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 مقدمه. 1

تأمین اجتماعی به عنوان یکی از  سازمان

های های بازنشستگی، مبتنی بر بیمهصندوق

اجتماعی طراحی شده است. تأکید بر ماهیت بیمه 

اجتماعی بدین مفهوم است که بر اساس اصول 

حاکم بر این راهبرد مصارف سازمان باید از محل 

منابع تعریف شده در قانون تأمین گردد. به همین 

ها و گذاریرت دارد سیاستلحاظ ضرو

 ای باشد که همواره تعادلبه گونه هاگیریتصمیم

)اخوان  مالی در ساختار مربوطه حفظ گردد

غیر این  در (.1396، مسعودی اصلو  یبهبهان

ها صورت نیازمند مداخله دولت در تأمین هزینه

های باشد. در بیشتر کشورهای جهان صندوقمی

مالی محسوب  هایهترین واسطبازنشستگی از مهم

ی خاص منابعشان که شده و به دلیل ویژگ

آوری منابع و البته مهمترین آن افق بلندمدت جمع

تعهدات مربوطه در قالب پرداخت مستمری است 

ها دارند، همین امر سبب هایی با سایر واسطهتفاوت

ها در بیشتر شده است که منابع عظیم این صندوق

باشد. گسترده می هااریگذهای مالی و سرمایهحوزه

 یایصندوق، مزا نیکه از ا یکسان ،نیعالوه بر ا

 یایاز حقوق و مزا کنند،یم افتیدر یبازنشستگ

هستند  یکه اغلب کسان شوندمی مندبهره یاجتماع

است.  دهیرس انیآنها به پا یکه دوران خدمت کار

که  رانیا یاسالم یجمهور یدر قانون اساس

 تیاست، بر اهم یفقه هایبرگرفته از آموزه

 29اساس اصل  بر شده است: دیتأک یبازنشستگ

از  یاجتماع نیاز تأم یبرخوردار»: یقانون اساس

 ،یازکارافتادگ ،یریپ ،یکاریب ،یظر بازنشستگـن

 ازیحوادث و سوانح و ن ،یدر راه ماندگ ،یسرپرستیب

 یهاو مراقبت یو درمان یبه خدمات بهداشت

. یاست همگان یحق رهیغ و مهیبه صورت ب یپزشک

 یاز محل درآمدها نیطبق قواندولت مکلف است 

 حاصل از مشارکت مردم، خدمات و یعموم

افراد کشور  کیکی یفوق را برا یمال یهاتیحما

 «. کند نیمأت

 آوریو از جمله تاب یاجتماع نیتأم ب،یترت نبدی

 یابیدست یهااز راه یکی یبازنشستگ هایصندوق

از افراد جامعه است و از  یبرخ یبه حقوق اجتماع

معنا که همه  نیبد ؛یاست همگان ینظر حق نیا

مقرر  یهااز مساعدت یافراد جامعه، با برخوردار

خاطر و اعتماد به نفس، آن  نانیبا اطم ،یاجتماع

و ارتقاء  یو منزلت انسان تیثیگونه که الزمه ح

 خود ادامه دهند. یبه زندگ باشد،یآنها م تیشخص

ر ـه بـود دارند کـوج یرـحال عوامل مؤث نیا با

به  یابیو دست یبازنشستگ یهاصندوق یآورتاب

 رـیبازنشسته تأث نیافراد در سن یحقوق اجتماع

دولت،  یبده زانیتوان به میگذارند. از جمله میم

... اشاره نمود. از و یکاریاز آن، ب یتورم و فشار ناش

کار با عدم  یسویی دیگر بدون تأمین اجتماعی نیرو

و رونق و  شودیاطمینان نسبت به آینده مواجه م

ییر منابع درآمدی و طریق تغرکود در بازار کار از 

های سازمان تأمین اجتماعی، عملکرد هزینه

 دهدا به شدت تحت تأثیر قرار میها رصندوق

دولت بسته  یهایبده نیهمچن (.1396 ،پوری)عل

در  یمتفاوت یامدهایبه اندازه و نوع آن، پ

 یاثر بده نیدارد. بزرگتر یبازنشستگ یهاصندوق

تر شدن کوچک ،یبازنشستگ یهاصندوق دولت بر
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 باشدیم هایگذارهیها در سرماسهم صندوق

از  یکی .ها(صندوق یگذارهیسرما رانی)برون

 تیامن جادیا یبازنشستگ یهاصندوق یکارکردها

ارتقاء  دمو ع فی. با تضعباشدیم یاجتماع

 شیمخارج کل دولت افزا یبازنشستگ یهاصندوق

در الگو با توجه به نقش  ریمتغ نی. وجود اابدییم

 نیکننده دولت در مخارج کل سازمان تأمنییتع

در مطالعه حاضر به . است تیاهم یدارا یاجتماع

 بر یکالن اقتصاد یرهایشوک متغ ریتأث یررسب

به  یابیو دست یبازنشستگ یهاقصندو یآورتاب

از منظر فقه و با روش  یحقوق اجتماع

پرداخته  SVARساختار  یبردار ونیخودرگرس

 .شودیم
 

 . مالحظات اخالقي2

اخالقی در خصوص نگارش مقاله و  مالحظات

 در ارجاعات رعایت گردید.  یدارامانت

 

 ها. مواد و روش3

تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کمی است و به 

های آماری استفاده ها و مدلهمین دلیل از روش

 خودرگرسیون طور مشخص، مدل شده است. به

 سازوکار در خصوص SVARساختاری  برداری

 بر تورم و بیکاری بدهی دولت، هایتکانه اثرگذاری

ه بدستیابی بازنشستگی و  هایصندوق آوریتاب

حقوق اجتماعی از نظر فقهی مورد استفاده قرار 

 گرفت.
 

                                                                                                                               
 

1 Crow Pax et al 

 ها. يافته4

درصد بیشترین  41شوک بدهی دولت با حدود 

عهده دارد و  سهم نوسانات و تغییرات مخارج را بر

های بازنشستگی و دستیابی به آوری صندوقتاب

حقوق اجتماعی را با چالش جدی مواجه کرده 

 3شوک تورم با سهمی در حدود است. رتبه دوم را 

 2درصد برعهده دارد. شوک بیکاری نیز با حدود 

درصد کمترین سهم را در تغییرات واریانس مخارج 

کل داشته است. از این جهت، تهدیدات بدهی 

دولت، شوک تورمی و بیکاری نقش مهمی در 

کاهش خدمات تأمین اجتماعی و در نتیجه آسیب 

 منظر فقه دارند.رسیدن به حقوق اجتماعی از 

 

