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چكيده
مشخصههاي جمعیتی ،بهطور عام و ساختار سنی جمعیت بهطور خاص ،اثري بسیار
مهم بر سطوح مخارج اجتماعی دولت و بنابراين بر فشار مالی بالقوه دارد .جمعیت
جوان و مسن ،دو گروه جمعیتی هستند که از جنبههاي مختلف هزينههايی را بر
دولت تحمیل میکنند .بهويژه جمعیت جوان از طريق نیاز به آموزش و ساير
خدمات ،صرفا مصرفکننده است و با توجه به سهم باالي جمعیت زير  15سال،
تاثیر قابلتوجهی در شکلگیري هزينههاي دولت دارد .لذا اين جمعیت میتواند
الگوي شکلگیري هزينههاي دولت را تعیین کند .در مقاله حاضر ،با استناد به
اطالعات و آمار موجود ،بر اساس برآورد مدلهاي رگرسیونی رابطه بین ساختار سنی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1دانشجوي دکتري اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اراک ،ايرانkeyhanihekmat@Gmail.com.
 2استاديار اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اراک ،ايران( .نويسنده مسئول)g-haji@iau-arak.ac.ir ،
 3استاديار اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اراک .ايرانabbnaj@iau-arak.ac.ir ،
 4استاد اقتصاد ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ايرانmehregannaderbasu.ac.ir ،
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جمعیت و مخارج اجتماعی دولت طی دوره ( )1350-1395تبیین میشود .در انجام
محاسبات از نرمافزارهاي اکسل و ايويوز 1استفاده شده است .ساختار سنی جمعیت
داراي يك فشار مالی است که به موجب آن افزايش نسبی جمعیت مسن و جوان
سبب افزايش معنادار سهم خدمات اجتماعی میشود .بهطوريکه کشش مخارج
اجتماعی نسبت به جمعیت مسن بزرگتر از واحد بوده و نسبت به جمعیت جوان
کمتر از واحد میباشد .يافتهها نشان میدهد که بهدلیل فشار جمعیت و نیازهاي روز
افزون آن ،نسبت مخارج آموزشی به تولید ناخالص داخلی بهطور معنیدار تحت تاثیر
نسبت جمعیت جوان قرار میگیرد ،از طرف ديگر سهم مخارج بهداشتی و رفاهی با
جمعیت مسن رابطه مثبت و معنیداري دارد.
طبقهبندي  O38 :JELو J11

واژگان کليدی :ساختار سنی ،فشار مالی ،کشش درآمدي ،درآمد سرانه ،مخارج
اجتماعی

مقدمه و بيان مساله
فشار مالی زمانی رخ میدهد که مخارج دولت با نرخی بیش از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

2

( ،)GDPافزايش يابد .در اين حالت اگرنسبت هاي مالیاتی ثابت باشند ممکن است منجر به يك
بحران مالی شود .پديده فشار مالی در ادبیات اقتصادي ،مثالً در مقاله شومپیتر1918( 3؛  )1954به
بحران مالیاتی دولت میپردازد .تحلیلهاي بیشتر در اين مورد در کارهاي ماسگريو،)1980( 4
سیدل )1984( 5و زيمرمن )1988( 6يافت میشود تاثیر تغییرات جمعیتی بر متغیرهاي اقتصادي
در متون متنوع اقتصادي به چشم میخورد .مثالً ديتن و اسپنسر )1975( 7آربِچ و کُتلیکوف

8

( )1987و لیندرت )1994( 9مورد بحث قرار گرفته است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Excel & Eviews
)2 Gross Domestic Product (GDP
3 Schumpeter,1918,1954
4 Musgrave,1980
5 Seidl,1984
6 Zimmerman,1988
7 Deton And Spencer,1975
8 Auerbach And Kotlikoff,1987
9 Lindert1994
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در اين مطالعه نشان میدهیم که فشار مالی و تغییرات آن اغلب به تغییرات جمعیتی و نه
لزوماً به ساير عوامل اقتصادي و غیراقتصادي مرتبط است .از اين گذشته ،تغییرات جمعیتی
بهطور واضح وابسته به مجموعه وسیعی از پديدههاي غیراقتصادي( ،فرهنگی و ايدئولوژي و
غیره) است که اثر آنها بر مخارج و درآمد دولت ،مستقل از متغیرهاي مالی و اقتصادي میباشد.
بنابراين در بسیاري از موارد ،فشار مالی يا به رفتار اقتصادي دولت و جامعه نسبت داده میشود
(نگاه کنید به زيمرمن ،)1988 ،يا به افزايش تالش براي توزيع (ثراو ،)1980,1يا با کاهش اثرات
مالیاتی (اوکان )1975 ،2مرتبط میگردد.
گاهی اوقات تاثیر عوامل مذکور در تحلیلهاي اقتصادي ناديده گرفته میشوند .در بسیاري
از موارد ،روند مخارج و بهطورکلی روند متغیرهاي مالی ،عالوه بر عوامل مربوط به ساختار سنی
جمعیت ،با ساير متغیرها نیز مرتبط هستند (براي مثال نگاه کنید به رم.)19863
اين تحقیق به مطالعه پديده بالقوه فشار مالی در يك زمینه پويا میپردازد .ما يك تحلیل
پوياي متمرکز بر تاثیر تغییرات جمعیتی بر درآمدهاي مالیاتی و مخارج دولت را ارائه میدهیم.
اين دو جريان به فعالیت دولت مرتبط است ،که بهطور واضح با اندازه جمعیت و ساختار سنی
آن و ساير مشخصهها مرتبط است .ما تاثیر جمعیت بر فشار مالی بالقوه را بررسی میکنیم ،که به
شکل سهم مخارج اجتماعی از تولید ناخالص ملی )GNP( 4محاسبه میشود.
آمارهاي بینالمللی نشان میدهد سطوح متوسط مخارج دولت بین  24تا 36درصد از

GNP

بهترتیب از کشورهاي پايین درآمد تا باال درآمد متغیر است .در  1991اين سهم بهطور تقريب تا
 2درصد افزايش پیدا کردند .در طی اين دهه اندازه مخارج دفاعی در همه گروههاي کشوري
تنزل داشت ،که افزايش تناسبی مخارج اجتماعیشان براي اين کشورها میسر باشد.
تحلیلها در اين مطالعه بر مبناي دوعامل است:
 -1خدمات متنوعی از سوي دولت به جامعه ارائه میشود که بیشتر آنها به گروههاي
خاصی از جمعیت منتهی میشود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Thurow
2 Okun
3 Ram
)4 Gross National Product (GNP
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 -2تغییرات در تاثیر نرخهاي زاد و ولد و مرگومیر اهمیتی که اين گروهها در کل جمعیت
دارند .ترکیب اين دو عامل ،يك تحلیل پوياي زمانی از مخارج دولتی را ارائه میدهد .اين مدل
امکان برآورد و پیشبینی زمانی و تغییرات در مخارج مالی را به ما خواهد داد.
ما با يك مدل نظري شروع میکنیم که فرض میکند که دولت به هر گروه سنی مقادير
متفاوت از خدمات متنوع همانند آموزش ،بهداشت ،مراقبت براي سالخوردگان ،کمك هزينه
تامین اجتماعی و غیره ارائه میدهد .سهم نسبی هر گروه جمعیت عمدتاً به نرخهاي زاد و ولد ،
مرگومیر و مهاجرت بستگی دارد .اين مدل مکانیسمی براي تخمین تاثیر تغییرات جمعیتی بر
اندازه گروههاي سنی است و بنابراين سطح مورد نیاز خدمات دولتی و اثرات آنها بر فشار مالی
را ارائه میکند .اين مقاله در چهار بخش تنظیم شده است :پس از مقدمه ،در بخش اول مروري
بر مطالعات انجام شده صورت گرفته است .معرفی چارچوب تحلیلی در بخش دوم ارائه شده
است .بخش سوم ،به نتايج تجربی پژوهش اختصاص دارد و در انتها به جمعبندي و نتیجهگیري
پرداخته میشود.

