فصلنامة سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا (س)

سال اول ،شمارة اول ،زمستان 1392

بررسی تأثیر طول عمر بر پسانداز در ایران
فرزانه محمدی ،2بهرام سحابی ،3نعمتاهلل اکبری ،4عباس عصاری

1

5

تاریخ دریافت8331/60/81 :
تاریخ پذیرش8331/63/86 :

چکیده

در حالی که مطالعات تجربی پيشين ،اثر منفی نرخهای وابستگیی ارتراد
را بر پس انداز بدون توجه به مگغير طول عمر مورد بررسی قرار دادهانتد،
در اين پژوهش با در نظر گررگن جايیاه و اهميت پديتده ستالدوردگی
جمعي و ارزايش طول عمر طی دهههای اخير ،برآورد تتاب پتسانتداز
ايران را در دوره 7431-7431مورد بررسی قرار دادهايم .پس از طراحی
تاب پس انداز برای ايتران ،از تننيته همجمعتی  ARDLبترای بررستی
وجود رابطه بلندمدت بين مگغيرها اسگفاده کرده و ضتراي مربتوب بته
مدلهای بلندمتدت و تحتحيخ خطتا را بترآورد کتردهايتم .آزمتونهتای
 CUSUMو  CUSUMSQپايداری تاب پتس انتداز در ايتران را نشتان
میدهد .نرخ وابسگیی ارراد مسن ،نرخ پس انداز را چه در کوتاه متدت و
چه در بلندمدت کاهش می دهد؛ در حالی که طول عمر در کوتاهمدت و
بلندمدت ،اثر مثب و معناداری بر نرخ پسانداز دارد و البگه اين اثتر در
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بلندمدت بيش از کوتاهمدت اس  .هم در کوتاهمدت و هم در بلندمتدت
مقدار مطلق اثر نرخ وابسگیی ارراد مسن بيشگر از اثر طول عمتر است .
نگايج بررسی طول عمر ،پاسخ مثب ارراد به ارزايش اميد بته زنتدگی را
نشان میدهد .در واق  ،اميد بته زنتدگی بتا تر گويتای بهبتود وضتعي
سالم ارراد سالدورده و مسن اس که سب میشود بتر نحتوه ررگتار
پس انداز آنها تأثير گذاشگه و آنهتا بتا يته دورانديشتی نستب بته ايتن
وضعي  ،بر ميزان پسانداز خود بيفزايند.
واژگان کلیدی :طول عمر ،نرخ وابسگیی ارراد مسن ،پسانداز.
طبقهبندی .O16، J10،E21 :JEL

 .8مقدمه

7

رشد جمعي به عنوان بدشی از پديتده انگقتال جمعيگتی يتا گتذار جمعيگتی شتناخگه
می شود .انگقالی که تقريباً تمام کشورها از باروری و مرگ و مير با به باروری و مترگ و
مير پايين تجربه می کنند .رشد جمعي بدون به حستا آوردن مهتاجرت ختال -کته
برای بيشگر کشورها ناچيز اس  -اتفاق میارگد؛ زيترا نترخهتای مترگ و ميتر ،بيشتگر از
نرخ های تولد تمايل به کاهش دارند .نرخ های مرگ و ميتر بته طتور نامگناست در ميتان
نوزادان و کودکان کاهش میيابد که به پرزايی 2منجر می شوند .اين يه نتو معمتول از
پرزايی نيس که درآن بچههای بيشگر مگولد میشوند؛ بلنته وضتعيگی است کته در آن
بچههای بيشگری به سم کودکی و بزرگسالی بقا و تنامل میيابند .در ابگدا ،پرزايی بته
کاهش نرخ های رشد اقگحادی تمايل دارد ،زيرا بچهها به غذا ،پوشاک ،مسنن و آمتوز
نياز دارند .بنابراين ،تمام آنچه از مناب که مورد نياز اس  ،بايتد از محتارد ديیتر ماننتد
تحقيق و توسعه ،توسعه زيرساخ ها و انباش سرمايه ريزينتی منحترد شتود؛ ولتی در
نهاي  ،پس از  22-75سال ،سنين اوليه برای کارکردن و پسانداز را به دس متیآورنتد
و ظرري توليدی اقگحاد توسعه میيابد .وقگی اين اتفاق میارگتد ،کشتور ررصتگی بترای
رشد سري دارد که اين وضعي سود جمعيگی 4ناميده میشود.

1 . Demographic Transition
2 . Baby Boom
3 . Demographic Dividend

فصلنامة سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) 121 /

زمانی که کشورهای مدگلف در مراحل مگفاوتی در سينل جمعيگتی هستگند ،توزيت
سنی جمعي شان مگفاوت اس  .هنیتامی کته انگقتال جمعيگتی پتيش متیرود و گتروه
پرزايی به سن کار در يه کشور معين می رسند ،نسب مردم در سن کار بته وابستگههتا
(هم جوان ها و هم پيرها) بهطور چشمیيری تغيير میکند .در جايی که کشوری در گذار
قرار میگيرد ،انوا سياس ها و ابگنار عملها را تعيين خواهد کرد .اين امر میتوانتد بته
سود جمعيگی منجر شود .برای مثال برخی از کشورها میتواننتد انگقتال جمعيگتی را بتا
عمل و اجرای کاهش مرگ و مير نوزادان و کودکتان از طريتق توستعه واکسيناستيون و
رراهمکردن آ سالم و مراعات اصول بهداش  ،تسري کنند .برخی ديیر ممنن اس بته
کاهش ارادی باروری از طريق تال هايی برای گسگر دسگرستی بته ختدمات ابگتدايی
سالم  ،تنظيم خانواده و آموز دخگران اقدام کنند .هنیامی که باروری کاهش میيابد
و سهم ارراد در سن کار ارزايش میيابد ،رشد اقگحادی بهطور خودکار تسري نمتیشتود.
اسگفاده از ررص جمعيگی به سياس های سودمند همچتون نظتارت مناست  ،متديري
نيرومند اقگحاد کالن ،سياس تجاری مطلتو و مناست  ،زيرستاخ هتای مترثر ،بتازار
مناس مالی و نيروی کار و بتا تر از همته سترمايهگتذاریهتای اثتربدش در ستالم و
آموز بسگیی دارد .در غيا سياس های مناس  ،سود جمعيگتی بتالقوه متیتوانتد در
مقابل ،يه مان جمعيگی باشد .برای مثال کشوری که تعداد زيادی جوانان يتا کتارگران
بينار يا تح اسگددام دارد ،در ريسه بیثباتی اجگمتاعی و سياستی قترار دارد و حگتی
بدون چنين بی ثباتی ،يه بدش غيرمولد بزرگ از جمعي  ،مانعی اقگحادی است بترای
7
آنهايی که در حال کارکردن هسگند.
2
با توجه به چنين تغييرات جمعيگی ،سالدوردگی جمعي در يه نرخ بتیستابقه در
جهان در حال اتفاق اس  .ستالدوردگی جمعيت  ،ارتزايش نستب ارتراد ستالدورده در
جمعي کل بوده (بته طتور معتادل ،ستالدوردگی جمعيت  ،متوقعيگی است کته در آن
جمعي سالدورده سري تر از جمعي کل در حال رشد اس ) کته بته علت کتاهش در
باروری و يا کاهش در مرگ و مير اتفاق میارگد و به بيان ديیر ،ناشی از ارزايش اميد بته
زندگی اس  .سالدوردگی جمعي يه روند جهانی اس و بر حست آمارهتای موجتود،
سهم سالدوردگان در جمعي کل جهان ،به بيش از دو برابر در نيم قترن آينتده خواهتد

