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The employment of different age groups is one of the main topics among the policy
makers. The government has always been seeking ways in the social welfare system to
provide job opportunities for the young people. One way is to change the age of retirement. The aim of this study is to investigate the effect of retirement age on employment
and unemployment. The study uses the two-stage constant elasticity of substitution
function and nonlinear estimation to analyze the replacement of the young labor in the
Iranian labor market from 2005 to 2018 and the effect of retirement age change on the
employment of different age groups. The findings indicate that the substitution rate of
young labor in the Iranian labor market was 42 percent, and thus, as 100 people get retired, only 42 individuals get employed. Therefore, the policy of retirement age change
was not very much influential. Also, considering the fact that the social welfare system
is salary-based and its budget is based on current payment, these policies may challenge
the financial sustainability of the social welfare system.
JEL Classification: E24, J20.
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اشــتغال گروههــای ســنی مختلــف یکــی از بحثهــای اصلــی سیاسـتگذاران بــوده اســت .نهــاد
دولــت در قالــب نظــام تأمیــن اجتماعــی بهدنبــال راهــکاری اســت تــا بــا ایجــاد فرصتهــای
شــغلی جدیــد ،اشــتغال گروههــای ســنی جوانتــر را افزایــش دهــد .یکــی از ایــن راهکارهــا تغییــر
ســن بازنشســتگی اســت .هــدف پژوهــش حاضــر بررســی تأثیــر ســن بازنشســتگی بــر اشــتغال و
بیــکاری اســت .در ایــن پژوهــش ،بــا بهرهگیــری از توابــع کشــش جانشــینی ثابــت آشــیانهای
ی کار ســالمند و جوان
دومرحلـهای و اســتفاده از روشهــای بــرآوردی غیرخطــی ،جانشــینی نیــرو 
در بــازار کار ایــران در ســالهای  1397تــا  1384بررســی و تأثیــر تغییــر ســن بازنشســتگی بــر
ترکیــب اشــتغال گروههــای ســنی تشــریح شــده اســت .همچنیــن بــا توجــه به میــزان جانشــینی
محاسبهشــده میتــوان اثــر تغییــر ســن بازنشســتگی بــر پایــداری مالــی سیســت م تأمیــن
ی کار جوان و ســالمند
اجتماعــی را پیشبینــی کــرد .نتایــج نشــان داد کــه درجــۀ جانشــینی نیــرو 
در بــازار کار ایــران  42درصــد بــوده و لــذا بــا بازنشســته شــدن هــر  100نفر ،فقــط  42نفــر از افراد
ت تغییــر ســن بازنشســتگی چنــدان مؤثــر
جــوان مشــغول بــه کار میشــوند .بنابرایــن سیاس ـ 
نخواهــد بــود .همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه سیســتم تأمیــن اجتماعــی در ایــران از نــوع حقــوق،
تعریــفشــده و تأمیــن مالــی آن بهصــورت پرداخــت جــاری اســت ،ایــن سیاســتها ممکــن
است پایداری مالی تأمین اجتماعی در ایران را با مسائلی روبهرو کند.
طبقهبندی .E24 ،J20 :JEL
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 .1مقدمه

همــواره یکــی از دغدغههــای مهــم وضعیــت اشــتغال و بیــکاری در میــان گروههــای ســنی ،بهویــژه
دو گــروه جوانــان و ســالمند ،اســت .نــرخ بیــکاری جوانــان در ســطح جهــان نشــان میدهــد کــه
در ســال  2018م ،از مجمــوع  87کشــور ،فقــط  27کشــور نــرخ بیــکاری زیــر  10درصــد را تجربــه
کردهانــد ( .)Wijayanti, 2018, p. 151در ایــران نیــز طبــق آخریــن نتایــج طــرح آمارگیــری نیــروی
کار مرکــز آمــار در زمســتان  ،1397نــرخ بیــکاری جوانــان  20تــا  24ســاله برابــر  29/6بــوده کــه در
مقایســه بــا مــدت زمــان مشــابه ســال قبــل ،رونــد صعــودی داشــته اســت (مرکــز آمــار ایــران.)1397 ،
ایــن رونــد نــرخ بیــکاری جوانــان در ســطح جهــان و ایــران سیاسـتگذاران را واداشــته تــا اقداماتــی را
بــرای کاهــش نــرخ بیــکاری ایــن گــروه ســنی انجــام دهنــد.
یکــی از راهحلهــا بــرای کاهــش نــرخ بیــکاری و ایجــاد فرصتهــای شــغلی بــرای جوانــان،
سیاس ـتهای بازنشســتگی پیشازموعــد اســت .منظــور از بازنشســتگی پیشازموعــد وضعیتــی اســت
کــه فــرد زودتــر از ســن قانونــی بازنشســتگی ،بازنشســته میشــود .ایــن سیاسـتها بهطــور چشــمگیری
در بیــن کشــورهای عضــو ســازمان همــکاری و توســعۀ اقتصــادی ( )OECDماننــد انگلیــس ،آلمــان و
فرانســه اتخــاذ شــده اســت ( .)Kalwij, Kapteyn & De Vos, 2010, p. 344در ایــران نیــز ،در چندیــن
مــورد ازجملــه قانــون بازنشســتگی پیشازموعــد کارکنــان دولــت در ســال  1386بهتصویــب رســید
تــا فضــای اشــتغال بیــن گروههــای ســنی بــه تــوازن برســد .فــرض اصلــی در اینگونــه سیاس ـتها
ایــن اســت کــه بــا بازنشســتگی نیــرویکار ســالمند ،نیــرویکار جــوان جایگزیــن میشــود و از ایــن
رو تعــادل بیــن نــرخ بیــکاری و اشــتغال ایــن دو گــروه ســنی برقــرار میگــردد.
بــا توجــه بــه ســالمندی جمعیــت و افزایــش امیــد بــه زندگــی ،لــزوم توجــه بــه اشــتغال گــروه
ســنی ســالمند نیــز از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت؛ زیــرا در شــرایط ســالمندی جمعیــت و ا ِعمــال
سیاس ـتهای بازنشســتگی پیشازموعــد و خــروج ایــن افــراد از نیــرویکار ،دو اثــر بالقــوه بــر اقتصــاد
بهجــای میمانــد .نخســت ،تعــداد نیــرویکار بهشــکل چشــمگیری کاهــش مییابــد و همانطــور
کــه ذکــر شــد ،نیــرویکار بهعنــوان نهــادۀ اصلــی تولیــد کمیــاب میشــود (زمــانزاده ،احســانی و
گنجعلــی .)1399 ،دوم ،فشــار مضاعفــی اســت کــه بــه صندوقهــای بازنشســتگی وارد میشــود؛ بــه
ایــن دلیــل کــه ایــن صندوقهــا مالیاتــی را کــه از افــراد شــاغل میگیرنــد ،بــه مســتمری بازنشســتگی
اختصــاص میدهنــد؛ لــذا بــا افزایــش خــروج ،ایــن تــوازن برهــم میخــورد (Jousten, Lefèbvre,
.)Perelman & Pestieau, 2010, p. 6
فــارغ از دالیلــی کــه موافقــان و مخالفــان طــرح تغییــر ســن بازنشســتگی طــرح میکننــد ،پیــش از
هــر موضوعــی ،بایــد ایــن ســؤال را درنظــر داشــت« :آیــا میتــوان جانشــینی یــا عــدم جانشــینی نیــروی
کار در دو گــروه ســنی جــوان و ســالمند را ازپیــش پذیرفــت؟» درواقــع موافقــان کاهش ســن بازنشســتگی
جانشــینی نیــرویکار در دو گــروه ســنی جــوان و ســالمند را امــری بدیهــی میپندارنــد و درمقابــل،
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مخالفــان عــدم جانشــینی کامــل ایــن دو گــروه ســنی را مبنــای اســتداللهای خــود قــرار میدهنــد.
بــا توجــه بــه پیشــینۀ معرفیشــده در تحقیــق ،بااینکــه تــا کنــون تحقیقــات زیــادی در حــوزۀ
اشــتغال و بیــکاری انجــامشــده ،هیــچ تحقیقــی در داخــل کشــور تأثیــر ســن بازنشســتگی بــر اشــتغال
و بیــکاری را بررســی نکــرده اســت .پژوهــش حاضــر درپــی پاســخ ایــن ســؤاالت اســت:
 .1آیا تغییر سن بازنشستگی اثری بر میزان اشتغال دو گروه سنی جوان و سالمند دارد؟
ی کار دو گروه سنی جوان و سالمند در تابع تولید چقدر است؟
 .2درجۀ جانشینی نیرو 
 .3درجۀ جانشینی نیرویکار جوان و سرمایه در تابع تولید چقدر است؟
 .4درجۀ جانشینی نیروی کار سالمند و سرمایه در تابع تولید چقدر است؟
 .5میزان اثرگذاری سن بازنشستگی بر منابع صندوقهای بازنشستگی چقدر است؟
در ادامــه ،پیشــینۀ تحقیــق ،چارچــوب نظــری ،روش تحقیــق (شــامل شــرح مــدل و نحــوۀ
جمــعآوری دادههــای پژوهــش) ،یافتههــا و در پایــان نتیجهگیــری و پیشــنهادها بیــان شــده اســت.