پيشينه پژوهش
با مروري بر پژوهشهاي انجام شده در زمینه مسائل جمعیتشناختی متوجه میشويم که بیشتر
اين پژوهشها بر مسائلی همچون رشد جمعیت ،باروري و مهاجرت متمرکز شده و کمتر به
حوزههاي اقتصادي پرداختهاند .با اين وجود در ادامه اين نوشتار به برخی از کارهاي صورت
گرفته در اين حوزه اشاره خواهیم داشت.
مطالعه کلی ) 1976( 1حاکی از آن است که ارتباطی قوي میان تغییرات جمعیتی و سهم
مخارج دولتی وجود دارد .مطالعات سونگ لی و لین )1994( 2ثابت میکند که بارتکفل سنین
و جوان با سهم دولت رابطه مثبت دارند ،در حالی که تراکم جمعیت و اندازه جمعیت با سهم
دولت رابطه منفی دارد .لوسکی و بالت )1998( 3به بررسی تاثیرات تغییرات جمعیتی ،بهطور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 kelly
2 Song lee & lin
3 Luski & Weinblatt
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ويژه ساختار سنی جمعیت ،بر مخارج دولت میپردازند .بنا به نتايج کشش درآمدي خدمات
اجتماعی د ولت در کشورهاي با درآمد باال برابر واحد و در کشورهاي با درآمد پايین بیشتر از
واحد به خصوص در آموزش و رفاه است .آتفیلد و کانون )2003( 1به بررسی اثر توزيع سنی
بر تابع مصرف بلندمدت در دوره  1956-1996پرداختهاند .بنا به نتايج سالخوردگی جمعیت به
کاهش مصرف سرانه در سطوح درآمدي برابر منجر شده است .فیلیپ کینگ 2و همکاران
( )2000به بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر مخارج مصرفی دولت پرداختهاند .در اين مطالعه،
اثرات اين تغییرات جمعیتی بر متغیر اقتصادي مهم يعنی طرف مخارج بودجه دولت مورد
بررسی قرار میگیرد .درک و چن )2004( 3در مقالهي خود به بررسی اثر تغییر ساختار سنی
جمعیت بر کسري بودجهي دولت در کشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته با استفاده از
روش رگرسیونی پانل طی دورهي زمانی  1975تا  1992پرداختهاند .نتايج نشان میدهد که با
افزايش سهم افراد مسن و جوان از جمعیت ،کسري بودجه افزايش میيابد .به اين صورت که
افزايش سهم افراد مسن از جمعیت ،سبب افزايش هزينههاي سالمت و بهداشتی دولت و
افزايش سهم جمعیت جوان از کل جمعیت ،موجب افزايش هزينههاي عمومی دولت از جمله
هزينههاي آموزش و پرورش میشود .وان اويك کاسپر 4و همکاران ( )2006بیان میکنند يکی
از مهم ترين کانالهايی که گفته میشود تغییرات جمعیتی میتواند اثرگذار باشد ،بیان میکنند
يکی از مهم ترين کانالهايی که گفته میشود تغییرات جمعیتی میتواند اثرگذار باشد ،پايداري
وضعیت مالی دولتها است؛ چرا که بسیاري از نهادهاي تامین اجتماعی بر مبناي نظام درآمد-
هزينه متوازن يا سیستم  PAYGتامین مالی میشوند؛ اما زمانی که جمعیت به لحاظ سنی رو به
افزايش گذاشته و جمعیت بازنشستگان چند برابر میشود ،اين روش دچار آسیب خواهد شد.
هافمن 5و همکاران ( ،)2008اثرات تغییر جمعیت را بر روي درآمدها و مخارج دولت
بررسی کردند .نتايج مطالعات آنها نشان میدهد که تغییرات جمعیتی ،عدم تعادلهاي عمومی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Attfield & Cannon
ph King
Derek & Chen
Van Ewiik Casper
Hofmann
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معنیداري را در میان اليههاي مختلف بودجه دولت ايجاد میکند .گوانزالز 1و همکاران ()2011
از مطالعاتی است که اثرپذيري سیستم تامین اجتماعی از تغییرات جمعیتی و جانشین شدن آن با
سرمايهگذاريهاي دولتی را از اثرات غیرمستقیم اين تحوالت بیان میکند .آلن اوئرباخ)2012( 2
در خصوص فشاري که افزايش ساختار سنی جمعیت بر بودجه دولت میتواند داشته باشد
اينگونه بیان میکند که دولت میتواند با پیشبینیهايی که از آينده تغییرات سنی جمعیت دارد،
پس اندازهايی را براي مواجهه با آن ،دست کم در اصول ،ذخیره کند .يعنی در برنامههاي رفاه
اجتماعی خود ،منافعی را که در آينده قرار است به افراد شاغل در زمان کنونی تخصیص دهد از
همان مالیاتهاي کنونی آنها تامین و برنامهريزي نمايد.
کلوگه )2013 ( 3در بررسی اثر پیر شدن جمعیت بر روي سیستم مالی دولت آلمان نشان
میدهد که با افزايش تعداد افراد مسن جامعه ،مخارج بودجه دولت و تأمین اجتماعی افزايش می-
يابد .لوپريت و ماريانا )2017( 4به بررسی اثر مسن شدن جمعیت در هزينه مراقبتهاي بهداشتی
با استفاده از روش بیزين برداري 5در ايتالیا ،براي سالهاي  1990تا  2013پرداختهاند .نتايج
نشان میدهد که هزينههاي بهداشتی در ايتالیا ،به مسن شدن جمعیت در مقايسه با امید زندگی و
سرانه تولید ناخالص داخلی بیشتر واکنش نشان میدهد.
محمدزاده و احمدزاده ( )1385نتیجه میگیرند که اثرگذاري متغیرهاي سنی بر تابع مصرف
متفاوت است ،بهطوري که در گروه سنی  65سال و باالتر و همچنین بارتکفل پیر نظريه سیکل
زندگی موديگلیانی تايید میشود و در گروههاي ديگر ،افراد  15-29ساله داراي اثرگذاري بیشتر
و گروه سنی  45-64ساله نیز داراي اثرگذاري کمتري هستند .نوفرستی و تنکابنی ( )1385در
مطالعهاي با عنوان اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر هزينههاي مصرفی بخش خصوصی نشان
دادند که هزينههاي مصرفی بخش خصوصی بهگونه بارزي از تغییرات در توزيع سنی جمعیت
تاثیر میپذيرد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Gonzalez
2 Auerbach
3 Kluge
4 Lopreite & Marianna
5 A Bayesian Vector Autoregressive Approach
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رضايی ( )1394به مطالعه پیامدهاي تغییرات جمعیتی بر مخارج اجتماعی دولت و مخارج
سیکل زندگی در اقتصاد ايران میپردازد .نتايج اين مطالعه نشان میدهد بخش مخارج سالمت در
ايران نیز با افزايش جمعیت گروههاي سنی ،در طول زمان و در بین گروههاي سنی ،روند صعودي
معنیداري به خود میگیرد .همچنین با استفاده از يك مدل مبتنی بر متغیرهاي جمعیتی ،اجزاي
مختلف سیکل زندگی بخش خصوصی نشان میدهد اجزاي مخارج مصرفی خانوارها نخست بر
اساس گروههاي سنی ،الگوي خاص کوهانی شکل به خود میگیرند ،دوم ،با افزايش سن گروهها
برخی از اجزاي مخارج ،مانند مخارج سالمت و مراقبتهاي بلندمدت به لحاظ میانگین روند
صعودي به خود میگیرند.