1. Bloom, Canning, & Moore. (2011).
2. Population Aging
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رسيد .با ترين سهم سالدوردگان در جمعي کل به کشتوهای توستعهيارگته اخگحتا
دارد ،اين در حالی اس که اين سهم در کشورهای کمگر توسعهيارگه ،با نرخی ستري تتر
7
در حال ارزايش اس .
طول عمر ،ارزايش بالقوه تعداد سالهايی اس که يه ررد انگظار دارد زندگی کنتد و
به دليل ارزايش اميد به زندگی اس  .اين بيان بتا تعريتف کوتلينتود ،)7111( 2کته در
مباحث خود سالم را مد نظر قرار داده اس  ،همراسگاست " .طتول عمتر" يتا "تعتداد
سالهايی که يه ررد انگظار دارد زندگی کند" از ديدگاه ايتن نويستنده بته معنتای ايتن
اس که ارراد برای دورههای طو نی تری از زمان جوان نیاه داشگه شوند ،نه ايننه ارتراد
پير برای دورههای طو نی تر زنده بمانند .ارزايش طول عمر می تواند بر بازارها ،بهرهوری،
رشد و بهطور کلی بر اقگحاد اثرگذار باشد و بهعنوان يه شوک برای اقگحاد تلقی شتود.
نرخ وابسگیی 4نمايانیر تعداد کودکان ( 2-73سال) و ارراد سالدورده ( 55سال بته بتا )
وابسگه به جمعي در سن کار ( 53-75سال) اس  .نرخ وابسگیی سنی ارراد مستن نيتز
نشاندهنده تعداد ارراد سالدورده (بيشگر از  55سال) وابسگه به کل جمعي در سن کار
( 53-75سال) اس  3.در ميان مگغيرهای جمعيگی اين مگغير برای تشريخ تفتاوتهتا در
ررگار پس انداز و رشد اقگحادی در ميان کشورها در مرکز توجه قرار دارد .ارزايش در نرخ
وابسگیی می تواند تأثير معناداری بر ارزايش مدارج دول و بر ستالم و آمتوز متورد
نياز برای ارتقای کيفي زندگی داشگه باشد .همچنتين ،اگتر سياست هتای متالی بتدون
5
تغيير باقی بماند ،اين مسأله میتواند به کاهش پسانداز عمومی منجر شود.
ارزايش طول عمر برای ارراد از اين نظر اهمي دارد که بر برنامهريزیهای مالیشتان
و بازار نيروی کار اثر میگذارد .در حالی که دول ها بيشگر به نرخ وابسگیی ارتراد مستن
به عنوان ينی از جنبه های سالدوردگی جمعي توجه میکننتد .اهميت ايتن تغييترات
جمعيگی توجه بسياری از اقگحاددانان را به ختود جلت کترده است  .بنتابراين ،ينتی از
موضوعاتی که در اين زمينه میتواند مورد بررسی قرار گيرد ،اثتر تغييترات جمعيگتی بتر
پساندازهای ملی ،سرمايهگذاری و رشتد اقگحتادی است  .در ايتن راستگا متیتتوان اثتر

1. Horioka. (2010).
2. Kotlikoff. (1979).
3. Dependency Ratio
4. World Bank. (2013).
5. Apergis & Christou. (2012).
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نرخ های وابسگیی جمعي بر پسانداز کل را مورد آزمون قترار داد ،امتا نبايتد از ارتبتاب
7
بين پساندازها و عمر مورد انگظار چشمپوشی کرد.
بنابراين ،بررسی ارتباب طول عمر ،ساخگار جمعيگی و نترخ پتسانتداز ،اهميت آن را
برای درک دامنه وسيعی از پديدههای اقگحادی منعنس میکند .در واقت  ،انگدتا هتای
جامعه برای پسانداز امروز و محرد رردا ،به مفاهيمی مهم دربتاره ررتاه ارتراد ستالمند،
رشد اقگحادی و سطوح محرد اشاره دارد؛ اما بايد توجه داش که نرخهای پسانتداز در
بين کشورهای مدگلف و در زمانهای مدگلف مگفاوت اس .
در اين پژوهش به بررسی اثر طول عمر بر پسانتداز در ايتران در ستالهتای -7431
7431پرداخگه و اميد به زندگی را به عنوان معياری برای طول عمر در نظر گررگهايم .بتر
اين اساس ،در ادامه در بدش دوم به مبتانی نظتری پتژوهش بتر مبنتای نظريته ستينل
زندگی موديیليانی و ريچارد برامبرگ 2پرداخگه و در بدتش ستوم بته پيشتينه پتژوهش
4
اشاره میکنيم .بدش چهارم را به تحتريخ الیتوی خودتوضتيخ بتا وقفتههتای گستگرده
) (ARDLاخگحا داده و در بدش پنجم به برآورد و بررسی نگايج الیو میپردازيم و در
نهاي  ،نگيجهگيری را ارائه خواهيم کرد.
 .1مبانی نظری

بهگرين نظريهای که ارتباب بين ساخگار سنی جمعي و نرخهای پتسانتداز خحوصتی و
خانوار را شرح میدهد ،نظريته ستينل زنتدگی رراننتو موديیليتانی و ريچتارد برامبترگ
( )7153اس  .بر اساس اين نظريه ،مردم هنیامی که جوانند ،کار متیکننتد ،پتسانتداز
مینمايند و هنیامی که بازنشسگه میشوند ،پسانداز منفی دارنتد .در واقت  ،ايتن نظريته
تشريخ میکند که تحميمات محرد و پسانداز ،تابعی از مراحل مدگلتف زنتدگی است .
در زمان کودکی ارراد محرد میکنند و آموز را نيز دريار مینمايند .در مرحله دوم،
ارراد رعا نه محرد ،توليد و پسانداز میکنند .در سومين مرحلته ،ارتراد ثتروت ختال
انباشگه شده خود را که شامل مقداری از ثروت ناشی از نظام تأمين اجگماعی اس  ،برای
تأمين مالی محرد خودشان در دوره زندگی و در زمان بازنشسگیی استگفاده متیکننتد.
بنابراين ،پس انداز برای بازنشسگیی تحميمی اس که به بسياری از عوامل بستگیی دارد.
1. Li, Zhang & Zhang. (2007).
2. Modigliani and Brumberg
3. Autoregressive Distributed Lag
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ابگدا پس انداز برای بازنشسگیی به درآمد قابل تحرد و درآمد مورد انگظار آينده بستگیی
دارد .دوم ،ساخگار و ترکي خانوارها و سنين ارتراد ،عوامتل تعيتينکننتده است  .ستوم،
پس انداز برای بازنشسگیی به ثروت خال و در نهاي  ،طول عمر در طی زندگی کاری و
دوره بازنشسگیی بسگیی دارد .بر اساس با اين نظريه ،نترخ پتسانتداز در هتر کشتور بتا
جمعي جوان تر با تر خواهد بود (هتر کشتور کته در آن نترخ وابستگیی ارتراد مستن و
سالدورده که به صورت نستب جمعيت ستالدورده بته جمعيت در ستن کتار تعريتف
میشود ،پايين اس ) ،زيرا ارراد جوان کار کرده و پسانداز مینمايند ،در حالی کته ارتراد
سالدورده از کار بازنشسگه میشوند و اندوخگههای پيشين خود را برای امور جاری ختود
خرج میکنند .بر عنس ،میتوان انگظار داش که نترخ پتسانتداز ختانوار در هتر کشتور
کاهش يابد ،هنیامی که جمعي آن کشور پيرتر میشود و نسب وابسگیی ارتراد مستن
آن ارزايش میيابد .همچنين ،میتوان انگظار داش کته نستب وابستگیی نوجوانتان هتر
کشور (نسب جمعي  2-73سال به جمعي در سن کار) نرخ پسانداز خانوار را کاهش
دهد ،زيرا بچه ها همانند ارراد مسن ،تنها در محرد بدون مشارک در درآمد سهم دارند؛
اما نرخ وابسگیی جوانان هنیامی که جمعي مسنتر میشود ،کاهش میيابد و ايتن امتر
اندکی از رشار کاهش نرخ پس انداز خانوار را که به وستيله ارتزايش در نستب وابستگیی
سالدوردگان ايجاد شده اس  ،جبران خواهد کرد.
پژوهشهای مدگلتف نشتان متی دهتد کته در اقگحتادهايی کته رشتد ستري دارنتد،
درآمدهای ارراد جوان نسب به درآمدهای بازنشسگیی ارراد سالدورده ،با بتوده و ايتن
تمرکز نسبی درآمد در ميان گروه با نرخ پسانتدازهای بتا بايستگی پتسانتدازهای کتل
مثب را ايجاد کند .در واق  ،زمانی که نرخهای وابسگیی پايين و رشتد اقگحتادی ستري
اس  ،نرخهای پسانداز ملی بتا تر است ؛ در حتالی کته شتواهد تجربتی بته حمايت از
پيشبينی های عمده نظريه اميد به زندگی گرايش دارند ،يه معمتا بتاقی متیمانتد کته
به طور خا  ،ارتزايش رتوق العتاده نترخهتای پتسانتداز ملتی مشتاهدهشتده در برختی
کشورهاس  .با توجه به چنين نوساناتی در پساندازها ،توضتيخ مفهتوم متدل استگاندارد
دوره زندگی مشنل خواهد بود .تغييرات در ساخگار سنی جمعي و در توزي درآمد بين
گروه ها تنها برای توضيخ بدش کوچنی از اين ارتزايش در پتس انتداز بته حستا آورده
میشود .شواهد و دادههای موجود نشان میدهد که عامل اصلی پيش برنده اين نوسانات
شديد ،ارزايش سري اميد به زندگی در اين مناطق اس  .در واق  ،نياز به تأمين مالی در
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دوره زمانی طو نیتر بازنشسگیی میتواند عامل اصلی اين نوسانات در پسانتدازها باشتد
(بلوم ،کنينگ و گراهام.)2222 ،7
 .3پیشینه پژوهش

