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 چکیده
تعریف: کارکرد نظام های تأمین اجتماعی، دریافت حق بیمۀ بازنشستگی از افراد شاغل و سرمایه گذاری 
آنها و در نهایت، بازپرداخت مقرری بازنشستگی به افراد بازنشسته است؛ لذا تعیین سن بازنشستگی 
یکی از مسائل کلیدی در پایداری صندوق های تأمین اجتماعی به  حساب می آید. با این  حال، روند 
جمعیتی ایران به گونه ای است که به سمت سالمندی می رود؛ این امر باعث عدم توازن در منابع 
و مصارف صندوق ها می شود. در این میان، آنچه باعث اعمال فشار بیشتر بر صندوق ها می شود، 
بازنشستگی زودهنگام است. بازنشستگی زودهنگام به معنای افزایش تعداد مستمری بگیران و کاهش 

تعداد بیمه پردازان است که منجر به افزایش مصارف و کاهش منابع می شود.  
هدف: در این تحقیق تالش شده است برخی عوامل مؤثر بر تقاضای بازنشستگی زودهنگام، شناسایی 
و نحوۀ اثرگذاری آنها تجزیه وتحلیل شوند. بدون شک یافته های این تحقیق می تواند به مسئوین 
صندوق های تأمین اجتماعی کمک کند تا بتوانند سن بازنشستگی را مدیریت و از این طریق منابع و 
مصارف خود را به توازن نزدیک کنند. از این رو، این مطالعه عوامل تأثیرگذار بر تقاضای بازنشستگی 
زودهنگام در ایران طی سال های 1384 تا 1396 را بررسی کرده و از بین این عوامل بر نرخ جایگزینی، 

مالیات ضمنی و نرخ بیکاری تمرکز شده است. 
روش: برای این منظور، مدل یجیت در قالب الگوی داده های ترکیبی به  کار گرفته  شده است. در این 

پژوهش از داده های خام نیروی کار مرکز آمار ایران استفاده شده است. 
نتیجه: نتایج برآورد تحقیق نشان می دهد که مالیات ضمنی تأثیر مستقیم بر تقاضای بازنشستگی 
بازنشستگی زودهنگام رابطۀ  با تقاضای  اما میان نرخ جایگزینی و نرخ بیکاری  زودهنگام دارد؛ 

معکوس برقرار است. 
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 1. مقدمه
برای صندوق های بازنشستگی اهدافی تعریف  شده است. یکی از این اهداف این است که امکان پس انداز 
را برای افراد جوان فراهم می کنند تا بتوانند با این پس اندازها دورۀ سالمندی را به راحتی سپری کنند. 
در راستای چنین هدفی، صندوق های تأمین اجتماعی1 در همۀ کشورها از جمله ایران تشکیل شده اند. 
نکتۀ بسیار مهم در صندوق های تأمین اجتماعی حفظ توازن منابع و مصارف آنها است. این صندوق ها 
باید در طول زمان از کسانی که کار می کنند و بیمه می پردازند، منابع را جذب و به افرادی که بازنشسته 
می شوند، در قالب مستمری بازنشستگی2 پرداخت کنند؛ البته کسانی که به دییل مختلف از جمله 

اخراج، ازکارافتادگی و غیره به صورت موقت بیکار می شوند نیز مقرری دریافت می کنند.

به طور کلی، هرچه جامعه به سمت کهولت سن حرکت کند، انتظار این است که منابع ورودی به 
صندوق کاهش و مصارف آن افزایش یابد؛ چون بیمه پردازها کم و مستمری بگیران زیاد می شوند. نکتۀ 
مهم این است که طبق پیش بینی های مختلف، جمعیت ایران در حال حاضر دورۀ پنجرۀ جمعیتی 
را طی می کند. در این دوران، نسبت جمعیت در حال فعالیت به حداکثر خود می رسد و نسبت های 
وابستگی سنی کاهش می یابد )رسولی، 1396: 1-5(. البته پنجرۀ جمعیتی در ایران به طرف بسته شدن 

می رود؛ به این معنی که نسل جوان در حال پیرشدن هستند. 

در این  بین، عالوه بر کهولت سن، عوامل دیگری نیز وجود دارد که روی منابع و مصارف صندوق ها 
می تواند تأثیر بگذارد. یکی از مهم ترین این عوامل سن بازنشستگی است. این مطالعه با علم به اینکه 
عوامل تأثیرگذار بر منابع و مصارف صندوق های تأمین اجتماعی متعددند، تمرکز خود را فقط بر یک 
عامل معطوف می کند که آن  سن بازنشستگی است. بدون شک در تحقیقات دیگری باید سایر عوامل 

نیز بررسی و تحلیل شوند.