 .2پیشینۀ تحقیق

برتونــی ،مگــی و وبــر )2018( 1در مطالعـهای بــه بررســی اثــر تغییــرات ســن بازنشســتگی بــر اشــتغال
جوانــان پرداختنــد .آنهــا براســاس دادههــای دورۀ  2004تــا  2015م کــه شــامل دورههــای کاهــش
تولیــد ناخالــص داخلــی میشــود ،دریافتنــد کــه بــهازای هــر  1000نفــر افزایــش اشــتغال در بیــن
نیــرویکار ســالمند 189 ،فرصــت شــغلی در بیــن گــروه جوانــان ( 16تــا  34ســال) کاهــش مییابــد؛
امــا ارزیابیهــا در دورۀ بلندمــدت ،یعنــی  1996تــا  2015م کــه شــامل دورههــای افزایــش تولیــد
ناخالــص داخلــی هــم میشــود ،نشــان میدهــد کــه اثــر منفــی افزایــش ســن بازنشســتگی بــر
اشــتغال جوانــان کوچکتــر از ســالمندان اســت.
ویجایانتــی ( )2018در مقالــۀ خــود بــا عنــوان «نیــروی کار جــوان و ســالمند :جانشــین یــا
مکمــل» ،ایــن موضــوع را در بیــن کشــورهای عضــو انجمــن کشــورهای آســیای جنــوب شــرقی
مطالعــه کــرده اســت .او از شــاخصهای کلیــدی بــازار کار ســازمان بینالمللــی نیــرویکار در دورۀ
 2010تــا  2016اســتفاده کــرده و بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه نیــروی کار ســالمند مانــع
پیشــرفت شــغلی نیــروی کار جــوان در مشــاغل دیگــر نمیشــود و ایــن دو گــروه از نیــرویکار
بهجــای جانشــین بــودن ،مکمــل یکدیگرنــد.
1. Bertoni, Maggi & Weber
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بوهیــم )2019( 2بــه بررســی اثــر اصالحــات قانــون بازنشســتگی بــر بیــکاری جوانــان  15تــا 24
ســاله در ســالهای  2000تــا  2018م اروپــا پرداخــت .طبــق نتایــج تحقیــق او ،نهفقــط هیــچ
مبادلــهای بیــن اســتخدام نیــروی کار جــوان و مســن وجــود نــدارد ،بلکــه درواقــع اشــتغال بیشــتر
بــرای کارگــران مســن بــا اشــتغال بیشــتر بــرای جوانــان همــراه اســت .افزایــش ســن بازنشســتگی
دســتمزد کارگــران جــوان را افزایــش میدهــد .همچنیــن کاهــش ســن بازنشســتگی انگیزههــای
آمــوزش و ســرمایهگذاری در مهارتهــای اضافــی را کاهــش میدهــد و بنابرایــن منجــر بــه کاهــش
رشــد اقتصــادی میشــود.
برتونــی و بورنلــو )2021( 3رابطــۀ ســن بازنشســتگی بــا بیــکاری جوانــان در ســالهای  2005تــا
4
 2016م را بررســی کردنــد .تحلیــل آنهــا بــا اســتفاده از دادههــای نظرســنجی نیــروی کار ایتالیــا
انجــام شــد .نظــر بــه اینکــه اصالحــات بازنشســتگی بهشــکل افزایــش حداقــل ســن بازنشســتگی در
دورۀ رکــود اقتصــادی ایتالیــا از ســال  2008تــا  2011م انجــام شــده اســت ،ایــن تحقیــق آثار سیاســت
ذکرشــده را بــر اشــتغال جوانــان ارزیابــی کــرد .نتایــج تخمیــن نشــان داد کــه بــرای هــر  1000کارگــر
ارشــد محلــی کــه از طریــق اصالحــات اســتخدام میشــوند ،اشــتغال جوانــان و تــازهواردان بــه بــازار
کار  0/86درصــد و  0/12درصــد کاهــش و اســتخدامهای نیــروی کار ماهــر  2.70درصــد افزایــش
یافتــه اســت.
جاســمین و عبدالرحمــان )2021( 5بــا مــرور سیاســتها و وضعیــت کشــورهای مختلــف،
بهخصــوص کشــورهای عضــو  ،OECDبــه ارزیابــی رابطــۀ اشــتغال ســالمندان و بیــکاری جوانــان
پرداختهانــد .بهگفتــۀ آنهــا ،پیــری جمعیــت در سراســر جهــان اثــر منفــی بــر رشــد تولیــد ناخالــص
داخلــی کشــورها خواهــد گذاشــت .همچنیــن سیســتمهای بازنشســتگی بــا مشــکالت فراوانــی روبـهرو
خواهنــد شــد .بااینکــه آنهــا افزایــش عمــر کاری را ضــروری میداننــد ،اشــاره میکننــد کــه ایــن
سیاســت اغلــب از نظــر سیاســی چالشبرانگیــز اســت؛ زیــرا ایــن بــاور وجــود دارد کــه افزایــش اشــتغال
بــرای کارگــران ســالمند فرصتهــای شــغلی جوانــان را محــدود میکنــد .شــواهد تجربــی مــورد
بررســی در ایــن تحقیــق ایــن بــاور را تأییــد نمیکنــد و نشــان میدهــد کــه اشــتغال ســالمندان
تأثیــرات مثبتــی بــر اشــتغال جوانــان ،رفــاه کارگــران مس ـنتر و اقتصــاد و جوامــع دارد .درواقــع بــا
ایجــاد محیــط نظارتــی و حمایتــی بــرای بهرهبــرداری از ظرفیتهــای اقتصــادی نیــروی کار ســالمند
از طریــق حــذف شــیوههای اســتخدامی مبتنــی بــر ســن ،ایجــاد شــرایط کاری انعطافپذیــر و فراهــم
کــردن فرصتهــای برابــر بــرای ارتقــای مهــارت و مهــارت مجــدد میتــوان بــه ایــن رابطــۀ مکملــی
کمــک کــرد.
2. Böheim
3. Bertoni & Brunello
4. LFS
5. Jasmin & Abdur Rahman
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عاقلیکهنهشــهری و محمدغفــاری ( )1389در مقالــۀ «نقــش بازنشســتگی زودهنــگام در مشــارکت
نیــروی کار ســالخورده :مطالعــۀ مــوردی شــهر تهــران» ضمــن بررســی عوامــل مؤثــر بــر اشــتغال
پــس از بازنشســتگی ،تأثیــر افزایــش ســنوات خدمــت بــر اشــتغال پــس از بازنشســتگی را آزمودنــد.
در ایــن مقالــه 407 ،نفــر از بازنشســتگان شــهر تهــران در ســال  1387بــرای جامعــۀ نمونــه انتخــاب
شــدند .یافتههــای آمــاری نشــان میدهــد کــه در نمونــۀ مــورد بررســی 54/9 ،درصــد از افــراد جامعــۀ
نمونــه کــه زودتــر از موعــد بازنشســته شــدهاند و  52درصــد از افــرادی کــه در موعــد مقــرر و یــا
پــس از آن بــه بازنشســتگی رســیدهاند ،در بــازار کار باقــی ماندهانــد .در نمونــۀ انتخابــی 45/1 ،درصــد
از بازنشســتگان پیــش از موعــد از بــازار کار خــارج شــدهاند و بهطــور کلــی فقــط امــکان جانشــینی
نیــرویکار در بــازار کار بــرای ایــن افــراد وجــود دارد؛ بنابرایــن تغییــر چندانــی در خــروج نیــرویکار
ســالمند و جانشــینی آنــان صــورت نمیگیــرد.
ریاضــی ( )1396در کتــاب بــازار کار و ســازمان تأمیــن اجتماعــی ایجــاد فرصتهــای شــغلی
جدیــد از طریــق قوانیــن بازنشســتگی پیشازموعــد را توضیــح داده اســت .در ایــن قوانیــن ،جانشــینی
نیــرویکار بــدون انجــام ســرمایهگذاری الزم ،ســریعتر صــورت میپذیــرد .وی بــا بیــان متوســط
ســابقۀ پرداخــت حــق بیمــۀ بازنشســتگان در مشــاغل ســخت و زیــانآور (حــدود  23/9ســال) و
بازنشســتگان نوســازی صنایــع (حــدود  27/1ســال) و اختــاف هریــک بــا بازنشســتگی عــادی
(بهترتیــب  6/1و  2/9ســال) میــزان جانشــینی نیــرویکار را بــا تقســیم عــدد ( 30تعــداد ســنوات
مــورد نیــاز بــرای بازنشســتگی فــرد در شــرایط عــادی) بــر  6/1و ( 2/9تعــداد ســنواتی کــه افــراد زودتــر
از موعــد بازنشســته میشــوند) بهدســت مــیآورد .نتایــج نشــان میدهــد کــه بــهازای هــر  4/9نفــر
بازنشســتگی در مشــاغل ســخت و زیــانآور و هــر  10/3نفــر بازنشســتگی در قانــون نوســازی صنایــع،
یــک فرصــت شــغلی جدیــد در بــازار کار ایجــاد شــده اســت .البتــه ایــن اعــداد بــا فــرض جانشــینی صــد
ی کار جدیــد اســت.
درصــد نیــرویکار بازنشســته بــا نیــرو 