با نیاهی به شواهد بين کشوری ،بستياری از نويستندگان شتامل موديیليتانی (، )7112
موديیليتتانی و استتگرلينگ ( 2،)7134هوريوکتتا ( 4،)7131لتتوآيز و همنتتاران (،)2222
اسنروتن و اسگفان ( 5)2225و باسورث و چادورو – ريچ ( 5،)2225تتأثير ستاخگار ستنی
جمعي را بر نرخهای پسانداز ملتی ،خحوصتی و ختانوار بتا استگفاده از دادههتای بتين
کشوری تحليل کردهاند و بهطور کلی دريارگند که ساخگار سنی جمعي تأثير معنتاداری
بر نرخ پس انداز دارد .برای مثال باسورث و چادورو – ريچ ( ،)2225دريارگنتد کته بترای
نمونه کامل آنها ،يه درصد ارزايش در نرخ وابسگیی ارراد جوان و نترخ وابستگیی ارتراد
مسن نرخ پس انداز ملی را به ترتي  2/71و  2/53درصد کاهش میدهد و دريارگند کته
برای نمونه آنها از کشورهای آسيايی ،يه درصد ارزايش در نرخ وابسگیی ارتراد جتوان و
نرخ وابسگیی ارراد مسن نرخ پس انداز ملی را به ترتيت  2/35و  7/2کتاهش متیدهتد.
هوريوکا ( ،)7131نگايج مشابهی برای نرخ پس انداز خحوصی برای نمونه کشورهای عضو
 OECDبه دس آورد و اين يارگهها نشان میدهد که نرخ وابسگیی پتايين ارتراد مستن،
مهمترين عل نرخ پسانداز خحوصی با در دوره  7133-7115بوده اس .
با رجو به تحليل های سری زمانی برای کشورهای انفرادی ،مشتاهده متیشتود کته
چنين تحليل هايی به اثرات معنادار جمعي شناسی د ل داشگهانتد (هوريوکتا،7111 ،
3
 7117 ،7112را برای ژاپن ،موديیليانی و کااو ( 1)2223برای چين و کمپبل)2223( ،
را برای ژاپن و ايا ت مگحده مشاهده نماييد .).يه اسگثنا ،مطالعه کری ( 1)2222است
که نشان داد نرخ وابسگیی ،اثر معناداری بر نرخهای پسانداز در خانوارهتای روستگايی و
شهری چين ندارد .برای ژاپن به عنوان يه مطالعه موردی ،نرخ وابستگیی جوانتان يته
3

1. Graham
2. Modigliani and Sterling .(1983).
3. Horioka .(1989).
4. Loayza et al. (2000).
5. Schrooten and Stephan .(2005).
6. Bosworth and Chodorow-Reich .(2006).
7. Modigliani and Cao. (2004).
8. Campbell .(2008).
9. Kraay .(2000).

 / 126بررسی تأثیر طول عمر بر پسانداز در ایران

روند رو به پايين بلندمدت را نشان داده ،در حالی که نرخ وابسگیی ارراد مستن رونتد رو
به با ی بلندمدت را نشان داده اس ؛ اما کتاهش در نترخ وابستگیی ارتراد جتوان بستيار
بيشگر از ارزايش در نرخ وابسگیی ارراد پير تا اوايل دهه  7112اعالم شده است  ،از ايتن
رو نرخ پس انداز خانوار ژاپن روند رو به با را تتا اوايتل دهته 7112نشتان متیدهتد .در
مقابل ،ارزايش در نرخ وابسگیی ارراد مسن بيشگر از کاهش در نرخ وابستگیی جوانتان از
زمان اوايل دهه 7112اعالم شده اس  ،بنابراين ،نرخ پسانداز ختانوار ژاپتن رونتد رو بته
پايين را از آن زمان به بعد نشان میدهد .ارزون بر اين ،انگظار بر ايناس که ارتزايش در
نرخ وابسگیی ارراد پير ادامه و حگی سرع يابد و میتتوان انگظتار داشت کته ايتن امتر
موج کاهش بيشگر در نرخ پسانتداز ختانوار ژاپتن شتود .کوکتو و گتومز )2272( 7بته
بررسی ارزايش بی سابقه در اميد به زندگی پرداخگته و از ايتن رو بتر ضترورت توجته بته
پسانداز در دوره بازنشسگیی تأکيد کرده اند .آنها در پتژوهش ختود ،در چتارچو متدل
سينل زندگی ،اثر طول عمتر را بتر پتسانتداز رتردی و تحتميمات بازنشستگیی تعيتين
نموده اند .همچنين ،بيان کردهاند که از دو طريق عامالن میتوانند به شوکهای اميد بته
زندگی واکنش نشان دهند؛ اول ،چون ريسه طول عمر به آرامی در طول سينل زندگی
تحقق میيابد ،عوامل در پاسخ به بهبود و توسعه طتول عمتر در سراستر ستينل زنتدگی
بهطور بهينه بيشگر پسانداز میکنند .دوم ،ارراد هنیام مواجه شدن بتا ارتزايش در اميتد
به زندگی تحميم میگيرند که ديرتر بازنشسگه شوند.
تابينگ )2272( 2در مقاله خود دو عامل جمعيگی باروری و طول عمر و نيتز مشتوق
بازنشسگیی را برای پسانداز بهمنظور تشريخ تفاوتهای آشتنار نترخهتای پتسانتداز در
ميان کشورها در نظر گررگه اس  .ايتن دو عامتل جمعيگتی در متدل  OLGوارد شتده و
نرخ های پس انداز وضعي پايا برای  721کشور محاسبه شدهاس  .هر دو عامل جمعيگی
بيش از  53درصد از پراکندگی نرخهای پسانداز کشتورها را توضتيخ متیدهنتد .ارتزون
براين ،اگر بار مدارج به اندازه کاری با باشد ،باروری نسب به طول عمر ،اثر بيشگری بر
تفاوتهای نرخهای پس انداز در ميان کشورها خواهد داش  .همچنين ،اين مقاله شتناد
بزرگ نرخهای پسانداز را در ميان کشورهای با درآمد با و پايين شرح میدهد.

