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الف

چکیده

تغییــر ســاختار جمعیتــی و افزایــش ســهم جمعیــت ســالمندان در اقتصــاد ،متغیرهــای کالن
اقتصــادی را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .انــدازه دولــت و تغییــر در ترکیب مخــارج دولتــی ازجمله

تغییراتــی اســت کــه کشــورهای توســعهیافته بــا افزایــش جمعیــت ســالمند خــود بــا آن روبـهرو
شــدهاند .افزایــش جمعیــت ســالمند از یــک طــرف مخــارج مربــوط بــه بازنشســتگی و حمایت از
ســالمندان را افزایــش میدهــد کــه میتوانــد باعــث بزرگشــدن انــدازۀ دولــت شــود و از طــرف

دیگــر بــه دلیــل کاهــش ســهم جمعیــت فعــال در اقتصــاد و محدود شــدن منابــع مالیاتــی دولت
میتوانــد اثــر کاهشــی بــر انــدازه دولــت داشــته باشــد .اثــر نهایــی حاصــل از ایــن تغییــرات بــه
سیاســتهای رفاهــی دولتهــا و ســاختار درآمــدی آنهــا بســتگی دارد .در ایــن تحقیــق اثــر
ســالمندی بــر ترکیــب مخــارج و انــدازه دولــت بــرای گــروه کشــورهای ســازمان همــکاری و

توســعه اقتصــادی ( )OECDبــه صــورت پنــل و بــرای ایــران بهصــورت ســری-زمانی تخمیــن
زده شــده اســت .یافتههــای ایــن پژوهــش بــه شــرح زیــر اســت:
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1.یافتههای کلیدی:

●●ســالمندی از ســه مجــرای اصلــی بــر بودجــه دولــت اثــر گــذار اســت .ایــن ســه
عبارتانــد از:

-هزینههــای بهداشــت و درمــان :بــا ســالمند شــدن جامعــه هزینــه بهداشــت و درمــانافزایــش مییابــد و هرچــه دولــت ســهم بیشــتری در تأمیــن ایــن مخــارج داشــته

باشــد ،اثرپذیــری بودجــه دولــت از ســالمندی بیشــتر اســت.

-مســتمری بازنشســتگی :درصورتــی کــه دولــت حداقلــی از درآمــد را بــرای ســالمندانو بازنشســتگان درنظــر داشــته باشــد ،ســالمندی جامعــه باعــث افزایــش هزینههــای
مربــوط بــه مســتمری در بودجــه میشــود.

-کاهــش منابــع درآمــدی :بــه معنــی کاهــش ســهم جمعیــت فعــال کشــور و بــهدنبــال آن کاهــش ســهم افــراد شــاغل در اقتصــاد اســت .ایــن بــدان معنــی اســت کــه
درآمدهــای دولــت از مســیر مالیــات بــر درآمــد تحــت تأثیــر قــرار میگیــرد.

●●نتیجــه نهایــی نشــان میدهــد برآینــد ایــن اثــرات بهگون ـهای اســت کــه بــا افزایــش
جمعیــت ســالمند در کشــورهای  OECDانــدازه دولــت بزرگتــر شــده اســت( .یــک
درصــد افزایــش ســهم جمعیــت ســالمند باعــث افزایــش  0.28درصــدی در انــدازه دولــت

میشــود)

●● همچنیــن در ایــن کشــورها ترکیــب مخــارج دولــت بــه نفــع مخــارج حــوزه ســامت
تغییــر کــرده اســت( .یــک درصــد تغییــر در ســهم جمعیــت ســالمند ســهم مخــارج دولــت
در حــوزۀ بهداشــت را بــه میــزان  0.045درصــد افزایــش میدهــد).

●●تخمینهــای انجــام شــده دربــاره ایــران نشــان میدهــد در کشــور مــا افزایــش
جمعیــت ســالمند اثــری بــر انــدازه دولــت نداشــته و دو عامــل درآمــد نفــت و رشــد
اقتصــادی تاثیــر معنــاداری بــر انــدازه دولــت دارنــد.

●●یکــی از دالیــل عــدم تأثیرپذیــری بودجــه دولــت از ســالمندی ایــن اســت کــه دولــت

ت

رفــاه بــه شــکل تعریــف شــده در کشــورهای توســعهیافته در ایــران وجــود نــدارد .بــرای

مثــال در ایــران ســهم دولــت در تأمیــن  هزینههــای بهداشــت و ســامت از متوســط
جهانــی نیــز کمتــر اســت.

●●اگرچــه در حــال حاضــر ســالمندی بــر انــدازه دولــت در ایــران تآثیــری نداشــته اســت
امــا پیشبینــی میشــود در آینــده دولــت مجبــور بــه تغییــر سیاســتهای حــوزه

ســالمندی خواهــد بــود و ایــن تغییــر اثرپذیــری بودجــه و انــدازه دولــت را از ســالمندی
بیشــتر میکنــد و باعــث بزرگتــر شــدن دولــت میشــود.
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مقدمه

رونــد توســعه اقتصــادی کشــورها همــراه بــا دســتاوردهایی کــه در حوزه ســامت و پزشــکی
حاصــل شــده اســت ،باعــث شــده اســتانداردهای زندگــی افزایــش یابــد کــه یکــی از نتایــج
آن افزایــش طــول عمــر و امیــد بــه زندگــی افــراد اســت .اســتناد بــه آمــار و ارقــام جهانــی

نشــان میدهــد شــاخص امیــد زندگــی طــی  50ســال گذشــته رشــد قابلمالحظــهای

داشــته و از متوســط  52.4ســال در  1960بــه  71.2ســال در  2016رســیده اســت.
نمودار  -1تغییرات متوسط امید به زندگی طی  50سال گذشته در جهان

منبع :بانک جهانی
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ایــن افزایــش امیــد زندگــی همــراه بــا کاهــش نــرخ زادوولــد (کــه پــس از یــک

دوره افزایــش انفجــاری جمعیــت رخ داد) ،باعــث افزایــش جمعیــت ســالمندان بهویــژه در

کشــورهای توســعهیافته شــده اســت .همانطــور کــه در نمــودار  2مالحظـ�ه میشـ�ود،

نســبت جمعیــت افــراد بــاالی  65ســال بهطــور متوســط در جهــان از دهــۀ  1960همــواره
در حــال افزایــش بــوده کــه ایــن نســبت بــرای کشــورهای توســعهیافته بیشــتر اســت.
نمودار  -2متوسط نسبت جمعیت  65سال به باال به کل جمعیت

ای��ن تغیی��ر در س��اختار جمعیت��ی درعینح��ال منجــر بــه تغییراتــی در متغیرهــای کالن

اقتصاــدی ازجمل��ه رش��د اقتص��ادی ،بهـ�رهوری ،مص�رـف و پسان��داز و در نهایــت انــدازه دولــت
شــده کــه بررســی آنهــا بــرای برنامهریــزان اقتصــادی ضــروری بهنظــر میرســد .در ایــن

گ��زارش تلـاش ش��ده اث��ر افزای��ش جمعی��ت ساــلمند ب��ر وضعی��ت مال��ی دول��ت برــآورد ش��ود.
بــرای ای��ن منظـ�ور ابت��دا ب��ه لح��اظ نظــری وظای��ف دول�تـ در اقتصــاد بررس��ی شـ�ده و ســپس
بــا بررســی آمــاری نشــان داده شــده کــه همزمــان بــا رشــد اقتصــادی کشــورها ،انــدازه دولــت
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در اقتصــاد نیــز افزایــش پیــدا کــرده اســت .پــس از آن ،بــا بررســی ســه نظریــه اصلــی در حــوزه

ان��دازه دول�تـ مس��یر اثرگ��ذاری س��المندی ب�رـ مخ�اـرج دول��ت نش��ان داده ش��ده اسـ�ت .در مرحلــه
بع��د اثــر ســالمندی بــر مخــارج و منابــع دولــت بــه لحــاظ نظــری مــورد بررســی قــرار گرفتــه و

س��پس اثـ�ر ای��ن ش��اخص ب��ر ان��دازه دول��ت و مخ��ارج سلـامت در کشــورهای عضــو OECD

ب��رآورد شدــه اس��ت .درنهایــت بــا توجــه بــه پژوهشهــای انجــام شــده در ایــران اثــر ســالمندی

برــ بودجـ�ه دولـ�ت بررســی  شــده اســت.
 -1دولت و وظایف آن در اقتصاد

دولــت و جایــگاه آن در اقتصــاد یکــی از موضوعــات پــر مناقشــه در اقتصــاد اســت .نظریــات
در ایــن حــوزه را میتــوان در دو طیــف دولــت حداقلــی و دولــت حداکثــری تعریــف کــرد.