 .3چارچوب نظری

ســالمندی جمعیــت از اواســط قــرن بیســتم بــه بعــد ،ابتــدا در کشــورهای توســعهیافته و ســپس
طــی ســالهای اخیــر ،در کشــورهای دیگــر درحــال روی دادن اســت .ایــن پدیــده تحــت تأثیــر دو
عامــل کاهــش مســتمر نــرخ بــاروری و افزایــش امیــد بــه زندگــی رخ میدهــد (دارابــی و ترابــی،
ِ
 ،1396ص .)33 .ایــن موضــوع بــا توجــه بــه هــرم ســنی جمعیــت و نــرخ زادوولــد قابــل بررســی
اســت .کاهــش در نــرخ بــاروري از یــک طــرف و افزایــش در امیــد بــه زندگــی از طــرف دیگــر
موجــب میشــود نســبت افــراد در ســن کار بــه افــراد بازنشســته کاهــش یابــد .درمــورد ایــران،
سیاســتهای تشــویق ازدواج در ســن پاییــن و بــاروری بــاال در دهــۀ  1360موجــب شــد نــرخ
کل بــاروری بهشــدت افزایــش یابــد؛ امــا پــس از یــک دهــه ،نــرخ بــاروری رونــد نزولــی بــه خــود
گرفــت .همچنیــن آمارهــای مربــوط بــه امیــد بــه زندگــی در ایــران نشــان میدهــد کــه بــه میــزان
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زیــادی امیــد بــه زندگــی افزایــشیافتــه اســت .بــه ایــن ترتیــب ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه
جمعیــت ایــران درحــال حرکــت بهســمت ســالمندی اســت .ســالمندی جمعیــت چالشهایــی را
در ســطح اجتمــاع بههمــراه دارد؛ ازجملــه ایــن چالشهــا تأثیــرات منفــی بــر کارکــرد و تعــادل
منابــع و مصــارف صندوقهــای بازنشســتگی در ایــران اســت .از طرفــی بــا پیــر شــدن جمعیــت،
بــا درنظــر گرفتــن ســایر تغییــرات اجتماعــی (بــرایمثــال تغییــرات آبوهوایــی ،فناوریهــای
مخــرب و تغییــرات سیاســی) نیــاز بــه افزایــش اشــتغال افــراد مســن بیــش از پیــش احســاس
میشــود .بهمنظــور رویارویــی بــا پیامدهــای ناشــی از تغییــرات جمعیتــی ،توصیــه میشــود دو
دســته از اصالحــات انجــام شــود :نخســت ،اصالحــات پارامتــری اســت کــه شــامل تغییــر ســن
بازنشســتگی ،نــرخ حــق بیمههــای بازنشســتگی ،نــرخ جایگزینــی و از اینقبیــل میشــود؛ دوم،
اصالحــات ســاختاری کــه بــه تغییــر نظــام تأمیــن اجتماعــی از پرداخــت جــاری بــه اندوختــۀ کامــل
و یــا ترکیبــی از ایــن دو مربــوط میشــود (راغفــر و اکبربیگــی.)1394 ،
پیــشرو بــه بررســی تغییــر ســن بازنشســتگی میپــردازد کــه یکــی از اصالحــات
پژوهــش
ِ
پارامتــری در نظــام تأمیــن اجتماعــی بهشــمار مــیرود .ا ِعمــال سیاســتهای تغییــر ســن
بازنشســتگی بهراحتــی امکانپذیــر نیســت و دیدگاههــای متضــادی در ایــن زمینــه وجــود دارد.
مخالفــان ایــن سیاســت بیــان میکننــد کــه کشــور ایــران بــا معضــل بیــکاری جوانــان روبهروســت.
جزئیــات شــاخصهای عمــدۀ نیــروی کار نشــان میدهــد از مجمــوع  3.210.206بیــکار در ســال
 1.756.135 ،1396نفــر معــادل  ۵۴درصــد از کل جمعیــت بیــکار در گــروه ســنی  ۱۵تــا  ۲۹ســال
قــرار دارنــد .ایــن آمــار نشــان میدهــد  840.175نفــر از جمعیــت بیــکار کشــور در گــروه ســنی
 ۱۵تــا  ۲۴ســال و  915.960نفــر نیــز در گــروه ســنی  ۲۵تــا  ۲۹ســال قــرار دارنــد .براســاس
پیشبینــی مرکــز پژوهشهــای مجلــس ،در دورۀ  1393تــا  1400نهفقــط کاهــش جمعیــت بیــکار
و کاهــش نــرخ بیــکاری در ایــران رخ نخواهــد داد ،بلکــه رونــد افزایشــی در آنهــا مشــاهده میشــود.
مخالفــان بــا ایــن اســتدالل ،افزایــش ســن بازنشســتگی را مانعــی بــرای ایجــاد فرصتهــای شــغلی
بــرای جوانــان میداننــد و نظرشــان ایــن اســت کــه بــا بازنشســتگی افــراد ســالمند و خــروج آنــان
از نیــروی کار ،شــغلها بــرای جوانــان آزاد میشــود .اعتبــار ایــن اســتدالل عمدتــاً براســاس دو
فرضیــه صــورت میگیــرد .1 :نیــرویکار ســالمند و جــوان جایگزیــن یکدیگرنــد؛  .2مقــدار ثابــت
نیــروی کار در اقتصــاد کــه تحــت تأثیــر خــروج نیــرویکار ســالمند قــرار نمیگیــرد ،وجــود دارد
( .)Kalwij et al., 2010, p. 345از طرفــی موافقــان افزایــش ســن بازنشســتگی معتقدنــد کــه بــرای
بــاال بــردن آمــار اشــتغال جوانــان نیــازی بــه طرحهــای بازنشســتگی زودهنــگام ســالمندان نیســت؛
بلکــه جانشــینی بیــن نیــرویکار جــوان و ســالمند بهطــور طبیعــی متناســب بــا تغییــرات فنــاوری
حاصــل میشــود.
بهدالیــل ذکرشــده در بســیاری از مــوارد ،ایجــاد طرحهــای بازنشســتگی پیشازموعــد (کاهــش
ســن بازنشســتگی) برپایــۀ سیاسـتهای بــازار کار یعنــی بازتوزیــع اشــتغال از ســالمندان بــه جوانــان
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بــوده اســت .درســتی ایــن دیــدگاه نظــری هی ـچگاه مــورد بررســی تجربــی و آزمــون قــرار نگرفتــه
اســت (خالونــدی ،دلانگیــزان و خانــزادی .)1399 ،ســؤال اصلــی ایــن اســت کــه بـهازای چنــد مــورد
بازنشســتگی ســالمندان یــک موقعیــت شــغلی بــرای جوانــان خالــی میشــود .بــه عبــارت بهتــر،
درجــۀ جانشــینی بیــن نیــروی کار ســالمند و جــوان چقــدر اســت؟ برخــی از مطالعــات تجربــی
نشــان دادهانــد کــه انطبــاق کامــل بیــن مشــاغل اشغالشــده توســط نیــرویکار ســالمند و جــوان
وجــود نــدارد و بــا بازنشســتگی ســالمندان نمیتــوان بــه همــان نســبت موقعیــت شــغلی در دســترس
جوانــان قــرار داد .باوجــود ایــن ،ایــن موضــوع بایــد بهصــورت مــوردی و بــا توجــه بــه شــرایط بــازار
کار و اقتصــاد هــر کشــور بررســی شــود.