اما سن بازنشستگی چگونه می تواند روی منابع و مصارف صندوق ها تأثیرگذار باشد؟ می دانیم هرچه 
افراد زودتر از زمان مقرر در قانون بازنشسته شوند یا اصطالحاً بازنشستۀ زودهنگام بشوند، جریان ورود 
منابع به صندوق کاهش و از آن طرف، جریان خروج منابع به شکل پرداخت مستمری افزایش پیدا 
می کند. بنابراین، صندوق های تأمین اجتماعی به  هیچ  وجه تمایل ندارند افراد، بازنشستۀ زودهنگام 
شوند؛ اما در جامعه نیروهای دیگری هستند که تمایل دارند سن بازنشستگی پایین بیاید؛ برای  مثال، 
کارفرماها عالقه مند هستند که سن بازنشستگی پایین بیاید. به این دلیل که نیروهای سالخورده و 
مسن که بهره وری پایین دارند و آموزش آنها به دلیل سرعت  بایی پیشرفت تکنولوژی دشوار است، 

1. social security
2. pension
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سن  است  عالقه مند  نیز  دولت  شوند.  جایگزین  دارند  بای  یادگیری  سرعت  که  جوانی  نیروهای  با 
بازنشستگی پایین بیاید؛ چراکه در این صورت نیروی کار جوان در بازار کار جایگزین نیروی کار پیر 
می شود و از نگرانی دولت مبنی بر کاهش نرخ بیکاری می کاهد. عالوه بر دو نیروی فوق، نیروی کار نیز 
عالقه مند است زودتر از موعد بازنشسته شود؛ چون با این اقدام دورۀ فراغتش آغاز می شود، عالوه بر 

این، می تواند در عین  حال که مستمری دریافت می کند، به کار دومی نیز روی بیاورد.

عوامل  برخی  بررسی  تحقیق  این  بازنشستگی صندوق ها هستند. موضوع  اصلی کاهش سن  بازندۀ 
تأثیرگذار بر کاهش سن بازنشستگی است. به نظر می رسد که این عوامل می توانند در دو گروه کلی 

قرار بگیرند:

الف. متغیرهای کالن مانند نرخ بیکاری. فرض کنید اگر یک جامعه نرخ بیکاری بای داشته باشد، تمایل 
افراد شاغل برای بازنشستگی زودهنگام کاهش می یابد؛ به این دلیل که افراد می دانند اگر کار خود را 
زودتر از موعد ترک کنند، احتمایً به راحتی کار جدید پیدا نخواهند کرد. پس با افزایش نرخ بیکاری 

بازنشستگی زودهنگام کاهش می یابد. 

ب. متغیرهای تأثیرگذار بر تصمیم گیری ذهنی فرد برای اقدام به بازنشستگی زودهنگام مثل مالیات 
ضمنی و نرخ جایگزینی که به نحوۀ طراحی سازوکارهای اجرایی و مالی سیستم تأمین اجتماعی 

مربوط می شوند.

در این مقاله تالش شده است برخی عوامل مؤثر بر تقاضای بازنشستگی زودهنگام شناسایی شود و 
نحوۀ اثرگذاری آنها مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد. بدون شک یافته های این مقاله می تواند به مسئوین 
صندوق های تأمین اجتماعی کمک کند تا بتوانند سن بازنشستگی را مدیریت و از این طریق منابع و 

مصارف خود را به سمت توازن نزدیک کنند.

 2. مبانی نظری
طبق نظر لئونزیه1 )1993( فرضیۀ دورۀ زندگی2 آندو- مودیگلیانی3 می تواند برای تحلیل تصمیمات 
مربوط به تأمین اجتماعی، مستمری بازنشستگی، خروج از کار و اشتغال بعد از بازنشستگی استفاده 
شود. لذا اقتصاددانان با شناخت چرخۀ زندگی می توانند در مورد تصمیمات بازنشستگی و تصمیمات 
مشارکت نیروی کار آگاهی پیدا کنند. بر اساس فرضیۀ دورۀ زندگی آندو- مودیگلیانی، سه مقطع 
زمانی در طول دورۀ زندگی هر فرد متصور است. افراد در سال های اولیۀ زندگی خود وام گیرندۀ خالص 

1. Leonesio
2. Life Cycle Hypothesis of Saving
3. Ando-Modigliani
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هستند، در سال های میانی عمر از طریق اشتغال، درآمد کسب می کنند و مقداری از درآمد خود را 
برای بازپرداخت بدهی های پیشین خود و همچنین- بازنشستگی پس انداز می کنند. مطابق با این 
فرضیه، هدف از پس انداز، تأمین سطح زندگی نسبتاً باثبات )مصرف یکنواخت( برای کل دورۀ زندگی 

است )برانسون، 1373(.

