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 الف

چکیده
ــیوافزایــشســهمجمعیــتســالمنداندراقتصــاد،متغیرهــایکالن ــرســاختارجمعیت تغیی
اقتصــادیراتحــتتأثیــرقــرارمیدهــد.انــدازهدولــتوتغییــردرترکیبمخــارجدولتــیازجمله
تغییراتــیاســتکــهکشــورهایتوســعهیافتهبــاافزایــشجمعیــتســالمندخــودبــاآنروبــهرو
شــدهاند.افزایــشجمعیــتســالمندازیــکطــرفمخــارجمربــوطبــهبازنشســتگیوحمایتاز
ســالمندانراافزایــشمیدهــدکــهمیتوانــدباعــثبزرگشــدنانــدازۀدولــتشــودوازطــرف
دیگــربــهدلیــلکاهــشســهمجمعیــتفعــالدراقتصــادومحدودشــدنمنابــعمالیاتــیدولت
میتوانــداثــرکاهشــیبــرانــدازهدولــتداشــتهباشــد.اثــرنهایــیحاصــلازایــنتغییــراتبــه
ــر ــقاث ــنتحقی ــابســتگیدارد.درای ــدیآنه ــاختاردرآم ــاوس سیاســتهایرفاهــیدولته
ســالمندیبــرترکیــبمخــارجوانــدازهدولــتبــرایگــروهکشــورهایســازمانهمــکاریو
توســعهاقتصــادی)OECD(بــهصــورتپنــلوبــرایایــرانبهصــورتســری-زمانیتخمیــن

زدهشــدهاســت.یافتههــایایــنپژوهــشبــهشــرحزیــراســت:
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یافته های کلیدی:  . 

ــه● ــنس ــت.ای ــذاراس ــرگ ــتاث ــهدول ــربودج ــیب ــرایاصل ــهمج ــالمندیازس س
از: عبارتانــد

هزینههــایبهداشــتودرمــان:بــاســالمندشــدنجامعــههزینــهبهداشــتودرمــان-
ــته ــارجداش ــنمخ ــنای ــهمبیشــتریدرتأمی ــتس ــهدول ــدوهرچ ــشمییاب افزای

باشــد،اثرپذیــریبودجــهدولــتازســالمندیبیشــتراســت.
مســتمریبازنشســتگی:درصورتــیکــهدولــتحداقلــیازدرآمــدرابــرایســالمندان-

وبازنشســتگاندرنظــرداشــتهباشــد،ســالمندیجامعــهباعــثافزایــشهزینههــای
مربــوطبــهمســتمریدربودجــهمیشــود.

ــه- ــالکشــوروب ــتفع ــیکاهــشســهمجمعی ــهمعن ــدی:ب ــعدرآم کاهــشمناب
دنبــالآنکاهــشســهمافــرادشــاغلدراقتصــاداســت.ایــنبــدانمعنــیاســتکــه

ــردرآمــدتحــتتأثیــرقــرارمیگیــرد. درآمدهــایدولــتازمســیرمالیــاتب
نتیجــهنهایــینشــانمیدهــدبرآینــدایــناثــراتبهگونــهایاســتکــهبــاافزایــش●

ــک ــت.)ی ــدهاس ــرش ــتبزرگت ــدازهدول ــورهایOECDان ــالمنددرکش ــتس جمعی
درصــدافزایــشســهمجمعیــتســالمندباعــثافزایــش0.28درصــدیدرانــدازهدولــت

میشــود(
همچنیــندرایــنکشــورهاترکیــبمخــارجدولــتبــهنفــعمخــارجحــوزهســالمت●

تغییــرکــردهاســت.)یــکدرصــدتغییــردرســهمجمعیــتســالمندســهممخــارجدولــت
درحــوزۀبهداشــترابــهمیــزان0.045درصــدافزایــشمیدهــد.(

ــش● ــاافزای ــورم ــددرکش ــانمیده ــراننش ــارهای ــدهدرب ــامش ــایانج تخمینه
ــد ــتورش ــدنف ــلدرآم ــتهودوعام ــتنداش ــدازهدول ــران ــریب ــالمنداث ــتس جمعی

ــد. ــتدارن ــدازهدول ــران ــاداریب ــرمعن ــادیتاثی اقتص
یکــیازدالیــلعــدمتأثیرپذیــریبودجــهدولــتازســالمندیایــناســتکــهدولــت●



 ت

رفــاهبــهشــکلتعریــفشــدهدرکشــورهایتوســعهیافتهدرایــرانوجــودنــدارد.بــرای
ــایبهداشــتوســالمتازمتوســط ــنهزینهه ــتدرتأمی ــرانســهمدول ــالدرای مث

جهانــینیــزکمتــراســت.
اگرچــهدرحــالحاضــرســالمندیبــرانــدازهدولــتدرایــرانتآثیــرینداشــتهاســت●

ــوزه ــتهایح ــرسیاس ــهتغیی ــورب ــتمجب ــدهدول ــوددرآین ــیمیش ــاپیشبین ام
ســالمندیخواهــدبــودوایــنتغییــراثرپذیــریبودجــهوانــدازهدولــتراازســالمندی

ــود. ــتمیش ــدندول ــرش ــثبزرگت ــدوباع ــترمیکن بیش





  

 مقدمه
رونــدتوســعهاقتصــادیکشــورهاهمــراهبــادســتاوردهاییکــهدرحوزهســالمتوپزشــکی
حاصــلشــدهاســت،باعــثشــدهاســتانداردهایزندگــیافزایــشیابــدکــهیکــیازنتایــج
آنافزایــشطــولعمــروامیــدبــهزندگــیافــراداســت.اســتنادبــهآمــاروارقــامجهانــی
ــهای ــدقابلمالحظ ــتهرش ــالگذش ــی50س ــیط ــدزندگ ــاخصامی ــدش ــانمیده نش

داشــتهوازمتوســط52.4ســالدر1960بــه71.2ســالدر2016رســیدهاســت.

نمودار  - تغییرات متوسط امید به زندگی طی 50 سال گذشته  در جهان

منبع:بانکجهانی
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ــک ــسازی ــهپ ــد)ک ــرخزادوول ــشن ــاکاه ــراهب ــیهم ــدزندگ ــشامی ــنافزای ای
ــژهدر ــالمندانبهوی ــتس ــشجمعی ــترخداد(،باعــثافزای ــشانفجــاریجمعی دورهافزای
ــود، ــهمیش ــودار2مالحظ ــهدرنم ــورک ــت.همانط ــدهاس ــعهیافتهش ــورهایتوس کش
نســبتجمعیــتافــرادبــاالی65ســالبهطــورمتوســطدرجهــانازدهــۀ1960همــواره
ــتراســت. ــعهیافتهبیش ــورهایتوس ــرایکش ــننســبتب ــهای ــودهک ــشب ــالافزای درح

نمودار 2- متوسط نسبت جمعیت 65 سال به باال به کل جمعیت

ــیدرمتغیرهــایکالن ــهتغییرات ــیدرعینحــالمنجــرب ــردرســاختارجمعیت ــنتغیی ای
اقتصــادیازجملــهرشــداقتصــادی،بهــرهوری،مصــرفوپسانــدازودرنهایــتانــدازهدولــت
ــن ــد.درای ــرمیرس ــزاناقتصــادیضــروریبهنظ ــرایبرنامهری ــاب ــیآنه ــهبررس ــدهک ش
گــزارشتــالششــدهاثــرافزایــشجمعیــتســالمندبــروضعیــتمالــیدولــتبــرآوردشــود.
بــرایایــنمنظــورابتــدابــهلحــاظنظــریوظایــفدولــتدراقتصــادبررســیشــدهوســپس
بــابررســیآمــارینشــاندادهشــدهکــههمزمــانبــارشــداقتصــادیکشــورها،انــدازهدولــت
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دراقتصــادنیــزافزایــشپیــداکــردهاســت.پــسازآن،بــابررســیســهنظریــهاصلــیدرحــوزه
انــدازهدولــتمســیراثرگــذاریســالمندیبــرمخــارجدولــتنشــاندادهشــدهاســت.درمرحلــه
بعــداثــرســالمندیبــرمخــارجومنابــعدولــتبــهلحــاظنظــریمــوردبررســیقــرارگرفتــهو
OECDســپساثــرایــنشــاخصبــرانــدازهدولــتومخــارجســالمتدرکشــورهایعضــو
بــرآوردشــدهاســت.درنهایــتبــاتوجــهبــهپژوهشهــایانجــامشــدهدرایــراناثــرســالمندی

بــربودجــهدولــتبررســیشــدهاســت.