 .4روش تحقیق
4ـ .1شرح مدل و کاربرد آن در پژوهش
در پژوهــش حاضــر ،در ســطح کالن جانشــینی نیــروی کار بررســی شــده اســت .بدیــن منظــور ،روشهــا
و مدلهــای مختلفــی بــرای تحقــق اهــداف پژوهــش وجــود دارد .روش مــورد اســتفاده ازجملــه
روشهــای متــداول در تعییــن درجــۀ جانشــینی نیــرویکار اســت .باوجــود ایــن ،بــا توجــه بــه
محدودیتهــای موجــود در دادههــای در دســترس ،در ایــن پژوهــش از تابــع تولیــد جهــت بــرآورد
کشــش جانشــینی اســتفاده شــده اســت؛ زیــرا نیــازی بــه دادههــای قیمــت نهــاده نــدارد .بهمنظــور
تحقــق اهــداف پژوهــش ،تابــع کشــش جانشــینی ثابــت آشــیانهای دومرحلـهای بــا ســه نهــاده درنظــر
گرفتــه شــد ( .)Sato, 1967بدیــن منظــور ،در مرحلــۀ اول نهــادۀ نیــرویکار بــه گــروه جــوان و ســالمند،
بــا معادلــۀ زیــر تقســیم شــد:
()1
نیــروی کار ســالمند اســت L .نشــاندهندۀ
بیانگــر میــزان نیــروی کار جــوان و
کــه در آن
پارامترهــای مــدل اســت.
و
ارزش مرکــب کل نیــروی کار و
ســپس در مرحلــۀ دوم ،تابــع مرکــب نیــروی کار بــا ســرمایه درآمیخــت و ســاختار آشــیانهای آن بــا
تعریــف شــد:
ســه نهــاده بهصــورت

()2

بیانگــر شــکل تابعــی و

پارامتــر درجــۀ همگنــی اســت .معمــوالً بــرآورد تابعــی بــا دادههــای
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ی زمانــی بــه متغیرهایــی نیــاز دارد کــه تأثیــر پیشــرفت فنــاوری را نیــز لحــاظ کنــد .بدیــن
ســر 
عامــل رشــد فنــاوری
منظــور ،تغییــر فنــاوری بیطــرف هیکــس بــه مــدل اضافــه شــد کــه در آن
در مــدل اســت.
()3

بــا بــرآورد معادلــۀ  3و  ،4کشــش جانشــینی بیــن دو نیــرویکار جــوان و ســالمند و هــر دوی آنهــا
بــا ســرمایه بهدســت میآیــد .بــه عبــارت دیگــر ،کشــش جانشــینی دو نهــادۀ نیــروی کار جــوان و
موجــودی ســرمایه بــا دو نهــادۀ نیــرویکار ســالمند و موجــودی ســرمایه برابــر اســت .بدیــن منظــور،
درنظــر گرفتــه میشــود .معــادالت ایــن
و
دو ســاختار آشــیانۀ دیگــر
مــوارد بــه قــرار زیــر اســت:
()4