 . بحث5

   قيتحق نهيشيپ. 5-1

و  یکالن اقتصاد یرهایمتغ ریارتباط با تأث در

 ،یارتباط آن با موضوعات و مسائل اجتماع

 نتریاز مهم یانجام شده است که به برخ یقاتیتحق

 : شودیآنها پرداخته م

 ی( در مقاله بررس2019) 1پکس و همکاران کرو

 کیدر  یو اصالحات بازنشستگ یاثرات سالمند

 یرویهمپوش با بازار ن هاینسل یمدل تعادل عموم

 شیپ یبازنشستگ زایدرون ماتیکار ناقص و تصم

گرفتند که  جهینت سندگانیاز موعد پرداختند. نو

باعث  توانندیم یبازنشستگ رهیذخ هایصندوق

مزبور به  قیشوند. تحق یکارینرخ بهره و ب شکاه

و اصالح بازار پرداخته  یبازنشستگ رهیارتباط ذخ

( با مسأله 2018) 2است. ژمن باسا و همکارش

2 Jeman Basa et al 
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در  بازنشستگی اصالحات به هانسل یهمپوشان

در جنوب  تیجمع یجهت مبارزه با مشکل سالمند

 شیگرفتند که افزا جهینت نیاروپا پرداخته و چن

ندارد.  یبلندمدت چندان امدیپ یزنشستگسن با

است که  نیا قیتحق نیاو مهم  یاصل یژگیو

 سهیم مقاـمختلف را با ه یاصالحات بازنشستگ

 شنهادیاصالحات را پ وهـیش نیهترـو ب دـکنیم

آثار  یبه بررس( 2016) 1و زو نگین ،ی. هکندیم

 یو اصالحات نظام بازنشستگ عیسالمند شدن سر

 یکار در نمونه مورد یروین هعرض و اندازبر پس

و زو نشان داد  نگین قیتحق جنتای. اندپرداخته نیچ

و اصالحات نظام  عیکه سالمند شدن سر

 یدرصد 15 شیدر افزا ینقش مهم یبازنشستگ

 -1995 یهاانداز خانوارها در فاصله سالنرخ پس

 و سالمند شدن نیهمچن داشته است. 2009

 یدرصد 14ش یموجب افزا یاصالحات بازنشستگ

 کار شده است. یرویدر عرضه ن

 یبه بررس ای( در مطالعه1399و همکاران ) یانارک

 یهابر صندوق یکالن اقتصاد یرهایمتغ ریثأت

 هاییدارا حیصح تیریو راهکار مد یبازنشستگ

گرفتند که رشد سود  جهینت سندگانیپرداختند. نو

به عنوان  یکشور یصندوق بازنشستگ یاتیعمل

 ریصندوق تحت تأث تیسنجش وضع یبرا یشاخص

(، ی)رشد اقتصاد یناخالص داخل دیسه عامل تول

 یهاتعداد شرکت شیو افزا یرشد مشارکت اقتصاد

 است.   گذارهیسرما

                                                                                                                               
 

1 Hey, Ning and Zhu 

 یبه بررس ای( در مطالعه1397و همکاران ) یجعفر

در نظام  یاصالحات ساختار یآثار کالن اقتصاد

آنان  قیتحق جیپرداختند. نتا رانیا یبازنشستگ

ه، مصرف که با اصالحات صورت گرفت دهدینشان م

آن در حوزه  یاندازهاو پس افتهی شیها افزانسل

 نی. از اتاس افتهیدر اقتصاد کاهش  هیانباشت سرما

اصالحات نظام  انیم یمعنادار جهت ارتباط

امر  نیوجود دارد. ا رانیانداز در او پس یبازنشستگ

در سطح کل اقتصاد  دیباعث کاهش تول تیدر نها

 .شودیم

( به بررسی مدیریت 1396و همکاران ) ایزدبخش

های بازنشستگی با دارایی و بدهی در صندوق

رویکرد سیستمی در محیط فازی پرداختند. 

به عوامل مؤثر بر مدیریت دارای و  سندگانینو

های بازنشستگی شناسایی و بدهی در صندوق

ها توجه نشان دادند. شناسی سیستمتوسط پویایی

که کلیدهای موقعیت از آن است  ینتایج حاک

ها مدیریت دارایی و بدهی، نگاه یکپارچه به دارایی

وجه به تنفعان طرح و ها و منافع ذیو بدهی

گرایی های جمعیتی و به طور خاص ریسکریسک

 است.

 ن،یشیدر مطالعات انجام شده پ نکهیتوجه به ا با

 یمورد بررس میحاضر بشکل مستق قیمسئله تحق

 نیا یقرار نگرفته است، مطالعه حاضر در راستا

تأثیر شوک  یبه بررس ،یلیمطالعات و بشکل تکم

های آوری صندوقمتغیرهای کالن اقتصادی بر تاب

ه ـر فقـظـاز ن یماعـوق اجتـگی و حقـبازنشست
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مدل  یریبا بکارگ قیتحق نیدر ا .پردازدیم

به مسأله  SVARخودرگرسیون برداری ساختاری 

مزبور پرداخته شده است. به طور مشخص وجه 

تورم،  هایتکانه یبررس زیحاضر ن قیتحق زیتما

 هایآوری صندوقدولت بر تاب هاییبده ،یکاریب

از نظر فقه است که  یبازنشستگی و حقوق اجتماع

مدل خودرگرسیون برداری ساختاری  یبا طراح

SVAR 1350-96 یو دورة زمان رانیاقتصاد ا یبرا 

 پرداخت.  میخواه جینتا لیو تحل هیبه تجز

 

رابطه متغيرهاي کالن اقتصادي بر . 5-2

 هاي بازنشستگيآوري صندوقتاب

هاي اثرگذاري تورم بر چرخه صندوق. 5-2-1

 بازنشستگي 

یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی حاضر  تورم

کشور است. شروع تأثیرات آن سریع و دامنة آن 

چنان وسیع و گسترده است که هیچ یک از 

ها از آثار و نتایج آن بر کنار های صندوققسمت

اند. متغیر نرخ تورم با متغیرهای اقتصاد کالن نمانده

نظیر رشد نقدینگی، رشد نرخ ارز، رشد بودجه 

و نرخ تورم وارداتی رابطه مثبت در حالی که  تدول

 با رشد اقتصادی رابطه منفی دارد. 

های بازنشستگی همواره مسیر صندوق مدیریت

اثرگذاری تورم را مدنظر دارند تا بتوانند باعث 

ها و کاهش اثرات آن بر وضعیت و شرایط صندوق

بهبود آن شوند. به عنوان مثال، ممانعت از انتقال 

از افراد درآمد اسمی ثابت به افراد دارای دارایی 

سرمایه فیزیکی و در جمعیت تحت پوشش نیز 

شدگان و کارفرمایان از تغییر نگرش بیمه ممانعت

 از بیمه اجباری به بیمه توافقی شوند. 