 - دولت و وظایف آن در اقتصاد
دولــتوجایــگاهآندراقتصــادیکــیازموضوعــاتپــرمناقشــهدراقتصــاداســت.نظریــات
درایــنحــوزهرامیتــواندردوطیــفدولــتحداقلــیودولــتحداکثــریتعریــفکــرد.
ــدارمدولتــیاســتکــهتنهــاوظیفــهحفــظو ــتژان ــیدول ــهعبارت ــاب ــیی ــتحداقل دول
حراســتازشــهرونداندربرابــرمتجــاوزانداخلــیوخارجــیرابــرعهــدهدارد.اینشــکلاز
دولــتکــهدرنظریــاتکالســیکاقتصــادبــرآنتأکیــدمیشــود،دولتــیاســتتوانمنــدکه
ــناجتماعــی، ــهتأمی ــننظامــیوظیف ــد.درچنی ــلمالیاتهــاخــودراادارهمیکن ــاحداق ب
ــرار ــیق ــوزهبخــشعموم ــیدرح ــاتاجتماع ــایرخدم ــیوس ــوزش،بهداشــتعموم آم
نمیگیــردوافــرادتنهــابــاپرداخــتهزینــهدربــازارمیتواننــدازچنیــنخدماتــیبهرهمنــد
شــوند.درنظریــهدولــتحداکثــری،دولــتجایگزیــننظــامبــازارمیشــودوبــاتکیــهبــر
ــد ــیتولی ــهمیزان ــهچ ــیراب ــهکاالی ــهکســیچ ــدچ ــنمیکن ــعتعیی ــزیجام برنامهری
ــزمشــخصمیشــود ــانی ــردمازکااله ــاعم ــزیانتف ــنبرنامهری ــراســاسهمی ــدوب کن
ــای ــادراقتصــادوپیامده ــنرویکرده ــردویای ــریه ــجبهکارگی ــی،1380(.نتای )عظیم
ــًا منفــیحاصــلازآندرنهایــتباعــثتعدیالتــیدرهــردوطیــفشــدوامــروزهتقریب
تمامــینظریــاتتوســعهای4وظیفــهاصلــیبــرایدولــتقائــلهســتندهرچنــدممکــن
اســتمیــزانوزنواهمیتــیکــهبــرایایــنوظایــفقائــلمیشــوندمتفــاوتباشــد.ایــن

ــداز: ــهعبارتان 4وظیف
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ــنحــوزهشــاملوظایفــیمیشــودکــهمنطــقتشــکیلدولتهــااز ــی:ای ــور حاکمیت ام
ابتــدایتاریــخبــودهاســت.حفــظحقــوقمــردمتحــتحاکمیــتدولــتدربرابــرتجــاوز
ــن ــد.ای ــکلمیده ــتراش ــیدول ــفحاکمیت ــی،وظای ــکنِیداخل ــگانوقانونش بیگان
دولــتاســتکــهبــاتجهیــزنیــروینظامــیوانتظامــیامنیــترابــرایشــهروندانتأمیــن
ــت ــفدول ــنحــوزهوظای ــرد.ای ــتاقتصــادیشــکلمیگی ــنفضــافعالی ــدودرای میکن
همــانوظایــفاولیــهایاســتکــهنظریــهکالســیکاقتصــادینیــزبــرایدولــتقائــل

اســت.
ــده ــطهای ــود1929وبهواس ــسازرک ــتپ ــفدول ــوزهازوظای ــنح ــی:ای ــور تثبیت ام
مدیریــتتقاضــایکینــزبــهعهــدهدولــتگذاشــتهشــد.بــرایــنمبنــادولــتوظیفــهدارد
تشــکیالتیراســازماندهیکنــدکــهدائــموضعیــتاقتصــادرارصــدکــردهوپیشبینــی
ــد. ــنهادکن ــادکالنپیش ــتاقتص ــرایمدیری ــبراب ــتهایمتناس ــقسیاس ــودورون رک
ــاایجــادکســری/مازاد ــاتی ــرخمالی ــردرن ــااســتفادهازتغیی ــتب ــنمنظــوردول ــرایای ب

ــد. ــهمیکن ــادمقابل ــقدراقتص ــود/رون ــارک ــهب ــدهدربودج برنامهریزیش
ــل ــیاریازقبی ــکالتبس ــامش ــعهب ــورهایدرحالتوس ــهکش ــعه ای:ازآنجاک ــور توس ام
کمبــودســرمایهوتخصــصروبــهروهســتندتکیهبــرعامــلبــازاردربرخــیامــوربنیانــی
اقتصــادماننــدســرمایهگذاریدرزیربناهــا،ایجــادصنایــعمــادرودربرخــیمــوارداســتخراج
مــوادمعدنــیوطبیعــینمیتوانــداهــدافپیشبینیشــدهرامحقــقکنــد.ازایــنروتوصیــه
ــج ــردوبهتدری ــهعهــدهبگی ــنامــورراب ــتدرمراحــلابتدایــیمســتقیماًای میشــوددول
زمانــیکــهبخــشغیردولتــیامــکانوظرفیــتالزمراپیــداکــردایــنامــوررابــهآنهــا

بســپارد.
ــاز توزیعــی و تأمیــن اجتماعــی:یکــیازانتقادهــایجــدیکــهمتوجــهرویکــرد امــور ب
کالســیکیدراقتصــاداســت،نابرابــریبســیاربــاالبهویــژهدرجوامعــیاســتکــهدورههــای
رشــدورونــقطوالنــیراتجربــهکــردهبودنــد.اقتصاددانانــیکــهایــنمشــکلراموردتوجــه
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قــراردادنــداســتداللمیکننــدعوامــلاقتصــادیبــهیــکنســبتازمزایــایرشــدبهرهمند
ــقاقتصــادیو ــارون نمیشــوندوبرخــالفنظریــاتکالســیکیکــهاســتداللمیکنــدب
ــالآن ــهدنب ــدوب ــدامیکن ــشپی ــتمزدهاافزای ــلدس ــتغالکام ــطحاش ــهس ــیدنب رس
وضعیــتنیــرویکارنیــزبهبــودمییابــد،ایــناتفــاقنیفتــادهاســت.بــرایمقابلــهبــاایــن
وضعیــتاســتداللمیشــوددولــتبایــدبهعنــوانیــکنهــادبازتوزیعــینیــزعمــلکنــد
وبــادریافــتمالیــاتازاقشــاربهرهمندتــروارائــهیارانــه)نقــدییــاغیرنقــدی(بــهاقشــار
کمتــربرخــورداربــانابرابــریمقابلــهکنــد.همچنیــندرایــننظریــاتتدویــن،طراحــیو
ــهعهــدهدولــتگذاشــتهشــده اجــراینظــامبیمههــایاجتماعــیوحمایــتاجتماعــیب
ــهمیشــودکــه ــتگفت ــاهودرذیــلوظیفــهبازتوزیعــیدول ــاتاقتصــادرف اســت.درادبی
ــدنظــامتأمیــناجتماعــیجامــعداشــتهباشــدوسیســتمبیمههــایاجتماعــی ــتبای دول
ــهاجــرابگــذارد.آنچــهامــروز ــدوب ــتاجتماعــیراطراحــیکن ــاریوسیســتمحمای اجب
ــتگیو ــایبازنشس ــی،صندوقه ــناجتماع ــازمانهایتأمی ــفس ــرحوظای ــوانش بهعن
ــگاه ــهازایــنن ــتتعریــفمیشــودبرگرفت ــوانوظیفــهدول مراکــزحمایتــیدولتــیبهعن

ــتاســت. ــهمســئولیتهایدول ــدب جدی

 - -  وظایف بیشتر، دولت بزرگ تر

ــیدرکشــورهای ــرشــدندولتهــاحت ــهبزرگت ــانب ــتدرطــولزم ــهدول ــروظیف تغیی
توســعهیافتهانجامیــدهاســت.نگاهــیبــهشــاخصانــدازهدولــتدراقتصــاد)میــزانمخــارج
دولــتبــهکلتولیــدناخالــصداخلــی(میتوانــدایــنواقعیــترانشــاندهــد.درجــدول
ــرایکشــورهایعضــوOECDنشــاندادهشــده ــنشــاخصدردودورهب ــماره)1(ای ش

است1.

1.کشــورهایکانــادا،ســوئیس،اســپانیا،اســتونی،مجارســتان،جمهــوریچــک،لتونــی،مکزیــک،لهســتان،اســلواکیو
اســلوونی،بــهدلیــلاینکــهدادههــایســالهایابتدایــیدهــه1970آنهــاموجــودنبــودازایــنجــدولحذفشــدهاند.
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جدول  - اندازه دولت در دو دوره 972  و 5 20 برای کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

نام کشور
اندازه دولت

نام کشور
اندازه دولت

 97220 5 97220 5

22.630.7ایسلند1826.9استرالیا

26.742.8ایتالیا25.946.8اتریش

11.1917.8ژاپن3321.9شیلی

14.824.9کرهجنوبی33.733.1چک

22.239.1لوکزامبورگ20.228.2آلمان

35.440.9هلند2940.7دانمارک

28.338.7نروژ20.640.5فنالند

25.932.4نیوزیلند29.848.7فرانسه

23.332.5سوئد29.538.6انگلیس

17.722.7امریکا1653.4یونان

8.929.8 متوسط 28.627.7OECDایرلند

منبع:بانکجهانی

ــزان ــهمی ــکک ــوریچ ــدوجمه ــیلی،ایرلن ــورهایش ــزکش ــودبهج ــاهدهمیش مش
مخــارجدولــتبــهتولیــدناخالــصداخلــیآنهــاکاهــشیافتــه،شــاخصانــدازۀدولــتدر

ــرشــدهاســت. ســایرمــواردطــیچهــاردهــۀگذشــتهبزرگت
دیدگاههــایمختلفــیدراقتصــادرونــدبزرگشــدندولــتراتوضیــحدادهانــد.هرکــدام
ازایــننظریــاتاززاویــهایوبــاتأکیــدبیشــتربــربرخــیازنقشهــایدولــتدراقتصــاد
ــاره ــااش ــوردازآنه ــهم ــهس ــهب ــهدرادام ــد؛ک ــفکردهان ــنوتوصی ــرراتبیی ــنتغیی ای

