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  چکیده
هدف: کشورها سیاست های مختلفی را با هدف ایجاد شغل برای جوانان به اجرا گذاشته اند. یکی از 
این سیاست ها، طرح های بازنشستگی پیش از موعد به منظور آزادکردن فرصت های شغلی برای جوانان 
بوده است؛ اما به دلیل نرخ پایین باروری و امید به زندگی بای چالش سالمندی جمعیت مطرح است 
که خود لزوم توجه به حفظ و ایجاد شغل برای سالمندان را به همراه دارد. با توجه به هزینه های بایی 
این طرح ها برای صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی به تدریج این طرح ها از دستور کار خارج 
و قوانین تأمین اجتماعی سختگیرانه تری ارائه شد. هدف این مقاله بررسی تطبیقی سیاست های اجرا 

شده و نتایج آن ها در کشورهای مختلف در این حوزه است.  

روش: در این تحقیق با روا مطالعه تطبیقی، تجارب اجرای این سیاست ها در این حوزه بررسی شده 
است. در مجموع تجربه 15 اصالح ساختاری در 9 کشور جهان و همچنین جمهوری اسالمی ایران 

مرور شده است. 

یافته ها و نتایج: نتایج نشان داد که در اکثر کشورهای مورد بررسی، بازنشستگی های پیش از موعد، 
کاهش نرخ اشتغال جوانان و سالمندان را به همراه داشته است. برخی کشورها با لغو این سیاست و 
اجرای سیاست های مرتبط با نوع شغل جوانان و سالمندان، افزایش شغل هر دو گروه را تجربه کرده اند. 
نتایج برخی تحقیقات بر رابطه منفی و یا عدم وجود ارتباط آشکار بین نرخ بیکاری جوانان و اشتغال 

سالمندان تاکید دارند.

واژگان کلیدی: اشتغال جوانان، اشتغال سالمندان، اصالح نظام تامین اجتماعی، طرح های بازنشستگی، 
سازمان تامین اجتماعی
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 1. مقدمه
وضعیت اشتغال و بیکاری در میان گروه های سنی مختلف به ویژه دو گروه جوانان و سالمندان و 
از دغدغه های مطرح شده در کشورهای جهان بوده که  این دو همواره یکی  میزان وابستگی بین 
سیاست مداران را به اقداماتی در جهت کاهش نرخ بیکاری واداشته است؛ چراکه برای دستیابی به رشد 
مستمر و توسعۀ پایدار اقتصاد، نیاز بـه بهره برداری بهینه از منابع تولیدی است و یکی از مهم ترین و 
حساس ترین منـابع رشـد و توسـعۀ کشورها، نیروی انسانی است. ازطرفی مسائل مربوط به نیروی 
انسانی، نه تنها جنبۀ اقتصـادی دارند؛ بلکه جنبه غیراقتصـادی نیز دارند؛ ازاین رو در برنامه ریزی های 
کالن کشورهای جهان اهمیت بسیاری یافتـه و مهم ترین دغدغۀ کشـورها در چـارچوب برنامه های 

کالن، موضوع اشتغال است )شیری و رحمانی، 1388(.

طبق آمار بانک جهانی در سال 2018، نرخ بیکاری جوانان )مرد و زن( 15 تا 24 سال از 0/4 درصد 
در قطر تا 53/5 درصد در آفریقای جنوبی متغیر است. بااین حال، در بین 87 کشوری که داده هایشان 
موجود است، 67 کشور نرخ بیکاری بایی 10 درصد را برای جوانان تجربه کرده اند و درحالی که 
میانگین نرخ بیکاری در جهان 6/4 درصد است، نرخ بیکاری جوانان )15 تا 24ساله( تا 15درصد 
هم گزارا شده است )بانک جهانی1، 2020(. ازاین رو به منظور افزایش اشتغال جوانان در کشورهای 
مختلف سیاست های متفاوتی اتخاذ شد و در سال 2010، گروبر و همکارانش ادعا کردند که کشورهای 
قابل توجهی  به طور   ... و  فرانسه  آلمان،  انگلیس،  مانند  اقتصادی2  توسعۀ  و  همکاری  سازمان  عضو 

سیاست های بازنشستگی پیش از موعد را اجرا می کردند )گروبر، میلیگان و وایز3، 2010(. 

در ایران نیز طبق آخرین نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار در زمستان 1397، نرخ بیکاری 
جوانان 20 تا 24ساله برابر 29/6 درصد بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل روندی صعودی 
دارد. این روند سیاست مداران را به تصویب قوانین بازنشستگی پیش ازموعد، از جمله قانون مصوب 
1386 و آیین نامۀ بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1385 با امید به گشودن فضایی 
تازه برای فرصت های شغلی واداشته است )مرتضوی سرایی، 1386(. به عبارت دیگر، قانون بازنشستگی 

پیش ازموعد کارکنان دولت به تصویب رسید تا فضای اشتغال بین گروه های سنی به توازن برسد4. 

1. World Bank 
2. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
3. Gruber, Milligan & Wise

4. قلمرو شمول قوانین بازنشستگی پیش ازموعد در قانون تأمین اجتماعی سال 1354 و اصالحیه های بعد از آن بسیار متعدد است و همۀ 
تبصره های مادۀ 76 قانون تأمین اجتماعی ازجمله مصادیق این نوع بازنشستگی هستند. مثاًل به موجب قانون بودجۀ کل کشور در سال 91 
شرایطی ایجاد شده است تا بیمه  شده با سوابق کمتر از 20 سال نیز بتواند بازنشسته شود. در این شرایط بیمه شده باید حداقل 10 سال سابقۀ 
پرداخت حق بیمه داشته باشد و چنانچه به سن بازنشستگی رسیده باشند که در مردان 60 سالگی و در زنان 55 سالگی است، بازنشسته می شوند.
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باتوجه به اینکه شرایط کشورها دائماً در حال تغییر است، نگاهی یک جانبه به مسئلۀ بیکاری جوانان 
می تواند مشکالت بازار کار را افزایش دهد. در سال 2015، جوانان 15 تا 24ساله، 16/2 درصد و 
با بررسی های  را تشکیل می دادند.  از کل جمعیت  بر 8/3 درصد  بالغ  بیشتر  سالمندان 65ساله و 
یابد؛  کاهش  تا حدود 15/2 درصد  تا سال 2030 سهم جوانان  که  پیش بینی می شود  انجام شده 
درحالی که سهم افراد 65ساله و بیشتر به 12 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین، پیش بینی می شود 
که تا سال 2050 جمعیت سالمندان از جوانان بیشتر شود و این نشان می دهد که نیروی کار فعال باید 
برای تعداد روبه رشد افراد بازنشسته که نیاز به مستمری بازنشستگی و مراقبت های بهداشتی دارند، 

مالیات بیشتری پرداخت کند )سازمان بین المللی نیروی کار1، 2017(. 

به عبارت دیگر، باتوجه به کاهش مداوم باروری و افزایش امید به زندگی، جوامع با روند سریع پیری 
بر  و  بردارد  در  اجتماع  سطح  در  را  چالش هایی  و  تغییرات  روند  این  که  شده اند  مواجه  جمعیت 
اقتصاد جوامع تأثیرگذار است؛ چراکه با پیرشدن جمعیت و با درنظرگرفتن سایر تغییرات اجتماعی 
)برای  مثال، تغییرات آب وهوایی، فناوری های مخرب، تغییرات سیاسی(، از طرفی نیاز به اشتغال افراد 
سالمند بیشتر می شود که به وسیلۀ  1 - اشتغال طوینی مدت و یا 2 - تأخیر در بازنشستگی )افزایش 
سن بازنشستگی( می توان اشتغال افراد مسن را افزایش داد. فعالیت های مربوط به قرارداد اشتغال 
طوینی مدت با اقدامات در بازار نیروی کار و همچنین، شیوه های مطلوب در سطح بنگاه ها و بخش ها 
سروکار دارد؛ درحالی که افزایش سن بازنشستگی، به طور عمده به تغییر در سیستم بازنشستگی مربوط 

است )دامجان و همکاران2، 2015(.

از طرف دیگر، باتوجه به روند روبه رشد سالمندی جمعیت و افزایش تصاعدی تعداد مستمری بگیران 
و بازنشستگان، صندوق های بازنشستگی نیز با چالش های جدی مواجه می شوند )میر و همکاران، 
1393(. هر عاملی که باعث به هم خوردن تناسب بین ورودی ها و خروجی های صندوق بازنشستگی 
شود، موجب انحراف صندوق از رسیدن به هدف نهایی، یعنی خودکفایی صندوق بازنشستگی خواهد 
شد. از مصادیق بارز عوامل مختل کنندۀ تناسب بین ورودی ها و خروجی های صندوق های بازنشستگی، 
قوانین و مقررات مربوط به کاهش سن بازنشستگی است که می تواند بر صندوق ها فشار مالی مضاعفی 
را تحمیل کند )سیفی، 1378(. حتی برخی از سیاستمداران این واقعیت را نادیده می گیرند که همیشه 
تعداد مشاغل ثابت نیستند و لزوماً کارکنان جوان جایگزین کارکنان مسنی که بازنشسته می شوند، 
نخواهند شد. همچنین، بسیاری از مشاغلی که توسط کارکنان سالمند اداره می شدند، به شکل منطقی 

1. International Labour Organization (ILO)
2. Damjan & et al.
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و یا به دلیل ورود تکنولوژی های جدید از بین می روند )سورنسن و بول2007،1؛ کلیپر2، 2009(.