دولــت حداقلــی یــا بــه عبارتــی دولــت ژانــدارم دولتــی اســت کــه تنهــا وظیفــه حفــظ و

حراســت از شــهروندان در برابــر متجــاوزان داخلــی و خارجــی را بــر عهــده دارد .این شــکل از
دولــت کــه در نظریــات کالســیک اقتصــاد بــر آن تأکیــد میشــود ،دولتــی اســت توانمنــد که
بــا حداقــل مالیاتهــا خــود را اداره میکنــد .در چنیــن نظامــی وظیفــه تأمیــن اجتماعــی،

آمــوزش ،بهداشــت عمومــی و ســایر خدمــات اجتماعــی در حــوزه بخــش عمومــی قــرار

نمیگیــرد و افــراد تنهــا بــا پرداخــت هزینــه در بــازار میتواننــد از چنیــن خدماتــی بهرهمنــد

شــوند .در نظریــه دولــت حداکثــری ،دولــت جایگزیــن نظــام بــازار میشــود و بــا تکیــه بــر

برنامهریــزی جامــع تعییــن میکنــد چــه کســی چــه کاالیــی را بــه چــه میزانــی تولیــد
کنــد و بــر اســاس همیــن برنامهریــزی انتفــاع مــردم از کاالهــا نیــز مشــخص میشــود
(عظیمــی .)1380 ،نتایــج بهکارگیــری هــر دوی ایــن رویکردهــا در اقتصــاد و پیامدهــای
منفــی حاصــل از آن در نهایــت باعــث تعدیالتــی در هــر دو طیــف شــد و امــروزه تقریب ـ ًا

تمامــی نظریــات توســعهای  4وظیفــه اصلــی بــرای دولــت قائــل هســتند هرچنــد ممکــن
اســت میــزان وزن و اهمیتــی کــه بــرای ایــن وظایــف قائــل میشــوند متفــاوت باشــد .ایــن
 4وظیفــه عبارتانــد از:
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امــور حاکمیتــی :ایــن حــوزه شــامل وظایفــی میشــود کــه منطــق تشــکیل دولتهــا از
ابتــدای تاریــخ بــوده اســت .حفــظ حقــوق مــردم تحــت حاکمیــت دولــت در برابــر تجــاوز

ش��کنی داخل�یـ ،وظای��ف حاکمیتــی دولتــ را ش��کل میدهــد .ایــن
بیگان��گان و قانون
ِ
دولــت اســت کــه بــا تجهیــز نیــروی نظامــی و انتظامــی امنیــت را بــرای شــهروندان تأمیــن
میکنــد و در ایــن فضــا فعالیــت اقتصــادی شــکل میگیــرد .ایــن حــوزه وظایــف دولــت
همــان وظایــف اولی ـهای اســت کــه نظریــه کالســیک اقتصــادی نیــز بــرای دولــت قائــل

اســت.

امــور تثبیتــی :ایــن حــوزه از وظایــف دولــت پــس از رکــود  1929و بهواســطه ایــده
مدیریــت تقاضــای کینــز بــه عهــده دولــت گذاشــته شــد .بــر ایــن مبنــا دولــت وظیفــه دارد
تشــکیالتی را ســازماندهی کنــد کــه دائــم وضعیــت اقتصــاد را رصــد کــرده و پیشبینــی
رکــود و رونــق سیاســتهای متناســب را بــرای مدیریــت اقتصــاد کالن پیشــنهاد کنــد.

بــرای ایــن منظــور دولــت بــا اســتفاده از تغییــر در نــرخ مالیــات یــا ایجــاد کســری/مازاد

برنامهریزیشــده در بودجــه بــا رکــود /رونــق در اقتصــاد مقابلــه میکنــد.

امــور توســعهای :ازآنجاک��ه کش��ورهای درحالتوسعــه ب��ا مش��کالت بس�یـاری از قبیــل

کمبــود ســرمایه و تخصــص روب ـهرو هســتند تکیهبــر عامــل بــازار در برخــی امــور بنیانــی
اقتصــاد ماننــد ســرمایهگذاری در زیربناهــا ،ایجــاد صنایــع مــادر و در برخــی مــوارد اســتخراج

مــواد معدنــی و طبیعــی نمیتوانــد اهــداف پیشبینیشــده را محقــق کنــد .ازایـنرو توصیــه
میش�وـد دول��ت در مراح��ل ابتدای��ی مس��تقیم ًا ایــن امــور را بــه عهــده بگیــرد و بهتدریــج
زمانــی کــه بخــش غیردولتــی امــکان و ظرفیــت الزم را پیــدا کــرد ایــن امــور را بــه آنهــا

بســپارد.

امــور بــاز توزیعــی و تأمیــن اجتماعــی :یکــی از انتقادهــای جــدی کــه متوجــه رویکــرد
کالسـ�یکی در اقتصــاد اس��ت ،نابراب��ری بس��یار ب�اـال بهوی�ژـه در جوامعــی اســت کــه دورههــای

رشــد و رونــق طوالنــی را تجربــه کــرده بودنــد .اقتصاددانانــی کــه ایــن مشــکل را موردتوجــه

اثر سالمندی بر اندازه و ترکیب مخارج دولت 5 /

قــرار دادن��د اســتدالل میکننــد عوامــل اقتصــادی بــه یــک نســبت از مزایــای رشــد بهرهمند

نمیشــوند و برخــاف نظریــات کالســیکی کــه اســتدالل میکنــد بــا رونــق اقتصــادی و
رســیدن بــه ســطح اشــتغال کامــل دســتمزدها افزایــش پیــدا میکنــد و بــه دنبــال آن

وضعیــت نیــروی کار نیــز بهبــود مییابــد ،ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت .بــرای مقابلــه بــا ایــن
وضعیــت اســتدالل میشــود دولــت بایــد بهعنــوان یــک نهــاد بازتوزیعــی نیــز عمــل کنــد
و بــا دریافــت مالیــات از اقشــار بهرهمندتــر و ارائــه یارانــه (نقــدی یــا غیرنقــدی) بــه اقشــار

کمتــر برخــوردار بــا نابرابــری مقابلــه کنــد .همچنیــن در ایــن نظریــات تدویــن ،طراحــی و
اجــرای نظــام بیمههــای اجتماعــی و حمایــت اجتماعــی بــه عهــده دولــت گذاشــته شــده

اســت .در ادبیــات اقتصــاد رفــاه و در ذیــل وظیفــه بازتوزیعــی دولــت گفتــه میشــود کــه

دولــت بایــد نظــام تأمیــن اجتماعــی جامــع داشــته باشــد و سیســتم بیمههــای اجتماعــی
اجبــاری و سیســتم حمایــت اجتماعــی را طراحــی کنــد و بــه اجــرا بگــذارد .آنچــه امــروز
بهعنــوان شــرح وظایــف ســازمانهای تأمیــن اجتماعــی ،صندوقهــای بازنشســتگی و
مراکــز حمایتــی دولتــی بهعنــوان وظیفــه دولــت تعریــف میشــود برگرفتــه از ایــن نــگاه

جدیــد بــه مســئولیتهای دولــت اســت.
 -1-1وظایف بیشتر ،دولت بزرگتر

تغییــر وظیفــه دولــت در طــول زمــان بــه بزرگتــر شــدن دولتهــا حتــی در کشــورهای

توس��عهیافته انجامیــده استــ .نگاه�یـ ب��ه ش��اخص ان��دازه دولتــ در اقتص��اد (میــزان مخــارج
دولــت بــه کل تولیــد ناخالــص داخلــی) میتوانــد ایــن واقعیــت را نشــان دهــد .در جــدول

شـ�ماره ( )1ایــن شــاخص در دو دوره بــرای کشــورهای عضــو  OECDنشــان داده شــده
است.1

 .1کشــورهای کانــادا ،ســوئیس ،اســپانیا ،اســتونی ،مجارســتان ،جمهــوری چــک ،لتونــی ،مکزیــک ،لهســتان ،اســلواکی و
اســلوونی ،بــه دلیــل اینکــه دادههــای ســالهای ابتدایــی دهــه  1970آنهــا موجــود نبــود از ایــن جــدول حذفشــدهاند.
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جدول  -1اندازه دولت در دو دوره  1972و  2015برای کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
نام کشور

استرالیا
اتریش
شیلی
چک

آلمان

دانمارک
فنالند

فرانسه

انگلیس
یونان
ایرلند

اندازه دولت
1972

2015

18

26.9

25.9

46.8

33

21.9

33.7

33.1

20.2

28.2

29

40.7

20.6

40.5

29.8

48.7

29.5

38.6

نام کشور

ایسلند
ایتالیا
ژاپن

کره جنوبی

لوکزامبورگ
هلند
نروژ

نیوزیلند
سوئد

اندازه دولت
1972

22.6
26.7

11.19
14.8
22.2

35.4
28.3
25.9
23.3

2015
30.7
42.8
17.8
24.9
39.1
40.9
38.7
32.4
32.5

16

53.4

امریکا

17.7

22.7

28.6

27.7

متوسط OECD

18.9

29.8

منبع :بانک جهانی

مشــاهده میشــود بهجــز کشــورهای شــیلی ،ایرلنــد و جمهــوری چــک کــه میــزان

مخــارج دولــت بــه تولیــد ناخالــص داخلــی آنهــا کاهــش یافتــه ،شــاخص انــدازۀ دولــت در
ســایر مــوارد طــی چهــار دهــۀ گذشــته بزرگتــر شــده اســت.

دیدگاههـ�ای مختلفــی در اقتص��اد رونـ�د بزرگش��دن دولــت را توضیــح دادهان��د .هرکــدام

از ایــن نظریــات از زاویـهای و بــا تأکیــد بیشــتر بــر برخــی از نقشهــای دولــت در اقتصــاد

ایــن تغییــر را تبییــن و توصیــف کردهانــد؛ کــه در ادامــه بــه ســه مــورد از آنهــا اشــاره

میشـ�ود.
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دیــدگاه اقتصــاد متعــارف :در ایــن دیــدگاه ،دولــت همــان دولــت کالســیکی اســت و در کنار
وظایــف متعــارف تولیــد کاالهــای عمومــی را هــم بــه عهــده دارد .بــر اســاس ایــن دیــدگاه

مقــدار تولیــد کاالهــای عمومــی بــه شــرایط هزینــه ،تقاضــا و انــدازه جمعیــت بســتگی دارد.