های توجه به حقایق موجود و آشکار شده صندوق با

بازنشستگی در ارتباط با تورم، اثرگذاری تورم بر 

های بازنشستگی که مورد بررسی قرار صندوق

 گیرند عبارتند از: می

اثرگذاری تورم بر بازار کار با محوریت تعیین  •

دستمزد نیروی کار )وابستگی بین قیمت و 

 دستمزد( 

اثرگذاری تورم بر بودجه و نقدینگی )شرایط  •

 مالی( 

 هاگذاریگذاری تورم بر نرخ بازده سرمایهاثر •

 اثرگذاری تورم بر توزیع مجدد درآمد  •

 اثرگذاری تورم بر حوزه سالمت و درمان  •

ها سازی مستمریاثرگذاری تورم بر تناسب •

 (.1)نمودار 

 

 بيكاري و تأمين اجتماعي. 5-2-2

و تأمین اجتماعی ارتباط تنگاتنگی دارند.  اشتغال

های شغلی جدید، گیری فرصتبدون شکل

شوند و های تأمین اجتماعی ناپایدار میصندوق

دهند، از توان حمایت از اعضای خود را از دست می

سویی دیگر، بدون تأمین اجتماعی نیروی کار با 

عدم اطمینان نسبت به آینده مواجه است و نسبت 

هی که در آن مشغول به کار است، احساس بنگا هب

شغل و اشتغال در  تیخصومت خواهد داشت. اهم

که برگرفته از فقه است،  28در اصل  یقانون اساس

 ،1384 ،یمورد توجه قرار گرفته است )هاشم

هر صورت، در غیاب تأمین اجتماعی  (. در546
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ثباتی در بازار کار رواج پیدا بیکاری و فقر و بی

کرد. که باعث تشدید نابرابری و انباشت  هدخوا

نارضایتی اجتماعی خواهد انجامید. به عالوه 

های بازنشستگی ابزار مهم تأمین مالی صندوق

گذاری هستند و با کمک به افزایش سرمایه

های های تولیدی به نوبه خود به ایجاد شغلظرفیت

و اثر  یکاریمسأله ب نیرسانند. بنابراجدید یاری می

 یدغدغه اساس کی یبازنشستگ یبر صندوق ها نآ

بودن نرخ  نیو پائ یکاریاست. باال بودن نرخ ب

 نیتأم نهیبودن سهم هز نیمشارکت در کار، پائ

 کشور( GDP) یناخالص داخل دیدر تول یاجتماع

وضعیت بازار  نی(. بنابرا45، 1386 ،ی)ابد باشدیم

 نی. بدگذاردیکار بر نظام تأمین اجتماعی اثر م

رونق و رکود در بازار کار از طریق تغییر  بیترت

 های سازمان تأمیندرآمدی و هزینهمنابع 

اجتماعی، عملکرد این سازمان را شدیداً تحت تأثیر 

 دهد. قرار می
 

 بيكاري و طرد اجتماعي  .5-2-3

شک، بیکاری از زمره مهمترین معضالت  بدون

ای در بین جامعه بشری است که از جایگاه ویژه

سایر مسائل اجتماعی برخوردار است. چرا که با 

وجود پیشرفت اجتماعی در زندگی بشری، میزان 

بیکاری نه تنها کاسته نشده بلکه در حال افزایش 

عمدتاً  یحقوق اجتماع لیدل نیاست. به هم

مربوط به کار و  یهایوق و آزادحق یدرباره

آن را  یول ؛باشدیم یاجتماع نیکارگران و حق تأم

 لیبه حق بر سالمت، حق داشتن مسکن و حق تشک

 ،ی)عباس دهندیم میتعم زیبا آن ن یخانواده و زندگ

آن  ستیبایحق کار م یدر بررس نیبنابرا(. 1395

نمود.  یتلق یحق مسلم اجتماع کیرا به عنوان 

دسترسی محدود به  باعث عدم دسترسی یا یکاریب

 جیگردد که نتایها و منابع کسب درآمد مفرصت

های اقتصادی و اجتماعی ابریآن ایجاد فقر و نابر

ساز بروز تواند زمینهمی یکاریب نیهمچن است.

های نظمیها و بیجنایات به انحرافات، تنش

 در فقه بر لیدل نیاجتماعی و خشونت شود. به هم

شده است  انیب نیو چن شودیم دیمسأله کار تأک

 زیکار آنان ن جهیکه کار کنند و نتکه همه ملزمند 

(. به 105 ،1370 ،ی)مطهر به جامعه متعلق است

 ایاز مزا یاریبه بس یابیکار منشأ دست نکه،یعالوه ا

 (.2)نمودار  افراد است یو حقوق اجتماع
 

 يهاصندوق بر دولت ياثر بده. 5-2-3-1

 يبازنشستگ

بر تأمین مالی از طریق منابع داخلی در  هادولت

مقایسه با چاپ پول یا استقراض از خارج ترجیح 

های بازنشستگی این دارند، دارایی بزرگ صندوق

ها انگیزاند تا از این داراییها برمیطمع را در دولت

برای رسیدن به اهداف دیگری مانند رفع کسری 

یا به  ساختیهای زیرژهبودجه، تأمین مالی پرو

 نیمنظور توسعه بازارهای مالی استفاده کند. همچن

بودجه از جمله  یرکود، تورم و کسر رینظ یمسائل

 دولت است یبده زانیم نییمسائل مهم در تع

 (.87 ،1391 ،ی)گرج

اجتماعی یکی از بزرگترین طلبکار از  تأمین

باشد و بدهی دولت به مجموعه بدهی دولت می

سازمان تأمین اجتماعی مجموعاً یک چهارم از کل 
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ها، باشد )بانکهای دولت را شامل میبدهی