باتوجه به مطالب فوق چندین سؤال مطرح می شود: -1 سیاست گذاران حوزۀ تأمین اجتماعی در چه 
شرایطی سیاست های کاهش یا افزایش سن بازنشستگی را اعمال نموده اند؟ -2 چه اهدافی مدنظر 
بوده است؟ -3 آیا تغییر سن بازنشستگی )بیش از یک سال در کم تر از یک دهه( تأثیری بر میزان 
اشتغال یا بیکاری گروه های سنی مختلف به ویژه سالمندان و جوانان گذاشته است؟ آیا کشورها تنها از 

سیاست های حوزۀ تأمین اجتماعی جهت ایجاد اشتغال برای جوانان بهره برده اند؟

برای پاسخ به این سؤایت سیاست های حوزۀ اشتغال و بیکاری گروه های سنی سالمند و جوان و 
همچنین، برخی اصالحات صورت گرفته با هدف ایجاد فرصت های شغلی برای گروه سنی جوان در 
برخی کشورها بررسی می شوند. مبنای مطالعاتی این پژوهش بررسی پژوهش های علمی است که در 
سال های گذشته انجام  شده است. در پژوهش های مورد بررسی باتوجه به اینکه بحران اقتصادی تأثیر 
متفاوتی بر چشم انداز بازار کار نیروی کار جوان و سالمند - به خصوص در کشورهایی که بازار کار 
دوگانه دارند - داشته است )جنکینز3، 2012؛ بل و بلنچفالور 4، 2011؛ بنتولیال، دویدو و جیمنو5، 
2011(، عمدتاً بر روی تأثیرات اصالحات مستمری که قبل از بحران اقتصادی رخ داده تمرکز می شود. 

 2. مروری بر تجربیات کشورهای جهان

1-2. آلمان
سن  ازکارافتادگی،  مورد  در  تنها  و  بود  سال   65 آلمان  در  بازنشستگی  سن  سال 1972،  از  قبل 
بازنشستگی پیش ازموعد وجود داشت؛ اما در سال 1972 قانونی برای بازنشستگی پیش ازموعد )60 
برای زنان و 63 برای مردان و باتوجه به 35 سال سابقۀ کار موردنیاز تأمین اجتماعی( تصویب شد. 
در اوایل سال 1972 )به مدت 20 سال(، امکان بازنشستگی پیش ازموعد با مزایایی برابر با مزایای 
بازنشستگی عادی مهیا شد. منافع حاصل از تعویق بازنشستگی ،تنها از طریق سابقۀ کار، حدود 2/2 
درصد در هر سال افزایش یافت. اصالحات 1972 انگیزۀ نیروی کار جهت خروج زودهنگام از بازار 
کار را افزایش داد. طی چهار سال پس از این اصالحات، نرخ اشتغال نیروی کار 55 تا 64 ساله حدود 
17 درصد کاهش یافت. با نگاهی به داده های یک دهه قبل از انجام این اصالحات واضح است که 

1. Sarensen and Buhl
2. Klepper
3. Jenkins & et al.
4. Blanchflower & Bell
5. Bentolila, Dolado & Jimeno
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این اصالحات به هدف افزایش نرخ اشتغال جوانان انجام نشده؛ زیرا این نرخ در طول دهۀ گذشته 
)1960-1970( بسیار پایین بوده است. بااین حال پس از انجام اصالحات نرخ اشتغال جوانان نسبت 

به سال های گذشته کاهش یافت.

در سال 1992 آلمان اصالحات مقدماتی مزایا را آغاز کرد که در سال 1998 به مرحلۀ اجرا درآمد. 
عالوه بر این، مبنای محاسبۀ مزایا دستمزدهای خالص1 اعالم شد. این اصالحات انگیزۀ افراد سالمند 
برای خروج از بازار کار را کاهش داد؛ اما محرکی برای اشتغال جوانان ایجاد نکرد. در حقیقت، بعد از 
انجام این اصالحات، نسبت نیروی کار سالمند به کل نیروی کار افزایش یافت. بین سال های 1997 
تا 2006 نرخ اشتغال نیروی کار سالمند از 0/40 به 0/49 افزایش یافت که حدود 23 درصد افزایش 

را نشان می دهد.

نرخ  نمود که کاهش 7 درصدی  بیان  بدین صورت  را  این اصالحات  تأثیر  به طور خالصه می توان 
اشتغال افراد سالمند بین سال های 1972 و 1976 کاهش 2 درصدی اشتغال جوانان را به همراه 
داشت. افزایش 15 درصدی اشتغال سالمندان به دنبال تغییر وضعیت قانونی در سال 1998 بدون 
تغییر اشتغال جوانان و کاهش جزئی نرخ بیکاری جوانان، همراه بود2 )بورا سوپن و اشنابل3، 2010(.

آلمان از اواسط سال 2005 و حتی در طول بحران اقتصادی جهان، افزایش قابل توجهی در سطح 
کلی اشتغال را تجربه کرده است. داده های سری زمانی نظرسنجی نیروی کار اروپا4 نشان می دهد که 
افزایش سهم اشتغال جمعیت از سال 2000 تا 2013، به دلیل افزایش بیش از 20 درصدی سطح 
اشتغال نیروی کار سالمند به وجود آمده است. درعین حال، نرخ اشتغال جوانان درصورتی که کارآموزان 

هم در نظر گرفته شوند، حدود 45 درصد است )مؤسسۀ اقتصاد نیروی کار5، 2013(.

سیستم  در  پیش ازموعد  بازنشستگی  انگیزه های  کاهش  سالمند  کار  نیروی  اشتغال  افزایش  دلیل 
مستمری و بیمۀ بیکاری بوده است. با ثابت بودن سایر عوامل، حداکثر مدت زمان حق بیمۀ بیکاری 
برای بیکاران سالمند از 32 به 24 ماه کاهش یافت و طرح پاره وقت یارانۀ سالمندی6 تا پایان سال 
2009 به مرحلۀ اجرا درآمد. کاهش انگیزه های بازنشستگی پیش ازموعد باعث جذابیت کمتر خروج 
زودهنگام نیروی کار از بازار کار نسبت به دهه های 1980 یا 1990 شده است. عالوه بر این، افزایش 

1. قبل از انجام این اصالحات، مبنای محاسبۀ مزایا دستمزدهای ناخالص بود.
2. الزم به ذکر است که در مطالعات مورد بررسی نرخ اشتغال گروه سنی a در سال y به صورت اشتغال در گروه سنی a در سال y تقسیم بر 
جمعیت در گروه سنی a در سال y و همچنین نرخ بیکاری به صورت افراد بیکار در گروه سنی a در سال y تقسیم بر مشارکت نیروی کار در 

گروه سنی a در سال y محاسبه شده است. لذا نرخ بیکاری و نرخ اشتغال عکس یکدیگر نیستند.
3. Börsch-Supan & Schnabel
4. European Labor Force Survey
5. Institute of Labor Economics
6. Subsidised old - age part - time scheme
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سطح اشتغال سالمندان نیز به دلیل کمبود مهارت های موردنیاز شرکت ها بوده است که کارفرمایان 
به خوبی از آن آگاه هستند. کارفرمایان کمبود بالقوۀ نیروی کار ماهر در بازار کار آلمان را پیش بینی 
می کنند. در نتیجه، کارفرمایان تمایل به حفظ نیروی کار ماهر خود به جای جایگزینی آن دارند. در 
نهایت، نیروی کار باتجربه و به همین ترتیب، سالمندان، به عنوان بخشی از نیروی کار برای یک دورۀ 

طوینی تر از دهه های قبل در بازار کار باقی خواهند ماند.

2-2. فرانسه
تجربه در فرانسه یک تصویر دیگر، اما تا حدی پیچیده تر فراهم می کند. قبل از سال 1972 سن 
 1970 دهۀ  اوایل  در  نبود.  رایج  پیش ازموعد  بازنشستگی  قوانین  و  سال   65 عادی  بازنشستگی 
مجموعه ای از اصالحات در جهت بازنشستگی پیش ازموعد صورت گرفت. این اصالحات برای افراد 
60 ساله که شغلشان را از دست  داده بودند، درآمد تضمین شده و مزایای بیشتر در نظر گرفت. اولین 
سری از این اصالحات در لوی بولین1 در سال 1971 تصویب شد. سری دیگری از این اصالحات بین 
سال های 1977 تا 1983 انجام گرفت. در سال 1983 سن 60 سالگی به عنوان سن بازنشستگی عادی 

در نظر گرفته شد.

قبل از سال 1972 نرخ اشتغال جوانان بای بود و نرخ بیکاری جوانان اندکی افزایش یافت؛ بنابراین به 
نظر می رسد که اصالحات سال 1971 به دلیل نگرانی های اشتغال جوانان مطرح نشده است. با وجود 
این، در زمان آغاز اصالحات در سال 1977 نرخ بیکاری جوانان در حال افزایش و نرخ اشتغال جوانان 
شروع به کاهش کرده بود. حتی با وجود اینکه به نظر می رسد کاهش اشتغال جوانان و افزایش بیکاری 
جوانان در اوایل دهۀ 1970 به اصالحات مربوط می شد، برخی از حامیان اصالحات 1977 و 1983، 
روندهای نامناسب اشتغال و بیکاری جوانان را برای توجیه ادامۀ اصالحات مورداستفاده قرار دادند؛ 
یعنی باوجوداینکه اولین سری از اصالحات )که افراد سالمند را تشویق به خروج از نیروی کار کرد( 
نتوانست تغییری در روند منفی اشتغال و بیکاری جوانان ایجاد کند، اصالحات بعدی با هدف ایجاد 
انگیزه برای بازنشستگی پیش ازموعد سالمندان به منظور اصالح روندهای اشتغال جوانان مورداستفاده 

قرار گرفت. 