وقتــی دولــت یــک کاالی عمومــی تولیــد میکنــد ،هزینــه آن از طریــق مالیــات بیــن مــردم
سرشــکن میشــود .ازایـنرو هرچــه جمعیــت بیشــتر باشــد و مالیــات بیشــتر سرشــکن شــود،
قیمــت ســرانه کاالی عمومــی پایینتــر میآیــد و تقاضــا بــرای ایــن کاالهــا افزایــش پیــدا

میکنــد و ایــن امــر منجــر بــه عرضــه بیشــتر کاالی عمومــی و درنتیجــه بزرگشــدن

دولــت میشــود( .رنانــی)165 ،1378 ،

دیــدگاه توســعهای :نظریــه دیگــری کــه در بــاب رشــد مخــارج دولــت مطــرح شــده اســت
الگــوی توســعهای رشــد مخــارج عمومــی اســت کــه توســط روســتو و ماســگریو بیــان شــده

اســت .در ایــن الگــو مســئله انــدازه دولــت از ســمت عرضــه بررســی شــده و تغییــرات در
انــدازه و ترکیــب هزینههــای دولــت بــا توجــه بــه مراحــل رشــد و توســعه اقتصــادی تعریــف

میشــود .بــر اســاس ایــن دیــدگاه در مراحــل ابتدایــی رشــد هزینههــای ســرمایهگذاری

دولــت بهویــژه در امــور زیربنایــی نســبت بــه کل ســرمایهگذاری رشــد میکنــد .در
مرحلــه بعــدی بــه دلیــل ســرمایهگذاریهای زیربنایــی دولــت ،بخــش خصوصــی تــوان

بیشــتری بــرای حضــور در اقتصــاد پیــدا کــرده و رفتهرفتــه ســهم ســرمایهگذاری بخــش

خصوصــی نســبت بــه ســرمایهگذاری دولتــی افزایــش مییابــد .بــا رســیدن بــه مرحلــه

بلــوغ اقتصــادی ســاختمان هزینههــای دولــت تغییــر میکنــد و ســرمایهگذاری در خدمــات
رفاهــی ،آمــوزش و بهداشــت افزایــش مییابــد .در مرحلــه مصــرف انبــوه نیــز هزینههــای

دولــت بیشــتر معطــوف بــه برنامههایــی بــرای حفــظ درآمــد و توزیــع مناســب رفــاه بــرای

افــراد جامعــه میشــود و ســهم ایــن هزینههــا در بودجــه افزایــش مییابــد (رحمتــی و
ارســان بــد .)1393 ،ایــن دیــدگاه دربــاره انــدازه دولــت در طــول مراحــل توســعه صریحـ ًا
صحبــت نمیکنــد امــا ترکیــب مخــارج دولــت را در فراینــد توســعه تبییــن میکنــد و معتقــد
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اســت هرچــه کشــوری توســعهیافتهتر باشــد خدمــات رفاهــی و اجتماعــی دولــت در اولویــت
قــرار میگیــرد.

قانــون واگنــر :از مهمتریــن نظــرات مطرحشــده دربــاره گســترش انــدازه دولــت ،قانــون
واگنــر اســت .واگنــر نظریــات خــود را بــر اســاس مطالعــات تجربــی کــه در آمریــکا ،ژاپــن

و برخــی از کشــورهای اروپایــی انجــام داد ،ارائــه کــرد .در ایــن قانــون علــت رشــد مخــارج

دولــت ،تحــول جامعــه از حالــت ســنتی و کشــاورزی بــه جامعــه صنعتــی بیــان شــده اســت.
واگنــر بیــان میکنــد بــا ادامــۀ رشــد صنایــع ،ماهیــت رابطــه بیــن بازارهــا گســترشیافته و
عوامــل تشــکیلدهنده بــازار پیچیــده شــده و نیــاز بــه ایجــاد نوعــی سیســتم اداری و داوری

بــرای رســیدگی بــه مــوارد فــوق وجــود دارد .شهرنشــینی و توســعه شــهرها نیز پدیــده ازدحام
را ایجــاد میکنــد کــه در همــه مــوارد بــاال دخالــت دولــت مــور نیــاز اســت .همچنیــن واگنــر

معتقــد اســت کــه در فرآینــد صنعتیشــدن مســائلی از قبیــل آمــوزش ،امنیــت ،بهداشــت و
بازنشســتگی از حــوزه فعالیــت خانوادههــا خــارج شــده و در زمــره فعالیتهــا و وظایــف

دولتهــا قــرار میگیرنــد .از نظــر وی کاالهــای عمومــی ماننــد آمــوزش ،امنیــت عمومــی
و بهداشــت کــه عمدتـ ًا توســط دولــت تولیــد میشــوند دارای کشــش درآمــدی بزرگتــر از
یــک هســتند .خانوارهــا بــا افزایــش ســطح درآمــد ،ســهم مصرفــی خــود را از ایــن کاالهــا
افزایــش میدهنــد .درنتیجــه وقتــی درآمــد جامعــه افزایــش یابــد ،مخــارج دولــت بــه نســبت

بیش�تـری افزایـ�ش خواهدــ یافــت .ازای ـنرو در یــک سیســتم اقتصــادی انــدازه دولــت نیــز

گس��ترش مییابـ�د( .دادگــر و نظــری )1391 ،در دیــدگاه واگنــر نیــز مخــارج دولــت در حــوزه
رفــاه و تأمیــن اجتماعــی بهتدریــج افزایــش مییابــد و ایــن افزایــش بــا بزرگتــر شــدن

انــدازه دولــت همــراه اســت.

 -2-1سالمندی و اندازه دولت

برــای درک ارتبــاط بیــن ســالمندی و انــدازه دولــت بایــد بــه حــوزه مخــارج تأمیــن اجتماعــی
و ح�وـزه وظای��ف رفاهیــ دولتــ توج��ه کــرد .همانطــور کــه در نظریــه توســعه و نظریــه
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واگنــر اشــاره شــد حتــی در صــورت ثابــت مانــدن ســاختار جمعیتــی انتظــار م ـیرود بــا

افزای��ش رش��د اقتص��ادی تقاض��ا ب��رای خدم�اـت رفاهــی دول��ت (ک��ه خدمــات بهداشــت و
برخــی مزایــای بازنشســتگی و ســالمندی بخشــی از آن هســتند) افزایــش یابــد .بــا ایــن

وصــف ،زمانــی کــه رشــد اقتصــادی بــا افزایــش جمعیــت ســالمند همــراه میشــود انتظــار
آن وجـ�ود دارد مخـ�ارج دولـ�ت بیشـ�تر تحـ�ت تأثیـ�ر ایـ�ن پدیـ�ده قـ�رار بگیـ�رد .ایـ�ن تأثیرپذیری

از دو زاویــه اصلــی قابلپیگیــری اســت ،نخســت هزینههــای بهداشــتی و درمانــی ســالمندان

و دوم هزینههــای مرتبــط بــا پرداخــت مســتمریهای بازنشســتگی.

هزینههــای بهداشــتی و درمانــی :هرچنــد ســالمندی متــرادف بــا بیمــاری نیســت امــا
واقعیــات آمــاری نشــان میدهنــد کــه بــار بیماریهــا در ســالمندی بیــش از ســایر

دورههــای ســنی اســت .در هلنــد جمعیــت بــاالی  65ســال  16درصــد از کل جمعیــت
کشــور هســتند امــا ســهم ایــن گــروه از مخــارج بهداشــتی  40درصــد اســت .در کــره جنوبی

نیــز  12درصــد جمعیــت بــاالی  65ســال ســن دارنــد کــه ایــن گــروه حــدود  30درصــد از
مخــارج بهداشــتی را بــه خــود اختصــاص میدهنــد)2016 ،OECD( .

افزایــش مخــارج درمانــی در ســالمندی بــه لحــاظ منطقــی نیــز قابلپذیــرش اســت؛ امــا

اینکــه ایــن افزایــش مخــارج تــا چــه انــدازه دولــت را متأثــر میکنــد بــه سیســتم درمانــی

هــر کشــور ،ســهم دولــت در تأمیــن مخــارج بهداشــتی ،تعــداد افــراد تحــت پوشــش بیمــه
و هزینهه��ای درم��ان مرتب��ط اس��ت ( .)2012 ،National Research Councilبااینحــال
آمارهــای خــام نشــان میدهنــد کــه بــا افزایــش جمعیــت ســالمند ،ســهم مخــارج بهداشــتی

در بودجــه دولــت افزایــش پیداکــرده اســت .جــدول  2ایــن ارتبــاط را مشــخصتر میکنــد.
در ایــن جــدول کشــورها بــر مبنــای نســبت جمعیــت بــاالی  65ســال بــه کل جمعیــت بــه

 4گــروه ســنی تقســیم شــدهاند و درصــد مخــارج بهداشــتی کــه دولــت متقبــل میشــود
بــه کل مخــارج دولــت و درصــد کل مخــارج بهداشــتی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی بــرای

متوس��ط هــر گ��روه محاس�بـه ش�دـه اســت .مالحظــه میش��ود ک��ه بــا افزایــش گــروه ســنی
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افـ�راد در کشـ�ورهای مختلـ�ف دنیـ�ا ،سـ�هم مخـ�ارج بهداشـ�ت نیـ�ز افزایـ�ش مییابـ�د.
جدول  -2سهم مخارج بهداشت از مخارج کل دولت و  GDPبا توجه به سهم جمعیت سالمند از
کل جمعیت ()2014
میانگین سهم مخارج
(عمومی) سالمت از
بودجه

میانگین سهم مخارج
(کل) سالمت در GDP

3.45

10.2

5.8

12.8

13.3

7.9

نسبت جمعیت باالی متوسطنسبتجمعیت
باالی  65سال
 65سال به کل جمعیت

 0تا  5درصد

 5تا  10درصد

 10تا  15درصد

 15درصد به باال

6.99
18.51

10.9
15.1

5.9
9.3

منبع :بانک جهانی

پژوهشهــای انجــام شــده در ایــران نیــز نشــان میدهــد ســالمندی باعــث افزایــش

مخــارج بهداشــت در خانوارهــا میشــود .بــر مبنــای دادههــای مرکــز آمــار ایــران یــک خانوار
دارای ســالمند اگرچــه بهطــور کلــی  26درصــد کمتــر از خانوارهــای بــدون ســالمند هزینــه

میکنــد امــا ســهم هزینــه بهداشــت و در مــان در ســبد آنهــا تقریبــا دو برابــر ســهم هزینــه
بهداشــت و درمــان در خانوادههایــی اســت کــه ســالمند ندارنــد( .غالمــی .)1396 ،ایــن
آمــار نشــان میدهــد بــا ســالمندتر شــدن جامعــه بــار مالــی ناشــی از تحمیــل هزینههــای

بهداشــت و درمــان بــه خانوارهــا ســنگینتر خواهــد شــد.