میشــود.
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دیــدگاه اقتصــاد متعــارف: درایــندیــدگاه،دولــتهمــاندولــتکالســیکیاســتودرکنار
وظایــفمتعــارفتولیــدکاالهــایعمومــیراهــمبــهعهــدهدارد.بــراســاسایــندیــدگاه
مقــدارتولیــدکاالهــایعمومــیبــهشــرایطهزینــه،تقاضــاوانــدازهجمعیــتبســتگیدارد.
وقتــیدولــتیــککاالیعمومــیتولیــدمیکنــد،هزینــهآنازطریــقمالیــاتبیــنمــردم
سرشــکنمیشــود.ازایــنروهرچــهجمعیــتبیشــترباشــدومالیــاتبیشــترسرشــکنشــود،
قیمــتســرانهکاالیعمومــیپایینتــرمیآیــدوتقاضــابــرایایــنکاالهــاافزایــشپیــدا
ــدن ــهبزرگش ــیودرنتیج ــترکاالیعموم ــهبیش ــهعرض ــرب ــرمنج ــنام ــدوای میکن

ــی،165،1378( ــتمیشــود.)رنان دول
دیــدگاه توســعه ای:نظریــهدیگــریکــهدربــابرشــدمخــارجدولــتمطــرحشــدهاســت
الگــویتوســعهایرشــدمخــارجعمومــیاســتکــهتوســطروســتووماســگریوبیــانشــده
ــدازهدولــتازســمتعرضــهبررســیشــدهوتغییــراتدر اســت.درایــنالگــومســئلهان
انــدازهوترکیــبهزینههــایدولــتبــاتوجــهبــهمراحــلرشــدوتوســعهاقتصــادیتعریــف
ــرمایهگذاری ــایس ــدهزینهه ــیرش ــلابتدای ــدگاهدرمراح ــندی ــاسای ــراس ــود.ب میش
دولــتبهویــژهدرامــورزیربنایــینســبتبــهکلســرمایهگذاریرشــدمیکنــد.در
ــوان ــت،بخــشخصوصــیت ــیدول ــرمایهگذاریهایزیربنای ــلس ــهدلی ــدیب ــهبع مرحل
ــهســهمســرمایهگذاریبخــش ــداکــردهورفتهرفت ــرایحضــوردراقتصــادپی بیشــتریب
ــه ــهمرحل ــیدنب ــارس ــد.ب ــشمییاب ــیافزای ــرمایهگذاریدولت ــهس خصوصــینســبتب
بلــوغاقتصــادیســاختمانهزینههــایدولــتتغییــرمیکنــدوســرمایهگذاریدرخدمــات
رفاهــی،آمــوزشوبهداشــتافزایــشمییابــد.درمرحلــهمصــرفانبــوهنیــزهزینههــای
دولــتبیشــترمعطــوفبــهبرنامههایــیبــرایحفــظدرآمــدوتوزیــعمناســبرفــاهبــرای
ــیو ــد)رحمت ــشمییاب ــهافزای ــادربودج ــنهزینهه ــهمای ــودوس ــهمیش ــرادجامع اف
ارســالنبــد،1393(.ایــندیــدگاهدربــارهانــدازهدولــتدرطــولمراحــلتوســعهصریحــًا
صحبــتنمیکنــدامــاترکیــبمخــارجدولــترادرفراینــدتوســعهتبییــنمیکنــدومعتقــد
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اســتهرچــهکشــوریتوســعهیافتهترباشــدخدمــاترفاهــیواجتماعــیدولــتدراولویــت
ــرد. ــرارمیگی ق

ــون ــت،قان ــدازهدول ــارهگســترشان ــننظــراتمطرحشــدهدرب ــر: ازمهمتری ــون واگن قان
واگنــراســت.واگنــرنظریــاتخــودرابــراســاسمطالعــاتتجربــیکــهدرآمریــکا،ژاپــن
وبرخــیازکشــورهایاروپایــیانجــامداد،ارائــهکــرد.درایــنقانــونعلــترشــدمخــارج
دولــت،تحــولجامعــهازحالــتســنتیوکشــاورزیبــهجامعــهصنعتــیبیــانشــدهاســت.
واگنــربیــانمیکنــدبــاادامــۀرشــدصنایــع،ماهیــترابطــهبیــنبازارهــاگســترشیافتهو
عوامــلتشــکیلدهندهبــازارپیچیــدهشــدهونیــازبــهایجــادنوعــیسیســتماداریوداوری
بــرایرســیدگیبــهمــواردفــوقوجــوددارد.شهرنشــینیوتوســعهشــهرهانیزپدیــدهازدحام
راایجــادمیکنــدکــهدرهمــهمــواردبــاالدخالــتدولــتمــورنیــازاســت.همچنیــنواگنــر
معتقــداســتکــهدرفرآینــدصنعتیشــدنمســائلیازقبیــلآمــوزش،امنیــت،بهداشــتو
ــف ــاووظای ــرهفعالیته ــدهودرزم ــارجش ــاخ ــتخانوادهه ــوزهفعالی ــتگیازح بازنشس
دولتهــاقــرارمیگیرنــد.ازنظــرویکاالهــایعمومــیماننــدآمــوزش،امنیــتعمومــی
وبهداشــتکــهعمدتــاًتوســطدولــتتولیــدمیشــونددارایکشــشدرآمــدیبزرگتــراز
یــکهســتند.خانوارهــابــاافزایــشســطحدرآمــد،ســهممصرفــیخــودراازایــنکاالهــا
افزایــشمیدهنــد.درنتیجــهوقتــیدرآمــدجامعــهافزایــشیابــد،مخــارجدولــتبــهنســبت
بیشــتریافزایــشخواهــدیافــت.ازایــنرودریــکسیســتماقتصــادیانــدازهدولــتنیــز
گســترشمییابــد.)دادگــرونظــری،1391(دردیــدگاهواگنــرنیــزمخــارجدولــتدرحــوزه
ــرشــدن ــابزرگت ــشب ــنافزای ــدوای ــشمییاب ــجافزای ــناجتماعــیبهتدری ــاهوتأمی رف

انــدازهدولــتهمــراهاســت.

 -2- سالمندی و اندازه دولت

بــرایدرکارتبــاطبیــنســالمندیوانــدازهدولــتبایــدبــهحــوزهمخــارجتأمیــناجتماعــی
وحــوزهوظایــفرفاهــیدولــتتوجــهکــرد.همانطــورکــهدرنظریــهتوســعهونظریــه
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ــا ــیرودب ــیانتظــارم ــدنســاختارجمعیت ــتمان ــیدرصــورتثاب ــارهشــدحت ــراش واگن
افزایــشرشــداقتصــادیتقاضــابــرایخدمــاترفاهــیدولــت)کــهخدمــاتبهداشــتو
ــن ــاای ــد.ب ــشیاب ــایبازنشســتگیوســالمندیبخشــیازآنهســتند(افزای برخــیمزای
وصــف،زمانــیکــهرشــداقتصــادیبــاافزایــشجمعیــتســالمندهمــراهمیشــودانتظــار
آنوجــودداردمخــارجدولــتبیشــترتحــتتأثیــرایــنپدیــدهقــراربگیــرد.ایــنتأثیرپذیری
ازدوزاویــهاصلــیقابلپیگیــریاســت،نخســتهزینههــایبهداشــتیودرمانــیســالمندان

ــتگی. ــتمریهایبازنشس ــتمس ــاپرداخ ــطب ــایمرتب ودومهزینهه
ــا ــارینیســتام ــابیم ــرادفب ــالمندیمت ــدس ــی: هرچن ــتی و درمان ــای بهداش هزینه ه
ــایر ــشازس ــالمندیبی ــادرس ــاربیماریه ــهب ــدک ــانمیدهن ــارینش ــاتآم واقعی
ــت ــدازکلجمعی ــال16درص ــاالی65س ــتب ــدجمعی ــت.درهلن ــنیاس ــایس دورهه
کشــورهســتندامــاســهمایــنگــروهازمخــارجبهداشــتی40درصــداســت.درکــرهجنوبی
نیــز12درصــدجمعیــتبــاالی65ســالســندارنــدکــهایــنگــروهحــدود30درصــداز

)2016،OECD(.ــد ــاصمیدهن ــوداختص ــهخ ــتیراب ــارجبهداش مخ
افزایــشمخــارجدرمانــیدرســالمندیبــهلحــاظمنطقــینیــزقابلپذیــرشاســت؛امــا
اینکــهایــنافزایــشمخــارجتــاچــهانــدازهدولــترامتأثــرمیکنــدبــهسیســتمدرمانــی
هــرکشــور،ســهمدولــتدرتأمیــنمخــارجبهداشــتی،تعــدادافــرادتحــتپوشــشبیمــه
ــال ــت)National Research Council،2012(.بااینح ــطاس ــانمرتب ــایدرم وهزینهه
آمارهــایخــامنشــانمیدهنــدکــهبــاافزایــشجمعیــتســالمند،ســهممخــارجبهداشــتی
دربودجــهدولــتافزایــشپیداکــردهاســت.جــدول2ایــنارتبــاطرامشــخصترمیکنــد.
درایــنجــدولکشــورهابــرمبنــاینســبتجمعیــتبــاالی65ســالبــهکلجمعیــتبــه
ــتمتقبــلمیشــود 4گــروهســنیتقســیمشــدهاندودرصــدمخــارجبهداشــتیکــهدول
بــهکلمخــارجدولــتودرصــدکلمخــارجبهداشــتیبــهتولیــدناخالــصداخلــیبــرای
متوســطهــرگــروهمحاســبهشــدهاســت.مالحظــهمیشــودکــهبــاافزایــشگــروهســنی



0   /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

افــراددرکشــورهایمختلــفدنیــا،ســهممخــارجبهداشــتنیــزافزایــشمییابــد.