نیکوقدم و همکاران ( )1394به بررسی اثرات تغییرات جمعیتی بر درآمد سرانه از کانالهاي
مختلف از جمله مخارج دولت براي دورهي  1347-89پرداختهاند .نتايج برآورد مدل حاکی از
کشش مثبت درآمد سرانه نسبت به عرضهي نیروي کار (به عنوان کانال مستقیم اثرگذاري
تغییرات ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه) میباشد .همچنین بررسی اثرات تغییر سهم
جمعیت در گروههاي سنی سهگانه از طريق کانالهاي غیر مستقیم اثرگذاري (کانالهاي
پس انداز ،سرمايه انسانی و مخارج دولت) ،حاکی از کشش مثبت درآمد سرانه نسبت به افزايش
سهم جمعیت در گروه سنی زير  15سال و  65سال و باالتر از طريق کانالهاي فوق میباشد.
صمدي و شاه علی ( )1396اثرات گذار جمعیتی بر مخارج دولت و توزيع درآمد در ايران را
در طی سالهاي  1348تا  1390مورد بررسی قرار دادهاند .يافتهي مهم مقاله اين است که هر
چند بین گذار جمعیت و مخارج دولت و توزيع درآمد ،همجمعی آستانهاي و بنابراين رابطهي
تعادلی درازمدت وجود دارد ،اما گذار جمعیتی نتوانسته است تاثیر آماري معناداري بر متغیرهاي
مخارج دولت و توزيع درآمد در کوتاهمدت داشته باشد.
بهطور خالصه ،تمام اين مطالعات و تحقیقات در يك نکته اساسی مشترک هستند و آن اين
که تغییرات جمعیتی عالوه بر تغییر در ترکیب مخارج دولت میتوانند چالشهاي اساسی در
پايداري سیاست مالی و اليههاي مختلف بودجه دولت ايجاد کنند .به لحاظ تجربی تاکنون
مطالعات مختلفی اثرات تغییرات جمعیتی را مورد مطالعه قرار دادهاند .اما مهمترين تفاوت اين
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تحقیق با تحقیقات ذکر شده در آن است که سعی شده در کنار نحوه اثرپذيري مخارج اجتماعی
دولت از تغییرات جمعیتی ،از مشخصههاي جمعیتی بهطور خاص ساختار سنی جمعیت استفاده
شود که از جمله عوامل اثرگذار بر مخارج آموزشی ،بهداشتی و رفاهی دولت میباشد.

چارچوب تحليلي
لوسکی و بالت 1در سال  1998به بررسی تاثیر تغییرات جمعیتی ،بهطور ويژه ساختار سنی
جمعیت ،بر مخارج اجتماعی دولت پرداختهاند .تاکید آنها عمدتا بر جنبههاي جمعیتی مخارج
اجتماعی دولت بوده است .مشخصههاي جمعیتی به صورت کلی و ساختار سنی جمعیت به
صورت وي ژه اثري بسیار مهم بر سطح مخارج دولت و بنابراين بر فشار مالی بالقوه دارد .بخش
عمده مخارج دولت شامل مخارج آموزشی ،بهداشتی ،رفاهی ،دفاعی و خدمات اقتصادي است
که برخی از آنها بهطور عمده به ساختار جمعیتی مربوط است.
آمارهاي سازمان ملل متحد و بانك جهانی معموالً جمعیت را به سه گروه سنی تقسیم میکند :
 )1بچههاي سن  0تا  14سال که نسبت جمعیت اين گروه به کل جمعیت با  X 1نشان داده
میشود .براي سادگی ،فرض کنید که مخارج آموزشی عمدتاً در اين گروه سنی صرف میشود.
بنابراين ،اندازه آن تعیینکننده سطح مخارج دولت در حوزه آموزش است )2 .جمعیت فعال ،که در
سنین  15تا  64سال هستند .اکثر نیروي کار متعلق به اين گروه است و در نتیجه بخش اصلی
 GNPيا همه آن بهوسیله اعضاي اين گروه سنی تولید میشود .در اينجا  X 2بیانگر نسبت
جمعیت اين گروه به کل جمعیت است )3 .گروه سالخورده ،سنین  65سال و بیشتر را در می-
گیرد که  X 3نسبت جمعیت آنها به کل جمعیت را نشان میدهد .اين گروه اکثر خدمات رفاهی
و بهداشتی (شامل مستمري تامین اجتماعی) را که توسط دولت ارائه میشود مصرف میکند.
بنابراين ،مخارج عمومی مربوط به اين دو خدمت ،رابطه مثبتی با اندازه اين گروه سنی دارد.
در مجموع ،اين تحلیل بر پايه فروض سادهکنندهاي قرار دارد که طبق آن مخارج آموزشی به
اندازه جمعیت جوان و مخارج رفاهی و بهداشتی به اندازه گروه سالخورده وابسته است.
همچنین مقدار ساير مخارج دولت همانند خدمات اقتصادي و دفاعی ضرورتاً با اندازه هیچیك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Luski & Blatt
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از گروههاي سنی ارتباط ندارد .اين نکته براي بیان جمله زير مهم است ،اگرچه هیچگونه دقت
تجربی روشنی به اين دو موضوع نخواهد شد.
اندازه جمعیت در هر گروه سنی و همانطور نسبت آن به کل جمعیت ،به جريان ورودي و
خروجی از هر گروه ،اندازه اولیه آنها و طول مدت دوره مورد بررسی بستگی دارد .جريانهاي
ورودي و خروجی به وسیله نرخهاي زاد و ولد در زمان حال و گذشته ،به کمك مهاجرت و
نرخ هاي مرگومیر (که با شاخص امید زندگی تعیین میشود) بیان میگردد .اين رابطه در
معادله ( )1نشان داده شده است:
)(1

X i  t   gi  X1  0 , X 2  0 , X 3  0 , B, L, t  , i  1,2,3

که در آن  X i t نسبت جمعیت گروه سنی  iبه کل جمعیت در زمان  tمیباشدX i  0  .
مقدار  X iدر زمان صفر را نشان میدهد که به آن نسبت اولیه گروه سنی  iگفته میشود B .و
 Lبه ترتیب بیانگر نرخهاي زاد و ولد و امید زندگی هستند .معادله ( )1يك جانشینی ساده به
صورت کامل از ارتباطات جمعیتی است .با اين وجود هنگام بهکارگیري اين روش تحلیل ،اثرات
تغییر در نرخهاي زاد و ولد و امید زندگی بر اندازه اين سه گروه جمعیتی بسیار آسانتر است.
تحلیل هاي تجربی ارائه شده بعدي در اين مقاله بر فشار مالی متمرکز است ،که به
صورت نسبتی از  GNPاندازه گیري شده است .بنابراين ،بايد به خاطر بیاوريم که