مســتمری بازنشســتگی :ارتبــاط بین مســتمریهای بازنشســتگی و انــدازه دولــت درصورتی

برقــرار اســت کــه دولــت حــدی از ســطح معیشــت یــا درآمــد را بــرای بازنشســتگان یــا

ســالمندان در نظــر گرفتــه باشــد .اگــر نظــام بازنشســتگی در کشــوری بــر مبنــای مزایــای
معیــن یــا سیســتم چندالیــه باشــد انتظــار آن وجــود دارد کــه بــا افزایــش ســهم ســالمندان

در جامعــه ســهم کمــک دولــت بــرای تأمیــن مزایــای بازنشســتگی یــا ســالمندی افزایــش

یابــد .بایــد توجــه داشــت کمــک دولــت بــه صندوقهــای بازنشســتگی بــرای جبران کســری
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صندوقهــا پدیــدهای اســت کــه بــه دنبــال افزایــش نســبت ســالمندان در جامعــه رخ داده

اســت .در دورههــای ابتدایــی برقــراری نظــام بازنشســتگی بــه ایــن دلیــل کــه ســهم جمعیت
جــوان و نــرخ مشــارکت نیــروی کار در کشــورهای توســعهیافته بــاال بــود مشــکلی در تأمیــن
مالــی نظــام بازنشســتگی وجــود نداشــت .بــاال بــودن نــرخ جمعیــت فعــال حتــی باعــث

شــد از دهــه  1970بــه ایــن ســو ،دیدگاههــای اجتماعی-اقتصــادی بــه نفــع کاهــش ســن

بازنشســتگی تغییــر کنــد بــا ایــن هــدف کــه نیــروی کار جــوان بــه بــازار کار جــذب شــوند.
امــا بــا افزایــش امیــد زندگــی رفتهرفتــه بحــث تأمیــن مالــی نظــام بازنشســتگی و تأمیــن

اجتماعــی تبدیــل بــه یکــی از مشــکالت اقتصــادی شــد که بــرای حــل آن سیاســت افزایش
نــرخ حــق بیمــه و مالیــات در دســتور کار قــرار گرفــت .مشــکل اجــرای ایــن سیاســت ایجــاد
ناکارایــی در بــازار نیــروی کار بــود کــه بــه کاهــش عرضــه نیــروی کار و درنهایــت کاهــش
نــرخ مشــارکت انجامیــد .نتیجــه طبیعــی ایــن رونــد کاهــش نــرخ رشــد اقتصــادی بــود.

بهعــاوه بازنشســتگی در ســنین پایینتــر منجــر بــه افزایــش ظرفیتهــای بالاســتفاده
از نیــروی کار (بهویــژه در ســنین  55-64ســال) شــده بــود؛ چراکــه نــرخ بــاالی مالیــات

انگیــزه افــراد بــرای باقــی مانــدن در بــازار کار را کاهــش داد و افراد بازنشســتگی و اســتراحت

را بــه کار مرجــح میدانســتند (باســخا و همــکاران .)1394 ،درنتیجــه دولتهــا بــا بــار مالــی
ســنگینی در حــوزه بازنشســتگی روب ـهرو بودنــد کــه بــرای جبــران آن منابــع کافــی وجــود
نداشــت .ایــن مشــکالت باعــث اصالحاتــی در حــوزه بازنشســتگی شــد کــه اصالحــات
پارامتــری ماننــد افزایــش ســن بازنشســتگی یکــی از ایــن اصالحــات اســت .در حــال حاضــر

دولتهــا تــاش میکننــد بــا ایــن اصالحــات بــار هزین ـهای مســتمریهای بازنشســتگی
را بــرای دولــت کمتــر کننــد .بــا ایــن وجــود مطالعــات تجربــی نشــان میدهــد ،افزایــش

نســبت جمعیــت ســالمندان در اقتصــاد بــا افزایــش هزینههــای تأمیــن اجتماعــی همــراه
اســت .پژوهشــی کــه در ایــن زمینــه در امریــکا انجــام شــده نشــان میدهــد درحالیکــه

در ســال  2010ســهم مخــارج تأمیــن اجتماعــی در تولیــد ناخالــص داخلــی  5درصــد بــوده،
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ایــن ســهم در ســال  2030بــه  6درصــد خواهــد رســید .اگــر طــی ایــن مــدت نــرخ بیــکاری
و امیــد بــه زندگــی کاهــش یابــد ایــن ســهم بــه  5.5درصــد کاهــش خواهــد یافــت و

برعکــس ،در صــورت افزایــش نــرخ بیــکاری و امیــد بــه زندگــی ،ایــن رقــم بــه  7درصــد

تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــور میرســد)2012 ,National Research Council( .

کاهــش منابــع درآمــدی دولــت :افزایــش مخــارج بهداشــت و کمــک دولتهــا بــه
صندوقهــای بازنشســتگی از منظــر مخــارج ،بودجــه دولــت را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد.
امــا ســالمندی میتوانــد بهطــور غیرمســتقیم بــر منابــع درآمــدی دولــت نیــز اثرگــذار باشــد.

زمانــی کــه ســهم ســالمندان از جمعیــت کشــوری افزایــش مییابــد بــه معنــی کاهــش
ســهم جمعیــت فعــال کشــور و بــه دنبــال آن کاهــش ســهم افــراد شــاغل در اقتصــاد اســت.
ایــن بــدان معنــی اســت کــه دولــت بــرای حفــظ درآمدهــای مالیاتــی خــود بایــد نــرخ مالیات

بــر درآمــد را افزایــش دهــد .در غیــر ایــن صــورت دولــت در ایــن منبــع درآمــدی دچــار
کســری میشــود کــه میتوانــد بــه کســری کل بودجــه بیانجامــد .از طرفــی افزایــش نــرخ

مالیــات میتوانــد باعــث کاهــش انگیــزه بــرای فعالیتهــای رســمی اقتصــاد شــود کــه

ایــن موضــوع میتوانــد بــه کاهــش بیشــتر پایــه مالیاتــی و درآمدهــای مالیاتــی بیانجامــد.

درنتیجــه در چنیــن شــرایطی دولــت از یــک طــرف بــا افزایــش هزینههــا و از طــرف دیگــر
بــا ناپایــداری در منابــع دولتــی روبـهرو اســت .اینکــه درنهایــت برآینــد ایــن تغییــرات (کاهش

منابــع و افزایــش مخــارج دولــت) چــه تأثیــری در انــدازه دولــت خواهــد داشــت نیــاز بــه

تخمیــن دقیقتــر دارد کــه در بخــش بعــدی ارائــه میشــود.

اثر سالمندی بر اندازه و ترکیب مخارج دولت 13 /

 -2تخمین اثرپذیری مخارج بهداشت و اندازه دولت از سالمندی

بــرای فهــم دقیقتــر اثــر ســالمندی بــر انــدازه دولــت اثــر ایــن متغیــر بــر دو شــاخص ســهم

مخـ�ارج دولـ�ت در سـلامت و بهداشـ�ت از کل مخـ�ارج و سـ�هم کل مخـ�ارج دولـ�ت از ( GDPاندازه

دول��ت) محاس��به شدــه اس��ت .ب��رآورد اینــ اث��ر از طریــق دو معادلــه جداگانــه و بــا اســتفاده از
دادههــای کشــورهای  OECDطــی دوره  2000تــا  1 2015انجـ�ام شـ�ده اسـ�ت.

بــرای ایــن تخمیــن نســبت جمعیــت بــاالی  65س��ال بــه کل جمعیـ�ت و میــزان تولیــد

ناخالــص داخلــی بــه قیمتهــای ثابــت ســال ( 2010دالر) بهعنــوان متغیــر مســتقل و
ســهم مخــارج دولتــی در ســامت و بهداشــت از کل مخــارج دولــت بــرای  34کشــور از

دادههــای بانــک جهان��ی اس��تخراج ش��ده اس��ت .ازای ـنرو مــدل بــه ســادگی و بــر مبنــای

یــک متغیــر وابســته و دو متغیــر مســتقل شــکل گرفتــه اســت.2

LEHit=C0+ α LPOP65it+ βLRGDPit+Uit

در اینجــا  LEHلگاریت��م سـ�هم مخـ�ارج سـلامت از کل مخـ�ارج دولـ�تLPOP65 ،

لگاریت��م س��هم جمعیــت بــاالی  65سـ�ال نسـ�بت بـ�ه کل جمعیـ�ت LRGD ،لگاریتـ�م تولیــد
ناخالــص داخلــی بــه قیمتهــای ثابــت ســال  C ،2010ع��رض از مب��دأ و  αضریـ�ب

اثرگــذاری متغیــر مســتقل بــر متغیــر وابســته اســت .دادههــا بــرای ســالهای  1995تــا

 2014تخمیــن زده شــده اســت .بــرای تخمیــن دادههــا بــه صــورت پانــل ابتــدا الزم اســت
مانایـ�ی متغیرهـ�ا سـ�نجیده شـ�ود .در جـ�دول ( )3نتایـ�ج مربــوط بــه آزمــون ریشــه واحــد بــا
اســتفاده از آمــاره  ADFارائــه شــده اســت.