جدول 2- سهم مخارج بهداشت از مخارج کل دولت و GDP با توجه به سهم جمعیت سالمند از 
کل جمعیت )4 20(

نسبت جمعیت باالی 
65 سال به کل جمعیت

متوسط نسبت جمعیت 
باالی 65 سال

میانگین سهم مخارج 
)عمومی( سالمت از 

بودجه

میانگین سهم مخارج 
GDP  کل( سالمت در(

03.4510.25.8تا5درصد
56.9910.95.9تا10درصد
1012.813.37.9تا15درصد
1518.5115.19.3درصدبهباال

منبع:بانکجهانی

ــش ــزنشــانمیدهــدســالمندیباعــثافزای ــراننی ــایانجــامشــدهدرای پژوهشه
مخــارجبهداشــتدرخانوارهــامیشــود.بــرمبنــایدادههــایمرکــزآمــارایــرانیــکخانوار
دارایســالمنداگرچــهبهطــورکلــی26درصــدکمتــرازخانوارهــایبــدونســالمندهزینــه
میکنــدامــاســهمهزینــهبهداشــتودرمــاندرســبدآنهــاتقریبــادوبرابــرســهمهزینــه
ــن ــی،1396(.ای ــد.)غالم ــالمندندارن ــهس ــتک ــیاس ــاندرخانوادههای ــتودرم بهداش
آمــارنشــانمیدهــدبــاســالمندترشــدنجامعــهبــارمالــیناشــیازتحمیــلهزینههــای

بهداشــتودرمــانبــهخانوارهــاســنگینترخواهــدشــد.
مســتمری بازنشســتگی: ارتبــاطبینمســتمریهایبازنشســتگیوانــدازهدولــتدرصورتی
ــا ــرایبازنشســتگانی ــدراب ــادرآم ــتحــدیازســطحمعیشــتی ــراراســتکــهدول برق
ســالمنداندرنظــرگرفتــهباشــد.اگــرنظــامبازنشســتگیدرکشــوریبــرمبنــایمزایــای
معیــنیــاسیســتمچندالیــهباشــدانتظــارآنوجــودداردکــهبــاافزایــشســهمســالمندان
درجامعــهســهمکمــکدولــتبــرایتأمیــنمزایــایبازنشســتگییــاســالمندیافزایــش
یابــد.بایــدتوجــهداشــتکمــکدولــتبــهصندوقهــایبازنشســتگیبــرایجبرانکســری
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صندوقهــاپدیــدهایاســتکــهبــهدنبــالافزایــشنســبتســالمنداندرجامعــهرخداده
اســت.دردورههــایابتدایــیبرقــرارینظــامبازنشســتگیبــهایــندلیــلکــهســهمجمعیت
جــوانونــرخمشــارکتنیــرویکاردرکشــورهایتوســعهیافتهبــاالبــودمشــکلیدرتأمیــن
ــیباعــث ــالحت ــتفع ــرخجمعی ــودنن ــاالب ــینظــامبازنشســتگیوجــودنداشــت.ب مال
شــدازدهــه1970بــهایــنســو،دیدگاههــایاجتماعی-اقتصــادیبــهنفــعکاهــشســن
بازنشســتگیتغییــرکنــدبــاایــنهــدفکــهنیــرویکارجــوانبــهبــازارکارجــذبشــوند.
امــابــاافزایــشامیــدزندگــیرفتهرفتــهبحــثتأمیــنمالــینظــامبازنشســتگیوتأمیــن
اجتماعــیتبدیــلبــهیکــیازمشــکالتاقتصــادیشــدکهبــرایحــلآنسیاســتافزایش
نــرخحــقبیمــهومالیــاتدردســتورکارقــرارگرفــت.مشــکلاجــرایایــنسیاســتایجــاد
ناکارایــیدربــازارنیــرویکاربــودکــهبــهکاهــشعرضــهنیــرویکارودرنهایــتکاهــش
ــود. ــرخرشــداقتصــادیب ــدکاهــشن ــنرون ــد.نتیجــهطبیعــیای ــرخمشــارکتانجامی ن
ــتفاده ــایبالاس ــشظرفیته ــهافزای ــرب ــرمنج ــنینپایینت ــتگیدرس ــالوهبازنشس بهع
ــات ــاالیمالی ــرخب ــود؛چراکــهن ــژهدرســنین64-55ســال(شــدهب ــرویکار)بهوی ازنی
انگیــزهافــرادبــرایباقــیمانــدندربــازارکارراکاهــشدادوافرادبازنشســتگیواســتراحت
رابــهکارمرجــحمیدانســتند)باســخاوهمــکاران،1394(.درنتیجــهدولتهــابــابــارمالــی
ســنگینیدرحــوزهبازنشســتگیروبــهروبودنــدکــهبــرایجبــرانآنمنابــعکافــیوجــود
ــات ــهاصالح ــدک ــوزهبازنشســتگیش ــیدرح ــثاصالحات ــنمشــکالتباع نداشــت.ای
پارامتــریماننــدافزایــشســنبازنشســتگییکــیازایــناصالحــاتاســت.درحــالحاضــر
ــارهزینــهایمســتمریهایبازنشســتگی ــاایــناصالحــاتب ــدب دولتهــاتــالشمیکنن
ــاایــنوجــودمطالعــاتتجربــینشــانمیدهــد،افزایــش رابــرایدولــتکمتــرکننــد.ب
ــناجتماعــیهمــراه ــشهزینههــایتأمی ــاافزای ــتســالمنداندراقتصــادب نســبتجمعی
ــکاانجــامشــدهنشــانمیدهــددرحالیکــه ــهدرامری ــنزمین اســت.پژوهشــیکــهدرای
درســال2010ســهممخــارجتأمیــناجتماعــیدرتولیــدناخالــصداخلــی5درصــدبــوده،
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ایــنســهمدرســال2030بــه6درصــدخواهــدرســید.اگــرطــیایــنمــدتنــرخبیــکاری
ــتو ــدیاف ــشخواه ــه5.5درصــدکاه ــهمب ــنس ــدای ــشیاب ــیکاه ــهزندگ ــدب وامی
برعکــس،درصــورتافزایــشنــرخبیــکاریوامیــدبــهزندگــی،ایــنرقــمبــه7درصــد
)2012,NationalResearchCouncil(.ــنکشــورمیرســد ــیای ــصداخل ــدناخال تولی

ــه ــاب ــکدولته ــتوکم ــارجبهداش ــشمخ ــت:افزای ــدی دول ــع درآم ــش مناب کاه

صندوقهــایبازنشســتگیازمنظــرمخــارج،بودجــهدولــتراتحــتتأثیــرقــرارمیدهــد.
امــاســالمندیمیتوانــدبهطــورغیرمســتقیمبــرمنابــعدرآمــدیدولــتنیــزاثرگــذارباشــد.
ــیکاهــش ــهمعن ــدب ــشمییاب ــتکشــوریافزای ــالمندانازجمعی ــهســهمس ــیک زمان
ســهمجمعیــتفعــالکشــوروبــهدنبــالآنکاهــشســهمافــرادشــاغلدراقتصــاداســت.
ایــنبــدانمعنــیاســتکــهدولــتبــرایحفــظدرآمدهــایمالیاتــیخــودبایــدنــرخمالیات
ــعدرآمــدیدچــار ــنمنب ــتدرای ــنصــورتدول ــرای ــشدهــد.درغی ــدراافزای ــردرآم ب
کســریمیشــودکــهمیتوانــدبــهکســریکلبودجــهبیانجامــد.ازطرفــیافزایــشنــرخ
ــه ــودک ــمیاقتصــادش ــایرس ــرایفعالیته ــزهب ــشانگی ــثکاه ــدباع ــاتمیتوان مالی
ایــنموضــوعمیتوانــدبــهکاهــشبیشــترپایــهمالیاتــیودرآمدهــایمالیاتــیبیانجامــد.
درنتیجــهدرچنیــنشــرایطیدولــتازیــکطــرفبــاافزایــشهزینههــاوازطــرفدیگــر
بــاناپایــداریدرمنابــعدولتــیروبــهرواســت.اینکــهدرنهایــتبرآینــدایــنتغییــرات)کاهش
ــه ــازب ــدازهدولــتخواهــدداشــتنی ــت(چــهتأثیــریدران ــعوافزایــشمخــارجدول مناب

ــود. ــهمیش ــدیارائ ــهدربخــشبع ــرداردک ــندقیقت تخمی



اثر سالمندی بر اندازه و ترکیب مخارج دولت  / 3 

2- تخمین اثرپذیری مخارج بهداشت و اندازه دولت از سالمندی
بــرایفهــمدقیقتــراثــرســالمندیبــرانــدازهدولــتاثــرایــنمتغیــربــردوشــاخصســهم
مخــارجدولــتدرســالمتوبهداشــتازکلمخــارجوســهمکلمخــارجدولــتازGDP)اندازه
دولــت(محاســبهشــدهاســت.بــرآوردایــناثــرازطریــقدومعادلــهجداگانــهوبــااســتفادهاز

دادههــایکشــورهایOECDطــیدوره2000تــا12015انجــامشــدهاســت.
بــرایایــنتخمیــننســبتجمعیــتبــاالی65ســالبــهکلجمعیــتومیــزانتولیــد
ــتقلو ــرمس ــوانمتغی ــال2010)دالر(بهعن ــتس ــایثاب ــهقیمته ــیب ــصداخل ناخال
ــرای34کشــوراز ــتب ــیدرســالمتوبهداشــتازکلمخــارجدول ســهممخــارجدولت
دادههــایبانــکجهانــیاســتخراجشــدهاســت.ازایــنرومــدلبــهســادگیوبــرمبنــای

یــکمتغیــروابســتهودومتغیــرمســتقلشــکلگرفتــهاســت2.

