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چکیده
راهکارهــای متعــددی بــرای افزایــش رشــد اقتصــادی کشــورها توســط اقتصاددانــان مطــرح شــده
کــه یکــی از ایــن راهکارهــا افزایــش خدمــات تأمیناجتماعــی بــه نیــروی کار کشــور و در نتیجــه افزایــش
بهــرهوری و طبیعتـاً افزایــش هزینههــای ســازمانهای متولــی ایــن امــر اســت .هــدف اصلــی در ایــن مقالــه
یافتــن رابطــه علیــت کوتاهمــدت و بلندمــدت و بررســی رابطــه بیــن مخــارج ســازمان تأمیناجتماعــی و
رشــد اقتصــادی بــرای ایــران طــی دوره 1340 -1390اســت .شــاخصهای اســتفاده شــده در ایــن تحقیــق،
مخــارج کل ســاالنه ســازمان تأمیناجتماعــی ،تعــداد بیمهشــدگان اصلــی ایــن ســازمان ،و متغیــر رشــد
تولیــد ناخالــص داخلــی بــه عنــوان شــاخصی بــرای رشــد اقتصــادی ایــران میباشــد .نتیجــه آزمــون علیــت
هیســائو حاکــی از وجــود رابطــه علیــت یــک طرفــه از متغیــر رشــد اقتصــادی بــه ســمت متغیــر مخــارج
ســاالنه ســازمان تأمیناجتماعــی در کوتاهمــدت اســت .در حالــی کــه عکــس ایــن رابطــه صــادق نیســت.
یعنــی در کوتاهمــدت هیــچ رابطــه علیتــی از مخــارج ســازمان بــه رشــد اقتصــادی وجــود نــدارد .بــرای تعییــن
وجــود رابطــه بلندمــدت بیــن متغیرهــای مذکــور از آزمــون هــم انباشــتگی جوهانســن -جوسیلســیوس
اســتفاده شــده اســت .ایــن آزمــون وجــود رابطــه بلندمــدت بیــن مخــارج ســازمان و رشــد اقتصــادی را تأییــد
میکنــد .مــدل  ECMنیــز حاکــی از وجــود رابطــه همگرایــی بیــن رشــد اقتصــادی و مخــارج ســازمان اســت
کــه ضریــب بــردار همگرایــی  -./185اســت.
کلمات کلیدی :سازمان تأمیناجتماعی ،رشد اقتصادی ،علیت هیسائو ،هم انباشتگی
 -۱مقدمه
در خصــوص بیــان مســئله تحقیــق الزم اســت کــه بــا مفهــوم تأمیناجتماعــی آشــنا شــویم.
تأمیناجتماعــی از دو کلمــه تأمیــن و اجتماعــی تشــکیل شــدهاســت .کلمــه تأمیــن بــه مفهــوم حمایــت در
مقابــل خطرهــا و ریسـکها تعریــف شــده و کلمــه اجتماعــی رابطــه آن را بــا جامعــه از ابعــاد ســنتی ،تاریخــی
 .1دانشجوی دکترای اقتصاد سالمت دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول) و کارشناس ادارهکل بودجه و تشکیالت
 .2کارشناس ارشد مدیریت دولتی و رییس گروه نظارت و ارزشیابی مدیران کل امور استانها
 . 3کارشناس ارشد مدیریت دولتی و کارشناس درآمد سازمان تأمیناجتماعی شعبه خوی
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و جغرافیایــی نشــان میدهــد .مقاولــه نامــه شــماره  102ســازمان بینالمللــی کار ،تأمیناجتماعــی را بــه
ایــن صــورت تعریــف کردهاســت:
یهای اجتماعــی و اقتصــادی
«تأمیناجتماعــی بــه منزلــه حمایتــی اســت کــه جامعــه در قبــال پریشــان 
پدیــد آمــده بــه واســطه قطــع یــا کاهــش شــدید درآمــد افــراد بــر اثــر بیــکاری ،بیمــاری ،بــارداری ،از کار

افتادگــی ،ســالمندی ،فــوت و همچنیــن افزایــش هزین ههــای درمــان و نگهــداری خانــواده (عائلهمنــدی)
بــه اعضــای خــود ارائــه میدهــد» (مؤسســه عالــی پژوهــش تأمیناجتماعــی .)1378 ،در ایــران مطابــق بــا
قانــون مصــوب ســال  1383نظــام جامــع رفــاه و تأمیناجتماعــی را میتــوان بطــور کلــی بــه ســه حــوزه
اصلــی طبقهبنــدی کــرد و ســپس ســازمانها و مؤسســات مربــوط بــه هــر گــروه را مــورد بررســی قــرار داد.
ایــن ســه گــروه عبارتنــد از :نظــام بیمـهای ،نظــام حمایتــی و نظــام امــدادی.
نظــام بیمـهای ،شــاغلین جامعــه را از طریــق مشــارکت مالــی بیمـ ه شــده ،کارفرمــا و دولت تحت پوشــش
قــرار میدهــد و هــدف عمــده آن حمایــت از اشــتغال ،رفــع موانــع تولیــد و تأمیــن رفــاه افــراد شــاغل در
مراکــز مشــمول نظــام اســت .مهمتریــن موسســات فعــال در ایــن بخــش ،ســازمان تأمیناجتماعــی و صنــدوق
بازنشســتگی کشــوری هســتند .ســازمان تأمیناجتماعــی بــا داشــتن  13میلیــون بیمهشــده اصلــی و در
مجمــوع بــا تحــت پوشــش قــرار دادن بیــش از  40میلیــون نفــر بزرگتریــن صنــدوق بیمـهای کشــور بــوده و
موضــوع ایــن مقالــه اســت .تأمیناجتماعــی در حقیقــت افزایــش رفــاه اقتصــادی اســت و امنیــت اقتصــادی
انســان را بــه عنــوان محــور توســعه مــد نظــر قــرار داده و از ایــن طریــق ،رشــد و توســعه اقتصــادی –
اجتماعــی را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .از طــرف دیگــر ،تأمیناجتماعــی تحــت تأثیــر ســطح توســعه قــرار
دارد .بــه ایــن معنــی کــه در مراحــل اولیــه توســعه ،آنجــا کــه توانایــی تحمــل هزینههــای تأمیناجتماعــی
وجــود نــدارد ،ایــن قبیــل هزینههــا اگــر از نقطــه نظــر جریــان رشــد اقتصــادی دارای اثــرات منفــی نباشــد
آثــار مثبــت آن مســلماً بســیار ناچیــز اســت .از ایــن نظــر بیــن رشــد از طریــق افزایــش تــوان تولیــدی و
سیاس ـتهای تأمیناجتماعــی هــر کشــور رابطــه مســتقیمی وجــود دارد .ایــن وابســتگی دو جانبــه ایجــاب
میکنــد کــه میــان سیاس ـتهای کالن اقتصــادی از یــک ســو و تأمیناجتماعــی از ســوی دیگــر هماهنگــی
پایــدار و مســتمر ایجــاد شــود (نیکوپــور و ریاضــی .)1383 ،بــا توجــه بــه اینکــه درک رابطــه بیــن ایــن دو
متغیــر ،دولــت را در انجــام سیاسـتهای مناســب یــاری میدهــد بررســی رابطــه علّــی بیــن مخــارج ســازمان
تأمیناجتماعــی و رشــد اقتصــادی ایــران ضــروری بــه نظــر میرســد.
بیمههــای تأمیناجتماعــی نفــش بســیار مهمــی در تأمیــن امنیــت اقتصــادی جوامــع بــر عهــده دارنــد.
هــر گونــه تحــول و توســعه اقتصــادی ســطح تأمیــن نیازمندیهــای جامعــه را ارتقــا میدهــد و از طــرف
دیگــر ،برنامههــای تأمیناجتماعــی نیــز بــا تأمیــن ســامت ،بهداشــت و امنیــت روانــی افــراد ،قابلیتهــای
انســان را بــه عنــوان عامــل توســعه اقتصــادی افزایــش میدهــد امــا از آنجــا کــه توســعه اقتصــادی دارای
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عوامــل متعــددی اســت و بــر اســاس برخــی دیدگاههــا ،هزینههــای دولتهــا در بخــش تأمیناجتماعــی
جوامــع و بهبــود کیفیــت ســرمایه انســانی جامعــه مهمتریــن عامــل آن به شــمار مـیرود و ممکن اســت میان
هزینههــای تأمیناجتماعــی و رشــد اقتصــادی کشــور رابطــه مســتقیمی وجــود داشــته باشــد ،ایــن بحــث
مهــم بــه وجــود میآیــد کــه آیــا بایــد رشــد و توســعه اقتصــادی را الزمــه تأمیناجتماعــی تلقــی کــرد یــا

