbevolking in de EU zeer waarschijnlijk
een stuk kleiner zijn dan nu. Positieve effecten
van een stijging van voltijd- en deeltijdparticipatie op het arbeidsvolume zullen mogelijk
niet voldoende zijn om de daling van het arbeidsvolume ten gevolge van de dalende potentiële beroepsbevolking te compenseren.
Een andere mogelijkheid om het arbeidsvolume toe te laten nemen is het aantal gewerkte
uren per persoon te laten stijgen. Dit betekent
echter een nogal forse omslag ten opzichte
van de huidige trend van de stijging van het
aandeel parttimers.
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Percentage verandering van arbeidsparticipatiegraden en arbeidsvolume in de Europese Unie (EU-27) in
2025 en 2050 ten opzichte van 2005 volgens het DG ECFIN-basisscenario en drie alternatieve scenario’s
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8
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7
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12

9
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11

5
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3

-10

-3

-19

-22

-16

-31

Deeltijd Nederland

Noot: Ouderenparticipatie-scenario veronderstelt stijging arbeidsparticipatiegraden van ouderen (leeftijd 55-64 jaar) tot arbeidsparticipatiegraden
van leeftijdsgroep 40-54 geëffectueerd in uitsluitend deeltijdbanen; Vrouwenparticipatie-scenario veronderstelt stijging arbeidsparticipatiegraden
van vrouwen tot arbeidsparticipatiegraden van mannen geëffectueerd in uitsluitend deeltijdbanen; Deeltijd Nederland-scenario veronderstelt aandeel parttimers in de EU identiek aan Nederland.

Bron: NIDI-berekeningen op basis van Eurostat en Carone (2005).
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