کاهش 21 درصدی اشتغال نیروی کار سالمند بین سال های 1971 تا 1993 تقریباً به همین میزان 
اشتغال جوانان را کاهش و نرخ بیکاری جوانان را افزایش داده است. در سال 1993، تغییری در روند 
اصالحات ایجاد شد. اصالحات جدید سابقۀ کار موردنیاز برای بازنشستگی با حقوق کامل را از 35/5 

به 40 سال افزایش داد و قوانین محاسبۀ نرخ جایگزینی مزایا سخت گیرانه تر شد. 

1. Loi Boulin
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به طور خالصه، هدف اولیۀ اصالحات که تشویق افراد سالمند به خروج از نیروی کار و هدف ثانویه این 
اصالحات که ارائۀ فرصت های شغلی بیشتر برای جوانان بود، با شکست مواجه شد. هیچ مدرکی مبنی 
بر این وجود ندارد که اصالحات صورت گرفته مشاغل بیشتری برای جوانان فراهم کرده است. از سوی 
دیگر، با افزایش اشتغال نیروی کار سالمند طی سال های 1993 تا 2005 اشتغال جوانان افزایش و 

بیکاری آنها کاهش یافت )سالم و همکاران1، 2010(.

2-3. دانمارک
در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپایی، در دانمارک نرخ بیکاری جوانان، پایین و نرخ اشتغال 
سالمندان بای است. عالوه بر این، نرخ مشارکت در بازار کار و میانگین سن خروج نیز بای هستند. 
ابتکارات ملی برای تسهیل اشتغال نیروی کار جوان و سالمند در بازار کار با سیاست فعال بازار کار 
دانمارک2 که به اصطالح مدل انعطاف پذیر3 است، انجام می شود. این مدل سه گانه، اغلب به عنوان دلیل 
نرخ اشتغال بایی دانمارک شناخته می شود. این مدل هزینۀ نسبتاً پایین اخراج نیروی کار و مزایای 
بیکاری بای )تا 90% از حقوق قبلی( را با یک سیاست فعال بازار کار ترکیب می کند. به طور خاص، 
سه اقدام قانونی برای حمایت از ورود نیروی کار جوان به بازار کار انجام شده است: طرح بازنشستگی 
ازکارافتادگی  بازنشستگی  به  جوانان  دسترسی  کاهش  و  اشتغال  بیمۀ  دورۀ  کاهش  پیش ازموعد، 

)مؤسسۀ اقتصاد نیروی کار، 2013(.

طرح بازنشستگی پیش ازموعد در سال 1979 با هدف مقابله با پدیدۀ بیکاری جوانان معرفی شد. 
جامعۀ هدف این طرح سالمندان بود و با خروج آنان از نیروی کار فضای شغلی را برای جوانان بیشتر 
کرد )مؤسسۀ اقتصاد نیروی کار، 2013(. با نگاهی گذرا به شاخص های بازار کار قبل از اصالحات سال 
1979، نرخ اشتغال جوانان در حال افزایش و نرخ بیکاری جوانان از سال 1975 اندکی کاهش یافته 
بود؛ ازاین رو بعید به نظر می رسد که این اصالحات به دلیل کاهش نرخ اشتغال و یا افزایش نرخ بیکاری 
جوانان صورت گرفته باشد. با وجود این، سیستم تأمین اجتماعی دانمارک، سن بازنشستگی جدیدی را 
در کنار سن بازنشستگی معمولی که 65 سال )اکنون 67 سال یا بایتر است( بود در نظر گرفت. این 
سن برابر 60 سال در نظر گرفته شد. بین سال های 1978 تا 1983 نرخ اشتغال مردان 61 تا 65 سال، 
23 درصد کاهش و نرخ بیکاری جوانان 20 تا 24 سال، حدود 4 درصد افزایش یافت )بینگلی، گوپتا 
و پدرسن4، 2010(. درنتیجۀ این اصالحات، حضور سالمندان بیش از 60 سال در مشاغل به شدت 
کاهش یافت و هزینه های فراوانی را به بار آورد. این مسئله، یعنی کاهش نیروی کار سالمند به دلیل 

1. Salem & et al.
2. The Danish active labour market policy
3. Flexicurity model
4. Bingley, Gupta & Pedersen
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عدم پیش بینی های یزم در مورد نیروی کار که ناشی از جمعیت سالمند بود، به مشکل اقتصادی در 
حال رشد تبدیل شد. در ادامۀ این روند، چندین اصالح سیاستی بحث برانگیز که در سال 2012 انجام 
شد، به تدریج سن بازنشستگی پیش ازموعد را افزایش داد و در نهایت، طرح بازنشستگی پیش ازموعد 

کنار رفت.

اصالحات برای کاهش دسترسی جوانان به بازنشستگی ازکارافتادگی نیز در سال 2012 معرفی شد. 
حقوق  آنها  به  می یافت،  کاهش  مشخصی  میزان  به  کار  برای  جوان  افراد  توانایی  اگر  آن،  از  قبل 
ازکارافتادگی اعطا می شد، بنابراین این اصالحات دسترسی مزایا برای افراد زیر 40 سال را حذف و 
اقداماتی جایگزین جهت آموزا افراد جوان ازکارافتاده معرفی کرد تا مشارکت آن ها را در بازار کار 

ارتقا دهد.

2-4. کانادا
توسعۀ مستمری عمومی در کانادا را می توان به پنج دورۀ مجزا تقسیم کرد که هرکدام نگرانی های 
اجتماعی، مناظرات سیاسی و اقدامات سیاستی خود را دارد. در اینجا عمدۀ اقدامات سیاستی که با 

نگرانی بیکاری زیاد به اجرا درآمده است، موردبحث قرار می گیرد.

اصالحات بازنشستگی در دهۀ 1980 با دو نگرانی اجتماعی صورت گرفت: 1. بیکاری زیاد، به ویژه در 
بین جوانان منجر به این شد که سالمندان به خروج از بازار کار تشویق شوند. 2. تمایل به بازنشستگی 

نیروی کار سالمند و فراغت بیشتر آنان. 

بازنشستگی  برنامۀ مستمری کبک1 دریافت مزایا در سن 60 سالگی به عنوان  در سال 1984، در 
پیش ازموعد تعیین شد. بازنشستگی تعدیل شدۀ آماری2 در این سن در دسترس قرار گرفت. بر اساس 
گزارا کمیسیون گلوب و میل در 20 دسامبر 1986، هدف از این اصالحات کاهش بیکاری بود؛ 
بنابراین اصالحات اولیۀ بازنشستگی طی سال های 1984 تا 1987 به طور مستقیم با نگرانی های ناشی 
از عدم تعادل در بازار کار صورت گرفت. در دهۀ 1990، به منظور پایداری مالی بلندمدت سیستم 
تأمین اجتماعی، برنامۀ مستمری کانادا در دستوِر کار قرار گرفت. همچنان این نگرانی وجود داشت 
که افزایش مالیات بر حقوق و دستمزد موجب افزایش بیکاری می شود و افزایش سن بازنشستگی، 
فرصت های شغلی را برای جوانان کاهش می دهد. به هرحال این اصالحات به مرحلۀ اجرا درآمد. دهۀ 
2000 که دورۀ رونق کانادا بود، نرخ بیکاری به پایین ترین سطح خود رسید و در بسیاری از صنایع، 
بحث از بیکاری به کمبود نیروی کار تبدیل شد. در این دوره اقدامات سیاستی که تداوم کار را تشویق 

1. Quebec
actuarially – adjusted( .2( تعدیل آماری در یک برنامۀ بازنشستگی فاکتوری است که اگر فرد شروع به دریافت مستمری قبل و بعد از 

تاریخ بازنشستگی نرمال برنامه کند، مستمری های پرداختی را تعدیل )باال یا پایین( می کند.



107

لی
لمل

ن ا
ب بی

جار
ر ت

مرو
ن: 

وانا
 ج

ری
یکا

 و ب
عد

زمو
ش ا

 پی
گی

ست
نش

 باز
ت

اس
سی

می کرد، در دستور کار قرار گرفت )بکر و میلیگان1، 2005( و در قوانین بازنشستگی اجباری هم 
تغییراتی به وجود آمد.

اولین  در  است.  کار وجود داشته  بازار  مورد  متفاوتی در  زمان دیدگاه های  به طور خالصه، در طی 
اصالحات، رفاه سالمندان مدنظر بوده و با افزایش بیکاری در دهه 1980 تأثیر اشتغال سالمندان بر 
نیروی کار جوان از اهمیت سیاستی برخوردار شد. اصالحات در دهۀ 1990 باهدف پایداری مالی 
اشتغال  تأثیر  نگرانی های  دهۀ 2000،  در  کار  بازار  رونق  و  انجام شد  عمومی  مستمری  بلندمدت 

سالمندان بر جوانان را از اقدامات سیاستی کنار گذاشت )بکر و همکاران2، 2010(.