 .1کشــور مکزیــک بــه دلیــل اینکــه دادههــای ســالهای ابتدایــی بــرای آن موجــود نبــود از تخمیــن حذفشــده اســت.
دادههــای مربــوط بــه ســهم مخــارج بهداشــت بــرای ســال  2015در دســترس نبــود کــه بــرای ایــن تخمیــن از دادههای
 2000تا  2014اســتفاده شــد.
 .2بــرای آزمــون قانــون واگنــر در اقتصــاد نیــز ایــن روش اســتفاده شــده اســت .بــه ایــن معنــی کــه اگرچــه تنهــا متغیــر
اثرگــذار بــر انــدازه دولــت ،رشــد اقتصــادی نیســت امــا بــرای بررســی ایــن ارتبــاط تنهــا از متغیــر رشــد اقتصــادی
بهعنــوان متغیــر مســتقل و انــدازه دولــت بهعنــوان متغیــر وابســته اســتفاده شــده اســت( .بــرای اطالعــات بیشــتر
رجــوع کنیــد بــه دادگــر و نظــری.)1391 ،
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جدول -3آزمون ریشه واحد برای متغیر سهم جمعیت سالمند ،تولید ناخالص داخلی و مخارج
بهداشت در کل مخارج دولت
آماره

احتمال

نتیجه

آزمون

متغیر

137.47

0.000

نا ایستا در سطح،
ایستا با یکبار تفاضل

ایستایی (ریشه واحد)

LEH

در سطح و روند (با یک
بار تفاضل گیری)

0.000

ایستا

ایستایی (ریشه واحد)

LPOP65

در سطح و روند

176.8

0.009

ناایستا در سطح،
ایستا با یکبار تفاضل

ایستایی (ریشه واحد)

LRGDP

در سطح و روند (با یک
بار تفاضل گیری)

98.11

منبع :محاسبات تحقیق

همانطـ�ور کـ�ه از اعـ�داد جـ�دول مشـ�خص اسـ�ت متغیـ�ر سـ�هم جمعیـ�ت بـ�االی 65

ساــل در ســطح و رونـ�د مانــا اســت امــا متغیــر ســهم مخــارج بهداشــتی در مخــارج دولــت

و متغیــر تولیــد ناخالــص داخلــی بــه قیمــت ثابــت در ســطح نامانــا بودنــد کــه بــا یــک
تفاضلگیــری مانــا میشــدند .بــرای جلوگیــری از تخمیــن کاذب آزمــون همانباشــتگی

پدرونــی بــر روی متغیرهــا انجــام شــد کــه نتیجــه دو آمــاره   ADFو  PPهــم انباشــتگی را
ب�رـای دو متغی��ر اثب��ات میک��رد .درنتیجــه میتــوان بــا اطمینــان از عــدم وجــود رگرســیون

کاذب ،معادلــه را تخمیــن زد.

پیــش از تخمیــن مــدل الزم اســت نــوع مــدل از جهــت اثــر ثابــت یــا تصادفــی بــودن

بررســی شــود .بــرای بررســی لــزوم وجــود اثــرات ثابــت از آمــاره  Fلیمیــر اســتفاده شــد کــه
درنتیجــه آن مــدل  poolدر مقابــل مــدل اثــرات ثابــت رد شــد .در ادامــه بــرای تشــخیص
بیــن اثــرات ثابــت و اثــرات تصادفــی نیــز از آزمــون هاســمن اســتفاده شــد کــه درنتیجــه

آزمــون انجامشــده اثــرات ثابــت الگــوی مرجــح تشــخیص داده شــد و الگــو بــر همیــن

اســاس تخمیــن زده شــد.
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جدول  -4نتایج آزمون  Fلیمیر و هاسمن
آزمون

آماره

Prob

نتیجه

F-Limer

F=70.12

0.00

رد مدل   poolدر برابر اثرات ثابت

Hausman

Χ=26.3

0.00

رد مدل اثرات تصادفی در مقابل اثرات ثابت

منبع :محاسبات تحقیق
جدول  -5تخمین مدل با اثرات ثابت
متغیر

آماره

احتمال

ضریب

نتیجه

C

-4.5

0.00

-4.6

معنیدار و اثرگذاری مثبت

α

5.03

0.00

0.36

معنیدار و اثرگذاری مثبت

β

5.5

0.00

0.23

معنیدار و اثرگذاری مثبت

منبع :محاسبات تحقیق

در نتیجــه ایــن تخمیــن اگرچــه متغیرهــا معن ـیدار و منطقــی تخمیــن زده شــدند امــا

آمــاره دوربین-واتســون حاصــل کــه عــدد  0.5را نشــان میدهــد مشــخصهای از وجــود

خودهمبسـ�تگی در مدــل ب�وـد کهــ ب��ه همی�نـ دلی��ل م��دل ،بــا اســتفاده از روش  ،GMMبــه
ص�وـرت پویــا تخمی��ن زده ش��د .نتیجــه تخمیــن پویــای مــدل در جــدول  6ارائه ش��ده اس��ت.

مشــخص شــد کــه ســهم مخــارج بهداشــت از کل مخــارج دولــت بــا یــک وقفــه روی خــود

اثــر دارد کــه بــا ایــن نتیجــه مــدل بــه صــورت زیــر تصحیــح  شــد.

LEHit=αLPOP65it+ βlGDPit+ λLEHit-1+Uit
جدول -6تخمین مدل به صورت پویا
متغیر

آماره ()t

احتمال

ضریب

نتیجه

α

8.4

0.00

0.045
()0.005

معنیدار و اثرگذاری مثبت

β

27.3

0.00

0.15
()0.005

معنیدار و اثرگذاری مثبت

λ

120

0.00

0.52
()0.004

معنیدار و اثرگذاری مثبت

منبع :محاسبات تحقیق
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بــرای آزمــون بــرآورد نیــز از دو آزمــون ســارگان و اورالندو-بانــد اســتفاده شــد .آزمــون

ســارگان بــرای ســنجش اعتبــار متغیرهــای ابــزاری در مــدل بــه کار م ـیرود .آمــاره  Jدر ایــن

آزمـ�ون  33.8بــرآورد شــد کــه بــا احتمــال  0.37نشــان م ـیداد فــرض صفــر را نمیتــوان رد
ک��رد .ف��رض صفـ�ر در ای��ن آزم��ون بــر اعتبــار متغیرهــای ابــزاری ب ـهکار گرفتهشــده داللــت

دارد .آزمــون اورالندو-بانــد نیــز بــرای فــرض خودهمبســتگی اســتفاده میشــود .بــر طبــق ایــن

آزمــون بایــد خودهمبســتگی مرتبــه اول تایید و خودهمبســتگی مرتبــه دوم رد شــود .فرض صفر

ایــن آزمــون عــدم وجــود خودهمبســتگی اســت .نتایــج این آزمــون بــرای خودهمبســتگی مرتبه
اول (آمــاره  0.3 )mاســت کــه احتمــال  0.0027را نشــان میدهــد کــه فــرض صفــر رد میشــود

(خودهمبســتگی مرتبــه اول داریــم) .بــرای خــود همبســتگی مرتبــه دوم آمــاره آزمون عــدد 0.12

را نشــان میدهــد کــه احتمــال  0.97آن مشــخص میکنــد فــرض صفــر را نمیتــوان رد کــرد.

در نتیجــه تخمیــن مــا تخمیــن قابــل اعتمــادی اســت.

بــر طبــق نتایــج تخمیــن افزایــش جمعیــت ســالمندان بــر ســهم مخــارج بهداشــت در

مخــارج دولــت اثــر معن ـیدار و مثبــت داشــته اســت .بــر ایــن مبنــا یــک درصــد تغییــر در

ســهم جمعیــت ســالمند ســهم مخــارج دولــت در حــوزۀ بهداشــت را بــه میــزان 0.045

درصـ�د افزایــش میدهــد .همچنیــن نــرخ یــک درصــد تغییــر در تولیــد ناخالــص داخلــی بــه
قیمــت ثابــت باعــث افزایــش  0.15درصــدی ســهم مخــارج بهداشــت در کل مخــارج دولــت
میشــود کــه بــا ادبیــات نظــری ایــن حــوزه (تاثیــر رشــد اقتصــادی بــر افزایــش مخــارج

رفاه��ی) همخوان��ی دارد .همچنیـ�ن مخـ�ارج دوره قبـ�ل بـ�ا ضریـ�ب  0.52بــرای مخــارج دوره
حاضــر نیــز اثرگــذار اســت .درنتیجــه معادلــه نهایــی زیــر بــه دســت میآیــد:

LEHit=0.045 LPOP65it+ 0.15lGDPit+ 0.52LEHit-1+Uit

امــا آیــا ایــن افزایــش مخــارج دولــت در حــوزه بهداشــت بــر انــدازه دولــت نیــز اثــر

داشــته یــا تنهــا ترکیــب مخــارج دولــت را تغییــر داده اســت؟ بــرای ایــن منظــور اثــر متغیــر
ســهم جمعیــت افــراد بــاالی  65ســال بــه کل جمعیــت بــر انــدازه دولــت (مخــارج دولــت
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بــه  )GDPبــرآورد شــده اســت .در اینجــا نیــز از یــک معادلــه ســاده اســتفاده شــده اســت.
LEGDP=C0+ C1LPOP65it+C2LRGDPit+ vit

کــه  LEGDPلگاریتــم ســهم مخــارج دولــت بــه کل تولید ناخالــص داخلــی (انــدازه دولت)

و  LPOP65لگاریتــم ســهم جمعیــت بــاالی  65ســال از کل جمعیت اســت .دادههــای مربوط به
ایــن تخمیــن فاصلــه زمانــی  2000تــا  2015را شــامل میشــود .در اینجــا نیــز بــرای تخمیــن

متغیرهــا ابتــدا الزم اســت دادههــا از منظــر مانایــی بررســی شــوند .در جــدول  7نتایــج حاصــل از

بررســی آزمــون ریشــه واحــد ارائــه شــده اســت.

جدول  -7آزمون ریشه واحد برای متغیر جمعیت ،تولید ناخالص داخلی و اندازه دولت

آزمون

متغیر

در سطح و روند (با یک
ایستایی (ریشه واحد) LEGDP
بار تفاضل گیری)
ایستایی (ریشه واحد) LPOP65

در سطح و روند

در سطح و روند (با یک
ایستایی (ریشه واحد) LRGDP
بار تفاضل گیری)

آماره

احتمال

123.8

0.00

234.8

0.00

102.5

0.004

نتیجه

ناایستا در سطح ایستا
با یکبار تفاضل
ایستا

ناایستا در سطح ایستا
با یکبار تفاضل

منبع :محاسبات تحقیق

همانطــور کــه در جــدول مشــخص اســت هــر دو متغیــر در ســطح و رونــد ناایســتا

هس��تند ک��ه باــ یکــ ب��ار تفاضلگی��ری مانـ�ا شدــند؛ در نتیجــه الزم اســت آزمــون
همانباشــتگی نیــز انجــام شــود .آزمــون کائــو بــرای ایــن منظــور انجــام شــد کــه

نشــاندهنده همانباشــتگی بیــن متغیرهــا بــود ازایــن رو مــدل قابلیــت تخمیــن را دارد امــا

بــه دلیــل وجــود خودهمبســتگی ،ماننــد قبــل مــدل بــه صــورت پویــا تخمیــن زده شــد و
معادلــه بــه صــورت زیــر بازنویســی شــد.