()5

کــه  Yنشــاندهندۀ تولیــد کل (ارزش  GDPبرحســب ســال پایــه  L2 ،L1 ،)1390و  Kبهترتیــب
نیــرویکار جــوان ( 10تــا  54ســال) ،نیــروی کار ســالمند (55ســاله و بیشــتر) و موجــودی ســرمایۀ
خالــص اســت .همچنیــن پارامتــر کارایــی اســت کــه تغییــر فنــاوری و ســطح کارایــی را منعکــس
پارامترهــای جانشــینی
و
میکنــد ،نــرخ تغییــر فنــاوری ،و پارامترهــای توزیعــی،
را تعییــن میکننــد.
هســتند کــه بهطــور مســتقیم کشــش جانشــینی
درنهایــت پارامتــر درجــۀ همگنــی اســت کــه بــازده نســبت بــه مقیــاس را نشــان میدهــد .کشــش
جانشــینی بــا اســتفاده از تابــع فــوق از طریــق معــادالت زیــر بهدســت میآیــد:
()6
()7
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معــادالت فــوق بهترتیــب درجــۀ کشــش جانشــینی یــک جفــت نهــاده در مرحلــۀ اول و دوم هســتند.
اگــر منفــی باشــد ،دو نهــاده مکمــل و اگــر مثبــت باشــد ،دو نهــاده جانشــین یکدیگرنــد .نتایــج
باشــد ،هــر دو نهــاده بــا نســبت ثابتــی جانشــین کامــل
بــرآورد پنــج حالــت دارد .1 :اگــر
باشــد ،تولیــد فقــط و فقــط بــا یــک نهــاده تولیــد میشــود؛  .3اگــر
یکدیگرنــد؛  .2اگــر
باشــد ،نهادههــا
باشــد ،تابــع  CESبــه تابــع کاب داگالس تبدیــل میشــود؛  .4اگــر
باشــد ،هیــچ جانشــینی بیــن نهادههــا
بهآســانی جانشــین یکدیگــر نمیشــوند؛  .5اگــر
وجــود نــدارد .توابــع تولیــد  CESآشــیانهای بــا روش بــرآوردی غیرخطــی تخمیــن زده میشــود.
4ـ .2دادههای پژوهش و روش جمعآوری آنها
بهمنظــور بــرآورد مــدل پژوهــش ،از دادههــای تولیــد ناخالــص داخلــی ،جمعیــت شــاغل جــوان،
جمعیــت شــاغل ســالمند و موجــودی ســرمایه اســتفاده میشــود .برطبــق حســابهای ملــی فصلــی
کــه از بانــک مرکــزی منتشــر شــده ،تولیــد ناخالــص داخلــی و تشــکیل ســرمایه بــه قیمــت ثابــت
ســال  1376و  1390موجــود اســت .جهــت اســتفاده از یــک ســال پایــه ،ســال مشــترک بیــن دو
مجموعــه داده انتخــاب و براســاس آن ،تغییــر ســال پایــه بــرای مابقــی دادههــا انجــام میشــود .در
ایــن پژوهــش ،از دادههــای ســال پایــه  1390اســتفاده شــده اســت .دادۀ مربــوط بــه موجــودی ســرمایه
بــا اســتفاده از موجــودی ســرمایۀ ســالیانه و میــزان تشــکیل ســرمایۀ هــر فصــل بهدســت میآیــد.
همچنیــن دادههــای جمعیــت شــاغل جــوان و ســالمند فصلــی بهصــورت رســمی از طریــق مرکــز
آمــار انتشــار نمییابــد؛ امــا بنابــر طــرح آمارگیــری نیــروی کار کــه از ســال  1384منتشــر شــده ،نــرخ
اشــتغال بــه تفکیــک گروههــای ســنی و بهصــورت فصلــی منتشــر میشــود .لــذا بــا اســتفاده از نــرخ
اشــتغال ،جمعیــت شــاغل گــروه ســنی 10تــا  54ســال و گــروه ســنی  55ســال و بیشــتر بهصــورت
فصلــی محاســبه گردیــد و بهترتیــب بهعنــوان جمعیــت شــاغل جــوان و ســالمند درنظــر گرفتــه شــد.
دادههــای مربــوط بــه تعــداد بازنشســتگان نیــز از گزارشهــای جامــع مســتمری تأمیــن اجتماعــی
جم ـعآوری شــد.

 .5یافتههای تحقیق (نتایج تجربی)
5ـ .1حقایق آشکارشده
بررســی روندهــای زمانــی جمعیــت شــاغل دو گــروه ســنی نشــان میدهــد کــه در هــر ســالی کــه
جمعیــت شــاغل ســالمند رونــد کاهشــی داشــته ،جمعیــت شــاغل جــوان نیــز همــان رونــد نزولــی را
تجربــه کــرده اســت .ایــن بــدان معناســت کــه عواملــی کــه در بــازار کار بــر جمعیــت شــاغل ســالمند
مؤثــر بــوده ،جمعیــت شــاغل جــوان را نیــز تحــت تأثیــر قــرار داده اســت .نتایــج در نمــودار زیــر
آمــده اســت.
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شکل  .1روند جمعیت شاغل  55سال و بیشتر ( 1000نفر)

شکل  .2روند جمعیت شاغل  10تا  55سال ( 1000نفر)
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تعــداد پرونــدۀ افــراد بازنشســته تــا پایــان ســال  1.956.041 ،1397نفــر بــوده اســت .بهمنظــور
بررســی ارتبــاط اشــتغال افــراد جــوان بــا بازنشســتگی ســالمندان ،میــزان افزایــش اشــتغال گــروه
جــوان بــا میــزان افزایــش بازنشســتگی در طــی دورۀ بررســی شــد .در ســال  216.868 ،1385نفــر
بــه جمعیــت شــاغل جــوان اضافــه شــده کــه در ایــن ســال ،فقــط  56.144نفــر بازنشســته شــدهاند.
ایــن بــدان معناســت کــه در ایــن ســال بیشــتر از تعــداد افــراد بازنشســته ،فرصــت شــغلی بــرای گــروه
ســنی جــوان ایجــاد شــده اســت .ایــن موضــوع در ســال  1393رابطــۀ معکــوس را نشــان میدهــد .در
ایــن ســال 155.026 ،نفــر بازنشســته شــدهاند ،درحالــی کــه میــزان جمعیــت شــاغل جــوان 91.231
نفــر  91231نفــر کاهــش یافتــه اســت .در ســال  ،1397تعــداد افــراد بازنشســته بــه میــزان بیشــتری
افزایــش یافتــه و بــه  182.947نفــر رســیده و فقــط  469.967نفــر بــه جمعیــت شــاغل اضافــه شــده
اســت .بنابرایــن افزایــش تعــداد افــراد بازنشســته لزومـاً منجــر بــه افزایــش جمعیــت شــاغل نمیشــود.
ایــن آمــار در جــدول زیــر آمــده اســت.
جدول  .1سری زمانی تغییرات جمعیت شاغل و تعداد بازنشستگان طی دورۀ  1385تا 1397
سال