بکر و همکاران ضمن بررسی سری های زمانی شاخص های بازار کار تحلیل های رگرسیونی نیز انجام 
داده اند. آنها در تحلیل سر ی های زمانی به این نتیجه رسیدند که از سال 1976 تا 1996 نرخ مشارکت 
نیروی کار به آرامی از 42/9 به 36/3 کاهش یافته و از سال 1996 تا 2006 روند صعودی داشته و به 
48/5 درصد رسیده است. داده های مربوط به نرخ بیکاری و نرخ مشارکت جوانان نشانه های بیشتری 
را از چرخه های ادواری اقتصاد در خود دارد. بااین حال از سال 1996 که نرخ مشارکت سالمندان روند 
صعودی را طی کرده است، نرخ مشارکت جوانان نیز روند صعودی داشته است. در تحلیل رگرسیون اثر 
مستقیم اشتغال سالمندان بر بیکاری جوانان را با استفاده از متغیرهای کنترلی همچون تولید ناخالص 
داخلی و رشد آن و سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل از 

پژوهش نشان داد که نرخ بیکاری جوانان با اشتغال سالمندان رابطۀ منفی برقرار می سازد.

2-5. ژاپن
جمعیت ژاپن به سرعت در حال پیرشدن است. در سال 2010 نسبت جمعیت افراد سالمند )65 سال 
یا بایتر( 23/1 درصد بود که بایترین میزان در میان کشورهای سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی 
است )سرشماری جمعیت ژاپن، 2010(. این سالمندی سریع، فشار مالی عظیمی را بر سیستم تأمین 
اجتماعی وارد می کند. به منظور مقابله با فشار مالی و کاهش نیروی کار، دولت ژاپن دو اصالح را به 
اجرا گذاشت: قانون اصالحات مستمری در سال 2001 و بازبینی اشتغال سالمندان در سال 2006. هر 

دو اصالحات به منظور افزایش اشتغال افراد 60ساله انجام شد.

قانون اصالحات مستمری که در سال 2001 اجرا شد، به تدریج سن قانونی دریافت بخش ثابت مزایای 
مستمری3 را از 60 به 65 سال افزایش داد. هنگامی که قانون اصالحات مستمری اجرا شد، بسیاری از 
شرکت های خصوصی سن 60 سالگی را به عنوان سن بازنشستگی اجباری تعیین کردند. ازآنجاکه سن 

1. Baker & Milligan
2. Baker & et al.
3. Fixed part of the pension benefit
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قانونی مستمری برای نیروی کار شاغل تا سال 2001، 60 سال بود، اغلب کارکنان در شرکت های 
خصوصی تا زمان دریافت مزایای کامل مستمری به کار خود ادامه دادند. بااین حال، به دلیل قانون 
اصالحات مستمری، متولدین آوریل 1941 و بعد از آن نتوانستند مزایای کامل مستمری را در سن 

60 سالگی دریافت کنند.

این شکاف فزاینده بین سن قانونی مستمری و سن بازنشستگی اجباری که در اکثر شرکت ها 60 سال 
بود، به عنوان یک نگرانی اجتماعی ظاهر شد. به منظور کاهش این شکاف پنج سال پس از اجرای قانون 
اصالحات بازنشستگی، دولت ژاپن قانون بازبینی اشتغال سالمندان را بار دیگر اصالح کرد تا به طور 
قانونی کارفرمایان را مجبور به حفظ نیروی کار خود تا زمان دریافت کامل مستمری کند. بدین منظور 
در سال 2006 قانون تحکیم اشتغال سالمندان1 به تصویب رسید که به کارفرمایان دستور داد تا نیروی 
کار بایتر از سن قانونی مستمری به شغل خود ادامه دهد. این مداخله سیاستی نرخ اشتغال مردان 

60ساله را افزایش داد و این اثر عمدتاً در شرکت های بزرگ دیده شد )کوندو و شیگئوکا2، 2013(. 

در ابتدا کارفرمایان یکی از سه معیار زیر را برای متولدین آوریل 1946 )نیروی کاری که در آوریل 
2006 به سن 60 سالگی رسیدند(، انتخاب می کردند: 1( افزایش سن بازنشستگی اجباری تا سن 
صالحیت دریافت کامل مستمری 2( لغو بازنشستگی اجباری 3( تنظیم قرارداد تمدید اشتغال یا 
اشتغال مجدد. بیش از 80 درصد از شرکت ها گزینۀ سوم را انتخاب کردند. بازنشستگی اجباری در 
ژاپن صرفاً به معنای پایان قرارداد به اصطالح »اشتغال مادام العمر«3 است. بعد از بازنشستگی اجباری، 
برخی از نیروی کار خارج می شوند و یا برای یک کارفرمای جدید کار می کنند و تعداد قابل توجهی از 
نیروی کار بازنشسته توسط همان کارفرما با یک قرارداد جدید استخدام می شوند. اصالح دوبارۀ قانون 
بازبینی اشتغال سالمندان شرکت ها را ملزم به ایجاد چنین فرصت هایی برای همه کارکنان زیر سن 

مشمولیت مستمری کرد.

یزم به ذکر است که حتی قبل از اصالح دوبارۀ قانون بازبینی اشتغال سالمندان، هیچ آیین نامۀ قانونی 
شرکت ها را از استخدام نیروی کار بایتر از سن بازنشستگی اجباری منع نکرده بود. ازاین رو، افزایش 
استخدام نیروی کار سالمند پس از اصالح دوبارۀ قانون بازبینی اشتغال سالمندان را می توان به عنوان 
انحراف ناشی از مداخلۀ دولت دانست. اگر قانون بازبینی اشتغال سالمندان، کارفرمایان را مجبور به 
استخدام نیروی کار سالمند برخالف میلشان بکند، عماًل باید در پاسخ به این استخدام اجباری، یا در 
استخدام نیروی کار در دیگر سنین تغییراتی صورت گیرد یا در حقوق نیروی کار سالمند تغییراتی 

داده شود.

1. The Elderly Employment Stabilization Law (EESL)
2. Kondo and Shigeoka
3. Lifetime employment
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از   ،2006 سال  در  ژاپن  سالمندان  اشتغال  بازبینی  قانون  تأثیر  بررسی  به منظور   )2016( کوندو1 
نسبت کارمندان تمام وقت مرد 55 تا 59 سال هر سازمان در پایان ژوئن 2003 استفاده کرد. طبق 
نتایج به دست آمده، جانشینی نیروی کار سالمند و نیروی کار تمام وقت جوان تأیید نمی شود. درواقع 
شواهدی مبتنی بر تأثیر منفی قانون بازبینی اشتغال سالمندان بر فرصت های شغلی تمام وقت جوانان 
وجود ندارد و تنها یک اثر جانشینی ضعیف برای کارگران نیمه وقت زن به ویژه برای سال های بعد از 

قانون بازبینی اشتغال سالمندان مشاهده شده است.

2-6. سوئد
موضوع سیستم مستمری در سوئد از سال 1884 بر اصالحات پایداری سیستم مالی متمرکز بوده 
است. بر طبق بررسی های صورت گرفته، این استدیل که تسهیل در بازنشستگی نیروی کار سالمند، 
فرصت های شغلی جوانان را افزایش می دهد، تنها در دهه 1930 و دهه 1990 مطرح شده است. در 
هر دو دهه، اقتصاد سوئد به شدت در رکود بود و در میان نیروی کار جوان نرخ بیکاری باییی وجود 
داشت. بیکاری بلندمدت در سال 1996 به اوج خود رسید )به جز نیروی کار جوان مرد که اوج آن در 

سال 1993 بود( و بعد به صورت تدریجی تا سال 2000 کاهش یافت.

در دهۀ 1930 ایدۀ جایگزینی نیروی کار جوان مطرح شد. طبق این ایده، دولت باید به کارفرمایان 
یارانه پرداخت کند تا مستمری نیروی کار بایی 65 سال تأمین شود. در سال 1935 مستمری های 
مکمل برای همۀ کارمندان بخش خصوصی، با هدف کاهش بیکاری در بین نیروی کار جوان پیشنهاد 
شد )مولین2، 1965. ص. 9-8(. هیچ یک از این پیشنهادها در پارلمان سوئد مورد حمایت قرار نگرفت. 
برنامۀ مقرری انتقال نسلی3 در میان بسیاری از برنامه های فعال بازار کار مطرح شده در دهۀ 1990 
معرفی شد. این برنامه امکان بازنشستگی نیروی کار حداقل 63ساله با مزایای بیکاری در ازای استخدام 
یک فرد بیکار 20 تا 35ساله را توسط کارفرما فراهم کرد. همچنین، کارفرما باید 25 درصد از منابع 
مالی این طرح را تأمین می کرد. درخواست برای این نوع از بازنشستگی در سال 1998 امکان پذیر بود.

نیروی کار سالمند و جوان،  اشتغال  بین  احتمالی  رابطۀ  بررسی  برای  پالم و اسوینسون4 )2010( 
سری زمانی نرخ های اشتغال و مشارکت را بررسی کردند. روند مشارکت نیروی کار 55 تا 65ساله 
نشان دهندۀ روند صعودی 65 درصد در اوایل دهۀ 1960 تا حدود 75 درصد تا پایان سال 2006 
است. دلیل این روند صعودی افزایش سریع مشارکت نیروی کار زنان در اقتصاد سوئد ذکر شده است.