1. Cocco & Gomes .(2012).
2. Tobing .(2012).
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بلوم و همناران ( )2277مدل ساده بهينه سازی سينل زنتدگی بترای بازنشستگیی و
پسانداز را بسط داده انتد .آنهتا نشتان دادنتد کته در ايتن نظريته ،درآمتدهای بتا تر بته
بازنشسگیی زودتر و پساندازهای با تر منجر میشود؛ در حالی که طول عمر طو نی بته
بازنشسگیی ديرتر و پساندازهای کمگر منجر می شود .آنها با کتاليبرهکتردن متدل ختود
دريارگند که در طول قرن گذشگه اثر ارتزايش درآمتدها دو برابتر بيشتگر از اثتر ارتزايش
دورهای در اميد به زندگی بوده اس .
پس و هانوالد )2277( 7بيان میکننتد کته طتول عمتر ينتی از مهتمتترين عوامتل
تعيينکننده تحميمگيری ارراد درباره محرد ،پتسانتداز ،تدحتي دارايتیهتا و زمتان
بازنشسگیی اس  .آنها بر پايه داده های مربوب به طول عمتر و شتاخ هتای پتسانتداز،
شواهدی را رراهم میکنند مبنی بر ايننه ارراد از طول عمر و ريسه ناشی از آن آگاهانتد
و همين مسأله به مگفاوت بودن نرخهای پسانداز منجتر متیشتود ،بنتابراين ،نترخهتای
پسانداز ،مگفاوت از آن چيزی خواهد بود که در نظريه پيشنهاد شده اس .
دی رريگاس و مارتينز ،)2272( 2اثر سيسگم های رراه و طتول عمتر را بتر پتسانتداز
تحليل کردهاند .آنها با اسگفاده از مدل دوره زندگی ،معادله پسانداز کل و يه مدل رترم
حل شده را همراه با عوامل ديیر مانند کسری بودجه عمومی و ساخگار جمعيگی بته کتار
بردهاند .اين مدل برای  73کشور  OECDبرآورد شده اس  .نگيجه اصتلی پتژوهش آنهتا،
اين اس که هم حقوق بازنشسگیی و هم تغييرات در ستالم متیتوانتد تتأثير منفتی و
معنادار بر پس انداز خانوار داشگه باشد .از اين رو ،هنیام طراحی اصالحات رراهی اين بتر
هم کنشها بايسگی به حسا آورده شود .هوريوکا ( )2272به تحليتل اثتر ستالدوردگی
جمعي بر پسانداز در آسيا (با تأکيد بر دو کشور چين و ژاپن) پرداخگه اس  .وی بيتان
کرده که سالدوردگی جمعي به کاهش در نرخ پس انداز ملی ،دولگی ،خحوصی و خانوار
منجر می شود .سالدوردگی جمعي با کتاهش هتای مطلتق در جمعيت همتراه است و
همچنين نرخهای سرمايهگذاری نيز کاهش میيابد .ارزون بر اين ،کشورها اين انگدا را
دارند که از کشورهای ديیر قرض بیيرند ،زيرا تمام کشتورها حگتی کشتورهای آستيايی،
احگما ً کاهش همزمان در پسانداز را نشان نمیدهند .از اينرو کتاهش در پتسانتدازی
که ناشی از سالدورگی جمعي اس  ،لزوماً يه راجعه تلقی ندواهد شد.

1. Post & Hanewald .(2011).
2. De Freitas & Martins .(2010).
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اکسانن )2221( 7در شرايطی که در اقگحاد ،کاهش در باروری و ارزايش طتول عمتر
در حال تغيير ساخگار سنی بوده و سيسگم بازنشسگیی به محترد همتوار در طتول دوره
زندگی کاری و بازنشسگیی کمه میکند ،به بررسی وضعي پتسانتداز پرداخگته است .
وی از مدل ساده نسلهای تداخلی 2اسگفاده کرده و با مفروضات معين ،بيان میکند کته
اثر سالدوردگی جمعي بر نسب سرمايه به درآمد مثب اس و نرخ پسانتداز ارتزايش
می يابد .اين اثر اوليه مثب بر نرخ پسانداز بهطتور مشتد در تقابتل بتا نگتايج مگتون
4
پيشين اس  .وی همچنين نشان داده اس که حرک از سيسگم بازنشستگیی PAYG
مطلق به سيسگمهای بازنشسگیی اجباری مناس  ،بهطور مثب بر پسانداز اثرگذار اس
و د ل هايی بر تساوی حقوق بين نسلی دارد.
پژوهشهای انجامشده داخلی درباره تاب پس انداز مگنو و گوناگون اس  ،بدشتی از
اين مطالعات به بررسی ساخگار جمعيگی و تأثير آن بر پسانتداز پرداخگتهانتد .امتا آنچته
مسلم اس  ،پژوهشی در خحو طول عمر و تأثير آن بر پسانداز مشاهده نمیشتود .از
سوی ديیر ،مطالعات داخلی تنها بر يه يا چند بعد تأثيرگذار بر پسانداز توجه کردهاند،
در حالی که در اين پژوهش سعی کردهايم تا جنبه های مدگلف اثرگذار بر تاب پسانتداز
را مورد مالحظه قرار دهيم .برخی مطالعات داخلی که بيشگرين ارتباب را با موضو ايتن
پژوهش دارند ،در جدول زير خالصه کردهايم.
جدول .8برخی مطالعات داخلی در مورد تابع پسانداز
نویسندگان

دوره زمانی

رضايی ()7431

سری زمانی

کاليبرهسازی

7435-7452

دادهها

روش

کشور

بررسی ررگار محرد و
پتتسانتتداز در اقگحتتاد
ايران

ايران

هدف

نتایج

 توضتتيخ بدتتش عمتتدهای از حرکتتات ونوسانات پسانداز توسط تغييرات TFP
 کاهش و ارزايش ماليم نرخ پس انتداز درنگيجه ارزايش و کاهش نرخ اسگهالک

1. Oksanen .(2009).
)2. Overlapping Generation Model (OLG
3. Pay as You go
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نویسندگان
مهرگان و رضايی ()7433
نوررسگی و احمدی ()7431
هوشمندی ()7431
بهشگی و احمدزاده ()7435
کشوری ()7433

عر مازار و

دوره زمانی
2223-7115
7434-7435

سری زمانی
سری زمانی

گسگرده

7434-7443

سری زمانی
الیوی تححيخ خطا
سری زمانی

گسگرده
وقفههای گسگرده و

حداقل مربعات معمولی
وقفههای

7415-7435

پانل

دادههای پانل
الیوی خودرگرسيون با وقفههای

خودتوضيخ با

معمولی ،الیوی

الیوی

خودرگرسيون با

7434-7443

دادهها

روش

کشور

مأخذ :يارگههای پژوهش.