LEHit=C0+ α LPOP65it+ βLRGDPit+Uit

LPOP65،ــت ــارجدول ــالمتازکلمخ ــارجس ــهممخ ــمس ــاLEHلگاریت دراینج
لگاریتــمســهمجمعیــتبــاالی65ســالنســبتبــهکلجمعیــت،LRGD لگاریتــمتولیــد
ــب ــدأوαضری ــرضازمب ــالC،2010ع ــتس ــایثاب ــهقیمته ــیب ــصداخل ناخال
ــا ــالهای1995ت ــرایس ــاب ــروابســتهاســت.دادهه ــرمتغی ــرمســتقلب ــذاریمتغی اثرگ
2014تخمیــنزدهشــدهاســت.بــرایتخمیــندادههــابــهصــورتپانــلابتــداالزماســت
مانایــیمتغیرهــاســنجیدهشــود.درجــدول)3(نتایــجمربــوطبــهآزمــونریشــهواحــدبــا

ــهشــدهاســت. اســتفادهازآمــارهADFارائ

1.کشــور مکزیــکبــهدلیــل اینکــهدادههــای ســالهای ابتدایــیبــرای آنموجــودنبــودازتخمیــنحذفشــدهاســت.
دادههــایمربــوطبــهســهممخــارجبهداشــتبــرایســال2015دردســترسنبــودکــهبــرایایــنتخمیــنازدادههای

2000تا2014اســتفادهشــد.
2.بــرایآزمــونقانــونواگنــردراقتصــادنیــزایــنروشاســتفادهشــدهاســت.بــهایــنمعنــیکــهاگرچــهتنهــامتغیــر
ــررشــداقتصــادی ــاطتنهــاازمتغی ــنارتب ــرایبررســیای ــاب ــت،رشــداقتصــادینیســتام ــدازهدول ــران اثرگــذارب
ــاتبیشــتر ــرایاطالع ــدهاســت.)ب ــتفادهش ــروابســتهاس ــوانمتغی ــتبهعن ــدازهدول ــرمســتقلوان ــوانمتغی بهعن

رجــوعکنیــدبــهدادگــرونظــری،1391(.
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جدول 3-آزمون ریشه واحد برای متغیر سهم جمعیت سالمند، تولید ناخالص داخلی و مخارج 
بهداشت در کل مخارج دولت

نتیجهاحتمالآمارهمتغیرآزمون

درسطحوروند)بایکLEHایستایی)ریشهواحد(
بارتفاضلگیری(

137.470.000
ناایستادرسطح،

ایستابایکبارتفاضل

ایستا176.80.000درسطحوروندLPOP65ایستایی)ریشهواحد(

درسطحوروند)بایکLRGDP ایستایی)ریشهواحد(
بارتفاضلگیری(

98.110.009
ناایستادرسطح،

ایستابایکبارتفاضل

منبع:محاسباتتحقیق

ــاالی65 ــتب ــهمجمعی ــرس ــدولمشــخصاســتمتغی ــدادج ــهازاع ــورک همانط
ســالدرســطحورونــدمانــااســتامــامتغیــرســهممخــارجبهداشــتیدرمخــارجدولــت
ــک ــای ــهب ــدک ــابودن ــتدرســطحنامان ــهقیمــتثاب ــیب ــصداخل ــدناخال ــرتولی ومتغی
ــتگی ــونهمانباش ــنکاذبآزم ــریازتخمی ــرایجلوگی ــدند.ب ــامیش ــریمان تفاضلگی
پدرونــیبــررویمتغیرهــاانجــامشــدکــهنتیجــهدوآمــارهADFوPPهــمانباشــتگیرا
بــرایدومتغیــراثبــاتمیکــرد.درنتیجــهمیتــوانبــااطمینــانازعــدموجــودرگرســیون

ــهراتخمیــنزد. کاذب،معادل
پیــشازتخمیــنمــدلالزماســتنــوعمــدلازجهــتاثــرثابــتیــاتصادفــیبــودن
بررســیشــود.بــرایبررســیلــزوموجــوداثــراتثابــتازآمــارهFلیمیــراســتفادهشــدکــه
درنتیجــهآنمــدلpoolدرمقابــلمــدلاثــراتثابــتردشــد.درادامــهبــرایتشــخیص
بیــناثــراتثابــتواثــراتتصادفــینیــزازآزمــونهاســمناســتفادهشــدکــهدرنتیجــه
ــن ــرهمی ــوب ــدوالگ ــحتشــخیصدادهش ــتالگــویمرج ــراتثاب ــدهاث ــونانجامش آزم

اســاستخمیــنزدهشــد.
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جدول 4- نتایج آزمون F لیمیر و هاسمن 

نتیجهProbآمارهآزمون
F-LimerF=70.120.00دربرابراثراتثابتpoolردمدل
HausmanΧ=26.30.00ردمدلاثراتتصادفیدرمقابلاثراتثابت

منبع:محاسباتتحقیق

جدول 5- تخمین مدل با اثرات ثابت 

نتیجهضریباحتمالآمارهمتغیر
C-4.50.00-4.6معنیدارواثرگذاریمثبت
α5.030.000.36معنیدارواثرگذاریمثبت
β5.50.000.23معنیدارواثرگذاریمثبت

منبع:محاسباتتحقیق

درنتیجــهایــنتخمیــناگرچــهمتغیرهــامعنــیدارومنطقــیتخمیــنزدهشــدندامــا
ــود ــخصهایازوج ــدمش ــانمیده ــدد0.5رانش ــهع ــلک ــونحاص ــارهدوربین-واتس آم
خودهمبســتگیدرمــدلبــودکــهبــههمیــندلیــلمــدل،بــااســتفادهازروشGMM،بــه
صــورتپویــاتخمیــنزدهشــد.نتیجــهتخمیــنپویــایمــدلدرجــدول6ارائهشــدهاســت.
مشــخصشــدکــهســهممخــارجبهداشــتازکلمخــارجدولــتبــایــکوقفــهرویخــود

اثــرداردکــهبــاایــننتیجــهمــدلبــهصــورتزیــرتصحیــحشــد.
LEHit=αLPOP65it+ βlGDPit+ λLEHit-1+Uit

جدول6- تخمین مدل به صورت پویا

نتیجهضریباحتمالآماره )t(متغیر

α8.40.000.045
معنیدارواثرگذاریمثبت)0.005(

β27.30.000.15
معنیدارواثرگذاریمثبت)0.005(

λ1200.000.52
معنیدارواثرگذاریمثبت)0.004(

منبع:محاسباتتحقیق
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ــون ــد.آزم ــتفادهش ــداس ــارگانواورالندو-بان ــونس ــزازدوآزم ــرآوردنی ــونب ــرایآزم ب
ســارگانبــرایســنجشاعتبــارمتغیرهــایابــزاریدرمــدلبــهکارمــیرود.آمــارهJدرایــن
ــوانرد ــررانمیت ــااحتمــال0.37نشــانمــیدادفــرضصف ــرآوردشــدکــهب آزمــون33.8ب
کــرد.فــرضصفــردرایــنآزمــونبــراعتبــارمتغیرهــایابــزاریبــهکارگرفتهشــدهداللــت
دارد.آزمــوناورالندو-بانــدنیــزبــرایفــرضخودهمبســتگیاســتفادهمیشــود.بــرطبــقایــن
آزمــونبایــدخودهمبســتگیمرتبــهاولتاییدوخودهمبســتگیمرتبــهدومردشــود.فرضصفر
ایــنآزمــونعــدموجــودخودهمبســتگیاســت.نتایــجاینآزمــونبــرایخودهمبســتگیمرتبه
اول)آمــارهm(0.3اســتکــهاحتمــال0.0027رانشــانمیدهــدکــهفــرضصفــرردمیشــود
)خودهمبســتگیمرتبــهاولداریــم(.بــرایخــودهمبســتگیمرتبــهدومآمــارهآزمونعــدد0.12
رانشــانمیدهــدکــهاحتمــال0.97آنمشــخصمیکنــدفــرضصفــررانمیتــوانردکــرد.