1. Kondo
2. Molin
3. The Generational Switching Allowance
4. Palme & Svensson



110

آنها بیان می کنند که در دهۀ 1970 افزایش بیکاری جوانان با افزایش جزئی مشارکت نیروی کار 
سالمند همراه بود. در دهۀ 1980 به دنبال کاهش مشارکت نیروی کار سالمند، بیکاری جوانان کاهش 
نیافت. همچنین، در اوایل دهۀ 1990 نرخ مشارکت نیروی کار جوان از حدود 70 درصد به حدود 
50 درصد افت شدیدی داشته است و به تبع آن، نرخ بیکاری افزایش یافته است و ازآنجایی که در 
تقویت آموزا  اجرا می شدند و  به طور دائمی معرفی و  برنامه های آموزشی  اقتصادی  دوران رکود 
عالی در دستور کار قرار گرفت، نرخ بیکاری بعد از افزایش اولیه کاهش یافت و بعد از رکود به میزان 
قابل توجهی بایتر از سطح ثابت قبل از رکود اقتصادی قرار گرفت. دلیل افزایش زیاد بیکاری جوانان 
به جای تغییرات در مشارکت نیروی کار سالمند در این دهه، ظاهراً ناشی از رکود اقتصادی بوده است. 
تأثیر روند مشارکت نیروی کار زنان متغیرهای مورد بررسی به نیروی کار مردان  به منظور حذف 
محدود شده است. بعد از اجرای قوانین بازنشستگی پیش ازموعد در اوایل دهۀ 1970، نرخ مشارکت 
گروه سنی 55-64 سال روند کاهشی داشت، اما در اواخر این دهه افزایش جزئی را تجربه کرد که 
دلیل آن حذف قوانین خاص مربوط به شرایط بیمه ازکارافتادگی است. مجدداً، تفسیر تغییرات در روند 

بیکاری جوانان با تغییرات در مشارکت نیروی کار سالمند امکان پذیر نیست.

پالم و اسوینسون رابطۀ بین مشارکت نیروی کار سالمند و اشتغال جوانان را از طریق تحلیل رگرسیون 
انجام داده اند. سه متغیر نرخ بیکاری، نرخ اشتغال و سهم حضور در آموزا1 برای گروه سنی جوان و 
دو متغیر نرخ بیکاری و اشتغال برای گروه سنی سالمند در نظر گرفته شده است. همچنین، تحلیل 
رگرسیون با و بدون متغیرهای کنترل انجام شد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که بدون 
متغیرهای کنترل بین نرخ بیکاری جوانان و مشارکت نیروی کار سالمند رابطۀ مثبت و معنی داری 
وجود دارد. نتایج برای نرخ اشتغال و سهم حضور در آموزا نیز مشابه است. در واقع این نتیجه بدان 
معنی است که مشارکت نیروی کار سالمند اثر برون رانی بر احتمایت شغل یابی جوانان دارد و منجر 
به نرخ بیکاری بایتر می شود. این رابطه را می توان بیشتر به نمونۀ زنان نسبت داد؛ چون مدلی که 

صرفاً بر اساس داده های مردان انجام شده، عکس این نتیجه را نشان می دهد.

2-7. انگلستان
تنها سیاست عمومی در انگلستان که با هدف کاهش بیکاری جوانان از طریق بازنشستگی نیروی 
کار سالمند به اجرا درآمده، طرح افزایش شغل2 است. طرح افزایش شغل در سال 1977 معرفی 
شد و در اوایل دهۀ 1980 گسترا یافت. این طرح برای اولین بار در برخی مناطق خاص کشور که 
بیکاری شایع بود به اجرا درآمد و سن بازنشستگی دولتی را یک سال )59 سال برای زنان و 64 سال 

1. Share in schooling
2. The Job Release Scheme (JRS)
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برای مردان( کاهش داد. در این طرح کارفرما باید برای افرادی که در مراکز کاریابی ثبت نام کرده اند، 
شغل فراهم کند و درخواست کنندۀ طرح افزایش شغل، متعهد می شود که شغل دیگر یا کسب وکار 

خوداشتغالی نداشته باشد.

افزایش بیکاری جوانان اجرا شد. به طورکلی این طرح تا سال 1984  افزایش شغل در زمان  طرح 
گسترا یافت و در سال 1985، زمانی که بیکاری جوانان بای رفت، کاهش یافت. این طرح زمانی 
به اجرا درآمد که ارزیابی های زمانی سیاست های اشتغال به اندازۀ امروز توسعه یافته نبود، لذا هیچ 
دادۀ خاصی برای مطالعۀ افرادی که تحت تأثیر این طرح قرار گرفته اند وجود ندارد. بااین حال بانکس 
و همکاران1 )2010( از داده های نظرسنجی نیروی کار اروپا برای سال های 1975، 1977، 1979، 
1981 و 1983 تا 1989 به منظور بررسی تأثیر طرح افزایش شغل بر اشتغال نیروی کار سالمند 
استفاده کرده اند. در ابتدا تأثیر این طرح بر اشتغال نیروی کار سالمند و سپس بر اشتغال جوانان 
مورد بررسی قرار گرفته است. روا مورداستفاده به منظور بررسی تأثیر این طرح بر اشتغال نیروی 
کار سالمند، رگرسیون تفاضِل در تفاضل با استفاده از تغییرات در آستانه سنی بوده است. با توجه  به 
اینکه قوانین طرح افزایش شغل در طول سال های مختلف تغییر کرده، هر تغییر به عنوان یک تجربۀ 
شبه طبیعی در نظر گرفته  شده است و به طور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. به طورکلی این طرح 
اشتغال سالمندان را کاهش داده است. به منظور بررسی تأثیر این طرح بر جوانان، رگرسیون دیگری که 
متغیر وابستۀ آن نرخ بیکاری جوانان 20-24ساله و متغیر مستقل آن نرخ اشتغال نیروی کار سالمند 

55-64 ساله است، تخمین زده شد. 

نتایج حاصل نشان داد که بین نرخ اشتغال سالمندان و نرخ بیکاری جوانان رابطۀ مثبتی وجود دارد. 
به طوری که با افزایش استفاده از این طرح )کاهش اشتغال نیروی کار سالمند بین 55-64ساله( نرخ 
اما باوجوداینکه طرح افزایش شغل به عنوان طرح بازنشستگی  افزایش یافته است؛  بیکاری جوانان 
پیش ازموعد با هدف استخدام بیکاران به اجرا درآمده است، هیچ مدرک قطعی از حداقل جایگزینی 

بین نیروی کار جوان و سالمند وجود ندارد.

2-8. بلژیک
در کشور بلژیک نرخ اشتغال کلی از سال 2000 به بعد تا حدودی ثابت مانده است؛ با وجود این بازار 
کار بلژیک سیاست های مختلفی برای نیروی کار جوان و سالمند ارائه می دهد. در سال 2000، تنها 
یک نفر از چهار نفر خروجی 55 تا 64ساله در مقایسه با 2 نفر از 5 خروجی در سال 2011 استخدام 
شدند. این افزایش نرخ اشتغال در میان نیروی کار سالمند با کاهش نرخ اشتغال نیروی کار جوان )30 

1. Banks & et al.



112

درصد در سال 2000 به 26 درصد در سال 2011(، در تضاد شدید قرار دارد. ازاین رو یزم است بیان 
شود که در کشور بلژیک سطوح نهادی مختلفی مسئول آموزا و ارائۀ سیاست بازار کار هستند. به طور 
خاص، مسائل مربوط به آموزا در حوزۀ انجمن ها و مسائل مربوط به اشتغال و کارآموزی شغلی1 
)ازجمله کاریابی شغل( در حوزۀ مناطق هستند. یزم به ذکر است که در بلژیک مقامات فدرال، مسئول 
قوانین اشتغال، توافق نامه های کار عمومی2 و مزایای تأمین اجتماعی هستند. این موضوع می تواند در 

هنگام بحث در مورد نیروی کار جوان و سالمند بلژیک اهمیت داشته باشد.

در سال 2005، دولت فدرال، سالمندی جمعیت فعال3 را به عنوان یک چالش کلیدی سیاستی به 
رسمیت شناخت و پس از مذاکرات با شرکای اجتماعی دولت، پیمان همبستگی بین نسل ها را اجرا 
کرد. این پیمان اساساً شامل اقدامات سیاستی متعددی باهدف تشویق افراد سالمند به تداوم کار یا 
بازگشت به محل کار بود. با وجود این، به درخواست اتحادیه ها، اقدامات اشتغال جوانان نیز اضافه شد 

که عمدتاً شامل گسترا اقدامات موجود با تأکید بیشتر بر جوانان با مهارت پایین بود. 

بازار کار بلژیک، با هدف توسعۀ شغلی نیروی کار  فعالیت های چندگانۀ ترویج سالمندی فعال در 
سالمند همراه شد. طرح تنفس شغلی4 )از لحاظ زمانی( برای کاهش حجم کار در طول یک دورۀ 
مشخص در یک حرفۀ خاص معرفی شد. پس از انجام اصالحات، این طرح برای کسانی که سابقۀ کار 
بیش از پنج سال و حداقل دو سال با کارفرمای فعلی دارند، به کار گرفته شد. برای ترویج این سیستم 
در میان سالمندان، در هنگام استفاده از این طرح منافع بیشتری دریافت می کنند. عالوه بر این، نیروی 
کار 62ساله یا بیشتر و کسانی که حداقل 44 سال سابقۀ کار دارند، مستحق پرداخت اضافی مستمری5 
هستند که منجر به منافع بایتر مستمری می شود. کارفرمایان نیز توسط محرک های مالی تشویق 
شدند تا نیروی کار سالمند را استخدام و حفظ کنند؛ ازجمله کاهش سهم بیمه ای تأمین اجتماعی یا 

کاهش حق بیمۀ افرادی که در سن 50 سالگی یا بیشتر استخدام می شوند.