بزرگترین طلبکار دولت(. در شرایطی که دولت با 

محدودیت شدید منابع مواجه است. به دلیل 

ای، های بیمهحمایتی و معافیت ینتصویب قوان

های بازنشستگی های معوقه دولت به صندوقبدهی

بینی به طور تصاعدی در حال افزایش است و پیش

غیرقابل »شود که طی پنج سال آینده به سطح می

خواهد رسید، مگر آن که در اولین فرصت، « وصول

قوانین تعهدآور اصالح شوند و جلوی رشد این 

شود. بزرگترین اثر بدهی دولت به  تهها گرفبدهی

 سهم شدن ترهای بازنشستگی، کوچکصندوق

 (.3)نمودار  باشدمی هاگذاریسرمایه در هاصندوق

دوره  یط یاجتماع نیمأدولت به سازمان ت یبده

و  یتحوالت اقتصاد رغمی، عل1350-1371 یزمان

انقالب،  ،یشوک نفت نیمتنوع همچون اول یاسیس

 شیافزا ینیبشیروند کامالً قابل پ کی... با جنگ و

رفتار  1372-1383 یدوره زمان یاست. ط افتهی

 افتهی شیافزا یمیمال بیمذکور با ش یهایبده

 لیتعد یهااستیس یاجرا 1372است که در سال 

به  یبندیشروع شد که در آن دوران پا یاقتصاد

 دولت بر یو بده شدیم تیرعا نیاصول و قوان

 نیمأبوده است و طرح ت یاهمیاساس قانون ب

 ینیبشیپ یجامع در اواخر دولت سازندگ یاجتماع

 یمال نیشد که در دولت اصالحات به علّت عدم تام

که  1380دولت در سال  ینشد. بده یریگیپآن 

آغاز  لیبود به دل تومان اردیلیم 400معادل 

 افتهی شیبعد افزا یهااشتباه در سال یهااستیس

بطور  1384-1392 یدوره زمان یاست. دولت ط

پوشش  یبرا یاجتماع نیمداوم از سازمان تأم

 2تعهدات از  شیتعهدات دولت استفاده شد. افزا

 نیدر سازمان تأم تیریمد؛ سوء21مورد به 

در  رانیبه عنوان مثال عدم جذب مد یاجتماع

مرتبط، تعدد  التیبا تحص یاچارچوب اصول حرفه

 التیبا تحص یاجتماع نیمأعامل سازمان ت ریمد

 یط هایبده نیا شیافزا ی. عوامل اصلیمهندس

معوقه  یهایبده شیشده عبارتند از: افزا ادیدوره 

 بیتداوم تصو ،یاجتماع نیمأدولت به صندوق ت

 نیمأدولت به سازمان ت یهایکه بده ینیقوان

اعتبارات  تی. عدم کفادهدیم شیرا افزا یاجتماع

کاهش  یبرا یسنوات یهاشده در بودجه ینیبشیپ

دولت به  یعدم پرداخت بده ها،یبده نیا یجیتدر

 و به مقدار موثر ساالنه.  یصورت نقد

دولت  یهایکه مبلغ بده دهدینشان م هاگزارش

در  الیر اردیلیهزار م 60سازمان از حدود  نیبه ا

در  الیر اردیلیهزار م 600از  شی، به ب1384سال 

 30تعهدات حدود  نیاست. از ا دهیرس 1392سال 

 یتیحما شدگانمهیحق ب تیدرصد مربوط به معاف

از  یدرصد مربوط به تعهدات دولت ناش 18و 

هر  که یموعد است. در حال شیپ یهایبازنشستگ

بدون توجه به محاسبات  یتعهدات قانون نیدو نوع ا

به  یاجتماع یهامهیب یو الزامات علم یامهیب

 1393ماه  بهشتیاست. پانزدهم ارد دهیرس بیتصو

طرح تحول نظام  خیتار نیدر ا ازدهمیدولت 

خورد. نقشه  دیکل ازدهمیسالمت با مصوبه دولت 

 یشد ول بینظام سالمت در دولت دهم تصو تحول

« طرح تحول سالمت» یاجرا لینشد. به دل یاجرائ

 یصعود ریدرمان س یهانهیدرمان، هز تیبا محور

 شیبخش افزا نیبه خود گرفت و تعهدات دولت از ا
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به خود گرفت.  ندهیرشد فزا زیدولت ن یو بده افتی

 90انباشت دولت در حدود  یبده 1393در سال 

به  یبده نیا 1394و در سال  الیر اردیلیهزار م

به  1395و در سال  الیر اردیلیهزار م 95 زانیم

و باالخره در سال  الیر اردیلیهزار م 145 زانیم

 الیر اردیلیهزار م 181 یبه رقم نجوم 1396

 هایاز انباشت بده یاست. البته بخش بزرگ دهیرس

 لیآن است که به دل یقیسود و ارزش حق لیبه دل

 نیمرکب موجب بزرگ بودن ا ةبهر یقدرت باال

را  هایبده ةشود. اگر مقدار انباشتیم یمقدار بده

 یمقدار کم میبدون احتساب سود محاسبه کن

 خواهد شد.
 

 قيتحق يشناسروش. 5-3

مقید که غیر VARبر خالف الگوی  SVAR الگوی

 ضمنی طور به ساختاری هایدر آنها شناسایی تکانه

و  قدقی طور به گیرد،می صورت ایسلیقه و

یک منطق اقتصادی است که  یمشخص دار

-اعمال قیود و محدودیتهای اقتصادی برای تئوری

و  یداریثبات مدل به پا یعنی. کندمی مطرح را ها

 یتکانه به اختالل بستگ کی ریتأث یداریعدم پا ای

تکانه  ریروش، اگر تأث نیدر ا گریدارد. به عبارت د

باعث اختالل در طول زمان شود، مدل باثبات است 

 یو ماندگار باشد، مدل دار داریتکانه پا ریو اگر تأث

ی اصلی برقرار شده رابطه بیترت نی. بدستیبات نث

در یک مدل  اریبین فرم خالصه شده و فرم ساخت

SVAR است: ریی زبه صورت رابطه 

 
 

 یبردارها بیترت به tUو   t در رابطه باال که

و جمالت اخالل   tجمالت اخالل فرم خالصه شده 

 بیبه ترت tUو   tهستند. که هم  tU یساختار

 Bو  A( هستند و Kx1با ابعاد ) ییبردارها

باشند. بر طبق می (KxKبا ابعاد ) ییهاسیماتر

( و 1992(، جیانینی )1989مطالعات بالنچارد )

همزمان بین متغیرها به  بستگی( هم1986) مزیس

قابل  Bو  Aپذیر وسیله دو ماتریس مربع وارون

توجه به توضیحات قبل و متغیرهای  با است. انیب

تعریف شده، مدل خودرگرسیون برداری ساختاری 

SVAR یهاتکانه یدر خصوص سازوکار اثرگذار 

آوری و تورم بر تاب یکاریدولت، ب یبده

از نظر  یهای بازنشستگی و حقوق اجتماعصندوق

 یمعادالت ساختار بیفقه به شرح زیر است؛ ترت

 رانیا یاقتصاد طیشرااساس  بر ریز سیدر ماتر

 شده است: یطراح

 
 در فرم گسترده داریم: یا

 
ی سمت چپ معادله فوق در واقع تفاضل مرتبه که

 در. دهدلگاریتم متغیرهای وابسته را نشان می

یک ماتریس  A(L) ماتریس معادله، راست سمت

هایی بر حسب عملگر ایمربعی حاوی چند جمله

 jام و ستون  iوقفه است. به طور مثال، درایه سطر 

tt BUA 
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 ریغام مت iاست که پاسخ   A(L) ،aij(L)ام ماتریس 

 بردار. دهدنشان میساختاری را  ریام متغ jبه 

E=[Uij]  شامل جمالت اخالل ساختاری است. که

 :شوندبه صورت زیر تعریف می

GDU دولت است. یمربوط به بده های: تکانه 

UNU است. یکاریمربوط به ب های: تکانه 

INFU مربوط به تورم است. های: تکانه 

TSEU مربوط به مخارج کل سازمان  های: تکانه

 .1است یاجتماع نیتأم

 