آن گونــه کــه در تعالیــم اســامی نیــز مطــرح شــده اســت ،بایــد تأمیناجتماعــی را مقــدم دانســته و توســعه
اقتصــادی را از ایــن مســیر دنبــال کــرد؟ رشــد اقتصــادی در یــک کشــور ناشــی از عملکــرد متغیرهــای
اقتصــادی و اجتماعــی در آن کشــور اســت کــه برآینــد عملکــرد ایــن متغیرهــا منجــر بــه رشــد اقتصــادی
در یــک کشــور میشــود .لــذا بــه منظــور بررســی تأثیــر رشــد اقتصــادی بــر هزینههــای تأمیناجتماعــی
نیــز شــاخصهایی نظیــر رونــق کســب و کار ،وضعیــت اشــتغال و بیــکاری مــورد بررســی قــرار میگیرنــد.
زمانــی کــه در یــک کشــور رشــد اقتصــادی کاهــش مییابــد بیــکاری در آن کشــور افزایــش خواهــد یافــت.
بیــکاری از یــک طــرف منابــع صنــدوق بیمــه بیــکاری ســازمان را کاهــش میدهــد و از طــرف دیگــر منجــر
بــه کاهــش بیمهشــده اصلــی و در نتیجــه افزایــش تعــداد مســتمریبگیران میشــود .تــورم بــر ســه محــور
اصلــی فعالیتهــای ســازمان تأمیناجتماعــی یعنــی ســرمایهگذاری بیمــه و درمــان تأثیرگــذار اســت .از
بعــد ســرمایهگذاری ،تــورم باعــث کاهــش نــرخ بــازده ســرمایه شــده و در نتیجــه ارزش واقعــی منابــع نقــدی
ســازمان را بشــدت کاهــش میدهــد .از بعــد بیمـهای بــه علــت اینکــه میــزان حداقــل دســتمزدها بــه انــدازه
نــرخ تــورم افزایــش نمییابــد ،ضمــن اینکــه ســازمان مکلــف اســت میــزان مســتمریها را متناســب بــا
تــورم افزایــش دهــد و ایــن امــر باعــث افزایــش مخــارج ســازمان خواهــد شــد .همچنیــن افزایــش تــورم باعث
افزایــش هزینههــای درمانــی و بالطبــع افزایــش هزینههــای ســازمان میشــود.
از ایــن منظــر ،بحــث در خصــوص رابطــه مخــارج تأمیناجتماعــی و رشــد اقتصــادی ضــرورت پیــدا
میکنــد و مســئله علیــت بیــن توســعه مخــارج تأمیناجتماعــی و رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی و چگونگــی
ایــن ارتبــاط در کانــون ایــن بحــث قــرار میگیــرد .هــدف ایــن پژوهــش ،تبییــن ایــن مســئله بــا اســتفاده از
دادههــای ســری زمانــی از ســال  ۱۳۴۰تــا  ۱۳90و بــا اســتفاده از تکنیکهــای اقتصادســنجی اســت.
هــدف مقالــه حاضــر ایــن اســت کــه رابطــه علّــی بیــن مخــارج ســازمان تأمیناجتماعــی و رشــد اقتصادی
ایــران را بــا اســتفاده از دادههــای ســری زمانــی از ســال  1340تــا ســال 1390بــه کمــک تکنیکهــای
پیشــرفته اقتصــاد ســنجی مــورد بررســی قــرار دهــد .بــر اســاس ســازماندهی مقالــه در قســمت اول مقدمــه
مطــرح شــده اســت .در بخــش دوم مبانــی نظــری و پیشــینه تجربــی ارائــه شــده اســت .در قســمت ســوم بــه
روش شناســی و مــدل تحقیــق اشــاره شــده اســت .در بخــش چهــارم جمعبنــدی یافتههــای پژوهــش ارائــه
شــده اســت .در بخــش پنجــم بــه ارائــه نتیجهگیــری و پیشــنهادات اشــاره شــده و در نهایــت بخــش ششــم
بــه منابــع اختصــاص داده شــده اســت.
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 .۲پیشینه پژوهش
 -1-2مبانی نظری
نظریــات متعــددی در خصــوص رابطــه بیــن مخــارج تأمیناجتماعــی و رشــد اقتصــادی کشــورها وجــود
دارد .بــه نظــر اقتصاددانــان نئولیبــرال در نظریــه دولــت رفــاه ،نظــام تأمیناجتماعی در ســطح اقتصــاد کالن به
عنــوان عاملــی هزینــه ســاز ،تجملــی و ضــد اقتصــادی تلقــی میشــود و عمـ ً
ا موجــب افزایــش قیمــت تمــام
شــده کاالهــا و خدمــات ،کاهــش پسانــداز و ســرمایهگذاری در جامعــه شــده و از ایــن طریــق بــار مالــی
قابــل توجهــی بــه اقتصــاد ملــی تحمیــل میکنــد .ایــن فراینــد باعــث میشــود دولتهــا در جهــت تأمیــن
منابــع مالــی مــورد نظــر ،از یــک ســو نــرخ مالیاتهــا یــا اســتقراض در بازارهــای مالــی را افزایــش دهنــد
و از ســوی دیگــر بــه افزایــش نــرخ حــق بیمــه مبــادرت ورزنــد و بــه ایــن ترتیــب تــوان خریــد نیروهــای
شــاغل ،بخصــوص تــوان رقابتــی بنگاههــای اقتصــادی کاهــش و در نتیجــه رونــد بیــکاری و ورشکســتگی
در جامعــه شــدت مییابــد و بالطبــع تــوان تولیــدی و توســعه اقتصــادی – اجتماعــی کاهــش مییابــد .در