هدف دوم از این اقدامات کاهش خروجی های زودهنگام است. بسیاری از نیروی کار بلژیک قبل از 
سن بازنشستگی قانونی )65 سالگی در سال 2013( بازنشسته می شوند. به طوری که متوسط سن 
بازنشستگی در سال 2001 برابر با 58/4 و در سال 2010، 59/5 بود و نشان داد که بازنشستگی 

1. Vocational training
2. Collective labour agreements

3. سالمندی فعال )Active aging( اصطالحی است که برای توصیف حفظ رفاه ذهنی مثبت، سالمت جسمی، اجتماعی و روانی خوب 
 ،)WHO( و مشارکت مداوم فرد در خانواده، گروه همساالن و جامعه در طول فرایند سالمندی استفاده می شود. سازمان بهداشت جهانی
سالمندی فعال را به عنوان »فرآیند بهینه سازی فرصت ها برای سالمت، مشارکت و امنیت به منظور ارتقای کیفیت زندگی با افزایش سن 

افراد« تعریف می کند.
4. The career break scheme
5. Pension bonus
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پیش ازموعد در بازار کار بلژیک رایج است. از ژانویۀ 2013 حداقل سن بازنشستگی پیش ازموعد هرسال 
6 ماه افزایش یافت تا از 60 به 62 سالگی در سال 2016 رسید. افراد بعد از حداقل 35 سال سابقۀ کار 
دارای شرایط بازنشستگی پیش ازموعد هستند )سابقۀ کار در سال 2015 به 40 سال افزایش یافت(.

در بازار کار بلژیک نرخ بیکاری نیروی کار جوان با مهارت کم، بای گزارا شده است )کمیسیون 
اروپا، 2011( و به نظر می رسد که آنها با بیکاری مواجه خواهند شد. در نتیجه، چندین سیاست این 
جوانان را هدف قرار می دهد. برای  مثال، برنامه های کارآموزی در سیاست جوانان بلژیک مبنا هستند؛ 
به این دلیل که شکاف بین عرضۀ نیروی کار بدون تحصیالت دانشگاهی و تقاضای آن را در بازار کار 
کاهش می دهد. در پرتو استراتژی 2020 اروپا شرکت ها تشویق شده اند تا فرصت های کارآموزی برای 
جوانان را افزایش دهند. همچنین، برخی از فعالیت های آموزشی خود را برای جوانان بیکار با مهارت 
کم متمرکز نمایند. عالوه بر این، کمک های مالی برای پوشش بخشی از دستمزد معلمان در زمان 

فراهم کردن دسترسی جوانان به برنامه های کارآموزی در شرکت ها معرفی شده است.

در کنار برنامه های فوق یارانه هایی برای تشویق کارفرمایان به استخدام جوانان معرفی شده است. 
به خصوص برای نیروی کار جوان با مهارت کم، کارفرماها از یارانه هایی بهره می برند که هزینۀ دستمزد 
و همچنین، هزینه های غیرکارگری را کاهش می دهد. یکی از این اقدامات طرح برد - برد1 است 
که جامعۀ هدف آن، افراد با مهارت کم بیکار زیر 26 سال است. این طرح به معنی کاهش مالیات 
پرداختی کارفرما، افزایش استخدام و یارانۀ اشتغال برای نیروی کار جوان است )مؤسسۀ اقتصاد نیروی 

کار، 2013(.

به طورکلی بازار کار بلژیک با سیاست هایی برای هر دو گروه سنی جوان و سالمند همراه است. هم زمان 
با سالمندی جمعیت و نیاز به ایجاد فرصت های شغلی برای افراد سالمند، سیاست های موردنیاز در 
جهت افزایش اشتغال سالمندان بدون نگرانی از بابت کاهش فرصت های شغلی جوانان اجرا می شود. 
جوانان، سیاست های شغلی مربوط به خود را دارند و باتوجه به شرایط اقتصاد و بازار کار، این سیاست ها 

انتخاب و به اجرا گذاشته می شود.

2-9. ایتالیا
نرخ کلی اشتغال در ایتالیا از سال 2000 تا 2007، 5/3 درصد افزایش و تا سال 2011، 1/8 درصد 
کاهش یافت. نرخ اشتغال جوانان روند منفی را نسبت به کل دوره نشان می دهد، البته در دورۀ پس از 
بحران این نرخ منفی تر هم شد. از طرف دیگر، در اتحادیه اروپا تأثیر رکود اقتصادی به ویژه بر اشتغال 
نیروی کار جوان بسیار شدید بوده است. در مقابل، روند نرخ اشتغال در میان نیروی کار سالمند به طور 

1. Win-Win plan
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مداوم در دهۀ گذشته افزایش  یافته و مثبت 6/5 درصد بین سال های 2000 تا 2007 و مثبت 4/1 
درصد بین سال های 2007 تا 2011 را ثبت کرده است. این پویایی نشان می دهد که زندگی کاری 

طوینی تر شده و اصالحات بازنشستگی اخیر الزامات جهت بازنشستگی را افزایش داده است.

سیاست های بازار کار و قانون گذاری در ایتالیا تأثیر روشنی بر شرایط اشتغال نیروی کار جوان و سالمند 
دارند. به طوری که قوانین حمایتی اشتغال1 و هزینه های عمومی بای که در سیاست های فعال بازار کار2 
قرار دارند، فرصت های شغلی پایینی را ایجاد کرده اند. سیاست های حمایتی اشتغال و فعال بازار کار، 
اثرات متفاوتی بر بخش های جوان و سالمند جمعیت فعال دارند. سیاست های حمایتی اشتغال منجر 
به افزایش هزینه های اخراج و کاهش احتمال اخراج نیروی کار شده و نرخ اشتغال در بخش سالمند را 
افزایش می دهد. تأثیر این سیاست بر نیروی کار جوان منفی است. بدین صورت که افزایش هزینه های 
استخدام شرکت ها فرصت های شغلی را برای نیروی کار جوان کمتر می کند؛ در مقابل، نسل جوان از 
سیاست های فعال بازار کار سود می برد که در درجۀ اول هدف آن ایجاد فرصت های شغلی جدید برای 
نیروی کار بیکار است. اما نیروی کار سالمند از افزایش هزینه های عمومی برای سیاست هایی مانند 

ایجاد شغل مستقیم، آموزا و مشوق های استارتاپ سود نمی برند.

بازار کار ایتالیا در حال حاضر شکاف قوی بین نیروی کار سالمند و جوان از نظر نوع قرارداد، تأمین 
اجتماعی و دستمزدهای ورودی دارد. نیروی کار سالمند به طور معمول تحت حمایت قوانین هستند؛ 
درحالی که نیروی کار جوان به طور کامل فاقد حمایت و مزایایی در زمان بیکاری هستند. قرارداد با 
دورۀ معین، شیوع بیشتری در بین کارگران جوان دارند، به خصوص زمانی که بدون توجه به سطوح 
تحصیلی وارد بازار کار می شوند. بحران اقتصادی و بدهی ایتالیا در سال های اخیر هم نابرابری های 
نسلی در بازار کار را تشدید کرده است. از طرفی نیروی کار سالمند به دلیل اصالحات اخیر در سیستم 
بازنشستگی ایتالیا در بازار کار باقی می مانند؛ از طرف دیگر، نرخ بیکاری جوانان از سال 2009 به شدت 
افزایش یافته است. در این زمینه، مناقشات بالقوه نسلی بین نیروی کار باسابقه )با قراردادهای بیش 
از حد حمایت شده و صالحیت های پایین و مهارت های منسوخ شده( و نیروی کار جوان )با تحصیالت 

بای و شایستگی بای که تالا می کنند وارد بازار کار شوند( وجود دارد.

یک مثال مرتبط از بده بستان جدی که توسط بسیاری از شرکت های ایتالیایی صورت می گیرد، توسط 
وضعیت متناقض در بانک اینتسا سان پائولو3 نشان داده شده است. اصالح سیستم مستمری 2012، 
حداقل شرایط یزم جهت دستیابی به بازنشستگی را افزایش داده و برنامۀ قبلی این بانک را برای 

1. Employment Protection legislation (EPL)
2. Active Labour Market Policies (ALMPs)
3. Intesa San Paolo
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کاهش کارکنان خود در سال 2013 از طریق بازنشستگی پیش از موعد نیروی کار سالمند لغو کرد. 
راه حلی که توسط بانک پیشنهاد شد این بود که نیروی کار خود را از طریق استخدام نیروی کار جوان 
با قراردادهای کارآموزی جایگزین نکند. این تصمیم منجر به مخالفت شدید نیروی کار و اتحادیه ها 
شد و بانک را وادار به اتخاذ یک راه حل متفاوت بر اساس کاهش زمان کار نیروی کار سالمند کرد و 
اهداف شرکت طی سال های 2013 تا 2015 را به تعویق انداخت. این مورد تنها یک نمونه از تنش های 
بالقوه در شرایط اشتغال نیروی کار جوان و سالمند و نمایانگر وضعیت ملی است. علی رغم افزایش 
شدید جمعیت سالمندان در دهۀ گذشته، اعمال سیاست های سالمندی فعال و سیاست های مربوط 
به اشتغال، ازجمله حوزه های نسبی جدیدی از مداخالت دولت در ایتالیا است. اکثر مداخالت به سود 
استخدام نیروی کار سالمند در سطح منطقه ای یا استانی در چارچوب برنامه های عملیاتی صندوق 

اجتماعی اروپا1 اجراشده است.

به طور خالصه در ایتالیا دو نوع از مداخالت به منظور اصالح بازار کار ارائه می شوند: نخست روی یادگیری 
مادام العمر و آموزا برای نیروی کار شاغل سالمند متمرکز است و انگیزه ای برای شرکت هایی که 
نیروی کار باسابقۀ خود را آموزا می دهند، ایجاد می کند. درحالی که نوع دوم فعالیت های مرتبط 
پیشنهاد  و  تقاضا  و  تعادل میان عرضه  به طور عمده مسئول  اشتغال عمومی2 است که  با خدمات 
کار از طریق آموزا، مشاوره و کاریابی است. در ادامه به چند نمونه از اقدامات صورت گرفته ذیل 

سیاست های فوق پرداخته می شود.