 717کشور جهان

تجزيته و تحليتل آثتتار
تغييتتتتتر ستتتتتاخگار
جمعيگتتی بتتر رشتتد
اقگحادی

ايران

بررسی ارتبتاب ميتان
ساخگار سنی جمعي
و تتتتورم و تجزيتتته و
تحليتتل آثتتار آن بتتر
اقگحاد

رو

بررسی عوامل مرثر بر
نرخ پسانداز ملی

ايران
حداقل مربعات

بررستتتی اثتتتر تغييتتتر
ساخگار سنی جمعي
بر پسانداز ملی

ايران

تتتأثير ستتاخگار ستتنی
جمعيتت بتتر ررآينتتد
توستتتتتعه و رشتتتتتد
اقگحادی

ايران

هدف

نتایج
اثر منفی رشد جمعيت  ،جمعيت زيتر 75
سال و نيز بار تنفل سنين جوانی بتر رشتد
اقگحادی ،اثر مثب نسب جمعي 75-53
سال ،نسب جمعي  55سال و با تر و نيز
بار تنفل سنين پيری بتر رشتد اقگحتادی،
بيشگرين اثر بازدارندگی بر رشتد اقگحتادی
توسط نرخ رشتد جمعيت زيتر  75ستال،
کمگرين اثر بازدارندگی بر رشتد اقگحتادی
توسط نرخ رشد جمعي رعتال ( 75تتا 53
سال)

کتتاهش پتتسانتتداز ملتتی ناشتتی از ارتتزايش
نسب جمعي ارراد بين  75تا  23سال در
جامعه ،ارزايش در پس انداز ملی بته دليتل
ارزايش جمعي نسبی در سنين  25تا 53
ستتال ،انجتتام بيشتتگرين پتتسانتتداز جامعتته
توسط گروه ميانسال  45-33سال ،کتاهش
مجدد پتس انتداز ملتی در نگيجته ارتزايش
جمعي نسبی در گتروه ستنی  55ستال و
بيشگر

تأثير منفی نوسانات درآمتدهای نفگتی بتر
نرخ پتسانتداز ملتی ،تتأثير مثبت نستب
خال صادرات به توليد ناخال ملتی بتر
نرخ پسانداز ملی و اثر مثب تورم بر نرخ
پسانداز ملی

اثتتر مثبتت و معنتتادار گتتروههتتای ستتنی
محردکننده ( )2-73ساله )75-21( ،ساله
و بتتا ی  55ستتاله بتتر تتتورم ،اثتتر منفتتی و
معنادار گتروه هتای ستنی پتساندازکننتده
( )42-33ساله و ( )35-53ساله بر تورم
متتان بتتودن تغييتتر ستتاخگار جمعيتت در
سال های آتی در برابر ادامه رشد اقگحادی،
نياز به رشد اشگغال جمعي جوان
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 .4مدل و روش برآورد آن

به پيروی از تحريخ مدل دوره زندگی ررگار پسانداز کته بته وستيله موديیليتانی ارائته و
توسط ادواردز )7115( 1بسط يارگهاس  ،از تاب پسانداز خطی با بتهکتارگيری مجموعته
مگغيرهای توضيحی جمعي شناستی ،اقگحتادی ،متالی و مگغيرهتای اجگمتاعی در ايتن
پژوهش اسگفاده کرده ايم .بنابراين ،تحريخ کلی مدل برای ررگار پسانداز به صتورت زيتر
خواهد بود:
() 7

 :نرخ پس انداز ناخال داخلتی : ،بترداری از مگغيرهتای جمعيت شناستی دوره
زندگی که شامل نرخ وابسگیی سنی ،سهم جمعي جوان و پير ،شاخ بقتا و اميتد بته
 :برداری از مگغيرهای مرتبط با رراه مانند ماليات ،نرخ پسانداز دول و
زندگی اس ،
مدارج دول اس  : .برداری از مگغيرهايی است کته ويژگتیهتای اقگحتادی ،متالی و
پايداری اقگحتاد کتالن (نترخ رشتد  GDPسترانه ،تتورم و تجتارت) را در بتر متیگيترد.
مگغيرهای مالی میتواند شامل معيارهای نترخ بهتره واقعتی و
باشتد : .بترداری از
مگغيرهايی اس که مشدحات اجگماعی مانند شهرنشينی و شاخ توسعه انسانی را در
نظر میگيرد : .ساير مگغيرهايی را که بر پسانداز تأثيرگذار بوده ،اما در با بدان اشتاره
نشد ،در بر میگيرد .اثر طول عمر بر پس انداز از طريق بدشی از اين مجموعته مگغيرهتا
آزمون خواهد شد .با اسگفاده از مدل کلتی ارائتهشتده بتر استاس پتژوهش ادواردز ،تتاب
پسانداز برای ايران به صورت زير تحريخ شده اس :
()2

بهطوری که  ،Sنرخ پسانداز ناخال داخلی LE ،اميد به زندگی ،ADO ،نترخ وابستگیی
سنی ارراد مسن (درصدی از جمعي در حال کار) UR ،نرخ شهرنشينی G ،سهم مدارج
محرری دول از  GDP ،GDPرشد توليد ناخال داخلی سرانه و  M2رشتد نقتدينیی را
نشان میدهد.
چندين رو برای اجرای آزمونهای همجمعی اسگفاده میشتود کته شتامل آزمتون
انیتتل گرنجتتر ( ،2)7131جوهانستتن ( ،4)7133جوهانستتن – جوستتيليوس ( 3)7112و
1. Edwards .(1996).
2. Engle-Granger .(1987).
3. Johansen .(1988).
4. Johansen-Juselius .(1990).
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گرگوری و هانسن ( 7)7115اس  .به دليل توان محدود و مسايل ديیتر مترتبط بتا ايتن
آزمونها ،روينرد الیوی خودتوضيخ با وقفههای گسگرده برای همجمعتی کته بته وستيله
پستتران و شتتين ( ،2)7115 ،7113پستتران و همنتتاران ( )7115و پستتران و همنتتاران
( )2227توسعهيارگه ،در سال های اخير اسگفاده شده است  .نارايتان و نارايتان)2225( 4
معگقدند که رو  ARDLمیتواند در نمونه های کوچه و صرد نظر از ايننته مگغيرهتا
) I(0و ) I(1هسگند ،به خوبی عمل کرده و با ايتن رو  ،برآوردهتا بتدون تتور و کتارا
هسگند .مزي ديیر اين روينرد اين اس کته ايتن متدل تعتداد کتاری از وقفتههتا را در
3
چارچو مدلسازی کلی در نظر میگيرد.
5
ارزون بر اين ،مدل تححيخ خطای پويتا ) (ECMمتیتوانتد از طريتق تبتديل ستاده
خطی از مدل  ARDLاسگدراج شود 5.مدل تححيخ خطا ،پويايیهای کوتاهمتدت را بته
سم تعادل بلندمدت بدون از دس دادن اطالعات بلندمدت همیرا میکند .همچنتين،
روينرد  ARDLاز مسائلی که از داده های سری زمانی غير پايا ناشی میشود ،جلتوگيری
میکند.
مدل  ARDLبرای بررسی بود يا نبود رابطه همجمعی بين مگغيرها بهکار گررگهشتده
اس  .روينرد  ARDLبه منظور همجمعتی بترای رابطته  2توستط رابطته  ،4نشتان داده
میشود:
∑