درنتیجــهتخمیــنمــاتخمیــنقابــلاعتمــادیاســت.
بــرطبــقنتایــجتخمیــنافزایــشجمعیــتســالمندانبــرســهممخــارجبهداشــتدر
مخــارجدولــتاثــرمعنــیدارومثبــتداشــتهاســت.بــرایــنمبنــایــکدرصــدتغییــردر
ــزان0.045 ــهمی ــتراب ــوزۀبهداش ــتدرح ــارجدول ــهممخ ــالمندس ــتس ــهمجمعی س
درصــدافزایــشمیدهــد.همچنیــننــرخیــکدرصــدتغییــردرتولیــدناخالــصداخلــیبــه
قیمــتثابــتباعــثافزایــش0.15درصــدیســهممخــارجبهداشــتدرکلمخــارجدولــت
ــاادبیــاتنظــریایــنحــوزه)تاثیــررشــداقتصــادیبــرافزایــشمخــارج میشــودکــهب
رفاهــی(همخوانــیدارد.همچنیــنمخــارجدورهقبــلبــاضریــب0.52بــرایمخــارجدوره

حاضــرنیــزاثرگــذاراســت.درنتیجــهمعادلــهنهایــیزیــربــهدســتمیآیــد:

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

ــر ــزاث ــتنی ــدازهدول ــران ــتدرحــوزهبهداشــتب ــنافزایــشمخــارجدول ــاای ــاآی ام
داشــتهیــاتنهــاترکیــبمخــارجدولــتراتغییــردادهاســت؟بــرایایــنمنظــوراثــرمتغیــر
ســهمجمعیــتافــرادبــاالی65ســالبــهکلجمعیــتبــرانــدازهدولــت)مخــارجدولــت
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بــهGDP(بــرآوردشــدهاســت.دراینجــانیــزازیــکمعادلــهســادهاســتفادهشــدهاســت.

LEGDP=C0+ C1LPOP65it+C2LRGDPit+ vit

کــهLEGDPلگاریتــمســهممخــارجدولــتبــهکلتولیدناخالــصداخلــی)انــدازهدولت(
وLPOP65لگاریتــمســهمجمعیــتبــاالی65ســالازکلجمعیتاســت.دادههــایمربوطبه
ایــنتخمیــنفاصلــهزمانــی2000تــا2015راشــاملمیشــود.دراینجــانیــزبــرایتخمیــن
متغیرهــاابتــداالزماســتدادههــاازمنظــرمانایــیبررســیشــوند.درجــدول7نتایــجحاصــلاز

بررســیآزمــونریشــهواحــدارائــهشــدهاســت.

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

نتیجهاحتمالآمارهمتغیرآزمون

درسطحوروند)بایکLEGDPایستایی)ریشهواحد(
بارتفاضلگیری(

123.80.00
ناایستادرسطحایستا

بایکبارتفاضل
ایستا234.80.00درسطحوروندLPOP65ایستایی)ریشهواحد(

درسطحوروند)بایکLRGDPایستایی)ریشهواحد(
بارتفاضلگیری(

102.50.004
ناایستادرسطحایستا

بایکبارتفاضل
منبع:محاسباتتحقیق

ــدناایســتا ــردرســطحورون ــردومتغی ــهدرجــدولمشــخصاســته همانطــورک
ــون ــتآزم ــهالزماس ــدند؛درنتیج ــاش ــریمان ــارتفاضلگی ــکب ــای ــهب ــتندک هس
ــه ــدک ــامش ــورانج ــنمنظ ــرایای ــوب ــونکائ ــود.آزم ــامش ــزانج ــتگینی همانباش
نشــاندهندههمانباشــتگیبیــنمتغیرهــابــودازایــنرومــدلقابلیــتتخمیــنراداردامــا
بــهدلیــلوجــودخودهمبســتگی،ماننــدقبــلمــدلبــهصــورتپویــاتخمیــنزدهشــدو

ــربازنویســیشــد. ــهصــورتزی ــهب معادل
LEGDP=C0 LEGDit-1+ C1LPOP65it+ C2 lGDPit+ vit
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جدول -8 تخمین میزان اثرگذاری تغییرات سهم جمعیت سالمند بر اندازه دولت
نتیجهضریباحتمالآمارهمتغیر

C054.40.000.59
معنیدارواثرگذاریمثبت)0.01(

C110.90.000.28
معنیدارواثرگذاریمثبت)0.02(

C2-2.90.00-0.11
معنیدارواثرگذاریمنفی)0.005(

منبع:محاسباتتحقیق

ــر ــتاث ــدازهدول ــران ــالمندانب ــتس ــشجمعی ــتافزای ــهمشــخصاس ــورک همانط
ــتهاســت. ــتداش ــیدارومثب معن

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

تخمینهــایفــوقنشــانمیدهــدتغییــرســاختارجمعیــتوافزایــشســهمســالمندان
ازیــکطــرفســهممخــارجبهداشــترادرمخــارجدولــتافزایــشمیدهــد)تغییــرترکیــب
مخــارج(وازطــرفدیگــرانــدازهدولــترانیــزبزرگتــرمیکنــد.بــهایــنترتیــبکــهیــک
درصــدافزایــشســهمجمعیتســالمندباعــثافزایــش0.28درصــدیدرانــدازهدولتمیشــود.
بــهایــنترتیــباگرچــهتغییــردرترکیــبمخــارجدولــتمیتوانــدبخشــیازاثــراتســالمندی
بــربودجــهراپوشــشدهــدامــادرنهایــتســالمندیباعــثبزرگشــدندولــتنیــزمیشــود؛
اگرچــهایــنرقــمچنــدانچشــمگیرنیســت.عــالوهبــرایــنمعادلهنشــانمیدهــدانــدازهدولت
بــاتغییــردرانــدازهتولیــدناخالــصداخلــیبــهقیمــتثابــتارتبــاطمعکــوسداردکهبــهنوعی
تأییدکننــدهنقــشدولــتبــهعنــوانعامــلثبــاتدراقتصــادکالناســت1.ایــننتیجــهمطابق
ــارهنتیجــه ــزبرآوردهــایســریزمانیدرب ــاهونی ــتدراقتصــادرف ــدازهدول ــینظــریان مبان

ســالمندیدرکشــورهایمختلفاســت.

1.توجــهداشــتهباشــیمکــهایــنمعادلــهبــرایدورهکوتاهمــدتبــرآوردشــدهاســتوبــهایــنمعنــینیســتکــههرچــه
ســطحرشــداقتصــادیباالتــرباشــدانــدازهدولــتکوچکتــرمیشــود،بلکــهاثرپذیــریکوتاهمــدتمخــارجدولــتراازرشــد

اقتصــادیواثــرتنظیمگــریدولــتدراقتصــادرانشــانمیدهــد.
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3- سالمندی و تأمین اجتماعی در ایران
عــالوهبــرکشــورهایتوســعهیافته،بســیاریازکشــورهایدرحالتوســعهنیــزامــروزهبــا
ــه ــیسیســتمبازنشســتگیمواجــهشــدهاند.افزایــشامیــدب مشــکلبحــرانتأمیــنمال
زندگــیبهعنــوانیکــیازدســتاوردهایتوســعهوکاهــشرشــدجمعیــتباعــثافزایــش
ســهمســالمندانازکلجمعیــتدرایــنکشــورهانیــزشــدهاســت.درنتیجــهتأمیــنرفــاه
ــادداشــته ــننه ــرایای ــیســنگینیب ــارمال ــتاســت،ب ــفدول ــهازوظای ــالمندانک س

اســت.
مطالعــاتجمعیتشناســیدربــارهایــراننشــانمیدهــدتــا30ســالآینــدهشــاخص
ســالمندی)نســبتجمعیــتبــاالی60ســالبــهافــرادکمتــراز15ســال(بــهبیــشاز100
ــرانبیــشاز20درصــدجمعیــتکلکشــوررا ــتســالمنددرای درصــدمیرســدوجمعی

تشــکیلخواهنــدداد.

جدول 9 – شاخص های جمعیتی ایران در دوره زمانی 950  تا 2050

975200020252050 950 شرح

سهم گروه های سنی از کل 
جمعیت )درصد(

0- 439.144.837.425.220.1
 5-5952.749.857.464.358.1
+608.35.45.210.521.7

2.43.11.410.6رشد جمعیت )درصد(
762.82.12.1نرخ باروری )نفر(

44.156.669.775.578.5امید به زندگی )سال(
21.117.519.931.137.5میانه سن )سال(

21.1121441.8107.8شاخص سالمندی )درصد(

Source: United Nations, World Population Ageing, 2011

مطالعاتــیجمعیتشناســیدرایــراننیــزافزایــشســهمســالمنداندراقتصــادکشــوررا
تاییــدمیکننــد.بــرایمثــالمطالعــهمشــفق)1395(نشــانمیدهــددردهــهاخیــررشــد



20  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

جمعیــتکشــورکاهنــدهبــودهوبــرایدوره1385تــا1390بــه1.3درصــدرســیدهاســت
امــارشــدجمعیــتســالمندان60و65ســالروبــهافزایــشبــودهاســتودرهمیــندوره
بــهترتیــببــه3.8و3.3درصــدمیرســد.بــرطبــقایــنبرآوردهــادرســال1405)2026(
ســهمجمعیــت60ســالبــهبــاالدرایــرانبــه12درصــدمیرســدکــهحتــیازتخمیــن
ســازمانملــلنیــزبیشــتراســت.نکتــهدیگــرایــناســتکــهجمعیــتســالمنددرکشــور
ــا بیــنشــهروروســتامتــوازننیســتومناطــقروســتایینســبتبــهمناطــقشــهریب