 هاافتهي ليو تحل هيو تجز جينتا. 5-4

 رهايمتغ ييايآزمون پا. 5-4-1

در  رهایمتغ ییایآزمون پا جینتا انگریب، 1 جدول

 میفولر تعم یکیسطح آنها با استفاده از آزمون د

 (.1)جدول  باشدیم (ADFه )افتی

 تمیلگار یرهایمتغ شود؛یکه مشاهده م طورهمان

 نیدولت، تورم و مخارج کل سازمان تأم یبده

هستند.  ایپنج درصد پا یدر سطح خطا یاجتماع

ر د نی. بنابراباشدیم ایناپا یکارینرخ ب ریاما متغ

 تمیلگار ریمربوط به متغ کیادامه از تفاضل مرتبه 

 جیواحد گرفته شده که نتا شهیآزمون ر یکاریب

 شودیمشاهده م 2آن در جدول  ییایمربوط به پا

 (.2)جدول 
 

 SVARبرآورد مدل  .5-4-2

مدل، اولین  یرهایّمتغ ییستایا صیاز تشخ بعد

 تعیین برداری خودرگرسیون هایمسئله در مدل

                                                                                                                               
 

 باشند.مطالعه بشکل لگاریتمی میتمام متغیرهای  1
2 Schwarz information criterion 
3 Akaike information criterion 

 نییتع یآزمون برا نیاست. در ا نهبهی وقفه طول

 3کیآکائ(، SC) 2بیزین -طول وقفه از معیار شوراتز

(AIC )4ینیبشیپ یینها یخطا (FPE ) و حنان

 هاستفاد( LR) 6ییو نسبت را ستنما( HQ) 5نیکوئ

دهد بر اساس ینشان م 3جدول  جیشده است. نتا

به عنوان  کی نهیوقفه به ییحداکثر راستنما اریمع

 (.3)جدول  گرددیمدل انتخاب م نهیوقفه به

 

 رهياحد داو شهيآزمون ر. 5-4-3

 یرهای، متغADFآنجا که بر اساس آزمون  از

  زیهستند و در قسمت دو ن ایدر سطح ناپا قیتحق

 کی ینشان داد که وقفه ییحداکثر راستنما اریمع

 نیدر ا نیاست، بنابرا نهیبه قیمدل تحق یبرا

 یخطا حیبه صورت تصح قیقسمت مدل تحق

از  نانیاطم یوقفه برآورد شد. برا کیبا  یبردار

اقدام به آزمون  ونینبودن رگرس یمجازکاذب و 

شد. در صورت  زین یونیواحد کل مدل رگرس شهیر

به دست آمده قابل  جینتا SVARعدم ثبات الگوی 

مدل  دارییپا یبه منظور بررس ستند،ین نانیاطم

. مکنییاستفاده م ARزده شده از نمودار  نیتخم

 ندیفرا کیمشخصه  هایشهینمودار معکوس ر نیا

AR شهیر نی. اگر قدرمطلق تمام ادهدیم شانرا ن-

واحد قرار  رهیکوچکتر از واحد باشند و داخل دا ها

است.  داریزده شده پا نیتخم SVARمدل  رندیگ

که  دهدیمدل در شکل نشان م ARنمودار 

واحد  رهیمشخصه، داخل دا هایشهیمعکوس همه ر

4 Final Prediction Error 
5 Hannan-Quinn information criterion 
6 Likelihood Ratio 
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ها، مدل نیا ینیتخم SVARو مدل  رندگییقرار م

 (.4)نمودار  کندیم نیرا تأم دارییشرط پا

 

 ييهمگرا بردار يبررس. 5-4-4

از آن  یحاک رها،یمتغ ییایحاصل از آزمون پا جینتا

 کیبا  ریمتغ کیدر سطح و  ریاست که سه متغ

 نییتع یاند. لذا براشده ایپا یریگتفاضل یمرتبه

 مدت از روشدـط بلنـرواب ای ییهمگرا یبردارها

استفاده  وسیلیجوس – 1جوهانسون یانباشتگهم

 (.4)جدول  2شودیم

آورده  4افزار که در جدول خالصه شده نرم جینتا

 ژهیتوجه به آماره حداکثر مقدار وشده است. با 

 (.1r) باشدیبردار هم انباشته م کیوجود 

 

 مدل نيتخم جينتا. 5-4-5

 ریتأث یبه منظور بررس SVARمدل  جینتا

 نیمخارج سازمان تأم یبر رو یحیتوض یرهایمتغ

جدول  نیگزارش شده است. ا 5در جدول  یاجتماع

 یساختار هایمعادالت شوک ستمیدهنده سنشان

. در جدول باشدیفرم خالصه شده م هایو شوک

(5) :@e1 دولت،   یمربوط به بده هایتکانه@e2 

 هایتکانه e3@ ،یکاریمربوط به ب هایکانهت

مربوط به  هایتکانه e4@مربوط به نرخ تورم، 

که  دهدیرا نشان م یاجتماع نیمخارج سازمان تأم

 باشدیقابل ارائه م ریدر جدول ز مدل نیتخم جینتا

 (.5)جدول 

 نیا یایگو SVARمدل  نیحاصل از تخم جینتا

 رگذاریثأو ت یاصل یرهایمتغ بیمطلب است که ضرا

                                                                                                                               
 

1 Johansen Cointegration Test 

و  داریمعن یاجتماع نیبر مخارج سازمان تأم

 نتریی. اصلباشدیم رانیاقتصاد ا طیمطابق با شرا

الزم و قابل  SVARمدل  جیکه در نتا ییرهایمتغ

 یهبد هیوارده از ناح هایتکانه باشد؛یم لیتحل

وارده از بخش  هایتکانه ،یکاریب هایدولت و تکانه

 یاجتماع نـیارج سازمان تأمـر مخـرخ تورم بـن

 هیتکانه وارده از ناح کیکه  ینحوه . بباشدیم

مخارج  شیدرصد باعث افزا 65به اندازه  ،یکاریب

 کی نیهمچن شود،یم یاجتماع نیسازمان تأم

 2.27 شینرخ تورم باعث افزا هیتکانه وارده از ناح

 . شودیم یاجتماع نیدرصد مخارج سازمان تأم

 

 يالعمل آنتوابع عكس .5-4-5-1

بلندمدت  یرابطه تعادل جینتا میبتوان نکهیا یبرا

 SVARمدل خودرگرسیون برداری ساختاری  یبرا

توابع  یبررس ازمندین م،یکن لیتحل یخوبه را ب

دل ـم یراـب انسیوار هیجزـو ت یالعمل آنعکس

 یدو ابزار قو SVAR یالگو یعبارته . بمیباشیم

ه ـارائ یوسانات اقتصادـن لیو تحل هیجزـت یبرا

 هیتجز و (IRF) یالعمل آندهد: توابع عکسیم

، SVAR یوـبعد از برآورد الگ نی. بنابراانسیوار

و  یآن العملتوابع عکس جینتا یتوان به بررسیم

 ،یالعمل آنتابع عکس کیپرداخت.  انسیوار هیتجز

شوک وارده به  اریانحراف مع کیاثرات  قتیحق در

 ی. براکندیم انیزا در الگو را بدرون یرهایمتغ

العمل عکس ق،یتحق نیمورد استفاده در ا یالگو

 رییتغ ایتکانه  کینسبت به  دیشکاف تول ریمتغ

از  کی در هر اریانحراف مع کیبه اندازه  یناگهان

 افزار مشاهده کرد.نرمتوان در خروجی را می )trace(آزمون اثر ی آماره 2
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دولت،  یالگو شامل بده یزادرون یرهایمتغ