∑
∑

∑
∑

∑
∑

()4

1. Gregory and Hansen. (1996).
2. Pesaran and Shin. (1995, 1998).
3. Narayan and Narayan. (2006).
4. Laarenceson and Chai. (2003).
5. Error Correction Model
6. Banerjee et al. (1993).
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در روينرد  ،ARDLمرحله اول برای برآورد رابطه بلندمدت ،تعيين اين موضو اس کته
آيا با توجه به ايننه هر يه از مگغيرها به عنوان يه مگغير وابسگه در نظر گررگته شتوند،
يه ارتباب بلندمدت بين مگغيرهای الیو وجود دارد؟ (آزمون کرانهها) .پسران و همناران
( )2227دو مجموعه از ارز های بحرانی را برای سطخ معنتاداری داده شتده همتراه بتا
روند زمانی و بدون آن برای آزمون کرانهها ارائه کردهاند .يه مجموعه ررض میکند کته
تمام مگغيرها ) I(0و مجموعه ديیر ررض میکند کته تمتام مگغيرهتا ) I(1هستگند .اگتر
آماره  Fمحاسبه شده از ارز کرانه های بحرانی با بيشگر باشد ،ررضيه رد میشتود.
چنانچه اين آماره زير ارز کرانههای بحرانی کمگر قرار بیيرد ،د ل بر نبود همجمعتی
دارد و در نهاي  ،اگر آماره  Fبين دو حد واق شود ،نگيجه غيرقطعی خواهد بود.
پتس از تأييتتد رابطته بلندمتتدت بتتين مگغيرهتای متتدل ،متتیتتوان ضتتراي يتتا
کششهای بلندمدت را با توجه به رابطه  ،3اسگدراج نمود:
∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

()3
مرحله پس از ررآيند همجمعی  ،ARDLارايه مدل تححيخ خطاست  .بترای بترآورد
سرع تعديل و به دس آوردن ضراي مدل کوتتاه متدت ،از متدل تحتحيخ خطتای ،5
اسگفاده میکنيم:
∑
∑

()5

∑
∑

∑
∑
∑
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 سرع تعديل را اندازهگيری میکند و نشان میدهد که وقگی معادله يادشده در بتا
يا زير سطخ تعادلی ا قرار دارد ،در چه مدت اين نبود تعادل ،تعديل متیشتود.
نيز وقفه عبارت خطای برآورد شده از رابطه بلندمدت اس .
 .5دادهها و نتایج تجربی

داخلتیLE ،

در اين پژوهش تمام مگغيرهای مدل که شامل  ،Sنرخ پتس انتداز ناختال
اميد به زندگی ،ADO ،نرخ وابسگیی سنی ارراد مستن UR ،نترخ شهرنشتينی G ،ستهم
مدارج محرری دول از  GDP ،GDPرشتد توليتد ناختال داخلتی سترانه و  M2رشتد
نقدينیی اس  ،از و ساي بانه جهانی گررگه شتده و بترای دوره  7431-7431متورد
برآورد قرار گررگهاند.

 .8.5آزمون ریشه واحد

آزمون ريشه واحد برای مشد نمودن ايننه آيا دادهها مانتا هستگند يتا خيتر ،بته کتار
میرود .برای اين منظور آزمونی که بهطور وسي مورد استگفاده قترار متیگيترد ،آزمتون
دينی رولر تعميميارگه ) (ADFاس .
بر اساس اين آزمون ررضيه های صفر ريشه واحد در مقابل ررضيه يه مانايی آزمتون
می شود .اساس انگدا کمي آماره آزمون ،ضابطه شوارز -بيتزين )SBC( 7است  .نگتايج
اين آزمون را در جدول زير آوردهايم .با توجه به اطالعات اين جدول ،مالحظته متیشتود
که مگغيرهای  Sو  Gجمعی از مرتبته يته و مگغيرهتای ديیتر ،جمعتی از مرتبته صتفر
هسگند.
جدول  .1آزمون ریشه واحد برای بررسی مانایی متغیرها
وضعیت متغیر
بهلحاظ مانایی

مقدار آماره بحرانی دیکی
فولر در سطح معناداری
35درصد

کمیت آماره
آزمون

تعداد وقفه
بهینه

متغیر

نامانا
مانا

-4/5731
-4/5271

-7/1311
-1/3575

2
2

S
تفاضل مرتبه اول S

1. Schwarz Bayesian Criterion
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مانا

-4/5271

-1/3552

7

LE

مانا

-4/5271

-5/5114

7

ADO

مانا

-2/1422

-5/3512

2

UR

نامانا
مانا

-4/5731
-4/5271

-4/2324
-1/7272

2
2

G
تفاضل مرتبه اولG

مانا

-7/1333

-4/5227

2

GDP

مانا

-2/1441

-5/1513

7

M2

مأخذ :يارگههای پژوهش.

 .1.5آزمون همجمعی

آزمون کرانهها برای بررسی بود يا نبود رابطه بلندمدت بين مگغيرها ،پس از تأييد مانايی
آنها به کار گررگه میشود .آماره  Fبرای آزمون اين که تمام ضراي برابر صتفرند (رابطته
بلندمدت بين مگغيرها وجود ندارد) اسگفاده می شود .اگر ينی از آمتارههتای  Fبيشتگر از
حد با ی ارز بحرانی به دس آيد ،آنیاه وجود رابطه بلندمدت تأييد متیشتود .اگتر F
محاسباتی پايينتر از محدوده پايينی  Fقرار گيرد ،ررضيه صفر را نمیتوان رد کترد .اگتر
 Fمحاسباتی در بين دو محدوده قرار گيرد ،نگايج اسگنباب غيرقطعتی است  7.جتدول ،4
مقدار آمارههای  Fمحاسباتی برای آزمون همجمعی ،زمانی را که هتر يته از مگغيرهتای
موجود در مدل ،مگغير وابسگه بودهاند ،نشان میدهد:
نگيجه
غيرقطعی
وجود همجمعی
وجود همجمعی
نبود همجمعی
نبود همجمعی
وجود همجمعی
وجود همجمعی
حد با ی ارز

جدول  .3آزمون کرانهها برای بررسی وضعیت همجمعی

آماره F
2/5213
1/1715
5/5512
2/3421
7/2313
1/1177
4/5153

مگغير وابسگه

)FS(S /LE, ADO, UR, G, GDP, M2
)FLE(LE/ S, ADO, UR, G, GDP, M2
)FADO(ADO/ S, LE UR, G, GDP, M2
)FUR(UR/ S, LE, ADO, G, GDP, M2
)FG(G/ S, LE, ADO, UR, GDP, M2
)FGDP(GDP / S, LE, ADO, UR, G, M2
)FM2(M2/ S, LE, ADO, UR, G, GDP

بحرانی ( Fدر سطخ  5درصد خطا)4/535 :

مأخذ :يارگههای پژوهش.
 . 1تشنينی.)7433( .

حد پايين ارز

بحرانی ( Fدر سطخ  5درصد خطا)2/315 :
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با توجه به اطالعات اين جدول مشاهده میشود ،زمانی که مگغير وابستگه ،پتسانتداز
اس  ،با توجته بته آمتاره  Fمحاستبهشتده ،نگيجته غيرقطعتی خواهتدبود .هنیتامی کته
مگغيرهای اميد به زندگی ،نرخ وابسگیی سنی ارراد مسن ،رشتد توليتد ناختال داخلتی
سرانه و رشد نقدينیی بهعنوان مگغير وابسگه در نظر گررگه میشود ،آمتاره  Fمحاستباتی
از حد با ی ارز بحرانی بزرگگر اس ؛ در نگيجه ،ررضتيه صتفر مبنتی بتر نبتود رابطته
بلندمدت را در تمامی حا ت نمی توان پذيرر  .زمتانی کته نترخ شهرنشتينی و مدتارج
محرری دول به عنوان مگغيتر وابستگه باشتد ،آمتاره  Fمحاستباتی از حتد پتايين ارز
بحرانی کمگر اس  ،در نگيجه ،ررضيه صفر مبنی بر نبود رابطه بلندمدت را نمتیتتوان رد
کرد.
 .3.5برآورد ضرایب بلندمدت و کوتاهمدت

با اسگفاده از مدل ) ARDL(1,0,1,0,0,0,1ضراي يتا کشتشهتای بلندمتدت را بترآورد
کرده و تعداد وقفه بهينه توسط معيار شوارز -بيزين را تعيين میکنيم .جتدول  ،3نگتايج
اين برآورد را نشان میدهد.