شــتاببیشــتریمراحــلســالخوردگیجمعیــتراتجربــهمیکننــد.)مشــفق،1395(
بــدونشــک،بــروزچنیــنتغییراتیدرســاختارجمعیتــیکشــور،سیاســتگذاریدرحوزه
ســالمندیرابــهیکــیازوظایــفمهــمدولــتدرایــرانمبــدلخواهــدکــرد.عالوهبرایــن،
دوعامــلمهــمدیگــروظایــفدولتهــادرقبــالســالمنداندرکشــورهایدرحالتوســعه
)ازجملــهایــران(راســنگینترمیکنــد.نخســت،پاییــنبــودنســطحدرآمــدســرانهاســت
کــهناگزیــرمنجربــهپاییــنبــودنپسانــدازانفــرادیبیــنافــرادجامعــهمیشــود.درنتیجــه
بســیاریازافــرادپیشازآنکــهپسانــدازکافــیداشــتهباشــندازبــازارکارخــارجمیشــوند.
دوم،وضعیــتســالمتافــرادســالمنداســت.درکشــورهایدرحالتوســعهازیــکطــرف
ــا ــراددردورانســالمندیب ــدواف ــیندارن ــدانمطلوب ــتچن شــاخصهایســالمتوضعی
ــیدر ــاتدولت ــانهســتندوازطــرفدیگــرخدم ــهگریب بیماریهــایبیشــتریدســتب
ــن ــهای ــتک ــراس ــعهیافتهکمت ــورهایتوس ــهکش ــبتب ــاننس ــایدرم ــهوهزینهه بیم
ــد ــهخــودســالمندانتحمیــلمیکن موضــوعبخــشعمــدهایازهزینههــایدرمــانراب

)باســخاوهمــکاران،1394(
بــرایدرکاثــرســالمندیبــرانــدازهدولــتدرایــرانیــکمعادلــهســریزمانیبــاتوجــه
بــهدادههــایایــرانبــرایدورهزمانــی1344تــا1393بــرآوردشــدهاســت.ماننــدمــدلقبــل
دراینجــانیــزدومتغیــرتولیــدناخالــصداخلــیبــاقیمتهــایثابــتوســهمجمعیــتبــاالی
ــدلوارد ــروابســتهدرم ــوانمتغی ــتبهعن ــدازهدول ــرمســتقلوان ــوانمتغی 65ســالبهعن
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شــدهاســت.عــالوهبــرایــنبــهدلیــلنقــشمهــمدرآمدهــاینفتــیدرایــرانوتأثیــرآن
بــرانــدازهدولــتکــهدرمدلهــایمختلــفتصریــحشــده،ایــنمتغیــرنیــزبهعنــوانمتغیــر

مســتقلواردمــدلشــدهاســت)LOIلگاریتــمدرآمــدنفتــیبــهقیمتهــایجــاری(:
LEGDP=C0 LPOP65t + C1 LRGDPt+C2 LOIt + Ut

ــر ــااســتفادهازآزمــوندیکیفول ــداایســتاییمتغیرهــاب ــزابت ــلدراینجــانی ــدقب مانن
ــوند. ــیمیش بررس

جدول 0 - آزمون ریشه واحد برای متغیر جمعیت، تولید ناخالص داخلی، درآمد نفت  و اندازه دولت

نتیجهاحتمالآمارهمتغیرآزمون

درسطحوروند)بایکLEGDPایستایی)ریشهواحد(
بارتفاضلگیری(

-6.460.00
ناایستادرسطحایستابا

یکبارتفاضل

درسطحوروند)بادوLPOP65ایستایی)ریشهواحد(
بارتفاضلگیری(

-5.460.00
ناایستادرسطحایستابا

دوبارتفاضل

درسطحوروند)بایکLRGDPایستایی)ریشهواحد(
بارتفاضلگیری(

-4.160.01
ناایستادرسطحایستابا

یکبارتفاضل

درسطحوروند)بایکLOIایستایی)ریشهواحد(
بارتفاضلگیری(

-6.70.00
ناایستادرسطحایستابا

یکبارتفاضل
منبع:محاسباتتحقیق

ــورت ــا)بهص ــاممتغیره ــت،تم ــدهاس ــاندادهش ــدول10نش ــهدرج ــورک همانط
لگاریتمــی(درســطحنامانــاهســتند.ســهمتغیــرتولیــدناخالــصداخلــیبــهقیمــتثابــت
ــد ــرتولی ــیمب ــتتقس ــایثاب ــهقیمته ــتب ــارجدول ــت)مخ ــدازهدول ــال1383(،ان )س
ناخالــصداخلــیبــهقیمــتثابــت(ودرآمــدنفــتبــایکبــارتفاضلگیــریمانــامیشــوند.
امــابــرایمتغیــرســهمجمعیــتبــاالی65ســالبایــددوبــارتفاضلگیــریکــرد.بــهدلیــل
اینکــهدرجــهمانایــیمتغیرهــایکســاننیســتنمیتــوانازمــدلOLSاســتفادهکــرد.بــه

همیــندلیــلمــدلبــهصــورتVARتخمیــنزدهشــدهاســت.



22  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

ــدل ــایم ــدادوقفهه ــتتع ــداالزماس ــورتVARدرابت ــدلبهص ــنم ــرایتخمی ب
ــار ــراز100اســتازمعی ــدادســالهایبررســیکمت شناســاییشــود.دراینجــاچــونتع
ــخیص ــدلتش ــرایم ــهراب ــوددووقف ــاروج ــنمعی ــهای ــمک ــتفادهمیکنی ــوارتزاس ش
میدهــد.درمرحلــهبعــدبایــدازوجــودرابطــهبلندمــدتبیــنمتغیرهــااطمینــانحاصــل
کــرد.بــرایایــنمنظــورازروشیوهانســونوآمارههــایλTRACEوλMAXاســتفاده
ــد. ــیرامشــخصمیکن ــایهمگرای ــدادبرداره ــودتع ــونوج ــندوآزم ــهای ــمک میکنی

درجدول11و12نتایجایندوآزمونآوردهشدهاست.

جدول   - تعیین تعداد بردارهای همگرایی)r( بر اثر آزمون تراس در مدل 5 متغیره

احتمالمقدار بحرانی )5درصد(مقدار آماره λTRACEمقادیر ویژهفرضیه صفر

R=0R>=10.4370.63969.810.042
R<=1R>=20.3343.9747.850.11
R<=2R>=30.2925.0029.70.16
R<=3R>=40.168.915.40.37
R<=4R>=50.000.163.840.68

منبع:محاسباتتحقیق

جدول 2 - تعیین تعداد بردارهای همگرایی)r( بر اثر آزمون حداکثر مقادیر ویژه در مدل 5 متغیره

احتمالمقدار بحرانی )5درصد(مقدار آماره λmaxمقادیر ویژهفرضیه صفر

R=0R=10.4326.633.80.28
R<=1R=20.3318.927.50.41
R<=2R=30.2916.121.30.21
R<=3R=4 0.168.714.20.30
R<=4R=50.000.163.80.68

منبع:محاسباتتحقیق
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ــن ــیبی ــههمگرای ــچرابط ــتهی ــخصاس ــداول11و12مش ــهازج ــورک همانط
متغیرهــایفــوقوجــودنــداردودرنتیجــهنمیتــوانرابطــهبلندمــدترابــراســاسایــن
شــکلازمعادلــهتخمیــنزد.درنتیجــهبایــدمتغیرهــایجدیــداضافــهوبرخــیمتغیرهــای
ــد ــرتولی ــر،مشــخصشــددومتغی ــنحــذفوتغیی ــالای ــهدنب موجــودراحــذفکــرد.ب
ــتاثرگــذارهســتند.در ــدازهدول ــران ــهقیمــتثابــتوقیمــتنفــتب ناخالــصداخلــیب

نتیجــهمــدلبــهصــورتزیــراصــالحشــد.
LEGDP=C1 lRGDPt+C2 LOIt+ vt 

پــسازتغییــرمــدل،نوبــتبــهآزمــونوجــودرابطــهبلندمــدترســیدکــهدوآزمــون
ــد ــتجدی ــادرحال ــنمتغیره ــردارهمانباشــتگیرابی ــود2ب ــداروج ــرمق ــراسوحداکث ت

ــد. ــدمیکن تأیی

جدول 3 - تعیین تعداد بردارهای همگرایی)r( بر اثر آزمون تراس در مدل سه متغیره

احتمالمقدار بحرانی )5درصد(مقدار آماره λTRACE مقادیر ویژهفرضیه صفر
R=0R>=10.3236.529.70.007

R<=1R>=20.2518.115.40.019
R<=2R>=30.14.83.80.02

منبع:محاسباتتحقیق

جدول 4 - تعیین تعداد بردارهای همگرایی)r( بر اثر آزمون حداکثر مقادیر ویژه در مدل 3 متغیره

احتمالمقدار بحرانی )5درصد(مقدار آماره λmaxمقادیر ویژهفرضیه صفر
R=0R=1 0.3218.321.130.11

R<=1R=20.2513.314.20.07
R<=2R=30.14.83.80.02

منبع:محاسباتتحقیق

بــرهمیــنمبنــارابطــهبلندمــدتبیــنمتغیرهــاتخمیــنزدهشــدکــهنتایــجدرمعادلــه
زیــرمشــخصاســت.همانطــورکــهمشــخصاســتهــمرشــداقتصــادیوهــمافزایــش
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ــت ــشجمعی ــاافزای ــدام ــتمیانجام ــیدول ــدازهواقع ــدنان ــزرگش ــهب ــتب ــدنف درآم
ســالمنداثــریبــرانــدازهدولــتدرایــراننــدارد.