بیمه های اجتماعی، به مثابۀ جزء مهمی از نظام تأمین اجتماعی، برای تضمین امنیت درآمد دوران 
سالمندی شاغالن طراحی شده اند. بر این اساس، مقداری از درآمد شاغالن در دوران اشتغال ماهانه 
مبلغی  مقابل،  در  و  می شود  منتقل  اجتماعی  بیمۀ  به صندوق  اجتماعی  تأمین  به عنوان کسورات 
به عنوان مستمری در دوران بازنشستگی به آنها پرداخت می شود. شکل 1 فرضیۀ دوران زندگی را 

نشان می دهد.

شکل 1. فرضیۀ دوران زندگی
منبع: نیکپور و همکاران )1397(

از آنجا که تصمیم داوطلبانۀ بازنشستگی مشکل منابع مالی را برای فرد به همراه دارد، یک عامل بسیار 
مهم در مدل چرخۀ زندگی پس انداز است. در چارچوب این مدل، هدف مصرف کننده این است که 
منابع را در طول عمر خود ارزیابی و آنها را در طول زندگی مصرف کند. بنابراین، با فرض اینکه بازار 
سرمایه به خوبی عمل  کند، ثروت فردی که داوطلبانه بازنشسته می شود باید با درآمد واقعی او مطابقت 
داشته باشد. درآمد دائمی رابطۀ بین درآمد و مصرف را نشان می دهد که توسط فریدمن در 1957 

مطرح  شده است )آدامز و بیر، 2003: 147-142(.

به دنبال مدل نظری آندو- مودیگلیانی در سال 1986 زورن و گرنر1 الگویی به صورت زیر ارائه کردند. در 
این الگو ثروت کامل فرد در زمان t  برابر با ارزش دارایی های اولیۀ فرد در زمان t و ارزش تنزیل شدۀ 

درآمدهای آیندۀ فرد برای سال t است:

1. Zorn and Gerner
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incomeFW =NW +
(1+r)

 
 
 

   )1( 

  t، incomeزمان در  فرد  دارایی های  ارزش   tNW  ،t زمان  در  فرد  کامل  ثروت   tFW  رابطه این  در 
درآمد، r نرخ بهره و T امید به زندگی است. معادلۀ )1( بیان می کند که منابع فرد در یک  زمان معین 
شامل دارایی های کنونی و ارزش فعلی درآمدهای آینده است. ارزش خالص نمایانگر کلیۀ دارایی ها و 
بدهی هایی است که فرد در حال حاضر دارد. ثروت کامل شامل مطالبات آینده است و به کاری وابسته 

است که فرد انجام می دهد.

اما درآمد دائمی را می توان به صورت زیر تعریف کرد:

        

t t

T+1

rPI =FW
11-

(1+r)

 
 
 
  
  

  

 

    )2(

 در این رابطه PI درآمد دائمی فرد در زمان t است. عبارت داخل پرانتز در رابطه )2( فاکتور یکنواخت 
ساینه است که با ضرب شدن در ثروت کامل آن را به یک درآمد دائمی ساینه تبدیل می کند. در 
نظریۀ آندو و مودیگلیانی مصرف در زمان t به درآمد در زمان t بستگی ندارد؛ اما به درآمد دائمی 
در زمان t بستگی دارد. برای تصمیم بازنشستگی به این روش فرد باید در طول زندگی خود پیوسته 
در حال مشاهدۀ سطح درآمد باشد؛ به گونه ای که ارزش دارایی ها بتواند این درآمد را برای طول عمر 

تأمین کند.     

 شکل 2 فردی را با درآمد Y برای دورۀ t=0 تا t= R و مصرف C برای دوره t=0 تا t=T نشان می دهد 
که در آن R زمان بازنشستگی و T زمان مرگ فرد است.

شکل  2. مصرف و درآمد نیروی کار در طول زندگی
منبع: آدامز و بیر )2003(
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برای عملی شدن برنامه های مصرف و کار باید نرخ بهره به گونه ای باشد که ارزش فعلی پس اندازها در 
زمان 0 تا R )ناحیه A( با ارزش فعلی »پس انداز منفی«1 در زمان R تا T )ناحیه B( برابر باشد. در این 
الگو فرض می شود که زندگی کاری فرد پیوسته است که در R متوقف می شود و مقدار مصرف و درآمد 

در طول عمر فرد ثابت هستند. 