ه ب یاجتماع نیتورم، مخارج سازمان تأم ،یکاریب

 همدل نشان داده شد یبرا ،5صورت نمودار شماره 

 یهازمان بصورت دوره یمحور افق یاست. رو

 راتییدرصد رشد تغ یمحور عمود یساالنه و رو

 (.5)نمودار  قرار گرفته است ریمتغ

 یبرا( 5)نمودار شماره  آنی العملتوابع عکس جینتا

مخارج کل  یآن دهد: توابع واکنشیمدل نشان م

شوک  کیبه هنگام بروز  یاجتماع نیسازمان تأم

 Shock) دولت یدر بده اریانحراف مع کیبه اندازه 

 یمربوط به بده یهاکه شوک دهدینشان م (1

 زمانبر مخارج کل سا یمعنادار یدولت اثر منف

دوره  3پس از گذشت  یداشته، ول یاجتماع نیتأم

 . توابع واکنششودیم رایشده و م هیاثر شوک تخل

به هنگام  یاجتماع نیمخارج کل سازمان تأم یآن

در  اریانحراف مع کیشوک به اندازه  کیبروز 

 یهاکه شوک دهدینشان م (Shock 2) یکاریب

کل  رجبر مخا یمعنادار یاثر منف یکاریمربوط به ب

پس از گذشت  یداشته، ول یاجتماع نیسازمان تأم

. توابع شودیم رایشده و م هیدوره اثر شوک تخل 2

به  یاجتماع نیمخارج کل سازمان تأم یآن واکنش

 اریانحراف مع کیشوک به اندازه  کیهنگام بروز 

 یهاکه شوک دهدینشان م (Shock 3)در تورم 

بر مخارج کل  یمربوط به تورم اثر مثبت معنادار

پس از گذشت  یداشته، ول یاجتماع نیسازمان تأم

. لذا شودیم رایشده و م هیدوره اثر شوک تخل 3

 مدت بر مخارج کل ندارد.مشخص است که اثر بلند
 

 

 

 انسيوار هيتجز. 5-4-5-2

 هیبرآورد شده، تجز یقسمت با توجه به الگو نیا در

مدل صورت گرفته است که  یرهایّمتغ انسیوار

مدل قابل مشاهده است.  یبرا 6آن در جدول  جینتا

 ینبیشیپ یخطا S.Eجدول ستون  نیدر ا

مختلف نشان  هایدوره یمربوطه را ط یرهایمتغ

 سال بر اساس خطا در هر نیکه ا یی. از آنجادهدیم

خطا  نیو منبع ا شودیسال قبل محاسبه م یخطا

 یاست، ط یآت هایو تکانه یجار ریدر مقاد رییتغ

 یهاروش سهم شوک نی. در اابدییم شیزمان افزا

 یخطا انسیمختلف در وار یرهایوارد شده به متغ

در واکنش به  ریسهم نوسانات هر متغ ،ینبیشیپ

شود. یم میالگو تقس یرهایشوک وارد شده به متغ

را بر  ریبود سهم هر متغ میقادر خواه بیترت نیبه ا

 یریگدر طول زمان اندازه گرید یرهایمتغ راتییتغ

اند شده فیتعر یابه گونه انسیوار یهاهی. تجزمیکن

نوسانات هر  معموالً( مدتکه در دوره اول )کوتاه

 ریمربوط به خود آن متغ یهاتکانه قیاز طر ریمتغ

 یزمان یهااما در افق شود،یداده م حیتوض شتریب

 ینیبشیدستگاه در پ یرهایمتغ ریدورتر سهم سا

 شیها افزاآن تیبا توجه به اهم ریمتغ کیرفتار 

 نیبه آن اشاره نمود ا دیکه با یگری. نکته دابدییم

 رهای( متغانسی)وار یدهندگحیاست که هر چه توض

 دایپ یشتریب ییزادرون رهایغتم شودیم شتریب

 (.6)جدول  کنندیم

( S.E) ینیبشیپ یدهنده خطانشان کم،ی ستون

 رییمختلف است و منبع آن خطا، تغ یهادر دوره

است.  یآت یهاو تکانه یجار یدر مقدارها

 رییاز تغ یناش انسیدرصد وار یبعد یهاستون
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. در دهندیشوک مشخص را نشان م ای یناگهان

مخارج کل از  راتییدرصد تغ 17/54دوره اول 

 یو بده شودیداده م حیر توضیخود متغ قیطر

 یدرصد دارا 71/42عادل ـم یدولت سهم

 زیناچ یسهم یکاریو ب باشدیم یدهندگحیوضـت

 08/3معادل  یدرصد و تورم سهم 02/0معادل 

. اما در باشدیم یدهندگحیتوض ییدرصد دارا

 شیافزا هایدهندگحیتوض نیا زانیبعد، م یهادوره

مدت( سهم در دوره دهم )بلند که یطوره ب ابد،ییم

دولت  یدرصد و سهم بده 23/52 مخارج کل

درصد و  45/2به  یکاریدرصد و سهم ب 69/41

 زیدولت ن ی. بدهرسدیدرصد م 61/3سهم تورم به 

درصد از  41در دوره دوم و سوم و چهارم حدود 

و  دهدیمخارج کل را به خود اختصاص م راتییتغ

و  دتم انیدولت در م یبا گذشت زمان سهم بده

 راتییدرصد از تغ 41 زیت( نمددر دوره دهم )بلند

با  نیکه ا دهدیمخارج کل را به خود اختصاص م

دارد.  یسازگار زنی ضربه –واکنش  یهاافتهی

درصد از  42/2در دوره دوم  یکاریب نیهمچن

و  دهدیمخارج کل را به خود اختصاص م راتییتغ

 یکاریب یدهندگحیمدت، توضمدت و بلندانیدر م

است.  دهیدرصد رس 45/2مخارج کل به  راتییاز تغ

 راتییدرصد از تغ 59/3در دوره دوم  زیتورم ن

-انیو در م دهدیمخارج کل را به خود اختصاص م

از  تورم یدهندگحیمدت، توضبلند نیمدت و همچن

 است. دهیدرصد رس 61/3مخارج کل به  راتییتغ

سهم نوسانات و  نیشتریدولت ب یشوک بده

درصد(.  41عهده دارد )حدود  مخارج را بر راتییتغ

 درصد 3در حدود  یرتبه دوم را شوک تورم با سهم

سهم را در  نیکمتر زین یکاریعهده دارد. شوک ب بر

 2مخارج کل داشته است )حدود  انسیوار راتییتغ

 یاست که اثر شوک بده نیا گرانیب جیدرصد(. نتا

سهم  نیشتریب یساختار یهاشوک نیدولت در ب

مخارج کل  حی)بعد از خود مخارج کل( را در توض

 داللتموضوع  نیدارد که ا یاجتماع نیسازمان تأم

 یشوک بده یاجتماع نیدارد که در سازمان تأم

نقش دولت به کارفرما و  لیاز تبد یدولت ناش

 .باشدیگسترش تعهدات دولت م

 