LEGDP=C0 LEGDit-1+ C1LPOP65it+ C2 lGDPit+ vit
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جدول  8-تخمین میزان اثرگذاری تغییرات سهم جمعیت سالمند بر اندازه دولت

متغیر

آماره

احتمال

C0

54.4

0.00

C1

10.9

0.00

C2

-2.9

0.00

ضریب
0.59
()0.01
0.28
()0.02

-0.11
()0.005

نتیجه

معنیدار و اثرگذاری مثبت
معنیدار و اثرگذاری مثبت
معنیدار و اثرگذاری منفی

منبع :محاسبات تحقیق

همانطــور کــه مشــخص اســت افزایــش جمعیــت ســالمندان بــر انــدازه دولــت اثــر

معنــیدار و مثبــت داشــته اســت.

LEGDP=0.59LEGDPit-1+0.28LPOP65it- 0.11lGDPit+ vit

تخمینهــای فــوق نشــان میدهــد تغییــر ســاختار جمعیــت و افزایــش ســهم ســالمندان

از یـ�ک طــرف ســهم مخــارج بهداشــت را در مخــارج دولــت افزایــش میدهــد (تغییــر ترکیــب
مخــارج) و از طــرف دیگــر انــدازه دولــت را نیــز بزرگتــر میکنــد .بــه ایــن ترتیــب کــه یــک

درصــد افزایــش ســهم جمعیت ســالمند باعــث افزایــش  0.28درصــدی در انــدازه دولت میشــود.
بــه ایــن ترتیــب اگرچــه تغییــر در ترکیــب مخــارج دولــت میتوانــد بخشــی از اثــرات ســالمندی
بــر بودجــه را پوشــش دهــد امــا درنهایــت ســالمندی باعــث بزرگشــدن دولــت نیــز میشــود؛

اگرچــه ایــن رقــم چنــدان چشــمگیر نیســت .عــاوه بــر ایــن معادله نشــان میدهــد انــدازه دولت

باــ تغیی��ر در ان��دازه تولیــد ناخالــص داخلــی بــه قیمــت ثابــت ارتبــاط معکــوس دارد که بــه نوعی
تأییدکننــده نقــش دولــت بــه عنــوان عامــل ثبــات در اقتصــاد کالن اســت .1ایــن نتیجــه مطابق
مبانــی نظــری انــدازه دولــت در اقتصــاد رفــاه و نیــز برآوردهــای ســریزمانی دربــاره نتیجــه

ســالمندی در کشــورهای مختلف اســت.

 .1توجــه داشــته باشــیم کــه ایــن معادلــه بــرای دوره کوتاهمــدت بــرآورد شــده اســت و بــه ایــن معنــی نیســت کــه هرچــه
ســطح رشــد اقتصــادی باالتــر باشــد انــدازه دولــت کوچکتــر میشــود ،بلکــه اثرپذیــری کوتاهمــدت مخــارج دولــت را از رشــد
اقتصــادی و اثــر تنظیمگــری دولــت در اقتصــاد را نشــان میدهــد.
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 -3سالمندی و تأمین اجتماعی در ایران

عــاوه بــر کشــورهای توســعهیافته ،بســیاری از کشــورهای درحالتوســعه نیــز امــروزه بــا
مشــکل بحــران تأمیــن مالــی سیســتم بازنشســتگی مواجــه شــدهاند .افزایــش امیــد بــه
زندگــی بهعنــوان یک��ی از دس��تاوردهای توسـ�عه و کاه��ش رش��د جمعیـ�ت باعــث افزایــش

ســهم ســالمندان از کل جمعیــت در ایــن کشــورها نیــز شــده اســت .درنتیجــه تأمیــن رفــاه
ســالمندان کــه از وظایــف دولــت اســت ،بــار مالــی ســنگینی بــرای ایــن نهــاد داشــته
اســت.

مطالعــات جمعیتشناســی دربــاره ایــران نشــان میدهــد تــا  30ســال آینــده شــاخص

ســالمندی (نســبت جمعیــت بــاالی  60ســال بــه افــراد کمتــر از  15ســال) بــه بیــش از 100

درص��د میرســد و جمعیــت ســالمند در ایــران بیــش از  20درصــد جمعیــت کل کشــور را

تشــکیل خواهنــد داد.

جدول  – 9شاخصهای جمعیتی ایران در دوره زمانی  1950تا 2050
شرح
سهم گروههای سنی از کل
جمعیت(درصد)

1950
0-14
15-59

رشد جمعیت (درصد)
نرخ باروری (نفر)
امید به زندگی (سال)
میانه سن (سال)
شاخص سالمندی (درصد)

+60

39.1
52.7
8.3
2.4
7

44.1
21.1
21.1

1975

44.8
49.8
5.4
3.1
6

56.6
17.5
12

2000

37.4
57.4
5.2
1.4
2.8

69.7
19.9
14

2025

25.2
64.3
10.5
1

2.1

75.5
31.1
41.8

2050

20.1
58.1
21.7
0.6
2.1

78.5
37.5

107.8

Source: United Nations, World Population Ageing, 2011

مطالعاتــی جمعیتشناســی درایــران نیــز افزایــش ســهم ســالمندان در اقتصــاد کشــور را

تاییــد میکننــد .بــرای مثــال مطالعــه مشــفق ( )1395نشــان میدهــد در دهــه اخیــر رشــد
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جمعیــت کشــور کاهنــده بــوده و بــرای دوره  1385تــا  1390بــه  1.3درصــد رســیده اســت

امــا رشــد جمعیــت ســالمندان   60و  65ســال رو بــه افزایــش بــوده اســت و در همیــن دوره
بــه ترتیــب بــه  3.8و  3.3درصــد میرســد .بــر طبــق ایــن برآوردهــا در ســال )2026( 1405

ســهم جمعیــت  60ســال بــه بــاال در ایــران بــه  12درصــد میرســد کــه حتــی از تخمیــن
ســازمان ملــل نیــز بیشــتر اســت .نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه جمعیــت ســالمند در کشــور

بیــن شــهر و روســتا متــوازن نیســت و مناطــق روســتایی نســبت بــه مناطــق شــهری بــا

شــتاب بیشــتری مراحــل ســالخوردگی جمعیــت را تجربــه میکننــد( .مشــفق)1395 ،

ب��دون شکــ ،ب��روز چنیـ�ن تغییراتی در س��اختار جمعیت��ی کش��ور ،سیاسـتگذاری در حوزه

س��المندی را ب��ه یکیــ از وظای��ف مه��م دولـ�ت در ای��ران مبـ�دل خواه��د ک��رد .عالوهبرایــن،

دو عام��ل مه��م دیگـ�ر وظای��ف دولته�اـ در قب��ال س��المندان در کشــورهای درحالتوســعه
(ازجملـ�ه ای�رـان) را ســنگینتر میکنــد .نخســت ،پاییــن بــودن ســطح درآمــد ســرانه اســت
ک��ه ناگزی��ر منجربـ�ه پایی��ن بـ�ودن پسان��داز انف��رادی بی��ن اف��راد جامع��ه میشــود .درنتیجــه

بس��یاری از اف�رـاد پیشازآنکــه پسانــداز کافــی داشــته باشــند از بــازار کار خــارج میشــوند.

دوم ،وضعیــت ســامت افــراد ســالمند اســت .در کشــورهای درحالتوســعه از یــک طــرف
شــاخصهای ســامت وضعیــت چنــدان مطلوبــی ندارنــد و افــراد در دوران ســالمندی بــا
بیماریهــای بیشــتری دســت بــه گریبــان هســتند و از طــرف دیگــر خدمــات دولتــی در
بیمــه و هزینههــای درمــان نســبت بــه کشــورهای توســعهیافته کمتــر اســت کــه ایــن
موضــوع بخـ�ش عم��دهای از هزینههاــی درم�اـن را ب��ه خـ�ود س��المندان تحمی�لـ میکنــد

(باســخا و همــکاران)1394 ،

بــرای درک اثــر ســالمندی بــر انــدازه دولــت در ایــران یــک معادلــه ســریزمانی بــا توجــه

بــه دادههــای ایــران بــرای دوره زمانــی  1344تــا  1393ب��رآورد شدــه استــ .ماننــد مــدل قبــل

در اینجــا نیــز دو متغیــر تولیــد ناخالــص داخلــی بــا قیمتهــای ثابــت و ســهم جمعیــت بــاالی

 65ســال بهعنــوان متغیــر مســتقل و انــدازه دولــت بهعنــوان متغیــر وابســته در مــدل وارد
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شــده اســت .عــاوه بــر ایــن بــه دلیــل نقــش مهــم درآمدهــای نفتــی در ایــران و تأثیــر آن

بــر انــدازه دولــت کــه در مدلهــای مختلــف تصریــح شــده ،ایــن متغیــر نیــز بهعنــوان متغیــر
مس��تقل وارد م��دل ش��ده اس��ت ( LOIلگاریتـ�م درآمـ�د نفتـ�ی بـ�ه قیمتهـ�ای جـ�اری):

LEGDP=C0 LPOP65t + C1 LRGDPt+C2 LOIt + Ut

ماننــد قبــل در اینجــا نیــز ابتــدا ایســتایی متغیرهــا بــا اســتفاده از آزمــون دیکیفولــر

بررس��ی میش��وند.