شکل 3 نشان می دهد که چگونه ثروت یا به عبارتی، میزان مصرف آینده در هر دوره با گذشت زمان 
جمع می شود. در دورۀ T تا R ثروت در هر دوره به خاطر دو عامل افزایش می یابد: بهرۀ مرکب )ثروت 
باعث ایجاد سود می شود( و کاهش امید به زندگی )زیرا دوره های کمتری برای تأمین مالی وجود 
دارد(. از آنجا که در نقطۀ R افراد به   اندازۀ کافی در هر دوره برای تضمین مصرف صرفه جویی کرده اند، 
ثروت برای هر دوره[R,T]  در C باقی می ماند. حتی اگر T نامشخص باشد، می توان سالیانه سطح ثروت 

و مصرف پس از بازنشستگی را پیش بینی کرد.

شکل 3. طرح انباشت ثروت
منبع: آدامز و بیر )2003(

بازنشستگی در حقیقت مسئلۀ تأمین هزینۀ مصرف است و از این واقعیت ناشی می شود که فراغت در 
دوران سالمندی نسبت به دوران جوانی باارزش تر است. برای تصمیم گیری در مورد بازنشستگی، ابتدا 
فرض بر این است که فرد تالش می کند با توجه به محدودیت هایی که دارد، مطلوبیت خود را حداکثر 
کند. تابع مطلوبیت معمویً شامل مصرف و اوقات فراغت یا هر دو است. محدودیت نیز معمویً یک 

محدودیت درآمدی یا محدودیت زمانی یا ترکیبی از این دو محدودیت است. 

اگر مطلوبیت را یک تابع کاب داگالس2 بر حسب مصرف و فراغت بدانیم، آنگاه:

 α 1-αU(C,L)=C L           )3(   

1. Anti saving
2. Cobb-Douglas
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که در آن C مصرف، L اوقات فراغت و α پارامتر مطلوبیت است. معادله بیان می کند هرچه فرد کایها 
 )L( و اوقات فراغت )به مصرف کایها و خدمات اشاره دارد C( و خدمات بیشتری مصرف می کند
بیشتری داشته باشد، شادتر است و مطلوبیت بیشتری دارد. هرچه α بیشتر باشد، به این معنی است 
که اهمیت نسبی مصرف کایها و خدمات نسبت به اوقات فراغت بیشتر است. فرد این تابع را با توجه 
به محدودیت  PC = W(T-L) + V حداکثر می کند که در آن W دستمزد بازار، P قیمت مصرف، T کل 
زمان در دسترس و V درآمد غیرکاری فرد است. محدودیت بودجه بیان می کند مبلغی که برای کایها 
و خدمات خرج می شود )PC( باید با مبلغی که بابت کار کردن دریافت می شود(W(T-L))  به عالوه مقدار 

پس انداز )V( برابر باشد )آدامز و بیر، 2003: 147-142(.

درنتیجه، با توجه به اینکه ایران نیز مانند سایر کشورهای درحال توسعه از طرفی، با افزایش جمعیت 
سالمندان روبه رو است و از طرف دیگر، صندوق های تأمین اجتماعی با کسری بودجه مواجه هستند، 
باید برای وضعیت زندگی معیشتی این قشر از افراد جامعه که در دسته بازنشستگان قرار می گیرند 
تدابیری اندیشید تا نگرانی و عدم آرامش آنها که بار روانی زیادی به جامعه وارد می کند به حداقل 
برسد. از این  رو، بررسی علل و عوامل مؤثر بر تقاضای بازنشستگی زودهنگام از اولویت و اهمیت زیادی 

برای نظام های تأمین اجتماعی برخوردار است.

 3. پیشینۀ تحقیق
دلز و کرولج1 )2019( در مقالۀ خود با عنوان »اثرات مشوق های بازنشستگی زودهنگام بر تصمیمات 
بازنشستگی«، پاسخ های رفتاری به اصالحات در سیستم مستمری بازنشستگان در آلمان را تحلیل 
می کنند. اصالحاتی که به افراد دارای سابقۀ کار طوینی اجازه  می دهد بدون رسیدن به سن بازنشستگی 
معمول بازنشسته شوند. نتایج نشان می دهد که احتمال بازنشستگی در نتیجۀ این اصالحات 10 درصد 

افزایش می یابد و میزان این تأثیرات برای مردان بیشتر از زنان است.