آماره t

2/144
-7/133
-2/323
-7/345
2/252
7/451
7/531
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جدول  .4برآورد ضرایب بلندمدت

خطای اسگاندارد
7/221
77/231
2/132
7/711
2/377
2/214
57/143

ضراي

4/525
-27/135
-7/315
-2/711
2/331
2/721
15/572

برآوردکنندهها
LE
ADO
UR
G
GDP
M2
C

ضراي برآوردی از رابطه بلندمدت نشان میدهد که تمامی مگغيرها بجز مگغير رشتد
نقدينیی ،اثر معناداری بر پسانداز دارند .نرخ وابسگیی سنی ارراد مسن بر نرخ پسانتداز
کشور در اين سالها تأثير منفی داشگه که با نظريههای مربوطه سازگاری دارد و عالمت
مورد انگظار را نشان می دهتد .ميتزان ايتن ضتري بزرگگترين ضتري در ميتان ضتراي
بلندمدت بوده ،به طوری که يته واحتد ارتزايش در نترخ وابستگیی ارتراد مستن حتدود
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 27/135واحد نرخ پسانداز را در سطخ اطمينان  12درصد کاهش میدهد .ضري اميتد
به زندگی بر خالد نرخ وابسگیی ،تأثير مثب بر پسانداز در سطخ اطمينتان  15درصتد
را نشانمیدهد .يه واحد ارزايش در اميتد بته زنتدگی  4/525واحتد نترخ پتسانتداز را
ارزايش میدهد.
ضري نرخ شهرنشينی و مدارج محرری دول نيتز نشتاندهنتده تتأثير منفتی ايتن
مگغيرها بر پس انداز در دوره مورد بررسی اس  .يه واحد ارزايش در نترخ شهرنشتينی و
مدارج محرری دولت در بلندمتدت بته ترتيت  7/315واحتد (در ستطخ اطمينتان 15
درصد) و  2/711واحد نرخ پسانداز را (در سطخ اطمينان  12درصد) کتاهش متیدهتد.
اگر چه ضري مگغير رشد نقدينیی در بلندمدت مثب اس  ،اما به لحاظ آماری معنتادار
نيس .
ضراي کوتاهمدت رابطه  5نيز با بتهکتارگيری متدل ) ARDL(1,0,1,0,0,0,1بترآورد
شده و در جدول  ،5ارائه شده اس .

آماره t

2/343
-2/321
-2/317
-2/531
4/523
-2/275
2/253
-4/241

جدول  .5برآورد ضرایب کوتاهمدت

خطای اسگاندارد
2/553
77/314
2/443
2/411
2/725
2/223
22/33
2/735
2/552
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3/345
7/157

ضراي

7/535
-21/177
-2/342
-2/155
2/412
-2/2223
37/137
-2/341

برآوردکنندهها
dLE
dADO
dUR
dG
dGDP
dM2
C

EC t 1

R2
F-Statistics
DW

مالحظه می شود که در کوتاه مدت نيز مشابه بلندمدت تمتامی ضتراي بجتز ضتري
مگغير رشد نقدينیی دارای عالم های مشابه بلندمدت اس  .در ميتان ضتراي بتاز هتم
بيشگرين ضري به مگغير نرخ وابسگیی سنی ارراد مسن تعلتق دارد .در کوتتاهمتدت بتر
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خالد بلندمدت ،ضري مگغيتر رشتد نقتدينیی منفتی ،امتا همچنتان بتهلحتاظ آمتاری
بیمعناس .
ضري مربوب به سرع تعديل نيز معنادار بوده و برابر با  -2/33بهدس آمده است .
ضري تححيخ خطا بيانیر آن اس که تعديل از کوتاهمدت به ستطخ تعتادل بلندمتدت،
بسيار سري صورت نمیگيرد ،بهگونه ای که در هر سال حدود  33درصد از عتدم تعتادل
يه دوره در نرخ پسانداز ،در دوره بعد تعديل میشود.
جدول  .0نتایج آزمونهای تشخیصی

](1)  .042026[.838

](1)  .052546[.819

2
SC

2
FF

](2)  .31562[.854

](1)  .20317[.652

2
N

2
H
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اعداد در پرانگز درجه آزادی و اعداد در کروشه سطخ احگمال هسگند.

مجموعهای از آزمون های تشديحی بر روی مدل انگدابی انجام شده که در جدول ،5

ارائه شده اس ،  2 ،7  2 .
SC

FF

2

2
N



4و  3  2آمارههايی با توزي چتی  -دو هستگند
H

که به ترتي برای آزمون های خودهمبسگیی سريالی جمالت اختالل ،چیتونیی تحتريخ
مدل ،چیونیی توزي جمتالت اختالل و ناهمستانی واريتانس بته کتار متیرونتد .نگتايج
نشانمی دهد که مدل با مشتنل خودهمبستگیی ستريالی جمتالت اختالل و ناهمستانی
واريانس مواجه نبوده و نيز به درسگی تحريخشده و جمالت اخالل توزيت نرمتال دارنتد.
همچنين ،با انجام آزمون ثبات ساخگاری  CUSUMو  CUSUMSQمشد شتد کته در
مدل مورد نظر تغييرات ساخگاری وجود ندارد .نگايج آزمون ثبات ساخگاری در شنلهای
 7و  ،2مشد شده اس .
خودهمبسگیی سريالی جمالت اخالل 1. Serial Correlation(SC):
تحريخ مدل 2. Functional Form (FF):

توزي نرمال جمالت اخالل 3. Normality (N):

ناهمسانی واريانس 4. Heteroscedasticity (H):
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شکل  .8آزمون پسماند تجمعی ()CUSUM