مقابــل اقتصــاد دانــان کالســیک معتقدانــد کــه نظــام تأمیناجتماعــی میتوانــد باعــث افزایــش بهــرهوری و
تــوان تولیــدی شــود و احســاس امنیــت اقتصــادی و اجتماعــی در تمایــل انســان بــه کار تأثیــر بســزایی دارد
(زارع و اســدی .)1390 ،نظــام تأمیناجتماعــی بــا رشــد اقتصــادی ارتبــاط متقابلــی دارد .بــا توجــه بــه اینکــه
افــراد در مــورد درآمدهــای آتــی خــود بــا نااطمینانــی مواجــه هســتند .ایــن نااطمینانــی باعــث میشــود
افــراد نااطمینانیهــای آتــی و ریس ـکهای مربــوط بــه درآمدهــای آتــی خــود را کاهــش دهنــد .از ســوی
دیگــر افــراد نهتنهــا از درآمدهــای حــال ،بلکــه از درآمدهــای آینــده مطلوبیــت کســب میکننــد .از ایــن
نظــر ارتبــاط متقابلــی میــان رشــد اقتصــادی ،رفــاه افــراد و اشــتغال آنــان ایجــاد میشــود .در ایــن زمینــه
لــوکاس ( )1988ارتبــاط میــان ســرمایه انســانی و رشــد اقتصــادی و مخــارج تأمیناجتماعــی را بــه صــورت
مدلهــای بیننســلی تحلیــل کــرده اســت .بــه اعتقــاد وی ،نظــام تأمیناجتماعــی متراکــم همــراه بــا رشــد
اقتصــادی بــاال در یــک فضــای رقابتــی بســیار مؤثــر عمــل میکنــد ،زیــرا در ایــن نظــام بــا ســرمایهای کــه از
درآمــد مالیــات بــر نیــروی کار بــه دســت میآیــد رشــد اقتصــادی افزایــش مییابــد .افــزون بــر ایــن ،مالیاتــی
کــه دولــت از دســتمزد نیــروی کار دریافــت میکنــد بــرای ســرمایهگذاری در برنامههــای تأمیناجتماعــی
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد و بــه شــکل متقابــل ،افــراد در ســنین بازنشســتگی و دورانــی کــه از نظــر
کاری فعــال نیســتند از انباشــت دوران فعــال کاری خــود بهــره میجوینــد .ایــن موضــوع در قالــب مدلهــای
بیننســلی تحلیــل و ارائــه شــده اســت .مطالعــات نظــری در ایــن خصــوص نشــان میدهــد میتــوان تولیــد
را تابعــی از عامــل کار ،ســرمایه و هزینههــای جانبــی نیــروی کار نظیــر تأمیناجتماعــی در نظــر گرفــت .ایــن
تابــع بــه شــکل ســرمایهگذاریهایی اســت کــه در گذشــته بــرای تأمیناجتماعــی صــورت گرفتــه اســت.
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ایــن رابطــه را میتــوان در قالــب رشــد متغیرهــا بیــان کــرد کــه در آن نــرخ رشــد تأمیناجتماعــی نــرخ
رشــد اقتصــادی را در کوتاهمــدت و بلندمــدت تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .در کشــورهای در حــال توســعه
کــه نســبت بــه کشــورهای ثروتمنــد از ســطح درآمــد پایینتــری برخوردارنــد ،ذخایــر تأمیناجتماعــی
بایــد بــر ارتباطــات درونــی بیــن تأمیناجتماعــی و رشــد اقتصــادی متکــی باشــد .بــا توجــه بــه اینکــه

ذخایــر تأمیناجتماعــی منبعــی بــرای شــکلگیری ســرمایه بــه عنــوان منبــع رشــد اقتصــادی اســت،
لــذا افزایــش در آن میتوانــد باعــث افزایــش در مخــارج تأمیناجتماعــی شــود .آنچــه مشــخص اســت
هزینههــای تأمیناجتماعــی میتوانــد بهــرهوری نیــروی کار را تغییــر داده و نااطمینانیهــای مربــوط بــه
درآمدهــای آتــی افــراد را کاهــش دهــد (باصــری و عمــادی .)1388 ،در ایــن راســتا ایــن پژوهــش ارتبــاط
میــان هزینههــای تأمیناجتماعــی و رشــد اقتصــادی را مــورد تحلیــل و ارزیابــی قــرار دهــد.
رشــد اقتصــادی در یــک کشــور ناشــی از عملکــرد متغیرهــای اقتصــادی و اجتماعــی در آن کشــور اســت
کــه براینــد عمکــرد ایــن متغیرهــا منجــر بــه رشــد اقتصــادی در یــک کشــور مخالفتهــای سیاســی و
نارضایتیهــای اجتماعــی ناشــی از فقــر و نابرابــری میشــود .چــون یکــی از اهــداف نظــام تأمیناجتماعــی
کاهــش فقــر ،افزایــش ثبــات سیاســی جامعــه و بــه شــکل غیرمســتقیم بهبــود کارایــی اقتصــادی اســت.
(باصــری و عمــادی.)1388 ،
تأمیناجتماعــی بــه عنــوان یــک بنــگاه بــزرگ اقتصــادی نیــز میتوانــد بــر رشــد اقتصــادی مؤثــر باشــد.
ســازمان تأمیناجتماعــی جهــت حفــظ ســرمایههای بیمهشــدگان ناگزیــر از ســرمایهگذاری در بخشهــای
مختلــف اقتصــادی کشــور اســت .از ایــن رو ســازمان تأمیناجتماعــی بیشــک نقــش بســیار تأثیرگــذاری
را در عرصههــای مختلــف اقتصــادی کشــور داراســت کــه از ایــن طریــق میتوانــد در ایجــاد اشــتغال و در
نتیجــه رشــد اقتصــادی تأثیرگــذار باشــد .حــق بیمههــای دریافتــی از کارگــران ،کارفرمایــان و ســایر مشــاغل
در زمــره پساندازهــای بلندمــدت محســوب میشــوند .ســازمان تأمیناجتماعــی بــا تجمیــع ایــن مبالــغ
و انجــام ســرمایهگذاریهای بلندمــدت ســودآور منجــر بــه ایجــاد مشــاغل مولــد و در نتیجــه افزایــش رشــد
اقتصــادی کشــور میشــود.
 -2-2پیشینه تجربی تحقیق
در زمینــه موضــوع پژوهــش در کشــور تحقیقــات مختلفــی انجــام پذیرفتــه کــه هــر کــدام از منظــر
خاصــی بــه تأثیــر نظــام تأمیناجتماعــی بــر توســعه اقتصــادی – اجتماعــی پرداختهانــد .برخــی از مهمتریــن
ایــن پژوهشهــا بــه شــرح زیــر بــه اجمــال مــورد بررســی قــرار میگیرنــد.
صائــب ( )1375در پایــان نامــه خــود بــه بررســی رابطــه بیــن هزینههــای تأمیناجتماعــی و رشــد
اقتصــادی پرداختــه اســت .در نهایــت ،محقــق بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه یــک رابطــه علــی دوطرفــه پــس از
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 4ســال وقفــه بیــن رشــد مخــارج تأمیناجتماعــی و رشــد اقتصــادی وجــود دارد و ایــن دو متغیــر هــم پــای
یکدیگــر رشــد میکننــد و رشــد هــر یــک تــا حــدودی منجــر بــه رشــد متغیــر دیگــر شــده اســت.
نیکوپــور و ریاضــی ( )1383طــی مقال ـهای بــا عنــوان ســازمان تأمیناجتماعــی و توســعه اقتصــادی بــه
بررســی رابطــه بیــن مخــارج ســرانه ســازمان تأمیناجتماعــی و درآمــد ســرانه در دوره  1340-1380بــا