تغییرات جمعیت شاغل
10ـ 55سال

تعداد کل بازنشستگی

1385

216.868

56.144

1386

206.403

74.163

1387

-490.971

66.702

1388

400.910

89.462

1389

-275.739

83.084

1390

-98.207

74.793

1391

-52.841

103.800

1392

842.900

64.163

1393

-91.231

155.026

1394

500.972

91.655

1395

475.617

144.998

1396

663.164

139.513

1397

469.967

182.947

(منبع :یافتههای پژوهش)
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همانطــور کــه توضیــح داده شــد ،رابطــۀ مشــخصی بیــن جمعیــت شــاغل و میــزان بازنشســتگی
ســالمندان و درنتیجــه جانشــینی آنــان بهدســت نیامــده اســت .روندهــای زمانــی حاکــی از ارتبــاط
مثبــت و منفــی بیــن ایــن دو اســت .بدیــن منظــور ،در بخــش بعدی بــا اســتفاده از رگرســیون غیرخطی
و بــرآورد تابــع تولیــد کشــش جانشــینی ثابــت ،بــرآوردی بهتــری از میــزان جانشــینی دو گــروه ســنی
حاصــل شــده اســت.
5ـ .2نتایج برآورد مدل
روش معمــول در بــرآورد پارامترهــای غیرخطــی تابــع کشــش جانشــینی ثابــت ،اســتفاده از حداقــل
مربعــات غیرخطــی 6اســت .در مــواردی کــه نمیتــوان از طریــق روش حداقــل مربعــات معمولــی بــه
بــرآورد الزم دســت یافــت ،میتــوان از روشهــای جایگزیــن اســتفاده کــرد .ایــن روشهــا شــامل
الگوریتمهــای بهینهســازی مبتنــی بــر شــیب ،7الگوریتمهــای بهینهســازی سرتاســری 8و پارامترهــای
مقیدشــده 9اســت .در ایــن پژوهــش ،بــا توجــه بــه نتایــج ،از روش الگوریتمهــای بهینهســازی مبتنــی
بــر شــیب اســتفاده میشــود .در ادامــه ایــن روش بهطــور خالصــه شــرح داده شــده اســت.
در ابتــدا اســتفاده از الگوریتــم لونبــرگ ـ مارکــوارت 10بهمنظــور بــرآورد پارامترهــای تابــع کشــش
11
جانشــینی ثابــت بهوســیلۀ حداقــل مربعــات معمولــی غیرخطــی رایــج بود .ایــن الگوریتــم تکرارشــونده
یــک درونیابــی بهینــه بیــن تقریــب مرتبــۀ اول تیلــور (روش گاوس ـ نیوتــن) و روش شــیب نزولــی
(روش شــیب) انجــام میدهــد .بــا ترکیــب ایــن دو الگوریتــم غیرخطــی ،احتمــال همگرایــی بــا کاهــش
نقــاط ضعــف دو روش افزایــش مییابــد ( .)Moré, 1978بــا ایــن حــال ،الگوریتــم لونبــرگ ـ مارکــوارت
در بــرآورد کشــش جانشــینی ضعیــف عمــل میکنــد؛ بدیــن معنــا کــه کشــش جانشــینی برآوردشــده
بهســمت بینهایــت ،واحــد یــا صفــر متمایــل اســت .یکــی دیگــر از الگوریتمهــای بهینهســازی مبتنــی
بــر شــیب ،روش شــیبهای مــزدوج 12ارائهشــده توســط فلتچــر و ریــوز )1964( 13اســت .ایــن روش
تکرارشــونده بیشــتر بــرای مســائل بهینهســازی بــا پارامترهــای بســیار و ماتریــس هشــین بــزرگ و
احتمــاالً پراکنــده کاربــرد دارد؛ زیــرا ایــن الگوریتــم بــه ذخیــره و یــا معکــوس ماتریــس هشــین نیــازی
نــدارد .بــا توجــه بــه اینکــه تابــع کشــش جانشــینی ثابــت پارامتــر زیــادی نــدارد ،کمتــر از ایــن روش
اســتفاده میشــود.
6. Non-linear least-squares
7. Gradient-based optimisation algorithms
8. Global optimisation algorithms
9. Constraint parameters
10. Levenberg-Marquardt algorithm
11. Iterative algorithm
12. Conjugate Gradients
13. Fletcher & Reeves
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الگوریتــم نیوتــن 14روش دیگــری اســت کــه بــا آن میتــوان تابــع کشــش جانشــینی ثابــت را
بــرآورد کــرد .ایــن الگوریتــم از مشــتقات مرتبــۀ اول و دوم تابــع هــدف بــرای تعییــن جهــت بــردار
انتقــال و جس ـتوجو بــرای نقطــۀ ثابــت تــا زمانــی کــه شــیب تقریب ـاً صفــر شــود ،اســتفاده میکنــد.
درنهایــت الگوریتــم برویــدن ـ فلتچــر ـ گلدفــارب ـ شــانو 15هــم از آن دســته الگوریتمهــای مبتنــی بــر
شــیب اســت .ایــن الگوریتــم نیــز از مشــتقات مرتبــۀ اول و دوم اســتفاده میکنــد و بهدنبــال نقطــۀ
ثابــت تابــع هــدف اســت تــا تقریب ـاً شــیب را صفــر کنــد (.)Henningsen & Henningsen, 2012
بــا اســتفاده از رو شهــای غیرخطــی معرفیشــده و نرمافــزار  ،Rمعــادالت  4 ،3و  5بــرآورد
میشــود .بــا توجــه بــه اینکــه بــه کمــک رو شهــای مختلــف معــادالت بــرآورد شــده ،ابتــدا
ضرايــب تابــع توليــد گــزارش و صحــت تابــع توليــد بررســي گردیــده و ســپس كشــش جانشــيني
تحليــل شــده اســت .جــداول  3 ،2و  4نتايــج حاصــل از بــرآورد معــادالت  4 ،3و  5را نشــان
ميدهــد.
جدول  .2برآورد معادلۀ  3با استفاده از الگوريتمهاي  BFGS ،CG ،LMو Newton
الگوريتم لونبرگ ـ ماركوارت ()LM
ضرايب

مقدار

انحراف معيار

آمارۀ t

احتمال

ϒ

0/15

0/07

2/10

0/03

λ

0/75

0/16

4/58

0/00

δ1

0/58

0/25

2/34

0/02

δ

0/42

0/15

2/75

0/01

α

0/85

0/42

2/01

0/05

β

3

1/35

2/22

0/04

υ

1/05

0/27

3/84

0/01
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14. Newton
)15. Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno (BFGS

ی کار ایران براساس سیاستهای کلی جمعیت.
حبیب انصاریسامانی و همکاران .تأثیر سن بازنشستگی و راهبردهای اشتغال در بازار نیرو 

205

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

بهار  .1401دورۀ  .10شمارۀ 1

الگوريتم شيبهاي مزدوج ()CG
ضرايب

مقدار

انحراف معيار

آماره t

احتمال

ϒ

0/19

0/09

2/08

0/03

λ

0/85

0/17

4/96

0/00

δ1

0/61

0/27

2/25

0/02

δ

0/39

0/14

2/80

0/01

α

1/08

0/90

1/20

0/10

β

3/94

2/83

1/39

0/08

υ

0/98

0/25

3/96

0/01

الگوريتم برويدن ـ فلتچر ـ گلدفارب ـ شانو ()BFGS
ضرايب

مقدار

انحراف معيار

آمارۀ t

احتمال

ϒ

0/15

0/07

2/08

0/03

λ

0/76

0/15

4/96

0/00

δ1

0/55

0/24

2/25

0/02

δ

0/45

0/16

2/80

0/01

α

1/27

0/62

2/05

0/04

β

1/33

0/62

2/15

0/04

0/97

0/25

3/96

0/01

الگوريتم نيوتن ()Newton
ضرايب

مقدار

انحراف معيار

آمارۀ t

احتمال

ϒ

0/20

0/10

2/08

0/03

λ

0/80

0/16

4/96

0/00

δ1

0/60

0/27

2/25

0/02

δ

0/40

0/15

2/80

0/01

α

1/38

0/67

2/06

0/03

β

2/03

1/02

1/98

0/05

υ

1/02

0/26

3/96

0/01

(منبع :یافتههای پژوهش)
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جدول  .3برآورد معادلۀ  4با استفاده از الگوريتمهاي  BFGS ،CG ،LMو Newton
الگوريتم لونبرگ ـ ماركوارت ()LM
ضرايب

مقدار

انحراف معيار

آمارۀ t

احتمال

ϒ

0/16

0/07

2/15

0/04

λ

0/12

0/03

3/96

0/02

δ1

0/34

0/13

2/52

0/03

δ

0/66

0/25

2/64

0/03

α

1/22

0/47

2/60

0/03

β

1

0/35

2/89

0/02

υ

1/01

0/34

2/96

0/02

الگوريتم شيبهاي مزدوج ()CG
ضرايب

مقدار

انحراف معيار

آمارۀ t

احتمال

ϒ

0/10

0/05

2/16

0/04

λ

0/12

0/03

3/64

0/03

δ1

0/44

0/13

3/52

0/03

δ

0/56

0/24

2/33

0/04

α

1/38

0/67

2/06

0/04

β

1/17

0/56

2/08

0/04

υ

1/01

0/38

3/69

0/02

الگوريتم برويدن ـ فلتچر ـ گلدفارب ـ شانو ()BFGS
ضرايب

مقدار

انحراف معيار

آمارۀ t

احتمال

ϒ

0/08

0/02

3/51

0/02

λ

0/05

0/01

3/96

0/02

δ1

0/43

0/10

4/40

0/01

δ

0/57

0/22

2/64

0/04

α

1/77

0/58

3/06

0/03

β

1/08

0/37

2/89

/04

υ

0/98

0/25

3/96

0/02
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الگوريتم نيوتن ()Newton
ضرايب