سطح GNP

همچنین به طور قابل توج هی متاثر از جمعیت است .اين موضوع به سادگی در تابع تولید
( )2مشاهده می شود:

)(2

) Yt  f ( X 2 t  , Pt , t , Kt

که در اين رابطه  Ytتولید ناخالص ملی در زمان  Pt ،tاندازه جمعیت  t ،نرخ اشتغال
جمعیت  15تا  64ساله و  K tموجودي سرمايه است .معادله ( )2بیان میکند که  GNPتوسط
ساختار سنی جمعیت تحت تاثیر قرار می گیرد لذا سهم گروه سنی  15تا  64ساله ( ) X 2
بیشتر باشد ،تولید ملی بالقوه بیشتر است .بنابراين تولید سرانه به ساختار سنی جمعیت بسیار
حساس است.
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 .1مخارج آموزشي
براي سادگی فرض میشود که مصرفکنندگان خدمات آموزشی ،فقط جوانترين گروه جمعیت
است ،که با  X 1نشان داده میشود .سرانه مخارج آموزشی دولت (براي هر دانشآموز) در رابطه
با گروه سنی را  Eمینامیم .بنابراين کل مخارج عمومی آموزشی ،يعنی  TEبه صورت زير است:
TE  X1 .P.E
)(3
بهطوري که روشن است نتیجه ساير مطالعات امکان وجود مقیاس اقتصادي در تولید و

عرضه خدمات اجتماعی است .يك نتیجه مشابه در بخش تحقیقات تجربی بدست میآيد .يك
چنین صرفههاي ناشی از مقیاس به مفهوم اين است که افزايش يك درصد در تعداد
دانشآموزان ،مخارج عمومی آموزشی را کمتر از يك درصد افزايش میدهد .لذا بايستی ،معادله
( )3را به صورت زير بازنويسی کرد:
)(4

TE  X1 .P.E

که  به بازدهی نسبت به مقیاس در تولید خدمات آموزشی مولد داللت دارد .يك چنین
صرفه هاي ناشی از مقیاس اقتصادي نیز ممکن است براي بهداشت يافت شود؛ به اين دلیل که
اين دو خدمات دولت شامل تولید و نه تنها تامین مالی پرداخت انتقالی است ،همانگونه که در
مورد رفاه نیز مطرح است.
سهم مخارج آموزشی دولت در تولید ناخالص ملی ) (eعبارت است از:

)(5

TE X1 .P.E

Y
Y

e

که نرخ رشد  eبه صورت زير میباشد:

X E P Y
e
 1  
)(6
e
X1 E P Y
که  e 0اشاره به مشتق متغیر نسبت به زمان و  e 0 / eنرخ رشد را نشان میدهد .براي ساير
Y
متغیرها نیز به همین صورت است GNP .سرانه را با
P
صورت زير تعريف میکنیم:

 y نشان داده و نرخ رشد آن را به
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y Y P
 
)(7
y Y P
حال فرض کنید مخارج آموزشی دولت براي هر دانش آموز) (Eوابسته به درآمد سرانه )(y

باشد که در اين صورت کشش درآمدي مخارج آموزشی   Eبه صورت

زير است:

E

)(8

E
E E
Y
Y Y
Y

E 

که با جايگذاري معادله ( )8در معادله ( )6بدست میآيد:

X
e
y
  1   E  1
)(9
e
X1
y
نتايج حاصل از تخمین معادله ( )9میتواند نتايج مهم و جالبی داشته باشد .استنباط شد که

کشش درآمدي مخارج آموزشی دولت (  )  Eواحد است ،اين مفهوم به اين معنی است که

درآمد سرانه هیچگونه تاثیري بر سهم  GNPواقعی که به آموزش عمومی اختصاص داده شده
ندارد .ولی از آنجايیکه بهطور معمول فرض میشود درامد سرانه تحت تاثیر سرمايهگذاري

و  R&Dقرار میگیرد ،اين يافته که (  )  E  1بدين معنی خواهد بود که اين دو فعالیت

ضرورتاً در افزايش سهم درآمد صرف شده در آموزش دخالت ندارد .اما اين برداشت غیر
معقول است و معموالً معتقديم که افزايش در تقاضا براي سرمايه انسانی شکلی مخارج نسبی
در آموزش را افزايش میدهد.

نتیجه ممکن ديگر اينکه وقتی   E  1است ،سهم آموزش در  GNPتنها بستگی به X 1

يعنی نسبت بچهها به کل جمعیت دارد .به عبارت ديگر ،در مورد مشخصههاي جمعیتی و درآمد
سرانه ،تعیینکننده ارتباط مخارج آموزشی است.
سومین عامل بالقوه نتايج تجربی در تخمین  است و تعیینکننده اين موضوع خواهد بود که
آيا مقیاس اقتصادي يا غیر اقتصادي در ايجاد خدمات آموزشی غالب است يا خیر.
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 .2مخارج رفاهي و بهداشتي
ما شناخت گسترشيافتهاي از قسمت قبل آموزش بدست آورديم و به مخارج رفاهی و بهداشتی
دولت ربط داديم .در تحلیلهاي ما ،تنها اختالف بین آموزش و بهداشت و رفاه ،در اين فرض
است که تنها گروه سالخورده ـ نسبت به کل جمعیت (  ،) X 3خدمات رفاهی و بهداشتی را
مصرف میکنند.
ما سهم مخارج رفاهی و بهداشت عمومی را در GNPبه ترتیب با  hو  wنشان

میدهیم  .نشاندهنده ضريب مقیاس اقتصادي در خدمات بهداشتی  H ،و  Wکشش
درآمدي خدمات بهداشتی و رفاهی دولت است .معادله ( )10و ( )11زير کامالً همانند معادله
( )9هستند.
)(10

X
h
y
  3   H  1
h
X3
y

X
w
y
  3  W  1
)(11
w
X3
y
در مورد رفاه تفسیر کردن  از معادله ( )11همانگونه که يك شاخصی از مقیاس اقتصادي

است ،پیچیده است زيرا اينگونه خدمات دولت عمدتاً مبتنی بر پرداختهاي انتقالی و غیر
تولیدي است .بنابراين  ،پارامتري است که ارتباطات متنوعی دارد ،يکی از آنها ممکن است،
وجود ارتباط قدرت سیاسی گروه جمعیتی در مسئله باشد( نظري شبیه به نظر لیندرت.)1994 ,1
براي مثال ،در يك رژيم دموکراتیك ،از ديد جنبه انتخاباتی ،سهم در  GNPمیتوانست بهوسیله
سهم کمك هزينه تامین اجتماعی به سالخوردگان افزايش يابد ،اگر جمعیت اين گروه در طی
دوره رشد يافته باشد.
 .3خدمات اقتصادی
فرض شد خدمات اقتصادي دولت بهوسیله همه جمعیت بهطور مساوي مورد استفاده قرار
میگیرد و بنابراين ساختار سنی و تغییرات آنها نمیتواند بر سطح مخارج عمومی تاثیر بگذارد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Lindert.
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 Sنشاندهنده مخارج خدمات اقتصادي سرانه است s ،بیانکننده نسبت اين مخارج در

GNP

و   Sکشش درآمدي آنها میباشد.