سی بلد2 )2017( به بررسی اثر دو ویژگی اصلی سیستم های بازنشستگی، یعنی آستانۀ سن قانونی 
و مشوق های مالی می پردازد و نشان می دهد که مشوق های مالی را نمی توان به عنوان دلیلی برای 
بازنشستگی گسترده در سنین قانونی در نظر گرفت. همچنین، استدیل می شود که آستانه های سن 
قانونی برای تصمیم به بازنشستگی در میان کارگران نقش مرجع را بازی می کنند. به طور خاص، نتایج 
حاصل از این مقاله ممکن است بتواند میان نتایج حاصل از مطالعاتی که نقش متوسطی به مشوق های 
مالی می دهند با مطالعاتی که نقش بزرگی برای آنها در نظر می گیرند، ارتباط برقرار کند. نتایج حاکی 

1. Dolls and Krolage
2. Seibold
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از نقش مهم آستانۀ سن قانونی است؛ به این صورت که حدود 30 درصد از خروج کار در یک سن 
قانونی رخ می دهد. آستانۀ سن قانونی را می توان به عنوان یک ابزار سیاستی مستقل از مشوق های مالی 
مورد توجه قرارداد. افزایش آستانۀ سن قانونی می تواند روشی بسیار مؤثر و تقریباً بدون هزینه برای 
افزایش متوسط سن بازنشستگی باشد. همچنین، طرح های تشویقی که توسط آستانه های سن قانونی 
تنظیم می شوند، پیچیدگی را کاهش می دهند و به افراد در تصمیم گیری کمک می کنند. این مقاله 
نشان داده است که آستانه های سن قانونی که دارای چهارچوب محکمی هستند، می توانند به صورت 

مستقل تبدیل به نقاط مرجع شوند.

کریب و همکاران1 )2016( به دنبال یافتن پاسخ این پرسش هستند که آیا سن بازنشستگی زودهنگام 
سن مناسبی برای بازنشستگی است؟ در این مقاله از اصالحات اخیر بازنشستگی زودهنگام در کشور 
انگلستان استفاده  شده است تا تأثیر آنها بر مشارکت نیروی کار بررسی شود. نتایج این بررسی نشان 
می دهد که در نتیجۀ تغییر در سن بازنشستگی زودهنگام، نرخ اشتغال به میزان قابل توجهی )حدود 
دو،  زنان، هر  نیمه وقت  و  تمام وقت  اشتغال  اصالحات،  این  نتیجۀ  در  افزایش می یابد.  6.3 درصد( 
به میزان قابل توجهی افزایش  یافته اند. طبق نتایج، انگیزه های مالی و اثرات ثروت اهمیتی ندارد؛ اما 

افزایش سن بازنشستگی زودهنگام بر رفتار اقتصادی زنان تأثیر زیادی گذاشته است. 

گلبر و دیگران2 )2016( تأثیرات بیمۀ تأمین اجتماعی بر میزان درآمد و اشتغال کل را موردبررسی 
قرار داده اند. این بررسی نشان می دهد که اثر میزان مستمری بازنشستگی بسیار زیاد است و افزایش 

مزایای بیمه باعث کاهش درآمد می شود. 

کار  ادامۀ  مورد  در  تصمیم  بر  مؤثر  عنوان »عوامل  با  مقالۀ خود  در   )2011( و همکاران3  نیلسون 
حوزه  در 9  می گذارند،  تأثیر  زودهنگام  بازنشستگی  بر  که  عواملی  می کنند  بیان  بازنشستگی«  یا 
طبقه بندی شده اند: 1. سالمت روانی و جسمی؛ 2. مشوق های اقتصادی شخصی؛ 3. محیط فیزیکی 
کار؛ 4. محیط روانی کار؛ 5. سرعت و زمان کار؛ 6. نگرش مدیریتی و سازمانی نسبت به کارکنان 
سالمند؛ 7. امکان بهبود مهارت ها؛ 8. انگیزه و رضایت کاری و 9. خانواده، اوقات فراغت و نگرش جامعه. 
هدف این مقاله بررسی عوامل تأثیرگذار بر این مسئله است که چرا برخی کارکنان سالمند می خواهند 
)یا معتقدند که می توانند( تا سن 65 سالگی یا بیشتر کار کنند؛ در حالی که برخی دیگر، کار را زودتر 
رها می کنند. با استفاده از رگرسیون لجستیک رابطۀ میان عوامل تأثیرگذار بررسی و این نتیجه حاصل 
 شده است که سه عامل سالمت کارکنان، مشوق های اقتصادی و تصمیم به بازنشستگی توسط شریک 

زندگی یا دوستان نزدیک بر تقاضای بازنشستگی مؤثرند. 