مقدار

انحراف معيار

آمارۀ t

احتمال

ϒ

0/14

0/06

2/15

0/04

λ

0/12

0/03

3/96

0/02

δ1

0/45

0/18

2/52

0/03

δ

0/55

0/21

2/64

0/03

α

1/03

0/40

2/60

0/03

β

1/22

0/42

2/89

0/02

υ

1/01

0/34

2/96

0/02
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جدول  .4برآورد معادلۀ  5با استفاده از الگوريتمهاي  BFGS ،CG ،LMو Newton
الگوريتم لونبرگ ـ ماركوارت ()LM

ضرايب

مقدار

انحراف معيار

آمارۀ t

احتمال

ϒ

0/46

0/20

2/25

0/03

λ

0/21

0/06

3/56

0/02

δ1

0/48

0/19

2/52

0/03

δ

0/52

0/15

3/42

0/02

α

0/11

0/02

4/75

0/01

β

0/43

0/15

2/89

0/03

υ

0/91

0/25

3/69

0/02

الگوريتم شيبهاي مزدوج ()CG
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ضرايب

مقدار

انحراف معيار

آمارۀ t

احتمال

ϒ

0/44

0/21

2/05

0/05

λ

0/35

0/10

3/36

0/03
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δ1

0/46

0/37

1/25

0/07

δ

0/54

0/16

3/34

0/03

α

0/25

0/05

4/60

0/02

β

0/25

0/04

5/89

0/00

υ

0/95

0/26

3/69

0/03

الگوريتم برويدن ـ فلتچر ـ گلدفارب ـ شانو ()BFGS
ϒ

مقدار

انحراف معيار

آمارۀ t

احتمال

ضرايب

0/39

0/11

3/45

0/03

λ

0/05

1/44

3/46

0/03

δ1

0/66

0/41

1/62

0/07

δ

0/34

0/12

2/74

0/04

α

0/17

0/04

4/82

0/02

β

0/47

0/12

3/89

0/03

υ

0/91

0/34

2/66

0/04

الگوريتم نيوتن ()Newton

ضرايب

مقدار

انحراف معيار

آمارۀ t

احتمال

ϒ

0/39

0/16

2/45

0/04

λ

0/05

0/01

3/36

0/03

δ1

0/66

0/43

1/52

0/07

δ

0/34

0/15

2/34

0/04

α

0/17

0/04

4/60

0/02

β

0/47

0/08

5/89

0/00

υ

0/91

0/23

3/96

0/03
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بــا توجــه بــه نتايــج ،كشـشهاي جانشــيني هــر چهــار روش بررســی شــده اســت .بــرآورد حاصــل از معادلــۀ
ی کار ســالمند و جـوان شــاغل بيــن  0/42تــا  0/54اســت.
 3نشــان میدهــد کشــش جانشــینی بیــن دو نیــرو 
درصــورت ا ِعمــال سیاســت ســن بازنشســتگی جهــت ایجــاد فرصتهــای شــغلی بـرای گروههــای ســنی جوانتر،
ی کار بــا ســرمایه نیز،
 42تــا  54درصــد احتمــال جانشــینی وجــود دارد .درمــورد جانشــینی دو گــروه ســنی نیــرو 
بــرآورد حاکــی از ایــن اســت کــه امــکان جانشــینی بيــن  25تــا  33درصــد وجــود دارد .لـذا میتوان نتیجــه گرفت
جانشــینی نهادههــا در ایـران بهســختی صــورت میگیــرد .نتایــج بــرآورد معادلــۀ  3در جــدول زیــر آمــده اســت.
جدول  .5نتایج برآورد معادلۀ 3
روش

کششهای جانشینی
()L1, L2

احتمال

(L1, L2), K

احتمال

ضریب تعیین مدل

CG

0/48

0/04

0/34

0/07

0/80

BFGS

0/44

0/05

0/30

0/08

0/80

LM

0/54

0/07

0/25

0/05

0/82

NEWTON

0/42

0/03

0/33

0/05

0/83
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بـ�رآورد معــادالت  4و  5ایــن امــکان را فراهــم میکنــد کــه جانشــینی هریــک از نیرویکار ســالمند و جـوان با
ســرمایه ســنجیده شــود .اهمیــت ایــن بــرآورد در ایــن اســت کــه اگــر سیاســت کاهــش ســن بازنشســتگی ا ِعمال
شــود و جانشــینی بیــن نیــرویکار رخ ندهــد ،چقــدر امکان جانشــینی بــا ســرمایه امکانپذیر اســت .نتایج بــرآورد
معادلــۀ  4حاکــی از ایــن اســت کــه بیــن نیــرویکار جـوان و ســرمایه از  33تــا  45درصــد امــکان جانشــینی وجود
ی کار ســالمند قابلیــت
دارد ،درحالــی کــه نتایــج بــرآورد معادلــۀ  5نشــان میدهــد  85تــا  90درصــد از نیــرو 
جانشــيني بــا ســرمایه را دارد .نتایــج بــرآورد ایــن معــادالت در جــدول  6و  7نشــان داده شــده اســت.
جدول  .6نتایج برآورد معادلۀ 4
روش

()L1, K

احتمال

(L1, K), L2

احتمال

ضریب تعیین مدل

CG

0/42

0/09

0/46

0/10

0/80

BFGS

0/36

0/06

0/48

0/07

0/80

LM

0/45

0/05

0/50

0/05

0/80

NEWTON

0/33

0/05

0/45

0/05

0/80

(منبع :یافتههای پژوهش)
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جدول  .7نتایج برآورد معادلۀ 5
روش

کششهای جانشینی
()L2, K

احتمال

(L2, K), L1

احتمال

ضریب تعیین مدل

CG

0/80

0/10

0/80

0/10

0/63

BFGS

0/84

0/09

0/73

0/06

0/63

LM

0/90

0/08

0/70

0/07

0/65

NEWTON

0/85

0/02

0/68

0/04

0/65

(منبع :یافتههای پژوهش)
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بــا توجــه بــه نتایــج بهدســتآمده بــه ســؤاالت پژوهــش پاســخ داده میشــود .میــزان درجــۀ
جانشــینی نیــرویکار جــوان و ســالمند ،نیــرویکار جــوان و ســرمایه و نیــرویکار ســالمند و ســرمایه
بهترتیــب برابــر بــا  42تــا  54درصــد 33 ،تــا  45درصــد و  85تــا  90درصــد اســت .ایــن بــدان
معناســت کــه ا ِعمــال سیاســت کاهــش ســن بازنشســتگی بهمنظــور ایجــاد فرصتهــای شــغلی
بیشــتر بــرای گروههــای ســنی جوانتــر بهانــدازۀ کافــی کارا نخواهــد بــود؛ زیــرا میــزان جانشــینی
نیــرویکار ســالمند و جــوان بهطــور متوســط فقــط  48درصــد بــوده و از طــرف دیگــر حتــی امــکان
جانشــینی نیــرویکار ســالمند بــا ســرمایه بیشــتر اســت .همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه صندوقهــای
بازنشســتگی در ایــران مبتنــی بــر سیســتم پرداخــت جــاری اســت ،بــا کاهــش ســن بازنشســتگی ،در
هــر  100نفــر بهطــور متوســط فقــط  48نفــر امــکان جانشــینی وجــود دارد و ایــن بــدان معناســت
کــه نهفقــط درآمــد حــق بیمــۀ حاصــل از  52نفــر ،از منابــع درآمــدی صنــدوق کــم میشــود ،بلکــه
مصــارف صنــدوق جهــت پرداخــت مســتمریهای بازنشســتگی ایــن افــراد نیــز افزایــشمییابــد.
درنتیجــۀ ایــن اقــدام پایــداری مالــی صندوقهــای بازنشســتگی بــا مســئلۀ جــدی روبـهرو خواهــد شــد.
درنهایــت بــا توجــه بــه هــدف اصلــی پژوهــش بایــد گفــت تغییــر ســن بازنشســتگی تأثیــر چشــمگیری
بــر اشــتغال دو گــروه ســنی جــوان و ســالمند نخواهــد گذاشــت.