تحت اين فرض نرخ تغییر در خدمات اقتصادي به وسیله معادله ( )12بیان شده:

s S P Y
y
    s  1
)(12
s S P Y
y
در اين مورد ،زمانیکه کشش درآمدي واحد است ،رشد درآمد سرانه نمیتواند تغییر سهم
 GNPاختصاصيافته به خدمات اقتصادي را بیان کند.
 .4مخارج دفاعي
فرض میکنیم  Dtمخارج دفاعی در زمان  tبهوسیله عوامل غیر جمعیتی و غیر اقتصادي تعیین
میشود .بنابراين ،تغییر در طی زمان؛  Dt  t .Ytو ضريب  بیانکننده عوامل برونزا و
سهم مخارج دفاعی در  GNPاست و  d   tاست.

d 

d 

)(13
 .5فشار مالي

هدف از اين مطالعه تحلیل اثرات جمعیت بر فشار مالی میباشد .ما کل مخارج دولت را

G

مینامیم ،بهصورت زير:

)(14
که  gنسبت مخارج دولت به  GNPاست:

G  TE  TH  TW  TS  D

G TE  TH  TW  TS  D

)(15
Y
Y
رابطه ( )15را می توان به صورت  g  e  h  w  s  dبیان کرد.

g

بايد دقت کرد که نرخ تغییر در  gمجموع وزنی نرخهاي تغییر در هر جز مخارج  h ،eو ...
نیست .به اين دلیل که وزنهاي ثابتی که بدون تغییر بماند در زمانهاي تغییر وجود ندارد .با
مشتقگیري از معادله (( )15با توجه به متغیر زمان) اين معادله بهصورت زير میشود:
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X
X
X
y
y
y
y
)g  e   1   E  1   h  3   H  1   w  3  W  1   s S  1    (16
 X3
 X1
y   X3
y
y 
y


 


 

معادله ( )16ابزاري مناسب براي تحلیل شرايطی زمانی است که نسبت مخارج دولت به
 GNPافزايش يا کاهش در پیوند با متغیرهاي جمعیتی داشته باشد .براي مثال ،رشد کودکان،
ممکن است باعث تغییرات پويا در نسبت مخارج دولت تحلیل شود همانطوريکه در نمودار
( )1ترسیم شده است.

V

IV

III

II

I
g

زمان
نمودار ( :)1تاثير افزایش کودکان بر تغييرات سهم مخارج دولت از

GNP

فرض کنید که در زمان  t=0افزايش فرزندآوري اتفاق بیفتد .دامنه  Iنشاندهنده افزايش
مخارج دولت (عمدتاً در آموزش در مدل ساده شده ما) ناشی از افزايش در جمعیت بچههاي
سنین 0-14است .در دامنه  IIنرخهاي زاد و ولد دوباره به سطح اولیه برمیگردد و بنابراين نرخ
رشد جمعیت سنین  0-14کاهش میيابد ،در حالیکه فعاالن اقتصادي جمعیت سنین 15-64
شروع به افزايش میکند .دامنه  IIIکمترين فشار مالی را دارد بهدلیل اينکه گروه جمعیت بالغ
سنین 15-64در اوج آن است ،بنابراين  GNPخیلی باالست و مخارج دولت بهطور نسبی پايین
است .دامنه  IVزمانی شروع میشود که نسبت جمعیت سالخورده (  ) X 3شروع به افزايش کند
و اين موجب افزايش فشار مالی به وسیله افزايش در مخارج رفاهی و بهداشتی شود .دامنه

V
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نشاندهنده بازگشت به دورهاي طوالنی و پايدار است که در آن سه نسبت  X 2 ، X 1و X 3
ثابت میمانند.

دادهها و متغيرها
اطالعات مورد استفاده در اين پژوهش ،بهصورت سري زمانی( )1338-1395از آمار حسابهاي
ملی (مرکز آمار ايران) و نتايج عمومی سرشماري نفوس و مسکن کل کشور در سالهاي ،1335
 1385 ،1375 ،1365 ،1355 ،1345و  1395مرکز آمار ايران مورد استفاده قرار گرفته است.
جدول.1اطالعات آماری متغيرهای پژوهش
متغيرها

کمينه

بيشينه

e

نسبت هزينههاي آموزشی به

GDP

3/391

1/045

0/553

6/549

46

h
w
u

نسبت هزينههاي بهداشتی به

GDP

1/509

0/509

0/669

3/360

46

2/163

1/424

0/353

4/586

46

8/195

1/788

3/467

11/861

46

36/940

9/028

23/370

45/450

46

4/238

0/995

3/040

6/100

46

21/95

7/29

8/39

40/29

46

X1
X3
y

تعریف

نسبت هزينههاي رفاهی به

ميانگين

انحراف

تعداد

GDP

نسبت هزينههاي اجتماعی به

GDP

نسبت جمعیت زير  15سال به کل
جمعیت
نسبت جمعیت باالي  65سال به کل
جمعیت
درآمد سرانه برحسب میلیون ريال

معيار

مشاهدات

قبل از برآورد مدل ،براي جلوگیري از بیمعنا شدن رگرسیونها ،بايد از مانائی يا نامانائی
متغیرها اطمینان حاصل کرد .براي اين منظور از آزمون ريشه واحد به روش ديکی ـ فولر استفاده
میکنیم ،که نتايج اين آزمون براي متغیرهاي مدل در سطح دادهها نامانا هستند .اما تکرار آزمون
در مورد تفاضل دادهها نشان میدهد کلیه متغیرها پس از يكبار تفاضلگیري در سطح خطاي 5
و 10درصد مانا هستند.
از آنرو که بیشتر سريها نامانا هستند ،استفاده از تفاضلگیري باعث از دست دادن روابط
بلندمدت میشود .براي اين منظور ،الزم است بر اساس تئوري همانباشتگی مانا بودن جمالت
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خطاي تخمین را مورد بررسی قرار دهیم ،لذا با بهرهگیري از آزمون ديکی ـ فولر مانائی
جمالت خطاي مدل بايد بررسی شود .از جدول ( )2مالحظه میگردد که جمالت خطاي مدل
در سطح  5درصد معنیدار است و نشاندهنده مانائی جمالت خطاي تابع میباشد.
جدول  .2بررسي همگرایي مدل (آزمون مانائي جمالت خطای تخمين تابع مخارج اجتماعي دولت)
نام سری

DF

جمالت خطاي مدل

-5/55

مقادیر بحراني آزمون

DF

%1

%5

%10

-3/59

-2/93

-2/60
ماخذ :یافتههای تحقيق

يکی از موضوعاتی که ممکن است در برآورد الگوي رگرسیونی موجب نتايج غیرقابل اتکا
شود ،همخطی چندگانه است .عامل افزايش دهنده تورم ( )1VIFيکی از روشهاي مرسوم براي
تشخیص همخطی چندگانه میباشد (کوتنر و همکاران .)2004 ،2براساس نتايج ارائه شده در
جدول ( VIF ،)3تمام متغیرهاي توضیحی کمتر از  5درصد برآورد شده است .اين به اين معنی
است که همخطی چندگانه معنادار نیست.
جدول  .3آزمون هم خطي چندگانه
VIF

)) ( Ln( X1

)) ( Ln( X 3

))Ln( y(1

))Ln(u(1

1/75

1/58

1/19

1/11
ماخذ :یافتههای تحقيق

براي آزمون اثر ساختار سنی جمعیت بر سهم نسبی مخارج اجتماعی دولت از مدل مربوط
به آي .لوسکی و جی .وين بالت ( )1998استفاده میشود.
فرم کلی معادالتی که براي تخمین مخارج آموزشی ،بهداشتی و رفاهی بهکار می رود عبارتند
از:
Ln(e)  0  1Ln( X1 )   2 Ln( y(1))  3 Ln(e(1))  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Variance Inflation Factor
2 Kutner&et.al
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Ln(h)  0  1Ln( X 3 )  2 Ln( y(1))  3 Ln(h(1))  
Ln(w)   0   1Ln( X 3 )   2 Ln( y(1))   3 Ln(w(1))  
 : eسهم مخارج آموزشی دولت از  GDPبر حسب درصد.