اســتفاده از روش همجمعــی جوهانســن -جوســلیوس پرداختنــد .نتایجــی کــه بــه دســت آوردنــد حاکــی از
ایــن بــود کــه در بلندمــدت بــا افزایــش  10درصــدی مخــارج ســرانه ســازمان در حــدود  0/08درصــد درآمــد
ســرانه افزایــش مییابــد و در کوتاهمــدت بــا ده درصــد افزایــش مخــارج ســرانه ســازمان ،درآمــد ســرانه
در حــدود  0/2درصــد افزایــش خواهــد یافــت .بــه عبــارت دیگــر عــدم هماهنگــی سیاســتهای کالن و
تأمیناجتماعــی موجــب عــدم کارایــی ســازمان در بلندمــدت خواهــد شــد.
زارع و اســدی ( )1390در مقال ـهای بــا عنــوان رابطــه تأمیناجتماعــی بــا توســعه اقتصــادی -اجتماعــی
در ایــران بــه بررســی رابطــه بیــن کل هزینههــای ســازمان تأمیناجتماعــی و توســعه اقتصــادی در ایــران
بــا اســتفاده از مــدل رگرســیون ســاده پرداختهانــد .نتایــج حاصــل از بــرآورد مدلهــای مختلــف رگرســیونی
حاکــی از آن بــود کــه از یــک ســو هزینههــای تأمیناجتماعــی اثــر مثبتــی بــر رشــد اقتصــادی در ایــران
داشــته اســت ولــی میــزان اثربخشــی آن از نیــروی کار و ســرمایه کمتــر اســت .از ســوی دیگــر ،توســعه
تأمیناجتماعــی بــا کاهــش فقــر همــراه بــوده امــا بــه علــت محدودیــت بودجــه و اثــرات شــدیدتر عواملــی
همچــون تــورم ،تأثیــر مطلــوب آن در ســطح معنــی دار نبــوده اســت.
بلتینــی و ســرونی )2000( 1بــا تأییــد ارتبــاط تجربــی بیــن مخــارج تأمیناجتماعــی و رشــد اقتصــادی
در تحلیلــی تطبیقــی در نمون ـهای متشــکل از  61کشــور 20 ،کشــور صنعتــی را بــه عنــوان نمونــه انتخــاب
و دریافتنــد رابطــه معنــادار و مثبتــی بیــن هزینههــای تأمیناجتماعــی و رشــد اقتصــادی وجــود دارد ،در
تحلیــل تطبیقــی آنهــا ضریــب اثرگــذاری هزینههــای تأمیناجتماعــی بــر رشــد اقتصــادی در کشــورهای
توســعهیافته بیشــتر از کشــورهای فقیــر اســت .آنهــا نقــش مثبــت هزینههــای تأمیناجتماعــی بــر رشــد
اقتصــادی را بــه ویــژه از منظــر تشــکیل ســرمایههای انســانی مــورد تأکیــد قــرار دادهانــد.
دکــور و پادیســون )2003( 2بــر اســاس قواعــد ســوددهی تأمیناجتماعــی ،رشــد اقتصــادی و نابرابــری
تعــادل بیــن تأثیــرات رشــد برنامههــای درآمــدی ،نــرخ رشــد اقتصــادی و توزیــع درآمــد را در یــک اقتصــاد
بســته بررســی و نقــش تصمیمهــای فــردی در تحصیــات و رشــد اقتصــادی را تحلیــل کــرده اســت .در
ایــن پژوهــش ،ســه قانــون متفــاوت ســوددهی تأمیناجتماعــی ،رشــد اقتصــادی و نابرابــری از هــم تفکیــک
میشــود .وی براســاس ســوابق درآمدهــای کلــی و جزیــی بیمــه شــوندگان تأمیناجتماعــی نشــان میدهــد
1. Bellettini and Ceroni
2. Docquie and Paddison
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تأمیناجتماعــی نــرخ رشــد اقتصــادی بلندمــدت را افزایــش و نابرابــر یهــا را کاهــش میدهــد.
لــی و چانــگ ،)2006( 1یــه بررســی رابطــه علیــت بیــن  GDPو مخــارج تأمیناجتماعــی بــرای 12
کشــور آســیایی در دوره  1972-2000پرداختنــد .متدولــوژی مــورد اســتفاده آزمــون ریشــه واحــد دادههــای
پانــل و آزمــون همبســتگی پانــل اســت .نتایــج نشــاندهنده رابطــه همبســتگی تعادلــی بلندمــدت بیــن
 GDPموجــودی ســرمایه و مخــارج تأمیناجتماعــی میباشــد .همچنیــن یــر اســاس مــدل تصحیــح خطــا و

آزمــون علیــت گرنجــری رابطــه علیــت بلندمــدت دوســویه بیــن مخــارج تأمیناجتماعــی و رشــد اقتصــادی
وجــود دارد.
لــی و چانــگ ( ،)2007در مطالعـهای دیگــر بــه بررســی رابطه علیت بیــن  GDPو مخــارج تأمیناجتماعی
بــرای  25کشــور  OECDدر دوره  1980-2001پرداختنــد .بــر اســاس آزمــون همبســتگی ،رابطــه قــوی
همبســتگی بلندمــدت بیــن  GDPو مخــارج تأمیناجتماعــی وجــود دارد .مطابــق مــدل تصحیــح خطــای
پانــل ،علیــت کوتاهمــدت بیــن  GDPو مخــارج تأمیناجتماعــی وجــود نــدارد .ولــی رابطــه بلندمــدت
دوســویه بیــن آنهــا برقــرار اســت .همچنیــن آنهــا نشــان دادنــد کــه مخــارج تأمیناجتماعــی از طریــق
انباشــت ســرمایه انســانی و پسانــداز تأثیرگــذار اســت.
ژانــگ و ژانــگ ،)2007( 2در مقالــهای بــه بررســی رابطــه بیــن تأمیناجتماعــی بــا رشــد اقتصــادی
و عوامــل تعیینکننــده رشــد ( پسانــداز ،ســرمایه انســانی و بــاروری) پرداختنــد .نتایــج تخمینــی روی
تأمیناجتماعــی از نظــر معنــاداری در معادلــه پسانــداز و معادلــه تعــادل و رشــد بــه ترتیــب منفــی ،بســیار
ناچیــز و مثبــت اســت.
بــروس و تارنوســکی ،)2013( 3اثــرات تأمیناجتماعــی  PAYGرا در یــک الگــوی رشــد متــوازن از
نســلهای همپــوش بررســی کردنــد .آنهــا نشــان دادنــد رشــد برنامههــای تأمیناجتماعــی  PAYG4در
اقتصادهــای بــا موقعیــت پایــدار بســیار آهســتهتر از دیگــر اقتصادهایــی اســت کــه نظــام تأمیناجتماعــی
باثبــات ندارنــد و مطلوبیــت انتظــارات دوره زندگــی بــرای خانوادههــای امــروزی و آتــی بســیار کــم اســت.
 – 3روششناسی و مدل تحقیق
در تحقیق حاضر در راستای پاسخ به سؤال اصلی تحقیق ،فرضیاتی به شکل زیر طراحی شد:
 -1در کوتاهمــدت ،رابطــه علــی معنــی داری از ســوی متغیــر مخــارج ســازمان تأمیناجتماعــی بــه
ســوی متغیــر رشــد اقتصــادی در ایــران وجــود دارد.
1. Lee and Chang
2. Zhang and Zhang
3. Bruce and Turnovsky
4. Pay as you go
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 -2در کوتاهمــدت ،رابطــه علــی معنـیداری از ســوی متغیــر رشــد اقتصــادی در ایــران بــه ســوی متغیــر
مخــارج ســازمان تأمیناجتماعــی وجــود دارد.
 -3بیــن متغیــر مخــارج ســازمان تأمیناجتماعــی و متغییــر رشــد اقتصــادی در ایــران ،رابطــه همگرایــی
بلندمــدت وجــود دارد.
 -1-3مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها
در مقاله حاضر از مدل زیر برای آزمون فرضیات استفاده شده است:
RGDP = β 0 + β1 MSA + β 2 NOI + ε t