1. Cribb, et al.
2. M. Gelber, et al.
3. Nilsson, et al.
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کلون دومینچاک1 )2009( در بخشی از مقاله خود به این موضوع می پردازد که خصوصیات فردی 
به دست آمده  نتایج  دارد.  بازنشستگی  تصمیم  بر  تأثیری  چه  تحصیالت  و  جنسیت  سن،  قبیل  از 

عبارت است از:

1. زن بودن احتمال بازنشستگی را دو برابر می کند.

2. احتمال بازنشستگی افراد 60 تا 64 ساله، پنج برابر بیشتر از افراد 50 تا 54 ساله است.

3. هرچه سطح تحصیالت پایین تر باشد، احتمال مطالبۀ بازنشستگی بیشتر است.

بلیکسون و سولم2 )2005( به بررسی تأثیر شرایط کار بر بازنشستگی افراد پرداخته اند. در این مقاله 
زمان خروج از کار به عنوان تابعی از خصوصیات شغلی مانند شرایط کار یا فشارهای شغلی بررسی 
شده است. به طور کلی، این بررسی نشان می دهد که فشارهای شغلی منجر به بازنشستگی زودهنگام 
می شوند. دوم اینکه افرادی که خودمختاری کمتری در مشاغل خود دارند، نسبت به آنهایی که توانایی 

تصمیم گیری بیشتری در مشاغل خود دارند، زودتر بازنشسته می شوند. 

 4. تصریح مدل
در این تحقیق برای تجزیه وتحلیل اطالعات و بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر تقاضای بازنشستگی زودهنگام 

از رابطۀ رگرسیونی زیر استفاده شده است:

 ER = f (IT, RR, UR, O, …)     )4( 

 UR 6 و RR 5 و IT 4 3 بازنشستگی زودهنگام است. متغیرهای مستقلER در این معادله متغیر وابسته
به ترتیب مالیات ضمنی، نرخ جایگزینی و نرخ بیکاری را نشان می دهند. O نیز برآوردی از متغیرهای 

کنترلی را نشان می دهد. 

بازنشستگی زودهنگام به معنای خروج از بازار کار و دریافت مستمری پیش از رسیدن به سن قانونی 
بازنشستگی است )کامنز و دیگران، 2014: 193-213(. با توجه به اینکه در این تحقیق از داده های 
فردی7 استفاده می شود، این امکان وجود دارد که در مورد هر یک از افراد امکان بازنشستگی زودهنگام 
با توجه به دو متغیر سابقۀ کار در هنگام بازنشستگی و نیز سن در هنگام بازنشستگی بررسی شود. 

1. Chlon-Dominczak
2. Blekesaune and Solem
3. Early Retirement
4. Implicit Tax
5. Replacement Rat  
6. unemployment rate
7. Individual data
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بنابراین، متغیر ER یک متغیر باینری یا دودویی است. باید توجه داشت که هر دو معیار باید به صورت 
هم زمان برقرار باشند تا فرد به عنوان بازنشستۀ زودهنگام معرفی شود و در صورت برقرارنبودن حتی 

یکی از معیارها فرد به عنوان بازنشستۀ به هنگام معرفی می شود.

نرخ جایگزینی به  نسبت درآمد افراد بعد از بازنشستگی )مستمری( به درآمد افراد در دوران اشتغال 
گفته میشود. هرچه نرخ جایگزینی بیشتر باشد، انگیزه فرد برای بازنشسته شدن بایتر می رود. 

         
wage after retirement pensionRR= = 

wage before retirement wage before retirement
    )5(

برای محاسبۀ نرخ جایگزینی دو روش پیشنهاد می شود: 

1. استفاده از اطالعات مستقیم حقوق نیروی کار، پیش و پس از بازنشستگی؛

2. محاسبۀ نرخ جایگزینی براساس پارامترها و ضوابط سیستم تأمین اجتماعی کشور.