جدول  -10آزمون ریشه واحد برای متغیر جمعیت ،تولید ناخالص داخلی ،درآمد نفت و اندازه دولت
آزمون

متغیر

در سطح و روند(با یک
ایستایی (ریشه واحد) LEGDP
بار تفاضل گیری)
ایستایی (ریشه واحد) LPOP65

در سطح و روند(با دو
بار تفاضل گیری)

در سطح و روند(با یک
ایستایی (ریشه واحد) LRGDP
بار تفاضل گیری)
ایستایی (ریشه واحد)

LOI

در سطح و روند(با یک
بار تفاضل گیری)

آماره

احتمال

-6.46

0.00

-5.46

0.00

-4.16

0.01

-6.7

0.00

نتیجه

نا ایستا در سطح ایستا با
یکبارتفاضل

نا ایستا در سطح ایستا با
دوبار تفاضل
نا ایستا در سطح ایستا با
یکبارتفاضل
نا ایستا در سطح ایستا با
یکبارتفاضل

منبع :محاسبات تحقیق

همانطــور کــه در جــدول  10نشــان داده شــده اســت ،تمــام متغیرهــا (بهصــورت

لگاریتمـ�ی) در س��طح نامانــا هستــند .سـ�ه متغیـ�ر تولیـ�د ناخالـ�ص داخلـ�ی بـ�ه قیمـ�ت ثابـ�ت

(ســال  ،)1383انــدازه دولــت (مخــارج دولــت بــه قیمتهــای ثابــت تقســیم بــر تولیــد
ناخالـ�ص داخلـ�ی بـ�ه قیمـ�ت ثابـ�ت) و درآمـ�د نفـ�ت بـ�ا یکبـ�ار تفاضلگیـ�ری مانـ�ا میشـ�وند.

امــا بــرای متغیــر ســهم جمعیــت بــاالی  65ســال بایــد دوبــار تفاضلگیــری کــرد .بــه دلیــل

اینکــه درجــه مانایــی متغیرهــا یکســان نیســت نمیتــوان از مــدل  OLSاســتفاده کــرد .بــه

همیـ�ن دلی��ل مــدل بــه صــورت  VARتخمیــن زده شــده اســت  .
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بــرای تخمیــن مــدل بهصــورت  VARدر ابتــدا الزم اســت تعــداد وقفههــای مــدل

شناســایی شــود .در اینجــا چــون تعــداد ســالهای بررســی کمتــر از  100اســت از معیــار
شــوارتز اســتفاده میکنیــم کــه ایــن معیــار وجــود دو وقفــه را بــرای مــدل تشــخیص

میدهــد .در مرحلــه بعــد بایــد از وجــود رابطــه بلندمــدت بیــن متغیرهــا اطمینــان حاصــل
کـ�رد .برــای ای��ن منظــور از روش یوهانســون و آمارههــای  λTRACEو   λMAXاســتفاده
میکنیــم کــه ایــن دو آزمــون وجــود تعــداد بردارهــای همگرایــی را مشــخص میکنــد.
در جدول  11و  12نتایج این دو آزمون آورده شده است.

جدول  -11تعیین تعداد بردارهای همگرایی( )rبر اثر آزمون تراس در مدل  5متغیره

مقادیر ویژه مقدار آماره  λTRACEمقدار بحرانی (5درصد) احتمال

فرضیهصفر
R=0

R>=1

0.43

70.639

69.81

0.042

R<=1

R>=2

0.33

43.97

47.85

0.11

R<=2

R>=3

0.29

25.00

29.7

0.16

R<=3

R>=4

0.16

8.9

15.4

0.37

R<=4

R>=5

0.00

0.16

3.84

0.68

منبع :محاسبات تحقیق
جدول  -12تعیین تعداد بردارهای همگرایی( )rبر اثر آزمون حداکثر مقادیر ویژه در مدل  5متغیره

مقدار بحرانی (5درصد)

احتمال

مقادیر ویژه مقدار آماره λmax

فرضیهصفر
R=0

R=1

0.43

26.6

33.8

0.28

R<=1

R=2

0.33

18.9

27.5

0.41

R<=2

R=3

0.29

16.1

21.3

0.21

R<=3

R=4

0.16

8.7

14.2

0.30

R<=4

R=5

0.00

0.16

3.8

0.68

منبع :محاسبات تحقیق
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همانطــور کــه از جــداول 11و  12مشــخص اســت هیــچ رابطــه همگرایــی بیــن

متغیرهــای فــوق وجــود نــدارد و در نتیجــه نمیتــوان رابطــه بلندمــدت را بــر اســاس ایــن
شــکل از معادلــه تخمیــن زد .درنتیجــه بایــد متغیرهــای جدیــد اضافــه و برخــی متغیرهــای

موجــود را حــذف کــرد .بــه دنبــال ایــن حــذف و تغییــر ،مشــخص شــد دو متغیــر تولیــد

ناخالــص داخلــی بــه قیمــت ثابــت و قیمــت نفــت بــر انــدازه دولــت اثرگــذار هســتند .در
نتیجــه مــدل بــه صــورت زیــر اصــاح شــد.

LEGDP=C1 lRGDPt+C2 LOIt+ vt

پــس از تغییــر مــدل ،نوبــت بــه آزمــون وجــود رابطــه بلندمــدت رســید کــه دو آزمــون

تــراس و حداکثــر مقــدار وجــود  2بــردار همانباشــتگی را بیــن متغیرهــا در حالــت جدیــد

تأییــد میکنــد.

جدول  -13تعیین تعداد بردارهای همگرایی( )rبر اثر آزمون تراس در مدل سه متغیره

مقادیر ویژه مقدار آماره  λTRACEمقدار بحرانی (5درصد) احتمال

فرضیهصفر
R=0

R>=1

0.32

36.5

29.7

0.007

R<=1

R>=2

0.25

18.1

15.4

0.019

R<=2

R>=3

0.1

4.8

3.8

0.02

منبع :محاسبات تحقیق
جدول  -14تعیین تعداد بردارهای همگرایی( )rبر اثر آزمون حداکثر مقادیر ویژه در مدل  3متغیره

مقادیر ویژه مقدار آماره λmax

فرضیهصفر
R=0

R=1

R<=1

R=2

R<=2

R=3

0.32
0.25
0.1

18.3
13.3
4.8

مقدار بحرانی (5درصد)
21.13
14.2
3.8

احتمال
0.11
0.07
0.02

منبع :محاسبات تحقیق

بــر همیــن مبنــا رابطــه بلندمــدت بیــن متغیرهــا تخمیــن زده شــد کــه نتایــج  در معادلــه

زیــر مشــخص اســت .همانطــور کــه مشــخص اســت هــم رشــد اقتصــادی و هــم افزایــش
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درآمــد نفــت بــه بــزرگ شــدن انــدازه واقعــی دولــت میانجامــد امــا افزایــش جمعیــت

ســالمند اثــری بــر انــدازه دولــت در ایــران نــدارد.

LEGDP=1.898lGDPt+0.134 LOIt + vt

اینکــه در آینــده انــدازه دولــت در ایــران تــا چهانــدازه از تغییــرات جمعیتــی اثــر خواهــد

پذیرفــت موضوعــی اســت کــه بایــد بــا توجــه بــه عوامــل مختلــف و برنامههــای بلندمــدت
اقتص��ادی در ح��وزه رف��اه و تأمیــن اجتماع��ی بــه آن پاس��خ گفـ�ت .امــا میتــوان بــا بررســی

وضعیــت فعلــی جامعــه از منظــر ســامت ،اشــتغال و نظــام بازنشســتگی برخــی از عوامــل
مهــم اثرگــذار بــر سیاســتگذاری اجتماعــی و بــه دنبــال آن انــدازه دولــت در اقتصــاد را

شناســایی کــرد:

بهداشــت و ســامت :محاســبات انجــام شــده در ایــن پژوهــش نشــان داد ســالمندی باعــث
افزایـ�ش سـ�هم مخـ�ارج دولـ�ت در بهداشـ�ت در کشـ�ورهای  OECDش��ده اس��ت .ام��ا در

ایـ�ران ب��ه دلی��ل اینک��ه دادههــای مربــوط بــه ســهم مخــارج بهداشــت در بودجــه بــرای

دوره کوتاهــی در دس��ت اس��ت ،ام�کـان ب��رآورد سـ�ری-زمانی ایــن اثــر بــا محدودیتهــای
تکنیکـ�ی مواج�هـ اس�تـ .ب��ا ای��ن حــال همانطــور کــه تأکیــد شــد ایــن مخــارج بــه وضعیــت

ســامت ســالمندان ،مخــارج بهداشــت و درمــان و ســهم دولــت در تأمیــن ایــن مخــارج
بس��تگی دارد .ش��اخصهای ســامت و تغذی�هـ در ح��ال حاضـ�ر ازجملــه شــاخصهایی اســت

ک�هـ میتوان��د بــرای پیشبینــی مخــارج ســامت در آینــده اســتفاده شــود .بهطــور مثــال
دادههــای بانــک مرکــزی از بودجــه خانــوار نشــان میدهــد میــزان اســتفاده خانــوار ایرانــی

از تمــام اقــام غذایــی اساســی طــی دهــه گذشــته کاهــش یافتــه اســت کــه اثــر مســتقیم
ایــن کاهــش بــر ســامت نســل آینــده قابــل بررســی اســت.