 : X 1نسبت جمعیت زير  15سال به کل جمعیت بر حسب درصد.
 : yدرآمد سرانه حقیقی بر حسب میلیون ريال.
 : hسهم مخارج بهداشتی دولت از  GDPبرحسب درصد.
 : X 3نسبت جمعیت باالي  65سال به کل جمعیت بر حسب درصد.
 : wسهم مخارج رفاهی دولت از  GDPبر حسب درصد.
همچنین فرم کلی معادله مخارج اجتماعی عبارت است از:
Ln(u)  0  1Ln( X1 )  2 Ln( X 3 )  3 Ln( y(1))  4 Ln(u(1))  

 : uسهم مخارج اجتماعی دولت از  GDPبرحسب درصد است.

در هر چهار معادله  جمله خطا و   ،  ، و  ضرايب معادالت هستند که با
استفاده از روش حداقل مربعات معمولی ( )OLSبراورد شدهاند .از آنجا که متغیرهاي مستقل و
وابسته در هر دو طرف معادالت به صورت لگاريتمی هستند ضرايب متغیرها بیانگر کشش هستند.

برآورد مدل و تفسير نتایج
براي اين منظور ما انواع معادالت بسط يافته در قسمت پیشین را براي هر جزء از مخارج
اجتماعی دولت برآورد میکنیم .يادآوري که اين معادالت مربوط به تغییر نسبی در سهم مخارج
دولت (آموزشی ،بهداشتی ،رفاهی) از کل  GDPبا تغییرات نسبی در نسبت گروه سنی مربوط به
کل جمعیت و با تغییرات در  GNPسرانه میباشد.
 .1برآورد معادله مخارج آموزشي
نتايج بدست آمده از جدول  4بیانگر اين است که ضريب درآمد سرانه با يك دوره وقفه از
لحاظ آماري معنیدار میباشد و اين ضريب بیانگر اين است که کشش درآمدي مخارج آموزشی
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کوچکتر از واحد میباشد .در واقع درآمد سرانه دوره قبل عامل مهمی در تعیین سهم مخارج
آموزشی دولت میباشد و اگر درآمد سرانه دوره قبل يك درصد افزايش يابد سهم مخارج
آموزشی به میزان  0/26درصد افزايش میيابد .يافتههاي لوسکی و وين بالت ( )1998نشان
می دهد که ضريب درآمد سرانه براي کشورهاي با درآمد متوسط و باال از لحاظ آماري بیمعنا و
براي کشورهاي با درآمد متوسط و پايین از لحاظ آماري معنادار و برابر با  0/27میباشد .لذا
افزايش درآمد سرانه ،سهم خدمات آموزشی در کشورهاي پر درآمد را متاثر نمیکند ولی در
کشورهاي با درآمد پايین ،باعث افزايش سهم خدمات آموزشی خواهد شد.
جدول  .4برآورد معادله مخارج آموزشي
متغير
وابسته

)Ln(e

آماره

متغير مستقل

ضریب

c

-1/32

-1/28

) Ln( X1
))Ln( y(1
))Ln(e(1

0/38

1/81

0/26

1/44

0/28

1/93

t

ضریب
تعيين

0/20

آماره

دوربين-

واتسون

1/91

آماره

آماره

h

F

0/88

3/38

ماخذ :یافتههای تحقيق

ضريب نسبت جمعیت زير 15سال به کل جمعیت )  ( X 1مثبت و از لحاظ آماري معنیدار
است .بنابراين ،وقتی اندازه نسبی جمعیت کودکان افزايش میيابد ،سهم مخارج آموزشی را
بیشتر میکند .اين ضريب بیانگر اين است که اگر نسبت کودکان به جمعیت  1درصد افزايش
يابد سهم مخارج آموزشی به اندازه  0/38درصد افزايش میيابد .نتیجه ساير مطالعات نیز نشان
میدهد که در اينجا امکان صرفههاي مقیاس در تولید و عرضه خدمات آموزشی وجود دارد.
يك چنین صرفههاي مقیاس به مفهوم اين است که افزايش  1درصد در جمعیت دانشآموزان،
مخارج عمومی آموزشی را کمتر از  1درصد افزايش میدهد .اما مقدار اين ضريب در بلندمدت
برابر با  1/73می باشد که در برآورد معادالت آموزشی براي همه کشورها توسط لوسکی و وين
بالت ( ،)1998ضريب بدست آمده بزرگتر از واحد بود .اين میتواند امکان وجود بازدهی
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نسبت به مقیاس ثابت و احتماالً کاهنده را در تولید خدمات آموزشی نشان دهد .اين نتیجه را
نمیتوان به همه کشورها تعمیم داد و با تفکیك کشورها به کمدرآمد و پردرآمد ،لوسکی و وين
بالت( ،)1998دو ضريب براي اين دو متغیر که هر دو کمتر از واحد هستند بهدست آوردند.
ضريب مربوط به مخارج آموزشی دوره قبل حدود  0/28میباشد که نشان میدهد بخش
عمدهاي از مخارج آموزشی هر سال متاثر از مقدار قبلی آن میباشد .به عبارت ديگر اين ضريب
بیانگر آن است که مخارج آموزشی دولت متاثر از روند گذشته اين متغیر میباشد و نشان
میدهد هزينههاي آموزشی انجام شده در هر سال نقش عمدهاي در تعیین هزينههاي آموزشی
سال بعد دارد.
 .2برآورد معادله مخارج بهداشتي
نتايج بدست آمده در جدول  5در مورد مخارج بهداشتی نشان میدهد که نسبت جمعیت
سالخورده )  ( X 3يك تاثیر مثبت و معنیداري بر سهم مخارج بهداشتی دولت از  GDPدارد،
همچنین با افزايش درآمد سرانه سهم مخارج بهداشتی در  GDPثابت باقی میماند.
جدول .5برآورد معادله مخارج بهداشتي
متغیر
وابسته