در روش اول، باید اطالعات مربوط به اولین حقوق بازنشستگی افراد بعد از بازنشستگی که در نظام 
تأمین اجتماعی به آن مستمری برقراری اطالق می شود و آخرین حقوق پیش از بازنشستگی را در 
اختیار داشت و از تقسیم اولی بر دومی نرخ جایگزینی را محاسبه کرد. اما در روش دوم، از آنجا که 
در نظام تأمین اجتماعی کشور مستمری برقراری بر اساس ضوابطی بر مبنای آخرین حقوق پیش 
از بازنشستگی تعیین می شود، با استناد به قوانین و مقررات تعیین مستمری برقراری، می توان نرخ 
جایگزینی را برآورد کرد. در این تحقیق، بنابر محدودیت هایی که در دریافت اطالعات از سازمان تأمین 

اجتماعی وجود داشت، روش دوم برگزیده شد.1

در ایران، درآمد افراد بعد از بازنشستگی )مستمری برقراری(، طبق رابطۀ زیر تعیین می شود:

 )6(  )متوسط دستمزد دو سال پایانی( * )نرخ تعلق پذیری( * )سال های اشتغال( = درآمد بعد از بازنشستگی

طبق ضوابط موجود در نظام تأمین اجتماعی کشور، در رابطۀ بای نرخ تعلق پذیری، یک سی ام دستمزد 
دو سال پایانی و برابر با 0.033 است. از آنجا  که دستمزد سال آخر تقریباً با متوسط دستمزد دو سال 

پایانی برابر است، می توان نرخ جایگزینی را با تقریب از رابطۀ زیر محاسبه کرد.

𝑅𝑅𝑅𝑅 =
(سابقه کار) ∗ (نرخ تعلق  پذیری ) ∗ (متوسط  دستمزد  دو سال پایانی)

آخرین حقوق قبل از بازنشستگی 
        )7(   

1. علی رغم پیگیری های مکرر محقق که قریب به هشت ماه به طول انجامید، تنها مستمری برقراری افراد دریافت شد و آمار مربوط به آخرین 
حقوق قبل از بازنشستگی افراد دریافت نشد. در نتیجه، محاسبۀ نرخ جایگزینی بر اساس روش اول امکان پذیر نیست.
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RR = )8(      )نرخ تعلق پذیری( * )سابقۀ کار(

نکتۀ حائز اهمیت در محاسبۀ نرخ جایگزینی سیاست های ارفاقی نظام تأمین اجتماعی ایران است. 
در ایران، طبق قانون بازنشستگی زودهنگام، افراد می توانند از پنج سال ارفاقی در محاسبۀ مستمری 
تأمین  نظام  در  ارفاقی  به وجود سیاست های  توجه  با  بنابراین،  بهره مند شوند.  تا سقف سی سال 
اجتماعی، می توان گفت نرخ جایگزینی موردنظر در سیاست های تأمین اجتماعی، نرخ جایگزینی با 
در نظر گرفتن سیاست های تشویقی است؛ لذا هرجا نرخ جایگزینی یا RR ذکر شده است، مقصود نرخ 

جایگزینی با در نظر گرفتن سیاست های تشویقی است.

مالیات ضمنی به معنای تغییر در مستمری در صورت تداوم به کار است که از طریق آن می توان به 
بررسی تأثیر مزایای بازنشستگی بر خروج زودهنگام از نیروی کار پرداخت. به صورت نظری انتظار بر 
این است که با افزایش مالیات ضمنی، تمایل به بازنشستگی زودهنگام افزایش یابد. رابطۀ زیر، مالیات 

ضمنی را نمایش می دهد:

         
( ) ( )pension t+1

IT= -  - pension t
1+r

 
 
 

        )9(     

تعویق  به  تنزیل شدۀ مستمری در صورت یک سال  ارزش  اول داخل کروشه  بای، جملۀ  رابطۀ  در 
انداختن بازنشستگی است و جملۀ دوم، مستمری سال جاری در صورت بازنشستگی است. در این 
فرمول r نرخ بهره است که برای تنزیل مستمری آینده استفاده  شده است و t نشانگر زمان است. اگر 
کارکردن برای یک سال بیشتر موجب افزایش مستمری بیش از مستمری کنونی شود؛ یعنی عبارت 
یارانه  ادامۀ کار  برای  افراد  نتیجه مالیات ضمنی منفی است؛ یعنی  باشد، در  داخل کروشه مثبت 
دریافت می کنند. اما اگر هزینۀ فرصت به تعویق انداختن بیشتر باشد؛ یعنی مقدار کروشه منفی باشد، 
یک مالیات بر تداوم کار به افراد اعمال می شود. در صورتی که مالیات مثبت و زیاد باشد، افراد انگیزۀ 

بیشتری برای بازنشستگی زودهنگام خواهند داشت )خندان، 1394: 15-5(.