 :RGDPرشد ساالنه تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری
 :MSAمخارج کل ساالنه سازمان تأمیناجتماعی به قیمت جاری
 :NOIتعداد بیمهشدگان اصلی ساالنه سازمان
روش معمــول بــرای حــل مســئله علیــت اســتفاده از آزمــون علیــت گرنجــر در دادههــای ســری
زمانــی اســت .ایــن روش شــامل رگــرس کــردن شــاخصهای رشــد یــا امــور مالــی بــر شــاخصهای بــا
وقفــه رشــد و امــور مالــی و ســپس انجــام آزمــون  Fبــرای آزمــون فرضیــه اســت .بــا ایــن روش میتــوان

علیــت از امــور مالــی بــه رشــد ،علیــت از رشــد بــه امــور مالــی ،یــا وجــود علیــت دو طرفــه یا عــدم وجود
علیــت را آزمــون کــرد .در ایــن تحقیــق بــرای آزمــون فرضیــات اول و دوم ،از آزمــون علیــت هســیائو
کــه آزمونــی بــه مراتــب قویتــر از آزمــون علیــت گرنجــر اســت اســتفاده کــرده ایــم .همچنیــن بــرای
آزمــون فرضیــه ســوم ،از آزمــون هــم انباشــتگی جوهانســن -جوســلیوس بهــره بردهایــم و در نهایــت
بــردار همگرایــی بلندمــدت بیــن مخــارج ســازمان تأمیناجتماعــی و رشــد اقتصــادی در ایــران طــی دوره
 1340-1390اســتخراج شــده اســت .متغیــر رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی ،از بانــک اطالعــات آمــاری
بانــک مرکــزی ایــران و آمــار مربــوط بــه تعــداد بیمهشــدگان اصلــی ســازمان و میــزان مخــارج ســاالنه
ســازمان از گزارش«ســازمان تأمیناجتماعــی از نــگاه آمــار  »1340-1390تهیــه شــده توســط معاونــت
اقتصــادی ســازمان تأمیناجتماعــی اخــذ شــدهاند .تفــاوت ایــن تحقیــق بــا تحقیقــات مشــابه پیشــین
در اســتفاده از تکنیکهــای پیشــرفتهتر اقتصــاد ســنجی همچــون روش علیــت هیســائو ،آزمــون هــم
انباشــتگی جوهانســن جوســلیوس و آزمــون  ECMمیباشــد.
 -2-3آزمون علیت هیسائو
یــک راه بــرای بررســی وجــود روابــط علــی در بیــن متغیرهــا ،آزمــون وجــود وقفههــای یــک متغیــر در
معادلــه متغیــر دیگــر اســت .طبــق آزمــون علیــت گرنجــر اگــر مقادیــر گذشــته متغیــر ســری زمانــی بــه طور
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معنـیدار بتوانــد مقادیــر  X t +1را پیشبینــی کنــد ،آنــگاه گوییــم  yعلــت گرنجــری  xاســت و بالعکــس .بــه
عبارتــی آزمــون مربوطــه بــه نوعــی آزمــون خــود رگرســیون بــرداری دومتغیــره بــه شــرح زیــر اســت:
m

m

j =1

i =1

m

m

j =1

i =1

xt = α 0 + ∑ β i xt −i + ∑ β j y t − j + u t

y t = σ 0 + ∑ σ i xt −i + ∑ δ j y t − j + v t

در روابــط فــوق y ،و  xمتغیرهــای ســری زمانــی بــوده و  uو  vجمــات اخــال دو رگرســیون هســتند.
 tنشــاندهنده زمــان و  iو  jشــماره وقفههــا اســت .در آزمــون علیــت گرنجــر فرضیــه صفــر β j = δ j = 0
بــوده و فرضیــه مخالــف ایــن اســت کــه حداقــل بــه ازای برخــی از jهــا  β j ≠ 0, δ j ≠ 0اســت .بــه
عبــارت دیگــر فرضیــه صفــر عــدم وجــود رابطــه علــی بیــن دو متغیــر  xو  yبــوده و فرضیــه مخالــف وجــود
حداقــل یــک رابطــه علــی یکطرفــه بیــن  xو  yاســت .در روابــط ( )1و ( ،)2چنانچــه ضرایــب  δjو  β jبــه
طــور معنـیدار مخالــف صفــر باشــند ،در ایــن صــورت یــک رابطــه علــی دوطرفــه بیــن  xو  yوجــود دارد .اگــر
( β j = δ j = 0بــه لحــاظ آمــاری) ،آن گاه هیچگونــه رابطــه علــی بیــن دو متغیــر وجــود نداشــته و اگــر
 β jبــه طــور معن ـیدار مخالــف صفــر و  δ j = 0باشــد ،در ایــن صــورت یــک رابطــه علــی یکطرفــه از y
بــه  xوجــود دارد و در نهایــت چنانچــه از لحــاظ آمــاری  βj=0و  δj≠0باشــد ،آن گاه رابطــه علــی از  xبــه
 yوجــود دارد (گجراتــی)1378 ،
روش هیســائو در دو مرحلــه انجــام میشــود .در مرحلــه اول ،مجموعــهای از رگرســیونهای خــود
رگرســیو روی متغیــر وابســته تخمیــن زده میشــود .در معادلــه رگرســیون اول ،متغیــر وابســته یــک وقفــه
خواهــد داشــت و در رگرســیونهای بعــدی بــه ترتیــب یــک وقفــه اضافــه خواهــد شــد M .رگرســیونی کــه
تخمیــن زده میشــود بــه شــکل زیــر خواهــد بــود:

()1

m

Yt = α + ∑ β i Yt −i + ε 1t
i =1

انتخــاب طــول وقفــه بــر اســاس حجــم نمونــه و فراینــد اقتصــادی اســت .بهتــر اســت  mرا بــه انــدازه
1
ممکــن بــزرگ انتخــاب کنیــم .ســپس ،بــرای هــر معادلــه رگرســیون معیــار خطــای نهایــی پیشبینــی
( )FPEرا بــه صــورت زیــر محاســبه میکننــد:
)T + m + 1 ESS (m
= )FPE (m
()2
T − m −1 T
کــه در آن  Tحجــم نمونــه و  ESSمجمــوع مربعــات پســماند 2اســت .طــول وقفــه بهینــه ( ∗  ) mطــول
وقف ـهای خواهــد بــود کــه حداقــل معیــار خطــای پیشبینــی را ایجــاد کنــد .در مرحلــه دوم ،هنگامــی کــه
1. Final prediction error
2. Sum of squared error
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∗  mتعییــن شــد ،معــادالت رگرســیونی بــه فــرم زیــر بــا وقفههایــی کــه بــر متغیــر دیگــر اعمــال میشــود
تخمیــن زده میشــود:
n

∗m

Yt = α + ∑ β i Yt −i + ∑ γ j X t − j + ε 2t

()3

سپس ،معیار خطای نهایی پیشبینی را ،برای هر معادله رگرسیون به روش زیر محاسبه میکنند:
j =1

i =1

)T + m ∗ + n + 1 ESS (m ∗ , n
= )FPE (m , n
T
T − m∗ − n − 1
∗

طـول وقفـه بهینـه متغیـر  Xطول وقفهای اسـت که حداقـل معیار خطـای نهایی پیشبینـی را ایجاد کند.
حـال بـه منظور انجـام آزمون علیت گرنجـری( ∗  FPE ) mرا با (  FPE ) m ∗ , nمقایسـه میکنیم.
اگر ) FPE (m ∗ ) > FPE (m ∗ , nباشــد ،در نتیجــه  X tعلیــت گرنجــری  Ytنیســت؛ ولــی اگــر
) FPE (m ∗ ) > FPE (m ∗ , nباشــد X t ،علــت گرنجــری  Ytاســت .در آزمــون علیــت گرنجــر هیســائو
الزم اســت تمــام متغیرهــا پایــا باشــند ودر صــورت ناپایایــی متغیرهــا بایــد ابتــدا از آنهــا تفاضــل گیــری
کــرد تــا پایــا شــوند و ســپس از تفاضــل پایــای آنهــا بــرای انجــام آزمــون اســتفاده کــرد( .)Hsiao, 1981برای
انجــام آزمونهــا از ورژن  6نــرم افــزار  Eviewsاســتفاده شــده اســت.
 -3-3آزمون فرضیات تحقیق
 -1 -3-3آزمون فرضیات اول و دوم
آزمون پایایی متغیرها
بــرای آزمــون فرضیــه پایایــی متغیرهــای مــورد اســتفاده در مــدل ،از آزمونهــای دیکــی فولــر تعمیــم
یافتــه ( )ADFاســتفاده شــده اســت .نتایــج بررســی پایایــی متغیرهــای مــدل در جــدول شــماره  1ارائــه
شــده اســت .بــر اســاس نتایــج جــدول  1بررســی پایایــی و ناپایایــی متغیرهــای مــدل بــا اســتفاده از آمــاره
آزمــون  ADFنشــان میدهــد کــه متغیــر رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی و مخــارج ســازمان در ســطح
ایســتا بــوده ولــی متغیــر تعــداد بیمهشــدگان اصلــی ســازمان در ســطح ناایستاســت .هــر ســه متغیــر
فــوق بــا یکبــار تفاضــل گیــری بــه صــورت ایســتا درمــی آینــد .بــا توجــه بــه اینکــه دو متغیــر ناپایــا اگــر
از یــک مرتبــه انباشــته باشــند ،چنانچــه بتــوان ترکیبــی خطــی از آنهــا پیــدا کــرد کــه پایــا باشــد ،آنــگاه
متغیرهــا اصطالح ـاً همجمــع میشــوند بــه طــوری کــه میتــوان ادعــا کــرد کــه بیــن آنهــا یــک رابطــه
بلندمــدت وجــود دارد کــه مانــع از جدایــی ایــن دو متغیــر در طــول زمــان میشــود ،بــه عبــارت دیگــر
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در طــول زمــان یکدیگــر را دنبــال میکننــد .بــا توجــه بــه مبانــی نظــری موجــود میتــوان از آزمــون
علیــت هیســائو و آزمــون هــم انباشــتگی جوهانســن – جوســلیوس اســتفاده کــرد .در ایــن تحقیــق از روش
جوهانســن -جوســلیوس بــرای آزمــون همجمعــی بیــن متغیرهــا بــر اســاس الگــوی خــود توضیــح بــرداری
( 1)VARاســتفاده میشــود.
نتایــج آزمــون علیــت هیســائو بــرای فرضیــه اول نشــان میدهــد کــه یــک رابطــه علــی یــک طرفــه
بیــن متغیرهــای رشــد اقتصــادی و مخــارج ســازمان تأمیناجتماعــی برقــرار میباشــد .مقــدار خطــای
نهایــی محاســبه شــده بــرای معادلــه رگرســیون اول برابــر بــا  160/4و ایــن مقــدار بــرای معادله رگرســیون
دوم برابــر  165/9اســت کــه نتایــج آن بــه صــورت تفصیلــی در جــدول شــماره  2پیوســت ارائــه شــده
اســت .بــا توجــه بــه نتایــج آزمــون علیــت هیســائو و محاســبه خطــای نهایــی پیشبینــی میتــوان نتیجــه
گیــری کــرد کــه خطــای نهایــی پیشبینــی معادلــه رگرســیون اول کمتــر از خطــای نهایــی پیشبینــی
معادلــه رگرســیون دوم بــوده و لــذا رابطــه علــی از ســوی متغیــر مخــارج ســازمان تأمیناجتماعــی بــه
ســوی متغیــر رشــد اقتصــادی در ایــران در کوتاهمــدت وجــود نــدارد .بنابرایــن فرضیــه  H 1رد و فرضیــه
صفــر تأییــد میشــود.
در حالــت دیگــر میتــوان آزمــون علیــت هیســائو را از ســوی رشــد اقتصــادی بــه مخــارج ســازمان
بررســی نمــود .نتایــج محاســبه خطــای نهایــی پیشبینــی بــرای معادلههــای رگرســیون اول و دوم نشــان
میدهــد کــه خطــای نهایــی پیشبینــی معادلــه رگرســیون دوم کــه برابــر بــا  5/9اســت کمتــر از خطــای
نهایــی پیشبینــی معادلــه رگرســیون اول یعنــی  7/15بــوده و لــذا رابطــه علــی کوتاهمــدت از ســوی متغیــر
رشــد اقتصــادی بــه ســمت مخــارج ســازمان تأمیناجتماعــی برقــرار میباشــد .بنایرایــن فرضیــه صفــر رد و
فرضیــه دوم پذیرفتــه میشــود .نتیجــه در جــدول  3نشــان داده شــده اســت.