)Ln(h

متغیر مستقل

ضرايب

آماره

c

-0/49

-1/19

) Ln( X 3
))Ln( y(1
))Ln(h(1

0/31

1/71

0/09

0/70

0/41

2/74

t

ضريب
تعیین

0/29

آماره

دوربین-

واتسون

2/08

آماره

آماره

h

F

0/78

5/65

ماخذ :یافتههای تحقيق

لوسکی و وين بالت( )1998در مورد بهداشت ،به اين نتیجه رسیدند که نسبت جمعیت
سالخورده در کشورهاي با درآمد متوسط و باال يك تاثیر معنیدار بر سهم مخارج بهداشتی
دولت از  GDPداشت .اين ممکن است نشانه وجود صرفههاي مقیاس در تامین خدمات
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بهداشتی باشد .همچنین در کشورهاي کمدرآمد آنها به اين نتیجه رسیدند که نسبت مخارج
بهداشتی با متغیرهاي بررسی شده در معادالت غیرمرتبط هستند.
تبیین ضريب مخارج بهداشتی با توجه به اين که جمعیت سالخورده  65ساله و باالتر در
کشور تنها  6درصد از کل جمعیت ،در مقايسه با کشورهاي توسعهيافته بهطور مثال 8 ،درصد در
اسرايیل 15 ،درصد در ايتالیا و  18درصد در سوئد بیانگر اين نکته است که با توجه به اندازه
نسبی کوچکتر جمعیت پیر در کشور ،سهم بهداشت از  GDPبه طبع کاهش میيابد و با توجه به
اينکه در حدود  23درصد از جمعیت کشور کمتر از  15سال میباشد ،انتظار اين بود که سهم
م خارج بهداشتی در کشور نسبتاً پايین و سهم مخارج آموزشی باالتر باشد و مدل اين را به
خوبی تبیین میکند.
ضريب مربوط به مخارج بهداشتی دوره قبل حدود  0/41میباشد که نشان میدهد بخش
عمدهاي از مخارج بهداشتی هر سال متاثر از مقدار قبلی آن میباشد .بهعبارت ديگر ،بیانگر اين
نکته است که مخارج بهداشتی دولت متاثر از روند گذشته اين متغیر میباشد و نشان میدهد
هزينههاي بهداشتی انجام شده در هر سال نقش عمدهاي در تعیین هزينه سال بعد دارد.
 .3برآورد معادله مخارج رفاهي
نتايج بدست آمده در جدول  6در مورد مخارج رفاهی نشان میدهد ضريب نسبت سالخوردگان
به جمعیت ) (x3مثبت و از لحاظ آماري معنادار میباشد .يکی از رسالتهاي پذيرفته شده
دولتها ،فراهم آوردن شبکه تامین اجتماعی و پوشش دادن به انواع آسیبپذيريهاي افراد در
جامعه است .اين شبکه بر اساس نیازهاي اقتصاد ملی به شکلهاي متفاوت به گروههاي مختلف
مدد میرساند .در مواردي حتی دولت خانههاي ارزان قیمت در اختیار سالمندان قرار میدهد.
با وجود اين ديده می شود که دولت در کشورهاي در حال توسعه عنايتی محدود به موضوع
تامین اجتماعی دارد و خانوادههاي نَدارتر بیش از خانوادههاي داراتر خود را در مقابل اين فقدان
پوششهاي تامینی آسیبپذير میدانند .ايران در زمینه تامین اجتماعی بسیار دورتر از اهداف
عالی در اين زمینه قراردارد.
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جدول .6برآورد معادله مخارج رفاهي
متغیر
وابسته

)Ln( w

متغیر مستقل

ضرايب

آماره

c

-0/46

-1/07

) Ln( X 3
))Ln( y(1
))Ln(w(1

0/43

1/39

-0/008

-0/05

0/82

9/01

t

ضريب
تعیین

0/89

آماره

دوربین-

واتسون

2/04

آماره
h

0/17

آمارهF

114/38

ماخذ :یافتههای تحقيق

مطالعات لوسکی و وين بالت ( )1998در مورد مخارج رفاهی نشان میدهد که افزايش در
نسبت جمعیت سالخورده بهطور واضح سهم  GDPاختصاص يافته به تامین اجتماعی و رفاه
افزايش يافته است .اين ضرايب کمتر از واحد  0/85در کشورهاي کمدرآمد و بیشتر از واحد
 1/22در کشورهاي پردرآمد میباشد .ضريب مربوط به مخارج رفاهی دوره قبل حدود 0/82
میباشد که نشان میدهد بخش عمدهاي از مخارج رفاهی هر سال متاثر از مقدار قبلی آن
میباشد .به عبارت ديگر ،بیانگر اين است که مخارج رفاهی دولت ،متاثر از روند گذشته اين
متغیر میباشد .لذا هزينههاي رفاهی انجام شده در هر سال نقش عمدهاي در تعیین هزينههاي
رفاهی سال بعد دارد و در بلندمدت افزايش يك درصد در درآمد سرانه دوره قبل منجر به
افزايش  9/01درصد در مخارج رفاهی میگردد.
 .4برآورد معادله مخارج اجتماعي
نتايج بدست آمده در جدول  7در مورد مخارج اجتماعی نشان میدهد ،ضريب  GDPسرانه با
يك دوره وقفه از لحاظ آماري معنادار نمیباشد و اين بیانگر آن است که کشش درآمدي مخارج
اجتماعی (آموزشی ،بهداشتی و رفاهی و  )...کوچکتر از واحد میباشد .مطالعات لوسکی و وين
بالت ( )1998مبنی بر اين که ضريب  GDPسرانه براي کشورهاي با درآمد سرانه متوسط و باال
از لحاظ آماري معنادار نیستند و براي کشورهاي با درآمد متوسط و پايین از لحاظ آماري معنادار
و ضريب آن برابر  0/29میباشد .اين نتايج بهطور ضمنی بیان میکند که با افزايش درآمد سرانه
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سهم خدمات اجتماعی در  GDPدر کشورهاي پردرآمد بدون تغییر خواهد ماند و در کشورهاي
با درآمد پايین ،افزايش درآمد سرانه باعث افزايش سهم خدمات اجتماعی خواهد شد.
جدول .7برآورد معادله مخارج اجتماعي
متغير
وابسته

) Ln(u

آماره

متغير مستقل

ضرایب

c

-3/41

-1/40

) Ln( X1

0/81

1/77

) Ln( X 3
))Ln( y(1
))Ln(u(1

1/04

1/95

0/10

0/89

0/40

3

t

ضریب
تعيين

0/30

آماره

دوربين-

واتسون

2/01

آماره

آماره

h

F

0/07

4/24

ماخذ :یافتههای تحقيق

ضريب نسبت کودکان به جمعیت )  ( X 1مثبت و مقدار آن برابر با  0/81و از لحاظ آماري
معنیدار میباشد .همچنین ضريب نسبت سالخوردگان به جمعیت )  ( X 3مثبت و مقدار آن
برابر با  1/04و از لحاظ آماري معنیدار میباشد .به جرات میتوان گفت که جمعیت ،محوري
است که شاخصهاي ديگر رفاه اجتماعی بر روي آن میچرخند و به وسیله آن تبیین و تحلیل
میشوند .با توجه به کشوري نظیر ايران که داراي جمعیت جوان است اهمیت موضوع دو
چندان میشود .در واقع ،الزامات مالی و بودجهاي نظام جامع تامین اجتماعی هزينهاي نیست که
به هدر رود ،بلکه بايد اين هزينهها را ،چنانکه گونار میردال در کتاب درآم آسیايی خود مطرح
کرده است ،به عنوان سرمايه گذاري بر نیروي انسانی تلقی کرد که نتايج و آثار آن به گونهاي
مستقیم عايد کشور میشود و عمالً هزينههاي ذيربط را جبران مینمايد (شکل  1را نگاه کنید).
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شكل .1سهم مخارج آموزشي ،بهداشتي و رفاهي از توليد ناخالص داخلي (درصد)