نرخ بیکاری یکی از متغیرهای کالن تأثیرگذار بر سن بازنشستگی است. اگر نرخ بیکاری در جامعه بای 
باشد، به دلیل افزایش نااطمینانی نسبت به یافتن شغل در دوران بازنشستگی، تمایل افراد شاغل برای 

بازنشستگی زودهنگام کاهش می یابد. 

= نرخ بیکاری
جمعیت  بیکار
جمعیت  فعال

∗ 100         )10(

برای برآورد مدل به دلیل باینری بودن متغیر وابسته باید از مدل های یجیت یا پرابیت استفاده شود. 
برای تشخیص این مسئله که از کدام یک از مدل های یجیت یا پرابیت می توان استفاده کرد، ابتدا باید 
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آزمون  استخراج شده،  پسماندهای  روی  سپس  شود،  برآورد  خطی  احتمال  روش  به  تحقیق  مدل 
نرمالیتی انجام شود. در صورتی که تابع توزیع اجزای اخالل نرمال باشد، از مدل پرابیت و در غیر این 
0H  مبنی بر نرمال بودن اجزای  صورت، از مدل یجیت استفاده خواهد شد. با توجه به ردشدن فرض

اخالل، برای برآورد مدل از الگوی یجیت استفاده خواهد شد.

 5. نتیجه گیری
و  جایگزینی  نرخ  متغیر  میان  معنی دار  و  منفی  رابطۀ  وجود  از  حاکی  تحقیق  مدل  برآورد  نتایج 
بازنشستگی زودهنگام است که برخالف فرضیۀ مطرح شده است. دلیل این امر این است که در ایران 
برخالف سایر کشورها سیاست های تشویقی اعمال می شود و لذا این رابطه را منفی می کند. مالیات 
ضمنی تأثیر مثبت و معنادار و نرخ بیکاری تأثیر منفی و معناداری بر تقاضای بازنشستگی زودهنگام 

دارد که با فرضیات مطرح شده هم سو هستند.

با توجه به هدف این تحقیق که شناسایی برخی عوامل مؤثر بر تقاضای بازنشستگی زودهنگام و 
تجزیه وتحلیل نحوۀ اثرگذاری این متغیرها است، یافته های تحقیق می تواند به مسئوین صندوق های 
تأمین اجتماعی کمک کند تا بتوانند سن بازنشستگی را مدیریت و از این طریق، منابع و مصارف 
صندوق ها را به  توازن نزدیک کنند. برای کاهش بازنشستگی زودهنگام باید پارامترها و قوانین را 
به گونه ای اصالح کرد تا افراد انگیزۀ کافی برای ادامۀ کار پیدا کنند. از جملۀ این سیاست های اصالحی 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف. تعدیل سیاست های ارفاقی: 
افراد با سابقه و سن کم )زنان با سابقۀ کار کمتر از 20 سال و مردان با سابقۀ کار کمتر از 25 سال( 
مشمول دریافت مستمری نیستند. اما اگر سابقۀ کار آنان یک سال افزایش یابد )زنان به سابقۀ کار 
20 و مردان به سابقۀ کار 25 سال برسند(، مشمول سیاست های ارفاقی تا پنج سال می شوند و میزان 
مستمری پرداختی به آنان افزایش قابل توجهی می کند. به نظر می رسد این ناهماهنگی در پرداخت 

مستمری ها یک سیاست ناعادینه است که نیاز به اصالح دارد.

ب. افزایش سن بازنشستگی قانونی:
مقایسۀ سن قانونی بازنشستگی در ایران با سایر کشورها نشان می دهد که سن بازنشستگی در ایران 
پایین است؛ هرچند به دلیل نرخ بایی بیکاری که در ایران وجود دارد، نمی توان سن را خیلی زیاد 

افزایش داد؛ چراکه مانع از اشتغال جوانان می شود.
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ج. اصالح نرخ تعلق پذیری:
در شرایط کنونی، نرخ تعلق پذیری یک سی ام )0.033( به طور یکسان برای همۀ افراد در هر سنی 
اعمال می شود. برای ایجاد انگیزۀ تداوم کار و اشتغال در افراد می توان این نرخ را به گونه ای اصالح کرد 
تا افراد با سابقۀ کار بیشتر، مزایای بیشتر و افراد با سابقۀ کار کمتر مزایایی کمتر دریافت کنند. در 
بسیاری از کشورهای جهان، افراد به ازای هرسال سابقۀ کار امتیازی را دریافت می کنند که این امتیاز 

موجب افزایش نرخ تعلق پذیری آنان می شود.
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