در برنامۀ عملیاتی صندوق اجتماعی اروپا در منطقه اومبریا3 طی سال های 2007-2013 نشان  داده  شد 
که آموزا و اشتغال نیروی کار سالمند با 600000 یورو تأمین مالی می شود. این مداخله با دو روا 
و دوم مشوق های  کار سالمند  نیروی  اشتغال  و  آموزشی  ترویج خدمات  است: نخست  انجام شده 
اقتصادی به شرکت هایی که نیروی کار 45 ساله یا بیشتر را به کار می گیرند )7500 یورو برای هر 

نیروی کار استخدام شده بایتر از 45 سال(.

برخی تجربیات نوآورانه نیز می توانند در سطح استان مشاهده شوند. مثاًل در سال 2009 میالن، پروژه 
ارتقای حرفه4 را تأمین مالی کرد و خدمات مشاوره ای را برای نیروی کار بیکار 40ساله یا بایتر که 
در استخدام قبلی خود در سمت های مدیریتی شرکت داشتند، ارائه کرد. طرح »زنان بایی40 سال: 
باتجربه و حرفه ای« که توسط ایالت بیه ی5 به کار گرفته شد، نشان دهندۀ یک پروژۀ نوآورانۀ دیگر 

1. European Social Fund (ESF)
2. Public Employment Services
3. Umbria
4. High Professionalism (Alte Professionalita)
5. Biella



116

است که باهدف ارتقای مهارت زنان بیکار بایی 40ساله که به دلیل سن و جنس خود در معرض خطر 
بیکاری هستند، اجرا شده است. در ادامه دو نمونه از اقداماتی که جامعۀ هدف آن هر دو نیروی کار 

جوان و سالمند می باشد، توضیح داده می شود.

اولین پروژۀ اجراشده قرارداد نسل1 است. این پروژه در اکتبر 2012 معرفی شد و توسط وزیر کار و 
سیاست های اجتماعی باهدف افزایش اشتغال جوانان اجرا شده است و سالمندی فعال2 را برای نیروی 
کار سالمند اشاعه می دهد. درواقع، این پروژه امکان قرارداد نسلی را ایجاد می کند که توافق نامۀ آن 
بین پنج طرف منعقد می شود: دولت های محلی )مناطق یا استان ها(، مؤسسۀ تأمین اجتماعی ملی3، 

شرکت ها، نیروی کار سالمند و نیروی کار جوان. 

به دنبال این قرارداد، نیروی کار جوان در ازای کاهش ساعات کاری نیروی کار نزدیک به بازنشستگی، 
تراز اشتغال شرکت ها  به طوری که  یا دورۀ کارآموزی استخدام می شود؛  قرارداد دورۀ معین  با یک 
باید مثبت باشد. این مکانیسم به شرکت ها اجازه می دهد تا وضعیت نیروی انسانی خود را بدون 
کاهش قابلیت و تخصص موردنیاز شرکت بهبود بخشند. دولت های محلی نقشی کلیدی در زمینۀ این 
سیاست، بازی می کنند و مسئول جبران حق بیمۀ کاهش یافته توسط نیروی کار سالمند هستند که 
ناشی از کاهش ساعات کاری است. پروژۀ دوم کارآموزی و صنعتگری صنایع دستی4 است که در طول 
سال های 2007 تا 2013 تأمین مالی شد. جامعۀ هدف، جوانان بیکار 15 تا 35 سال هستند و هدف از 
این پروژه ترویج گردا نسلی5 در بخش هنرهای دستی و حرفه های هنری است. در پروژۀ کارآموزی و 
صنعتگری صنایع دستی، گردا نسلی با تسهیل و انگیزه دادن به انتقال مالکیت شرکت از کارآفرینان 
بزرگ تر از 55 سال به کارآفرینان جوان 18 تا 35 سال انجام می شود. این اقدام هم فعالیت های 
توانایی و  انتقال  برای  را  کارآفرینانه را در بین نسل های جوان ترویج می کند و هم شرایط خوبی 

تخصص های نسل قبلی به کارآفرینان جوان نیز فراهم می کند )مؤسسۀ اقتصاد نیروی کار، 2013(.

در جدول زیر به جمع بندی عملکرد کشورهای منتخب در خصوص سیاست هایی که اتخاذ کرده اند و 
نتایج حاصله پرداخته شده است.

1. Generation Contract
2. Active aging 
3. The national social security authority
4. Apprenticeship and Vocation Crafts Artisan (Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale)
5. Promote the generational turnover
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جدول 1. مطالعات تطبیقی کشورهای منتخب

ف
نتیجهسیاستسال کشورردی

ان1
آلم

1972

- امکان بازنشستگی پیش ازموعد همراه با مزایایی 
برابر با مزایای بازنشستگی عادی؛ 

با  بازنشستگی  تعویق  از  حاصل  منافع  افزایش   -
افزایش حدود 2/2 درصد در سال

خروج  برای  کار  نیروی  انگیزۀ  افزایش   -
زودهنگام کاهش 17 درصدی نرخ اشتغال 

55 تا 64ساله
- کاهش نرخ اشتغال جوانان

1998

- اصالحات مقدماتی مزایا بر مبنای دستمزدهای 
خالص؛

- کاهش انگیزه های بازنشستگی پیش از موعد در 
سیستم مستمری و بیمۀ بیکاری

برای  کار  بازار  از  خروج  انگیزۀ  کاهش   -
سالمندان

بدون تأثیر بر اشتغال جوانان؛
- افزایش نسبت نیروی کار سالمند به کل 

جمعیت

سه2
فران

دهه 
1970

و
سال

1983 

بیشتر  مزایایی  و  تضمین شده  درآمد  اصالحات   -
برای افراد 60ساله که شغلشان را از دست  داده اند. 

)اصالحاتی در جهت بازنشستگی پیش ازموعد(
- کاهش سن بازنشستگی عادی در سال 1983 )از 

65 سالگی به 60سالگی(

- کاهش نرخ اشتغال جوانان و سالمندان

1993

- افزایش سابقۀ کار موردنیاز برای بازنشستگی با 
حقوق کامل؛

نرخ  محاسبۀ  قوانین  سخت گیرانه ترشدن   -
جایگزینی مزایا

- افزایش اشتغال سالمندان و جوانان

رک3
ما

دان

1979

- در نظر گرفتن سن بازنشستگی 60 سال به جای 
65 سال؛

که  جوانی  افراد  به  ازکارافتادگی  حقوق  اعطای   -
توانایی آن ها کاهش یافته است.

- پایین بودن هزینه اخراج و بای بودن مزایای بیکاری

- کاهش 23 درصدی نرخ اشتغال مردان 
نرخ  افزایش 4 درصدی  و  تا 65 سال   61

بیکاری جوانان 20 تا 24 سال؛
کاهش  از  ناشی  بای  هزینه های  ایجاد   -
سیاست  لغو  و  سالمند  کار  نیروی 

بازنشستگی پیش ازموعد

2012

جوانان  دسترسی  کاهش  جهت  در  اقداماتی   -
کاهش  و  ازکارافتادگی  از  حاصل  بازنشستگی  به 
)حذف  پیش ازموعد  بازنشستگی  انگیزه های 

دسترسی مزایا برای افراد زیر 40 سال(؛
- آموزا افراد جوان ازکارافتاده برای ارتقای مشارکت 

آنها در بازار کار

سالمندان  و  جوانان  شغل  افزایش   -
به وسیلۀ اجرای سیاست های مرتبط با نوع 

شغل آنها
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ف
نتیجهسیاستسال کشورردی

ادا4
کان

 1984
تا

1987

- تشویق سالمندان به خروج از بازار کار و دریافت 
مزایا در سن 60سالگی

- کاهش نرخ مشارکت نیروی کار،
- عدم وجود رابطۀ جایگزینی بین اشتغال 

جوانان و سالمندان

دهۀ 
 1990

و
 دهۀ 
2000

پایداری  به منظور  کانادا  مستمری  برنامۀ  اجرای   -
مالی بلندمدت در سیستم تأمین اجتماعی؛

- رونق اقتصادی کانادا در سال 2000

- روند صعودی نرخ مشارکت سالمندان و 
جوانان از 1996

بیکاری  نرخ  بین  منفی  رابطۀ  وجود   -
جوانان و اشتغال سالمندان

اقتصادی و دوران رونق و  ادوار  اهمیت   -
رکود بر نرخ بیکاری

پن5
ژا

2001
و

2006

- قانون اصالحات مستمری در سال 2001؛ 
- بازبینی اشتغال سالمندان در سال 2006؛

)افزایش سن بازنشستگی اجباری تا سن صالحیت 
دریافت کامل مستمری، لغو بازنشستگی اجباری، 

تنظیم قرارداد اشتغال مجدد(

- عدم وجود جانشینی نیروی کار سالمند 
)باتوجه به  جوان  تمام وقت  کار  نیروی  و 

پیری جمعیت(؛ 
- وجود اثر ضعیف جانشینی برای کارگران 
نیمه وقت زن به ویژه برای سال های بعد از 