شکل  .1آزمون مجذور پسماند تجمعی ()CUSUMSQ

 .0نتیجهگیری

در اين پژوهش ،اثر مگغيرهای اميد به زندگی و نرخ وابسگیی سنی ارراد مسن (درصتدی
از جمعي در حال کار) در قال مگغيرهای جمعيگی ،نرخ شهرنشينی بته عنتوان مگغيتر
اجگماعی ،مدارج محرری دول به عنوان مگغير مرتبط بتا ررتاه ،رشتد نقتدينیی و رشتد
 GDPسرانه بهعنوان نماينده مگغيرهای متالی و اقگحتادی ،بتر نترخ پتسانتداز ناختال
داخلی در ايران در سالهای  7431-7431را مورد بررسی قرار داديم .ويژگی مگمايز اين
پژوهش اين اس که اثر هر دو مگغير طول عمر و نترخ وابستگیی ستنی ارتراد مستن را
به طور همزمان در تاب پسانداز در نظرگررگه و نقشهای مگمتايز و جداگانتهای را بترای
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آنها ارائه کرده ايم .ارزايش در طول عمر در کوتاهمدت و بلندمدت ،اثر مثب و معنتاداری
بر نرخ پسانداز دارد و البگه اين اثر در بلندمدت بيش از کوتاهمدت است  ،در حتالی کته
ارزايش در نرخ وابسگیی ارتراد مستن ،نترخ پتسانتداز را چته در کوتتاهمتدت و چته در
بلندمدت کاهش میدهد ،که اين اثر در کوتتاهمتدت بيشتگر از بلندمتدت است  .هتم در
کوتاه مدت و هم در بلندمدت مقدار مطلق اثر نرخ وابسگیی ارراد مسن بيشگر از اثر طول
عمر اس  .در واق  ،اثر معنوس نرخ وابسگیی ارراد مسن بر نرخ پسانداز مطابق با متدل
سينل زندگی موديیليانی ( )7112اس  .ارزايش نرخ وابسگیی ارراد مسن نشان میدهد
که با ارزايش اين گروه سنی ،بهويژه زمانی که نرخ باروری و نترخ مترگ و ميتر کودکتان
کاهش میيابد ،چنانچه تمهيدات زم در نظر گررگه نشتود ،بته دليتل کتاهش جمعيت
رعال ،امنان پسانداز برای ارراد در اين گروه جمعيگی کاهش میيابد .ضتمن ايننته اگتر
گروه جمعيگی مسن و سالدورده از وضعي سالم مناسبی نيتز برختوردار نباشتند ،بته
دليل ارزايش هزينه های بهداشگی و درمانی اين ارراد ،هزينه هايی بته بدتش بهداشت و
درمان کشور تحميل خواهد شد .نرخ شهرنشينی در دو دوره کوتاهمدت و بلندمدت تأثير
منفی و معناداری بر نرخ پس انداز داشتگه است  .اثتر ايتن مگغيتر در بلندمتدت بتيش از
کوتاهمدت اس  .اين امر نشان میدهد که ارزايش سطخ قيمت هتا و نيتز ارتزايش تنتو
انگدا ها در شهرها موج ارزايش سطخ هزينه های زندگی شهری شده کته در نگيجته،
تأثير منفی بر نرخ پس انداز گذاشگه اس  .ضري مدارج محرری دول هم در کوتاهمدت
و هم در بلندمدت منفی و به لحاظ آماری معنادار (با اثر بيشگر در کوتاهمدت نستب بته
بلندمدت) اس  .در واق  ،زمانی که دولت مدتارج محترری ختود را ارتزايش متیدهتد،
پس اندازهايش کاهش می يابد .از آنجا که اثر مدارج دول بر پسانداز کل منفتی است ،
چنانچه پس انداز در بلندمدت مورد توجه باشد ،بايد سياس های مالی مناسبی اجرا شود
تا اين اثر را کمرنگ کند .ضري رشد  GDPسرانه نيز در دو دوره کوتاهمدت و بلندمدت
مثب و به لحاظ آماری معنادار اس  .با ارزايش توليد ناخال داخلی ،ستهم بيشتگری از
توليد میتواند به پسانداز اخگحا يابد .اثرات رشد نقدينیی در کوتاهمدت و بلندمتدت
به ترتي منفی و مثب بوده هر چند که برای هر دو دوره بهلحاظ آمتاری بتیمعناست .
سالدوردگی جمعي عامل مهمی در عرصه سياس های عمتومی بتهويتژه در ارتبتاب بتا
پسانداز ،سترمايه گتذاری و رشتد اقگحتادی بتوده است و مستب ايجتاد اصتالحاتی در
سيسگم های مالياتی ،تأمين اجگماعی و حماي کننده از ارراد مسن است  .در حتالی کته
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يارگه های اين پژوهش در خحو نرخ وابسگیی ارراد مسن با تحوير منفی ستالدوردگی
جمعي سازگار اس  ،نگايج بررسی طول عمر ،پاسخ مثبت ارتراد بته ارتزايش اميتد بته
زندگی را نشان می دهد .هنیتامی کته بازنشستگیان بتا اميتد بته زنتدگی بتا تر مواجته
میشوند ،مجبورند بيشگر پسانداز کنند .به بيان ديیتر ،اميتد بته زنتدگی بتا تر گويتای
بهبود وضعي سالم ارراد سالدورده و مسن اس که سب متیشتود بتر نحتوه ررگتار
پس انداز آنها تأثير گذاشگه و آنها با يه دورانديشی نسب بته ايتن وضتعي  ،بتر ميتزان
پسانداز خود بيفزايند.
بهبود و ارتقای سالم و طول عمر ،اثرات بزرگی بر ررگار سينل زنتدگی دارد ،چتون
ارراد انگظار دارند که زندگی طو نیتر و سالمتری داشگه باشند .در مورد ررگار پسانتداز،
موضو کليدی اين اس که چیونه بهبود در سالم و طول عمر ،بر طول زندگی کتاری
اثر می گذارد .ارزايش در طول عمر ،بته ارتزايش نستبی متدت بازنشستگیی و درنگيجته،
ارزايش نياز به درآمد بازنشسگیی و ايجاد نرخهای پس انداز با تر در ميان جوانان منجتر
می شود .هر چند اثر بهبود و ارتقا در سالم  ،میتواند باعث اثر مبهم بر پسانتداز شتود،
زيرا ارراد می توانند زندگی کاری طو نی تری داشگه و بازنشسگیی را به تتأخير بيندازنتد.
به طور تجربی اثر غال ارزايش اميد بته زنتدگی ،در نترخهتای پتسانتداز بتا تر پديتدار
میشود؛ زيرا اثر ارزايش طول عمر بر درآمد بازنشسگیی قویتر از اثر بهبتود ستالم بتر
طول مدت زندگی کاری مطلو و مورد نظر اس  .اقدامات رسمی مانند وض قتانون بتر
سن بازنشسگیی و شرايط تأمين اجگماعی به يقين ايتن اثتر را تحت الشتعا ختود قترار
خواهد داد.
با در نظر گررگن اين نگايج ،ضروری اس تا ارتباب بين سياس های اقگحادی ،طتول
عمر و پسانداز مشد شود .با توجه به درآمد در دوره بازنشسگیی ،ارزايش در اميد بته
زندگی ،د ل مسگقيمی دارد بر سطخ پس اندازهايی کته ارتراد نيتاز دارنتد تتا پتيش از
بازنشسگیی انباش کرده و به عنوان درآمد جانشينی بترای بازنشستگیی از آن استگفاده
نمايند .از آنجا که توانايی بيشگر ارراد برای انباش پساندازهای بازنشسگیی به مشارک
در بازار نيروی کار بسگیی دارد ،بايسگی سياس ها و خطمشیهايی در ستطخ مشتارک
نيروی کار از جم له رعالي نيروی کار در سنين بيشگر انجام شود .هتر سياستگی دربتاره
سيسگم درآمد بازنشسگیی ،نياز دارد تا سياس های مالی و مرتبط با نيتروی کتار را متد
نظر قرار دهد .به طور مثال ،سياس های مالی می تواند باعث شتود تتا ارتراد طترحهتای
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بازنشسگیی منمل را بپذيرند .همچنين ،سياس هتای بتازار نيتروی کتار بايتد همزمتان
تحرک آسان نيروی کار و درآمد را تضمين کند .هر دو سياس میتواند در تعيين ايننه
چیونه ستال هتای اضتاری بازنشستگیی پوشتش داده شتده و کتاهش در مستگمریهتای
بازنشسگیی عمومی به عل ريسه طول عمر جبران شود ،مفيتد و مترثر باشتد .تنظتيم
ررآيندی مشگرک برای اجرای هر دو خط مشی ،به يقين مزايايی ماننتد کتارايی نيتروی
کار ،برابری اجگماعی و پايداری مالی دارد بهطتوری کته سياست هتای بازنشستگیی بته
گونهای يهدس و موزون اجرا شود.
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