 -2-3-3آزمون فرضیه سوم
در ایــن مرحلــه بــرای بررســی وجــود یــا عــدم وجــود رابطــه بلندمــدت بیــن متغیرهــای مــدل ،از
روش هــم انباشــتگی جوهانســن -جوســیلیوس اســتفاده شــده اســت .بــرای تخمیــن رابطــه بلندمــدت بــا
اســتفاده از ایــن روش الزم اســت ابتــدا مرتبــه بهینــه مــدل  VARبــا اســتفاده از مالکهــای تعییــن وقفــه
مشــخص شــده ســپس رابطــه بلندمــدت بیــن متغیرهــای مــدت تخمیــن زده شــده و در نهایــت بــا اســتفاده
از آمارههــای آزمــون ماتریــس اثــر و حداکثــر مقادیــر ویــژه ،تعــداد بــردار یــا بردارهــای هــم انباشــتگی بیــن
متغیرهــای مــدل معیــن شــود.
بـا توجـه بـه نتایـج جـدول  4میتوان بیان کـرد که وقفه بهینـه مدل  VARبـا توجه به معیـار تعیین وقفه
1. Vector Auto Regressive
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شـوارتز -بیزیـن 4 ،اسـت چـون کـه مقـدار آن ( )68/50کوچکتـر از بقیـه مقادیر میباشـد .نتایج جـداول  5و
 ،6هـر دو آمـاره آزمـون ماتریـس اثـر و حداکثـر مقادیـر ویـژه وجود یک بـردار هم انباشـتگی بیـن متغیرهای
مـدل را تأییـد مینماینـد .بـه عبـارت دیگر بر اسـاس هـر دو آماره آزمـون ماتریس اثـر و حداکثـر مقادیر ویژه،
فرضیـه صفـر مبنـی بـر عـدم وجود بـردار هم انباشـتگی یـا رابطـه بلندمـدت بین متغیرهـای مدل در سـطح

معنـی دار  0/05رد شـده و فرضیـه مقابـل ،یـا وجود یـک بردار هم انباشـتگی بین متغیرها رد نمیشـود .نتایج
جـدول  ،7حاکـی از آن اسـت که متغیر مخارج سـازمان تأمیناجتماعی دارای اثر مثبت و معنی دار روی رشـد
اقتصـادی ایـران میباشـد .در نهایـت نتیجـه جـدول  8بیـان میکند که سـرعت تعدیـل خطـای کوتاهمدت به
سـمت مقدار تعادلی و بلندمدت در حدود  -0/185اسـت که حاکی از سـرعت تعدیل به سـمت مقدار تعادلی
بلندمـدت میباشـد و نشـان دهنـده این اسـت کـه تقریباً بعد از  5سـال متغیـر کوتاهمدت به مقـدار بلندمدت
خـود بـاز تعدیل گشـته و خطـای پیشبینی از بیـن میرود.
 -4جمع بندی یافتههای تحقیق
در ایـن مطالعـه ،در قالـب آزمـون علیـت هیسـائو ،آزمون هم انباشـتگی جوهانسـن -جوسـیلیوس و مدل
تصحیـح خطـای  VECMبـه بررسـی روابـط بین مخـارج سـازمان تأمیناجتماعی و رشـد اقتصـادی ایران طی
دوره  1390-1340پرداخته شـد .در قسـمت اول تحقیق ،با اسـتفاده از آزمون علیت هیسـائو نوع رابطه علیت
بیـن متغیـر مخـارج سـازمان تأمیناجتماعی و رشـد اقتصـادی در ایران طی دوره  1390-1340بررسـی شـد.
نتیجـه ایـن آزمـون حاکـی از آن بـود که رابطه علی از سـوی متغیـر مخارج سـازمان تأمیناجتماعی به سـوی
متغیـر رشـد اقتصـادی در ایـران در کوتاهمـدت وجود نـدارد .همچنین در مرحلـه بعد نتیجه آزمون نشـان داد
کـه رابطـه علـی کوتاهمـدت از سـوی متغیر رشـد اقتصادی به سـمت مخـارج سـازمان تأمیناجتماعـی برقرار
میباشـد .بـه بیـان دیگـر مخـارج سـازمان تأمیناجتماعـی در کوتاهمـدت نمیتوانـد منجـر به رشـد اقتصادی
شـود ولـی افزایش رشـد اقتصادی در کشـور باعـث افزایش هزینههای سـازمان تأمیناجتماعی خواهد شـد .در
بخـش بعـدی تحقیـق بعد از تعیین کـردن وقفه بهینـه و یافتن تعداد بردار هم انباشـتگی با اسـتفاده از آزمون
ماتریـس اثـر و آزمـون حداکثـر مقادیـر ویـژه کـه یک بردار حاصل شـد مـدل اصلـی تحقیق با در نظـر گرفتن
متغیرهـای مخـارج سـاالنه سـازمان تأمیناجتماعـی ،تعداد بیمهشـدگان اصلی سـازمان و نرخ رشـد اقتصادی
ایـران بـا اسـتفاده از آزمـون هم انباشـتگی جوهانسـن -جوسـلیوس تخمین زده شـد که نتایج تخمیـن ،بیانگر
تأثیـر مثبـت و معنـی دار تعـداد بیمهشـدگان اصلـی و همچنیـن تأثیر مثبت مخارج سـاالنه سـازمان بر رشـد
اقتصـادی ایـران طـی دوره  1390-1340بـوده اسـت ولی مقدار ضرایب اعداد بسـیار کوچکی هسـتند .سـپس
بـردار همگرایـی محاسـبه شـد و بـرای ضریب خطـا( )ECMعدد  -0/185به دسـت آمد که این عـدد حاکی از
مقـدار سـرعت تصحیـح مـدل از کوتاهمدت به بلندمدت بـوده و این تعدیل در عرض  5سـال صـورت میگیرد.
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هــدف اصلــی در ایــن تحقیــق یافتــن رابطــه علــت و معلولــی بیــن مخــارج ســازمان تأمیناجتماعــی و
رشــد اقتصــادی بــرای ایــران طــی دوره  1340-1390میباشــد .بــه ایــن منظــور در ایــن تحقیــق ابتــدا بــه
بررســی نــوع رابطــه علیــت بــا اســتفاده از آزمــون علیــت هیســائو در کوتاهمــدت پرداختــه شــد و ســپس
بــا اســتفاده از آزمــون هــم انباشــتگی جوهانســن -جوســلیوس وجــود هــم انباشــتگی بیــن متغیرهــا
تعییــن و بــردار همگرایــی و بعــد از آن مقــدار ضریــب تصحیــح خطــا محاســبه شــد .نتایــج نشــان داد
کــه در کوتاهمــدت نــوع رابطــه علیــت از متغیــر رشــد اقتصــادی بــه ســوی متغیــر هزینههــای ســازمان
تأمیناجتماعــی بــه صــورت یکطرفــه میباشــد .یعنــی بــا افزایــش رشــد اقتصــادی کشــور میــزان مخــارج
و هزینههــای بیم ـهای ســازمان نیــز افزایــش خواهــد یافــت ولــی عکــس ایــن رابطــه صحیــح نمیباشــد.
نتیجــه آزمــون هــم انباشــتگی جوهانســن -جوســلیوس بیانگــر وجــود رابطــه همگرایــی بلندمــدت بیــن
متغیرهــای میــزان مخــارج ســازمان تأمیناجتماعــی ،تعــداد بیمهشــدگان اصلــی ســازمان و نــرخ رشــد
اقتصــادی میباشــد .مقــاالت متعــدد مشــابه نیــز نشــان میدهــد کــه فقــط در تعــداد کمــی از مــوارد
علیــت کوتاهمــدت دیــده شــده اســت .عمــده هزینههــای ســازمان تأمیناجتماعــی شــامل هزینههــای
مســتمریبگیران و هزینههــای درمــان میباشــد .افزایــش مســتمریها و جمعیــت تحــت پوشــش
ســازمان کــه در آینــده بازنشســته خواهــد شــد از طریــق ایجــاد امنیــت ذهنــی و روانــی در نیــروی کار
باعــث ایجــاد انگیــزه بــرای کار و تــاش مضاعــف شــده و از ایــن طریــق بهــرهوری افزایــش مییابــد کــه در
نهایــت باعــث افزایــش تولیــد در کشــور میشــود .هزینههــای درمانــی ســازمان نیــز از طریــق کانــال بهبــود
و ارتقــای کیفیــت ســرمایه انســانی در کشــور محــور رشــد و توســعه اقتصــادی قــرار میگیــرد .در جهــت
مقابــل نیــز بــا افزایــش تولیــدات کشــور و رشــد اقتصــادی فضــای کســب و کار در کشــور بهبــود یافتــه و
باعــث افزایــش اشــتغال و بهبــود درآمدهــای ســازمان از طریــق افزایــش وصولیهــای حــق بیمــه و بازدهــی
بیشــتر ذخایــر و ســرمایهگذاریهای ســازمان میشــود .همچنیــن بــا بهبــود فضــای کســب و کار بیــکاری
کاهــش یافتــه و مصــارف غیرضــروری ســازمان کاهــش مییابــد .بــا توجــه بــه اینکــه تأثیرگــذاری مخــارج و
هزینههــای ســازمان تأمیناجتماعــی روی رشــد اقتصــادی کشــور بــا تاخیــر زمانــی صــورت میگیــرد بــا
توجــه بــه ایــن نتایــج میتــوان گفــت کــه رابطــه بیــن مخــارج ســازمان تأمیناجتماعــی و رشــد اقتصــادی
بــه احتمــال زیــاد مربــوط بــه بلندمــدت میباشــد .توصیــه سیاســتی کــه از نتایــج ایــن مقالــه حاصــل
میشــود ایــن اســت کــه بهبــود عملکــرد ســازمان در راســتای بهبــود فضــای اقتصــادی کشــور میباشــد.
بــا چشــم انــداز مثبتــی کــه در اثــر لغــو احتمالــی تحریمهــا صــورت گرفتــه ســازمان نیــز بــه صــورت
مســتقیم و غیرمســتقیم از ایــن رونــق بهــره منــد خواهــد شــد .ولــی ایــن بهبــود بــا تاخیــر زمانــی احتمــاال
پنــج ســاله صــورت خواهــد گرفــت .سیاســتگذاران ســازمان بایــد از فرصــت بــه دســت آمــده در کشــور
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اســتفاده کــرده و درصــدد جــذب گروههــای جدیــد بیمـهای ،افزایــش حــق بیمههــای دریافتــی و افزایــش
بازدهــی ســرمایهگذاریهای ســازمان از طریــق ســرمایهگذاری در حوزههــای ســودده باشــند .همچنیــن
بــا افزایــش رشــد اقتصــادی در کشــور و آزاد شــدن منابــع ارزی بلوکــه شــده کشــور ،ســازمان نیــز میتوانــد
امیــدوار بــه دریافــت بخشــی از مطالبــات خــود از دولــت باشــد کــه ایــن امــر لــزوم توجــه و اهتمــام جــدی
مســئوالن ســازمان در تعامــل جــدی بــا دولــت را میرســاند.
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پیوستها:

جدول  -1آزمون هاي ديكي فولر تعميم يافته براي متغيرهاي مدل
آماره آزمون (prob) ADF

نام متغیر

درسطح و با عرض از مبدأ و روند زماني

یک مرتبه تفاضل گیری

RGDPB

0/0024

0/000

MSA

0/0023

0/017

NAFAR

1.000

0/0073

منبع :یافته های تحقیق

جدول :2نتایج آزمون علیت هیسائو در حالتی که  RGDPبه عنوان متغیر وابسته می باشد.
مراحل آزمون

تعداد وقفه بهینه

مقدار خطای نهایی پیش بینی()FPE

معادله رگرسیون اول

4

FPE(4)= 160.4

معادله رگرسیون دوم

)(4,1

FPE(4,1)=165.9

منبع :یافته های تحقیق

جدول :3نتایج آزمون علیت هیسائو در حالتی که  MSAبه عنوان متغیر وابسته می باشد.
مراحل آزمون

تعداد وقفه بهینه

مقدار خطای نهایی پیش بینی()FPE

معادله رگرسیون اول

4

FPE(4) = 7.15

معادله رگرسیون دوم

)(4,1

FPE(4,1) = 5.9

منبع :یافته های تحقیق

جدول  :4تعیین تعداد وقفه بهینه با استفاده از آماره شوارتز -بیزین
مقدار آماره شوارتز -بیزین

تعداد وقفه

*68/50

4

69/29

3

68/79

2

68/63

1

77/47

0

* نشانگر مقدار وقفه بهینه میباشد (منبع :یافتههای تحقیق)
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جدول :5آزمون ماتریس اثر λTrace
فرضیه صفر

فرضیه مقابل

مقدار آماره آزمون

مقدار بحرانی در سطح %95

ارزش احتمال در سطح %95

*r=0

1≤R

36/01

29/79

0/0084

r≤1

r≥2

15/09

15/49

0/057

r≤2

r≥3

3/76

3/84

0/052

* معرف رد فرضیه صفر و وجود یک بردار هم انباشتگی در سطح معنی دار  0/05می باشد

جدول :6آزمون حداکثر مقادیر ویژه λ max
فرضیه صفر

فرضیه مقابل

مقدار آماره آزمون

مقدار بحرانی در سطح %95

ارزش احتمال در سطح %95

*r=0

r=1

20/91

21/13

0/053

r=1

r=2

11/33

14/26

0/13

r=2

r=3

3/76

3/84

0/052

* معرف رد فرضیه صفر و وجود یک بردار هم انباشتگی در سطح معنی دار  0/05می باشد

جدول :7تخمين بردار همگرايي
نام متغیر

ضریب

انحراف معیار

مقدار آماره   tاستیودنت

*)GDP(-1

1

-----

-------

)MSA(-1

5/10e5-

1e/5

)NAFAR(-1

1/74e5-

5e/7

C

-596

-------

5-

3/39

6-

3/04
--------

* بردار هم انباشتگی نسبت به متغیر  GDPنرمالیزه شده است.
جدول :8تخمین مدل VECM
نام متغیر

ضریب

انحراف معیار

مقدار آماره  tاستیودنت

∆GDPt

-----

------

-----

C

-105

67/07

-1/57

)ECM (-1

-0/185

0/11

-1/63

F=2/18

منبع :يافتههاي تحقيق

R-2=0/25

R2 =./47