قانون بازبینی

وئد6
س

دهه 
1930
و 

دهه 
1990

- اعطای یارانه به کارفرمایان برای تأمین مستمری 
نیروی کار بایی 65 سال

در دهه 1930  کار جوان  نیروی  ایده جایگزینی   -
یارانه  کارفرمایان  به  باید  دولت  ایده،  این  )طبق 
پرداخت کند تا مستمری نیروی کار بایی 65 سال 

تأمین شود.(؛ 
همه  برای  مکمل  مستمری های  –پیشنهاد 
کارمندان بخش خصوصی، با هدف کاهش بیکاری 

در بین نیروی کار جوان در سال 1935؛
میان  در  نسلی  انتقال  مقرری  برنامۀ  اجرای   -
و  بازار در سال 1998  فعال  برنامه های  از  بسیاری 
بیکاری  مزایای  با  کار  نیروی  بازنشستگی  امکان 

به ازای استخدام یک فرد بیکار 20 تا 35ساله

- عدم وجود ارتباط آشکار بین مشارکت 
سالمندان و نرخ بیکاری جوانان )احتمال 
رکود  از  ناشی  جوانان  بیکاری  که  دارد 

اقتصادی باشد نه مشارکت سالمندان(؛
اثر  سالمند  کار  نیروی  مشارکت   -  
برون رانی بر شغل یابی جوانان دارد و منجر 
به نرخ بیکاری بایتر می شود. این رابطه را 
می توان بیشتر به نمونۀ زنان نسبت داد؛ 
داده های  اساس  بر  که صرفاً  مدلی  چون 
مردان انجام شده است، عکس این نتیجه 
)دوران رکودی دهه های  نشان می دهد.  را 

1930 و 1990(

7

ان
ست

نگل
اوایل ا

دهه 
1980

هدف  با  موعد  از  پیش  بازنشستگی  -اصالحات 
کاهش بیکاری جوانان 

سن  از  سال  یک  )کاهش  شغل  افزایش  طرح   -
بازنشستگی دولتی(

- کاهش اشتغال سالمندان؛
از جایگزینی  - عدم وجود مدرک قطعی 
نیروی کار جوان و سالمند )با استفاده از 
طرح کاهش اشتغال افراد 55-64ساله، نرخ 

بیکاری جوانان افزایش یافته است.(

ادامۀ جدول 1.
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ف
نتیجهسیاستسال کشورردی

ک8
لژی

2005ب
تا

2020

با  فعال  سالمندی  ترویج  چندگانه  فعالیت های   -
هدف توسعه شغلی سالمندان

با هدف  - اجرای پیمان همبستگی بین نسل ها 
تشویق افراد سالمند به تداوم کار

در  کار  حجم  کاهش  برای  شغلی  تنفس  طرح   -
طول یک دوره مشخص

- تشویق کارفرمایان توسط محرک های مالی برای 
استخدام نیروی کار سالمند از طریق کاهش سهم 
بیمه ای تأمین اجتماعی، کاهش حق بیمه افرادی 
که در سن 50 سالگی یا بیشتر استخدام می شوند 

و یارانه هایی برای استخدام جوانان
با  جوانان  اشتغال  بر  موجود  اقدامات  گسترا   -
مهارت پایین و افزایش فرصت های کارآموزی برای 

جوانان
- اجرای طرح برد - برد برای افراد غیرماهر بیکار 

زیر 26 سال

- جوانان و سالمندان سیاست های شغلی 
ایجاد  به  باید  و  دارند  را  خود  به  مربوط 
فرصت های شغلی جدید برای نیروی کار 

بیکار در هر گروه سنی پرداخت.

لیا9
یتا

2000ا
تا

2012

- سیاست های حمایتی اشتغال؛
- سیاست های فعال بازار کار؛

- ایجاد شکاف قوی بین نیروی کار سالمند و جوان 
از نظر نوع قرارداد، تأمین اجتماعی و دستمزدهای 

ورودی؛
اصالح  طریق  از  بازنشستگی  سخت ترکردن   -
بازنشستگی  برنامۀ  لغو  و  مستمری  سیستم 

پیش ازموعد در سال 2012؛
کار  نیروی  اشتغال  و  آموزشی  خدمات  ترویج   -

سالمند؛
تشویق شرکت هایی با استخدام نیروی کار 45ساله 

یا بیشتر؛
ارتقای  با هدف  سال  بایی 40  زنان  انجام طرح   -

مهارت زنان بایی 40 سال
- اجرای قرارداد نسل باهدف افزایش اشتغال جوانان 

در سال 2012؛
به  صنایع دستی  صنعتگری  و  کارآموزی  پروژۀ   -
هدف انتقال تخصص های نسل قبلی به کارآفرینان 

جوان طی سال های 2007 تا 2013

نرخ  افزایش  و  اخراج  هزینۀ  افزایش   -
اشتغال سالمندان و کم کردن فرصت های 

شغلی برای جوانان؛
- ایجاد فرصت شغلی جدی برای نیروی 

کار بیکار
- عدم تأثیر افزایش نرخ اشتغال سالمندان 

بر نرخ اشتغال جوانان؛
برای  جدید  شغلی  فرصت های  ایجاد   -

نیروی کار جوان
- ارتقای وضعیت نیروی انسانی شرکت با 

قرارداد نسل؛
بین  در  کارآفرینانه  فعالیت های  ترویج   -
نسل های جوان و ایجاد شرایط خوب برای 
انتقال توانایی و تخصص های نسل قبلی 

به کارآفرینان جوان؛1 
با  مرتبط  شغلی  سیاست های  اجرای   -

گروه جوانان و یا سالمندان

منبع: یافته های تحقیق حاضر

ادامۀ جدول 1.
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 3. جمع بندی و نتیجه گیری
با وجود بهبود اقتصاد جهانی، بحث وضعیت اشتغال و بیکاری در میان گروه های سنی مختلف به ویژه 
دو گروه جوانان و سالمندان، همواره یکی از دغدغه های مطرح شده در جوامع است و سیاست مداران 

را به اقداماتی در جهت کاهش نرخ بیکاری واداشته است. 

می کنند؛  اتخاذ  را  مختلفی  سیاست های  موجود  شرایط  باتوجه به  و  مختلف  زمان های  در  جوامع 
چراکه در طی زمان های مختلف دیدگاه های متفاوتی در خصوص بازار کار وجود دارد. سیاست های 
بازنشستگی پیش ازموعد یکی از سیاست های اجراشده در اکثر کشورهاست و اغلب فرض اصلی آن، 
اروپایی  اساس تجربیات کشورهای  بر  بازنشستگی سالمندان است.  از طریق  افزایش شغل جوانان 
این  آلمان در سال 1972(، کارایی  )انگلیس در سال 1980، سوئد در دهه های 1930 و 1990، 
سیاست در خصوص افزایش اشتغال جوانان، همچنان پرسش برانگیز است. کشورهایی مانند آلمان 
و فرانسه معتقدند که خروج نیروی کار سالمند از بازار کار، کاهش نرخ اشتغال جوانان را به همراه 
داشته است. درحالی که در دانمارک با کاهش 23 درصدی نرخ اشتغال سالمندان، نرخ اشتغال جوانان 
4 درصد افزایش داشته است و نتایج انگلستان نشان از رابطه مثبت بین نرخ اشتغال سالمندان و نرخ 
بیکاری جوانان دارد؛ درحالی که انگلستان معتقد است هیچ مدرک قطعی از کم ترین میزان جایگزینی 

بین نیروی کار جوان و سالمند وجود ندارد. 

در برخی از کشورها مانند بلژیک، دانمارک و ایتالیا بحث از ارتباط بین نیروی کار سالمند و جوان 
فراتر رفته است و بیان می کنند که هر گروه سنی سیاست های شغلی مربوط به خود را دارند و یزم 
است برای جوانان فرصت های شغلی جدیدی ایجاد شود. به عالوه اینکه کشورهایی مانند ایتالیا، کانادا، 
سوئد و ... ادوار اقتصادی را عوامل مؤثر بر اشتغال جوانان دانسته و معتقدند رونق اقتصادی می تواند 

نرخ بیکاری جوانان را افزایش دهد. 

باتوجه به اینکه تعداد مشاغل همیشه ثابت نیستند و لزوماً کارکنان جوان جایگزین کارکنان مسنی که 
بازنشسته می شوند، نخواهند شد و ممکن است مشاغلی که توسط کارکنان سالمند اداره می شدند، 
به شکل منطقی و یا به دلیل ورود تکنولوژی های جدید از بین بروند. از طرفی، باتوجه به کاهش مداوم 
باروری و افزایش امید به زندگی، جوامع با روند سریع پیری جمعیت مواجه شده اند و به تبع آن نیاز 
به اشتغال افراد سالمند نیز بیشتر می شود و می تواند صندوق های بازنشستگی را با چالش های جدی 

مواجه کند. 

به عبارت دیگر، شرایط کشورها دائماً در حال تغییر است و نگاهی یک جانبه به مسئلۀ بیکاری جوانان 
می تواند مشکالت بازار کار را افزایش دهد؛ بنابراین در اکثر کشورها به تدریج طرح های بازنشستگی 
پیش ازموعد لغو شدند و برای ایجاد توازن بین نیروی کار جوان و سالمند، سیاست های جدیدی را اجرا 
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کردند؛ بنابراین باید باتوجه به شرایط موجود، بهترین سیاست ها انتخاب و اجرا شوند؛ چنانچه کشوری 
به سمت پیری جمعیت در حال حرکت است، یزم است در جهت افزایش سن بازنشستگی برخی از 
شغل ها برنامه ریزیی انجام دهند و در راستای افزایش اشتغال جوانان، از عوامل دیگری که در جهت 

این هدف ما را یاری می کند، بهره گیرد.
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