 يرگيجهينت .6

های گیری درباره مسأله صندوقتصمیم امروز

ای مسأله پیچیده کیبازنشستگی در ایران به 

تبدیل شده که پاسخ به آن نه ساده بلکه پاسخ 

ای دارد که با سایر نهاد به خاطر ماهیت و پیچیده

متغیرهای کالن  شکل متفاوت است. بررسی شوک

و حقوق  یصندوق بازنشستگ یآوراقتصادی بر تاب

 هر که است آن دهندهاز نظر فقه نشان یتماعاج

 روی بر مستقیم طور به متغیرها این از یک

 سو و چندگانه اثرات همزمان طور به یا و هاصندوق

افراد  اجتماعی حقوق و هاصندوق روی بر مضاعف

خواهند داشت. در آن صورت امنیت اجتماعی که 

باشد به شدت ها مییکی از وظایف مهم صندوق

دیدگی و اختالل در و هر گونه آسیب دهآسیب دی

ها تأثیر گذاشته و این امر باعث ای آنعملکرد حرفه

شود که نظم اجتماعی دچار نوسان گردد. با می

های پژوهش و حل مسائل صندوق توجه به یافته

بازنشستگی با توجه به این که اقتصاد ما اقتصاد 

بایست در دو راهی ارتقاء دولتی است، دولت می



 89 / رانو همکا نجفی                                             های ...آوری صندوقتأثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر تاب

 
 

بازنشستگی و یا ورشکستگی  هایدوقصن

های بازنشستگی یکی را انتخاب کند که دوقـصن

انتخاب هر کدام پیامدهای مثبت و منفی برای تمام 

دهد طبقات جامعه خواهند داشت. تجربه نشان می

های کالن مشیکه تقریباً دولت در بسیاری از خط

به طور مستقل و بدون جلب نظر شرکای اجتماعی 

کند و تصمیم خود را به اجرا می یریگتصمیم

آورد. جامعه هم در فقدان نهادهای مدنی قوی درمی

های اجتماعی هرگز مانع جدی برای و تشکیل

ها نبوده است. با فرض این که دولت اجرای سیاست

ها را انتخاب کند و این ورشکستگی صندوق

ها به مرحله بحران برسد این بحران به صندوق

خواهد رسید و دستگاه دولت  یزندستگاه دولت 

دچار بحران خواهد شد و اثرات دو سویه خواهد 

به دست  جیمباحث و نتا نیداشت. باتوجه به هم

خصوص  نیدر ا یشنهاداتیآمده در بخش چهارم، پ

 شود:یارائه م

ها و زمانی که وابستگی اقتصاد به نفت و تحریم .1

شامل  ساختار دولتی مشکالت اصلی اقتصاد ایران را

شوند که نوسانات درآمدهای نفتی، حجم باالیی می

ها دولت را های اقتصاد و تحریمگیریاز تصمیم

گرایانه پولی های مصلحتمجبور به اتخاذ سیاست

نیازمند بازنگری  ننماید، بنابراین اقتصاد ایرامی

گذاری های و ساختارهای سیاستاساس در روش

در ساختار و دولت در اقتصاد کالن، به ویژه 

های های پولی )مانند دادن پیامگذاریسیاست

مثبت ضدتورمی با اقدامات عملی به منظور کاهش 

 باشد.یانتظارات تورمی( م

اً زیاد و های نسبتها و بحرانبا توجه به چالش .2

ها بزرگی که کشور با آن روبرو است و هم ظرفیت

های هایی که برای دولت و صندوقو هم فرصت

و اعتماد « شفافیت»زنشستگی باقیمانده است. با

های بازنشستگی متقابل بین دولت و صندوق

 ینافزایش یابد و در صورت عدم شفافیت از نظر تأم

 مالی در افق زمانی نه چندان دور،منابع 

های بازنشستگی به منابع دولتی وابسته صندوق

 خواهند شد.

تورم از از بین متغیرهای اقتصاد کالن متغیر  .3

باشد که متغیرهای بسیار مهم و تأثیرگذار می

های شود تا مدیران صندوقپیشنهاد می

بازنشستگی همواره وضعیت آن را رصد کرده و 

ها مدنظر داشته اثرگذاری آن را روی بودجه صندوق

توان به توزیع مجدد باشند. از آثار مخرب تورم می

قوق به نفع صاحبان دارایی و به زیان ح آمددر

تر بگیران، افزایش نااطمینانی و در نتیجه کوتاه

گیری و کاهش شدن افق زمانی تصمیم

گذاری بلندمدت و تخصیص منابع را دچار سرمایه

 کند. اختالل می

شود از نفوذ سیاسی در مورد بیکاری پیشنهاد می .4

در اهداف اقتصادی پرهیز شود و ایجاد صنایع و 

دخالت مستقیم دولت و  ها باید بدونگذاریسرمایه

سازی و فعاالنه بخش خصوصی و زمینه با شرکت

بایست با ایجاد ارشاد دولت همراه باشد. دولت می

کوچک،  هایاهسازی آن در بین بنگپیوند و تقویت

متوسط و بزرگ به رفع مشکالت و موانع رشد و 

ها های کوچک و متوسط و تبدیل آنتوسعه بنگاه

 .دیپذیر اقدام نماو رقابتهای بزرگ به بنگاه
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شود ها پیشنهاد میدر بدهی دولت به صندوق. 5

بایست تأکید بر های دولت میکه پرداخت بدهی

نه خلق « های بازنشستگیصندوق»حمایت از 

ها باشد. در مورد نقدینگی برای حمایت از صندوق

چنین حمایتی نباید نگران اثرات تورمی آن بود و 

تاب بیشتری صورت گیرد تا ها با شاین حمایت

ها به حالت عادی برگردد. همسوئی وضعیت صندوق

ها گیری و گزارشگری بدهیدر شیوه شناخت، اندازه

ها ایجاد شود. و به منظور بین دولت و صندوق

توانمند کردن بازپرداخت بدهی از سوی دولت 

ها از )کمبود منابع مالی(، تشویق کاهش بدهی

 ود )سیاست تشویقی(. ها مطرح شسوی صندوق

های بازنشستگی )مخارج آوری صندوقدر تاب. 6

 شود: ها( پیشنهاد میصندوق

یابی های نوین مدیریت هزینه )هزینهروش اعمال

ها هدف( و نظارت بیشتر بر مصرف منابع صندوق

از طریق کنترل تناسب نتایج حاصله با منابع 

 مصرف شده.
 