در ايران ،کارکرد پراکنده نظام تامین اجتماعی در قالب راهبردهاي بیمهاي ،حمايتی و
امدادي ،هرچند در جايگاه خود بسیار ارزنده و تعیینکننده بوده است ،به لحاظ سامان غیرکارآمد
در ساختارهاي مديريتی ،مالی و منابع انسانی هر يك از موسسات و سازمانهاي ذيربط،
نتوانسته است از جامعیت الزم برخوردار باشد.
مطالعات لوسکی و وين بالت ( )1998در مورد مخارج اجتماعی نشان میدهد که افزايش
در نسبت جمعیت سالخورده بهطور واضح سهم  GDPاختصاص يافته براي تامین اجتماعی و
رفاه افزايش يافته است .اين ضرايب براي کشورهاي کمدرآمد کمتر از واحد  0/53و براي
کشورهاي پردرآمد نزديك به واحد  0/94میباشد .مقدار ضريب مربوط به مخارج اجتماعی
دوره قبل حدود  0/50میباشد که نشان میدهد بخش عمدهاي از مخارج اجتماعی هر سال متاثر
از مقدار قبلی آن میباشد .بهعبارت ديگر ،بیانگر اين است که مخارج اجتماعی دولت که متاثر از
روند گذشته اين متغیر میباشد که هزينههاي انجام شده درهر سال نقش عمدهاي در تعیین
هزينه سال بعد دارد و در بلند مدت افزايش يك درصد در درآمد سرانه دوره قبل منجر به
افزايش  0/4درصد در مخارج اجتماعی میگردد.
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نتيجهگيری
اين مقاله ،اثرات تغییرات جمعیتی ،بهطور ويژه ساختار سنی جمعیت ،بر مخارج اجتماعی
دولت را برآورد می کند .کانون توجه ما بر اثرات جمعیتی بر فشار مالی است که به نظر
می رسد ،در دوره ما ارتباط اساسی و مهم ،به خصوص در کشور ما دارد .وقتی که تغییرات در
پارامترهاي جمعیتی روي میدهد ،همانند نرخ هاي زاد و ولد و مرگ ومیر ،ساختار سنی
جمعیت در معرض تغییراتی قرار می گیرد که در کل کامالً کُند هستند ،اما بعضی اوقات نیز
بهطور شگفتان گیزي قوي هستند .اما مسئله ديگري که در رابطه با جمعیت وجود دارد مربوط
به نقشی است که ساختار جمعیت می تواند در هزينه هاي دولت ايفا کند .يکی از مسائل
مربوط به جمعیت اين است که بودجه دولت تا حدود زيادي ممکن است متاثر از ساختار
سنی جمعیت باشد .بخش عمده مخارج دو لت آموزشی ،بهداشتی ،رفاهی ،دفاعی و خدمات
اقتصادي هستند .برخی از اينها عمدتاً مربوط به ساختار جمعیتی جامعه میباشد .در هر يك از
مراحل گذار ساختار سنی ،با توجه به اينکه کدام يك از گروه هاي سنی در اوج جمعیتی
باشند ،نوع و کم و کیف نیازهاي اجتماعی و جمعیتی تغییر می کند .در ساختار سنی جوان
نیازها و هزينه هاي آموزشی اهمیت ويژه اي در برنامهريزي هاي توسعه اقتصادي و اجتماعی
پیدا می کنند .اين در حالی است که در ساختار سنی سالخورده نیازهايی از قبیل تامین
اجتماعی ،مسائل بهداشتی و معلولیت ها ،مسائل رفاهی و روانی اجتماعی و به طور کلی مسائل
مرتبط با بازنشستگان و سالمندان اولويت پیدا میکنند.
نتايج بیانگر اين است که کشش درآمدي مخارج آموزشی کوچکتر از واحد میباشد .در
واقع درآمد سرانه دوره قبل عامل مهمی در تعیین سهم مخارج آموزشی دولت میباشد و اگر
درآمد سرانه دوره قبل يك درصد افزايش يابد سهم مخارج آموزشی به میزان  0/26درصد
افزايش میيابد .ضريب نسبت جمعیت زير 15سال به جمعیت مثبت و از لحاظ آماري معنیدار
است .بنابراين ،وقتی اندازه نسبی جمعیت کودکان افزايش میيابد ،سهم مخارج آموزشی را
بیشتر میکند .اين ضريب بیانگر آن است که اگر نسبت کودکان به جمعیت  1درصد افزايش يابد
سهم مخارج آموزشی به اندازه  0/38درصد افزايش میيابد .در مورد مخارج بهداشتی ،ما به اين
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نتیجه رسیديم که نسبت جمعیت سالخورده يك تاثیر مثبت و معنیداري به میزان  0/31بر سهم
مخارج بهداشتی دولت از  GDPدارد .در مورد مخارج رفاهی ،ضريب نسبت سالخوردگان به
جمعیت مثبت و از لحاظ آماري غیرمعنادار در معادالت رفاهی میباشد .در مورد مخارج
اجتماعی ضريب نسبت کودکان به جمعیت مثبت و مقدار ضريب آن برابر با  0/81و از لحاظ
آماري معنیدار میباشد .همچنین ضريب نسبت سالخوردگان به جمعیت مثبت و مقدار ضريب
آن برابر با  1/04و از لحاظ آماري معنیدار در معادالت مخارج اجتماعی دولت میباشد.
ما به اين نتیجه رسیديم که نسبت مخارج آموزش به تولید ناخالص داخلی بهطور معنیدار
تحت تاثیر نسبت جمعیت جوان قرار میگیرد ،نسبت مخارج بهداشتی و رفاهی به تولید
ناخالص داخلی با اندازه نسبی سالخوردگان در جمعیت در حال رشد هستند .کشور در حال
حاضر با يك روند کاهشی فشار مالی ناشی تغییرات جمعیتی مواجه است .با توجه به اين که
جمعیت سالخورده  65ساله و باالتر در کشور تنها  6/1درصد از کل جمعیت ،و با توجه به اين
که در حدود  24درصد از جمعیت کشور کمتر از  15سال میباشد ،انتظار اين است که سهم
مخارج بهداشتی در کشور نسبتاً پايین و سهم مخارج آموزشی باالتر باشد .اگر بعد از سال 1430
اين پارامترهاي مخارج اجتماعی ثابت بمانند ،انتظار میرود در کشور يك افزايش سريع در
نسبت مخارج اجتماعی دولت به تولید ناخالص داخلی رخ دهد .بهطوريکه از  1430کاهش
رشد جمعیت همراه با تغییرات در ساختار سنی به کاهش میزان رشد و نهايتاً اندازه نیروي کار
از جمله نیروهاي تازه وارد به سن کار منجر خواهد شد .بهگونهاي که جمعیت سالمندان 65
ساله و باالتر از کمتر از  4میلیون نفر در سال  1395به حدود  20میلیون نفر در سال 1430
افزايش خواهد يافت که بايد در برنامهريزيهاي اجتماعی مد نظر قرار گیرد.
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