 .6نتیجهگیری

اشــتغال یکــی از مســئلههای اصلــی جامعــه اســت .راهکارهــای مختلفــی بــرای ایجــاد اشــتغال ارائــه
میشــود کــه کاهــش ســن بازنشســتگی یکــی از آنهاســت .هــدف از ایــن اقــدام کاهــش اشــتغال
گروههــای ســنی بــاالی  55ســال و ایجــاد فرصتهــای اشــتغال بــرای گروههــای ســنی زیــر 55
ســال اســت .در ایــن پژوهــش ،ابتــدا روابــط متقابــل بــازار کار و تأمیــن اجتماعــی بررســی و نحــوۀ
اثرگــذاری هریــک تعییــن شــد .بــازار کار بهســبب میــزان اشــتغالی کــه در آن جریــان اســت ،بــر
منابــع و مصــارف تأمیــن اجتماعــی تأثیــر میگــذارد و تأمیــن اجتماعــی بهســبب قوانینــی کــه
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بــر وضــع بــازار وضــع میکنــد ،بــر بــازار کار اثــر میگــذارد .یکــی از قوانیــن اثربخــش تأمیــن
اجتماعــی بــر بــازار کار ،قوانیــن مربــوط بــه بازنشســتگی اســت .سیاســتگذاران در مــواردی از
ایــن قوانیــن بــرای ایجــاد اشــتغال (ماننــد قوانیــن بازنشســتگی پیــش از موعــد و نوســازی صنایــع)
اســتفاده کردهانــد .ســؤال اصلــی پژوهــش ایــن اســت کــه آیــا جانشــینی کاملــی بیــن گروههــای
ســنی وجــود دارد کــه بــا تغییــر ســن بازنشســتگی بتــوان ایجــاد اشــتغال کــرد .بــرای پاســخ بــه
ایــن ســؤال جانشــینی نیــروی کار از دیــدگاه نظــری و تجربیــات کشــورها بررســی شــد .از دیــدگاه
نظــری ،نیــرویکار بهدلیــل تفاوتــی کــه در بهــرهوری ،تجربــه ،تواناییهــای شــناختی و ...دارد،
جانشــینی کامــل را رقــم نمیزنــد .همچنیــن تغییــرات فنــاوری بــر جانشــینی گروههــای ســنی اثــر
میگــذارد؛ بهطــوری کــه افزایــش فنــاوری درجــۀ جانشــینی را کــم میکنــد .بررســی تجربیــات
کشــورها نشــان میدهــد کــه کشــورها در هــر مقطعــی سیاســتی را اجــرا کردهانــد؛ امــا آن دســته
از سیاســتهایی کــه بهمنظــور کاهــش اشــتغال ســالمندان از طریــق بازنشســتگی اعمــال شــده،
نهفقــط میــزان اشــتغال جوانــان را تحــت تأثیــر قــرار نــداده ،بلکــه پایــداری مالــی نظامهــای
تأمیــن اجتماعــی را نیــز بــا مشــکالتی روب ـهرو کــرده اســت .لــذا بعــد از مقطعــی کوتــاه سیاســتی
دیگــر جایگزیــن سیاســت قبلــی شــده اســت .بعضــی از کشــورها نیــز از ابتــدا سیاس ـتهای بــازار
کار فعــال را دنبــال کردهانــد .اینگونــه سیاســتها بــرای هــر گــروه ســنی مســائل مربــوط بــه
خودشــان را درنظــر میگیــرد و مطابــق آن اقداماتــی را انجــام میدهــد .بهدلیــل تأکیــد ادبیــات
پژوهــش بــر فشــاری کــه سیاســت کاهــش ســن بازنشســتگی بهمنظــور ایجــاد اشــتغال بــر سیســتم
تأمیــن اجتماعــی کشــورها وارد میکنــد ،در مطالعــۀ حاضــر نیــز بهعنــوان هــدف فرعــی ایــن
موضــوع بررســی شــد .نظــام تأمیــن اجتماعــی در ایــران براســاس حقــوق تعریــف شــده اســت
کــه تأمیــن مالــی آن بهصــورت پرداخــت جــاری انجــام میشــود .چنانچــه جانشــینی کاملــی
بیــن گروههــای ســنی در بــازار کار برقــرار نباشــد ،کاهــش ســنی بازنشســتگی میــزان درآمــد
صندوقهــای بازنشســتگی را کاهــش و درمقابــل میــزان مصــارف را افزایــش میدهــد.
در ایــن پژوهــش ،از روش تابــع تولیــد بــا کشــش جانشــینی ثابــت اســتفاده شــده اســت .بهطــور
خــاص تابــع کشــش جانشــینیای درنظــر گرفتــه میشــود کــه امــکان ورود ســه نهــادۀ نیــرویکار
جــوان (10ـ 55ســال) ،نیــرویکار ســالمند ( 55ســال و بیشــتر) و ســرمایه فراهــم شــود .بهمنظــور
بــرآورد معــادالت مربوطــه ،از الگوریتمهــای مبتنــی بــر شــیب و نرمافــزار  Rاســتفاده شــد .طبــق
نتایــج ،میــزان جانشــینی نیــرویکار جــوان و ســالمند  42درصــد بــوده کــه جانشــینی کــم ایــن دو
گــروه ســنی را در بــازار کار ایــران نشــان میدهــد .بــا ا ِعمــال سیاســت کاهــش ســن بازنشســتگی،
از هــر  100نفــر بازنشســته 42 ،نفــر شــاغل جدیــد جایگزیــن خواهــد شــد .ایــن جانشــینی ناقــص
بهدالیلــی همچــون ســطح مهــارت ،تغییــر فنــاوری ،تفــاوت در تواناییهــای شــناختی ،میــزان تجربــه
و ...برمیگــردد .همچنیــن میــزان کــم جانشــینی پایــداری مالــی نظــام تأمیــن اجتماعــی را بــا توجــه
بــه توضیحــات دادهشــده بــا مشــکالتی روب ـهرو خواهــد کــرد.
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فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

بهار  .1401دورۀ  .10شمارۀ 1

 .7پیشنهادهای سیاستی

با توجه به نتایج پژوهش سیاستهای زیر پیشنهاد میشود:
پیشــنهادها و راهکارهــای سیاســتی ایــن پژوهــش در دو حــوزه ارائــه میشــود .در ابتــدا پیشــنهاد
میشــود متولیــان امــر تأمیــن اجتماعــی دادههــای بهتــری را از افــراد بیمهشــده ارائــه دهنــد .از آنجــا
کــه بررســی سیاس ـتها در حــوزۀ تأمیــن اجتماعــی نیازمنــد تأمیــن دادههــای منفــرد ســنی اســت،
امیــد اســت کــه ایــن امــر محقــق شــود .در پژوهــش حاضــر بهدلیــل نبــود برخــی از دادههــا ،امــکان
بررســی کامــل موضــوع محقــق نشــد.
بــا توجــه بــه نتایــج بهدس ـتآمده پیشــنهاد میشــود سیاس ـتگذاران بــا توجــه بــه ویژگیهــای
هــر گــروه ســنی اقــدام کننــد .از نیــرویکار جــوان بهدلیــل دارا بــودن دانــش ،در مشــاغل دانشبنیــان
اســتفاد کننــد و درمقابــل از تجربــۀ نیــرویکار ســالمند بهــره گیرنــد.
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