 و تشكر تقدير. 7

که در به سامان رسیدن این تحقیق  یهمه افراد از

 کنیم. ما را یاری رساندند تشکر می

 

 نويسندگان  سهم. 8

مقاله به صورت مشترک توسط  نیو تألیف ا نگارش

صورت گرفته و حاصل کار  سندگانینو یتمام

 آنان است. یجمع
 

 منافع تضاد. 9

وجود ندارد.  یمقاله حاضر تضاد منافع در
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 1396لغایت  1350های نرخ تورم در اقتصاد ایران طی سال :1نمودار 

 

 
 1396لغایت  1350های نرخ بیکاری در اقتصاد ایران طی سال :2نمودار 

 

 

 1396لغایت  1350اجتماعی طی دوره زمانی رفتار بدهی انباشته دولت به سازمان تأمین : 3نمودار 
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 آزمون ریشه واحد دایره :4نمودار 

 

 

 العمل آنی برای مدلنتایح توابع عکس :5نمودار 
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 فولر تعمیم یافته –نتایج آزمون دیکی  :1جدول 

 tمقدار آمار  متغیر
مقدار بحرانی در سطح 

 درصد 5دار معنی
Prob 

 000/0 -938987/2 -513399/7 لگاریتم بدهی دولت

 0972/0 -926622/2 -615486/2 لگاریتم بیکاری

 0035/0 -513075/3 -562769/4 لگاریتم تورم

لگاریتم مخارج کل سازمان تأمین 

 اجتماعی
861962/5- 926622/2- 000/0 

 های تحقیقمنبع: یافته

 

 فولر تعمیم یافته برای پایایی تفاضل مرتبه اول متغیر نرخ بیکاری –نتایح آزمون دیکی  :2جدول 

 tمقدار آمار  متغیر
مقدار بحرانی در سطح 

 درصد 5معنی دار 
Prob 

 000/0 -928142/2 -287656/6 تفاضل مرتبه اول لگاریتمی بیکاری

 های تحقیقمنبع: یافته
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 VARمعیارهای تعیین وقفه بهینه مدل  :3جدول 

Lag Logl LR1 FPE2 AIC SC HQ 

0 5434/141-  --- 030677/0  867212/7  8/041365* 7/928609* 

1 7181/124-  29/0317* 029533/0  822602/7  693369/8  129588/8  

2 5967/107-  91347/25  0/028733* 7/761986* 329366/9  314561/8  

3 88951/91-  37695/20  031789/0  777811/7  04180/10  575975/8  

 های تحقیقمنبع: یافته

 دهنده تعداد وقفه انتخابی توسط معیار استتذکر: * نشان

 

 )max(آزمون حداکثر مقادیر ویژه  :4جدول 

 3مقدار ویژه ی مقابلفرضیه ی صفرفرضیه
آماره آزمون حداکثر 

 مقدار ویژه
 Prob %5سطح بحرانی 

0r 1r 615/0 33/36 58/27 0029/0 

1r 2r 364/0 24/17 13/21 01606/0 

2r 3r 342/0 94/15 26/14 0269/0 

3r 4r 141/0 81/5 84/3 0160/0 

 های تحقیقمنبع: یافته

 

  

                                                                                                                               
 

1 Like Lihood Ration 
2 Final Prediction Error 
3 Eigenvalue 
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 رابطه تعادلی بلندمدت برای مدل تحقیق برآورد :5جدول 

 Coefficient Std. Error Z-Statistic Prob 

(1)C 402828/0-  907813/0  443735/0-  6572/0  

(2)C 388349/4  329491/6  693318/0  4881/0  

(3)C 658833/0  123334/0  341866/5  0000/0  

(4)C 276073/2  113645/1  043805/2  0410/0  

(5)C 013204/0-  022693/0  581862/0-  5607/0  

(6)C 004620/0-  003101/0  489756/1-  1363/0  

(7)C 188917/0  021391/0  831760/8  0000/0  

(8)C 071023/1  121270/0  831760/8  0000/0  

(9)C 448655/7  843394/0  831760/8  0000/0  

(10)C 144255/0  016334/0  831762/8  0000/0  

Log Likelihood 8415/161-     

 های تحقیقمنبع: یافته
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های مختلف در واریانس مخارج کل سازمان تأمین تجزیه واریانس برای مدل: درصد سهم شوک :6جدول 

 اجتماعی

 S.E دوره
شوک ساختاری 

 بدهی دولت

شوک ساختاری 

 بیکاری

شوک ساختاری 

 تورم

شوک ساختاری مخارج 

کل سازمان تأمین 

 اجتماعی

1 188917/0 71656/42 021594/0 083145/3 17870/54 

2 203016/0 97653/41 428091/2 590701/3 00468/52 

3 204753/0 69653/41 450467/2 615653/3 23735/52 

4 205040/0 69623/41 451681/2 616473/3 23570/52 

5 205077/0 69589/41 451931/2 616590/3 23563/52 

6 205079/0 69584/41 451939/2 616619/3 23560/52 

7 205080/0 69583/41 451952/2 616624/3 23560/52 

8 205080/0 69582/41 451953/2 616624/3 23560/52 

9 205080/0 69582/41 451953/2 616624/3 23560/52 

10 205080/0 69582/41 451953/2 616624/3 23560/52 

 های تحقیقمنبع: یافته
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Background and Aim: Macroeconomic variables such as unemployment, 

inflation, government debt have an important role in the resilience or non-

resilience of pension funds and the achievement of social rights, which are 

also considered in economic jurisprudence. In this regard, the present article 

examines the effect of the shock of macroeconomic variables on the resilience 

of pension funds and the achievement of social rights in terms of jurisprudence 

and using the SVAR structural vector auto regression model for the years 

1350-1396. 

Materials and Methods: The present study is a quantitative research and 

therefore statistical methods and models have been used. Specifically, the 

SVAR structural vector auto regression model was used jurisprudentially to 

look at the mechanism by which government debt shocks, unemployment, and 

inflation affect pension fund resilience and social rights. 

Ethical considerations: The present study was conducted by observing and 

considering ethical principles. The results of the research are original and in 

cases such as citations, references to documents and articles, the principle of 

fidelity has been observed. 

Results: Government debt shock with about 41% has the largest share of 

fluctuations and changes in expenditures and has posed a serious challenge to 

the resilience of pension funds and the achievement of social rights. The 

second place is occupied by inflation shock with a share of about 3%. 

Unemployment shock also had the lowest share of changes in total 

expenditure variance with about 2%. Therefore, threats of government debt, 

inflation shock and unemployment play an important role in reducing social 

security services and thus harming social rights from the perspective of 

jurisprudence. 

Conclusion: Considering the results and structure of Iran's economy, the 

dependence of government revenue on oil and sanctions and the government 

structure are the main problems of Iran's economy. Therefore, Iran's economy 

needs a major overhaul of macroeconomic policy-making methods and 

structures, especially monetary structures and policies (such as giving positive 

anti-inflation messages with practical measures to reduce inflation 

expectations). 
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