اثر سالمندی بر اندازه و ترکیب مخارج دولت 25 /

جدول  -15تغییرات در اقالم غذایی مصرفی خانوار در دهه گذشته (واحد :کیلو)

میزان مصرف

گوشت دام

سال 94

40

سال 85

64

گوشتپرندگان انواع ماهی
91
90

19
11

شیر

لبنیات

131

58

215

114

منبع :گزارش بررسی بودجه خانوار بانک مرکزی 1395

سیاسـتهای حــوزه ســامت و ســهم مخــارج دولــت از کل مخــارج ســامت نیــز اثــر

مســتقیم بــر انــدازه دولــت در آینــده خواهــد داشــت .بــر اســاس آمــار بانــک جهانــی در ســال

 2015معـ�ادل  17.5درص��د از مخ��ارج دول�تـ در ایــران صــرف مخــارج ســامت شــده اســت؛
امــا ایــن رقــم تنهــا  41درصــد از کل هزینههــای ســامت را پوشــش میدهــد (بانــک

جهانــی .)2014 ،بـ�ه عب�اـرت دیگرــ اگرچ��ه ســهم مخــارج س�لامت در بودجهــ باالســت (ایــن
ســهم بــرای کشــورهای عضــو  18.1 OECDدرصــد اســت) (همــان )2014 ،امــا هنــوز
ب��ار اصلـ�ی تأمینــ هزینهه��ای بهداش��ت ب�رـ دوش خانوارهاس��ت (در کشـ�ورهای OECD

بهطــور متوســط دولــت  62درصــد از هزینههــای ســامت را تأمیــن میکنــد) (همــان،

 .)2014در صورتــی کــه سیاسـتهای نظــام رفــاه و تأمیــن اجتماعــی افزایــش ســهم دولــت
در مخــارج بهداش��تی را هدفگــذاری کنــد ایــن تغییــر هــم انــدازه دولــت و هــم ترکیــب
مخــارج دولــت را بــه نفــع مخــارج ســامت تغییــر خواهــد داد.
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نتیجهگیری

تغییــر ســاختار جمعیتــی و افزایــش نســبت جمعیــت ســالمندان در کشــورها میتوانــد اثــرات
قاب�لـ توجهـ�ی بـ�ر ش��اخصهای کالن اقتص��ادی داش�تـه باش��د .ازجملـ�ه ش��اخصهایی کــه
از ایــن تغییــر تاثیــر میپذیــرد ،انــدازۀ دولــت و ترکیــب مخــارج آن اســت .ســالمندی از

یــک طــرف باعــث افزایــش هزینههــای مربــوط بــه بهداشــت ،درمــان و ســامت میشــود

و از طــرف دیگــر بــه دلیــل کاهــش ســهم نیــروی فعــال شــاغل در جامعــه میتوانــد
درآمدهــای مالیاتــی دولــت را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .همچنیــن بــا توجــه بــه نــوع
نظــام بازنشســتگی در یــک کشــور افزایــش ســهم جمعیــت ســالمند در جامعــه میتوانــد

عامــل افزایــش مخــارج مربــوط بــه مســتمری بازنشســتگی باشــد کــه توســط دولــت تأمیــن
و تضمیــن میشــود .در ایــن چارچــوب هرچقــدر دولــت درجامعــه ســهم بیشــتری در تأمیــن

هزینههــای ســامت و درمــان داشــته باشــد و حداقلــی از درآمــد را بــرای ســالمندان تضمین
کنــد ،اثرگــذاری مخــارج دولــت از ســالمندی جامعــه بیشــتر خواهــد بــود .بــر طبــق مدلــی

کــه در ایــن پژوهــش تخمیــن زده شــد ،افزایــش نســبت جمعیــت ســالمندان در کشــورهای

در حـ�ال توســعه ،انـ�دازۀ دولــت را بزرگت��ر کــرده و ســهم مخــارج بهداشــتی در مخــارج
دولـ�ت را افزایـ�ش میدهـ�د.

بــر طبــق نتایــج تخمیــن بــرای کشــورهای  OECDافزایــش جمعیــت ســالمندان بــر

ســهم مخــارج بهداشــت در مخــارج دولــت اثــر معن ـیدار و مثبــت داشــته اســت .بــر ایــن
مبنــا یــک درصــد تغییــر در ســهم جمعیــت ســالمند ســهم مخــارج دولــت در حوزۀ بهداشــت
را بــه میــزان  0.045درصــد افزایــش میدهــد .همچنیــن یــک درصــد تغییــر در تولیــد

ناخالــص داخلــی بــه قیمــت ثابــت باعــث افزایــش  0.15درصــدی ســهم مخــارج بهداشــت
در مخــارج دولــت میشــود کــه بــا ادبیــات نظــری ایــن حــوزه (تاثیــر رشــد اقتصــادی بــر
افزایــش مخــارج رفاهــی) همخوانــی دارد همچنیــن مخــارج دوره قبــل بــا ضریــب 0.52

بــرای مخــارج دوره حاضــر نیــز اثرگــذار اســت.
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همچنیــن افزایــش جمعیــت ســالمندان بــر انــدازه دولــت اثــر معنـیدار و مثبــت داشــته

اسـ�ت .بـ�ر ایـ�ن مبنـ�ا یـ�ک درصـ�د افزایـ�ش سـ�هم جمعیـ�ت سـ�المند باعـ�ث افزایـ�ش 0.28

درص��دی در انـ�دازه دولــت میش��ود .بـ�ه ایــن ترتیــب اگرچــه تغییــر در ترکیــب مخــارج
دولــت میتوانــد بخشــی از اثــرات ســالمندی بــر بودجــه را پوشــش دهــد امــا درنهایــت

س��المندی باعــث بزرگش�دـن دول�تـ نی��ز میش��ود؛ هرچنـ�د ایـ�ن رقـ�م چنـ�دان چشـ�مگیر

نیسـ�ت .ع�لاوه برــ ایــن معادلــه نشــان میدهــد انــدازه دولــت بــا تغییــر در انــدازه تولیــد
ناخالــص داخلــی بــه قیمــت ثابــت ارتبــاط معکــوس دارد کــه بــه نوعــی تأییدکننــده نقــش
دولــت بــه عنــوان عامــل ثبــات در اقتصــاد کالن اســت.

اگرچــه ایــن نتیجــه از بررســی وضعیــت کشــورهای توســعهیافته بهدســت آمــده امــا

مطالعـ�ات جمعیتشناسیــ نشاــن میدهـ�د کش��ورهای درحالتوســعه نیــز در آینــده بــا تغییــر

ســاختار جمعیــت روبـهرو خواهنــد بــود و ازایـنرو میتــوان انتظــار داشــت کــه ایــن کشــورها

نیــز در آینــده بــا تغییراتــی در حجــم و نــوع مخــارج در بودجههــای عمومــی خــود مواجــه

شـ�وند .بــرای مثــال مطالعــه مشــفق ( )1395نشــان میدهــد در دهــه اخیــر رشــد جمعیــت

کشــور کاهنــده بــوده و بــرای دوره  1385تــا  1390بــه  1.3درصــد رســیده اســت امــا رشــد
جمعیــت ســالمندان   60و  65س��ال رو ب��ه افزایـ�ش ب��وده اس��ت و در همیــن دوره بــه ترتیــب
بــه  3.8و  3.3درصـ�د میرس��د .ب��ر طبــق ایــن برآوردهــا در ســال  )2026( 1405ســهم

جمعیـ�ت  60سـ�ال ب��ه ب��اال در ایــران بــه  12درص��د میرس��د.

بــا ایــن حــال مطالعــات دربــاره ایــران نشــان میدهــد ســالمندی تاکنــون اثــر معنـیدار

بــر انــدازه دولــت نداشــته اســت .یکــی از دالیلــی کــه ســالمندی بــر انــدازه بودجــه در ایــران
اثرگــذار نبــوده ایــن اســت کــه در ایــران دولــت رفــاه بــه مفهومــی کــه در کشــورهای

توســعه یافتــه وجــود دارد ،محقــق نشــده اســت .مقایســه ســهم دولــت در تأمیــن مخــارج
بهداشــت در ایــران حتــی نســبت بــه متوســط جهانــی نیــز کمتــر اســت .بــر اســاس آمــار
بانــک جهانــی در ســال  2015معــادل  17.5درصــد از مخــارج دولــت در ایران صــرف مخارج
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ســامت شــده اســت؛ امــا ایــن رقــم تنهــا  41درصــد از کل هزینههــای ســامت را پوشــش

میدهــد .بــه عبــارت دیگــر اگرچــه ســهم مخــارج ســامت در بودجــه باالســت امــا هنــوز
بــار اصلــی تأمیــن هزینههــای بهداشــت بــر دوش خانوارهاســت (در کشــورهای OECD

بهطــور متوســط دولــت  62درصــد از هزینههــای ســامت را تأمیــن میکنــد و ســهم ایــن

مخــارج در بودجــه دولــت  18.1درصــد اســت).

پژوهشهــای انجــام شــده در ایــران نیــز نشــان میدهــد ســالمندی باعــث افزایــش

مخــارج بهداشــت در خانوارهــا میشــود .مطالعــه غالمــی ( )1396کــه بــر مبنــای
دادههــای مرکــز آمــار ایــران انجــام شــده اســت نشــان میدهــد یــک خانــوار دارای ســالمند
اگرچــه بهطــور کلــی  26درصــد کمتــر از خانوارهــای بــدون ســالمند هزینــه میکنــد امــا

ســهم هزینــه بهداشــت و در مــان در ســبد آنهــا تقریبــا دو برابــر ســهم هزینــه بهداشــت و
درمــان در خانوادههایــی اســت کــه ســالمند ندارنــد.

بهطــور کلــی اگــر بخواهیــم در مطالعــات مربــوط بــه کشــورهای درحالتوســعه ازجملــه

ایــران تخمیــن بهتــری از تغییــرات انــدازه دولــت در آینــده بهواســطه تغییــر ســاختار جمعیتی

داشــته باشــیم الزم اســت تفاوتهــای مربــوط بــه وضعیــت ســامت ،مخــارج دولتــی در
بهداشــت ،سیســتم بازنشســتگی و نظــام رفــاه و تأمیــن اجتماعــی را لحــاظ کنیــم .در ایــران

از یــک طــرف بــه دلیــل نقصهــای بــازار کار (بیــکاری گســترده ،نــرخ مشــارکت پاییــن و

ســطح پاییــن دســتمزدها) امــکان پسانــداز شــخصی بــرای تأمیــن دوره ســالمندی انــدک

اســت و از طــرف دیگــر رشــد جمعیــت ســالمند فزاینــده شــده اســت .در چنیــن وضعیتــی
میتــوان انتظــار داشــت در آینــده دولــت مجبــور بــه تغییــر سیاسـتها در حــوزه ســالمندی و
بهداشــت باشــد و در ایــن صــورت انــدازه دولــت در اقتصــاد هماننــد کشــورهای توســعهیافته

افزایــش یابــد و ترکیــب مخــارج بودجــه بــه ســمت مخــارج بهداشــت و ســامت تغییــر کند.
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