LEGDP=1.898lGDPt+0.134 LOIt + vt

اینکــهدرآینــدهانــدازهدولــتدرایــرانتــاچهانــدازهازتغییــراتجمعیتــیاثــرخواهــد
پذیرفــتموضوعــیاســتکــهبایــدبــاتوجــهبــهعوامــلمختلــفوبرنامههــایبلندمــدت
اقتصــادیدرحــوزهرفــاهوتأمیــناجتماعــیبــهآنپاســخگفــت.امــامیتــوانبــابررســی
وضعیــتفعلــیجامعــهازمنظــرســالمت،اشــتغالونظــامبازنشســتگیبرخــیازعوامــل
ــتدراقتصــادرا ــدازهدول ــالآنان ــهدنب ــیوب ــرسیاســتگذاریاجتماع ــذارب ــماثرگ مه

شناســاییکــرد:
بهداشــت و ســالمت:محاســباتانجــامشــدهدرایــنپژوهــشنشــاندادســالمندیباعــث

ــادر ــت.ام ــدهاس ــورهایOECDش ــتدرکش ــتدربهداش ــارجدول ــهممخ ــشس افزای
ــرای ــهســهممخــارجبهداشــتدربودجــهب ــوطب ــلاینکــهدادههــایمرب ــهدلی ــرانب ای
دورهکوتاهــیدردســتاســت،امــکانبــرآوردســری-زمانیایــناثــربــامحدودیتهــای
تکنیکــیمواجــهاســت.بــاایــنحــالهمانطــورکــهتأکیــدشــدایــنمخــارجبــهوضعیــت
ــنمخــارج ــنای ــتدرتأمی ــانوســهمدول ســالمتســالمندان،مخــارجبهداشــتودرم
بســتگیدارد.شــاخصهایســالمتوتغذیــهدرحــالحاضــرازجملــهشــاخصهاییاســت
ــال ــدهاســتفادهشــود.بهطــورمث ــیمخــارجســالمتدرآین ــرایپیشبین ــدب کــهمیتوان
دادههــایبانــکمرکــزیازبودجــهخانــوارنشــانمیدهــدمیــزاناســتفادهخانــوارایرانــی
ازتمــاماقــالمغذایــیاساســیطــیدهــهگذشــتهکاهــشیافتــهاســتکــهاثــرمســتقیم

ایــنکاهــشبــرســالمتنســلآینــدهقابــلبررســیاســت.
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جدول 5 - تغییرات در اقالم غذایی مصرفی خانوار در دهه گذشته )واحد: کیلو(

لبنیاتشیرانواع ماهیگوشت پرندگانگوشت داممیزان مصرف
649119215114سال85
40901113158سال94

منبع:گزارشبررسیبودجهخانواربانکمرکزی1395

سیاســتهایحــوزهســالمتوســهممخــارجدولــتازکلمخــارجســالمتنیــزاثــر
مســتقیمبــرانــدازهدولــتدرآینــدهخواهــدداشــت.بــراســاسآمــاربانــکجهانــیدرســال
2015معــادل17.5درصــدازمخــارجدولــتدرایــرانصــرفمخــارجســالمتشــدهاســت؛
ــک ــد)بان ــالمتراپوشــشمیده ــایس ــدازکلهزینهه ــا41درص ــمتنه ــنرق ــاای ام
جهانــی،2014(.بــهعبــارتدیگــراگرچــهســهممخــارجســالمتدربودجــهباالســت)ایــن
ــوز ــاهن ــان،2014(ام ــت()هم ــورهایعضــو18.1OECDدرصــداس ــرایکش ــهمب س
OECDــردوشخانوارهاســت)درکشــورهای ــایبهداشــتب ــنهزینهه ــیتأمی ــاراصل ب
ــان، ــد()هم ــنمیکن ــالمتراتأمی ــایس ــدازهزینهه ــت62درص ــطدول ــورمتوس بهط
2014(.درصورتــیکــهسیاســتهاینظــامرفــاهوتأمیــناجتماعــیافزایــشســهمدولــت
ــدازهدولــتوهــمترکیــب درمخــارجبهداشــتیراهدفگــذاریکنــدایــنتغییــرهــمان

مخــارجدولــترابــهنفــعمخــارجســالمتتغییــرخواهــدداد.
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 نتیجه گیری
تغییــرســاختارجمعیتــیوافزایــشنســبتجمعیــتســالمنداندرکشــورهامیتوانــداثــرات
قابــلتوجهــیبــرشــاخصهایکالناقتصــادیداشــتهباشــد.ازجملــهشــاخصهاییکــه
ــالمندیاز ــت.س ــارجآناس ــبمخ ــتوترکی ــدازۀدول ــرد،ان ــرمیپذی ــرتاثی ــنتغیی ازای
یــکطــرفباعــثافزایــشهزینههــایمربــوطبــهبهداشــت،درمــانوســالمتمیشــود
ــد ــهمیتوان ــاغلدرجامع ــالش ــرویفع ــهمنی ــشس ــلکاه ــهدلی ــرب ــرفدیگ وازط
ــوع ــهن ــاتوجــهب ــنب ــرارمیدهــد.همچنی ــرق ــتراتحــتتأثی ــیدول درآمدهــایمالیات
ــد نظــامبازنشســتگیدریــککشــورافزایــشســهمجمعیــتســالمنددرجامعــهمیتوان
عامــلافزایــشمخــارجمربــوطبــهمســتمریبازنشســتگیباشــدکــهتوســطدولــتتأمیــن
وتضمیــنمیشــود.درایــنچارچــوبهرچقــدردولــتدرجامعــهســهمبیشــتریدرتأمیــن
هزینههــایســالمتودرمــانداشــتهباشــدوحداقلــیازدرآمــدرابــرایســالمندانتضمین
کنــد،اثرگــذاریمخــارجدولــتازســالمندیجامعــهبیشــترخواهــدبــود.بــرطبــقمدلــی
کــهدرایــنپژوهــشتخمیــنزدهشــد،افزایــشنســبتجمعیــتســالمنداندرکشــورهای
ــردهوســهممخــارجبهداشــتیدرمخــارج ــرک ــترابزرگت ــدازۀدول درحــالتوســعه،ان

ــد. ــشمیده ــتراافزای دول
بــرطبــقنتایــجتخمیــنبــرایکشــورهایOECDافزایــشجمعیــتســالمندانبــر
ســهممخــارجبهداشــتدرمخــارجدولــتاثــرمعنــیدارومثبــتداشــتهاســت.بــرایــن
مبنــایــکدرصــدتغییــردرســهمجمعیــتســالمندســهممخــارجدولــتدرحوزۀبهداشــت
ــد ــردرتولی ــدتغیی ــکدرص ــنی ــد.همچنی ــشمیده ــدافزای ــزان0.045درص ــهمی راب
ناخالــصداخلــیبــهقیمــتثابــتباعــثافزایــش0.15درصــدیســهممخــارجبهداشــت
درمخــارجدولــتمیشــودکــهبــاادبیــاتنظــریایــنحــوزه)تاثیــررشــداقتصــادیبــر
ــب0.52 ــاضری ــلب ــنمخــارجدورهقب ــیداردهمچنی ــشمخــارجرفاهــی(همخوان افزای

بــرایمخــارجدورهحاضــرنیــزاثرگــذاراســت.
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همچنیــنافزایــشجمعیــتســالمندانبــرانــدازهدولــتاثــرمعنــیدارومثبــتداشــته
اســت.بــرایــنمبنــایــکدرصــدافزایــشســهمجمعیــتســالمندباعــثافزایــش0.28
ــبمخــارج ــردرترکی ــهتغیی ــباگرچ ــنترتی ــهای ــود.ب ــتمیش ــدازهدول درصــدیدران
ــت ــادرنهای ــدام ــهراپوشــشده ــربودج ــالمندیب ــراتس ــدبخشــیازاث ــتمیتوان دول
ســالمندیباعــثبزرگشــدندولــتنیــزمیشــود؛هرچنــدایــنرقــمچنــدانچشــمگیر
ــدازهتولیــد ــاتغییــردران ــدازهدولــتب ــهنشــانمیدهــدان ــرایــنمعادل نیســت.عــالوهب
ناخالــصداخلــیبــهقیمــتثابــتارتبــاطمعکــوسداردکــهبــهنوعــیتأییدکننــدهنقــش

دولــتبــهعنــوانعامــلثبــاتدراقتصــادکالناســت.
ــا ــدهام ــتکشــورهایتوســعهیافتهبهدســتآم ــننتیجــهازبررســیوضعی اگرچــهای
مطالعــاتجمعیتشناســینشــانمیدهــدکشــورهایدرحالتوســعهنیــزدرآینــدهبــاتغییــر
ســاختارجمعیــتروبــهروخواهنــدبــودوازایــنرومیتــوانانتظــارداشــتکــهایــنکشــورها
نیــزدرآینــدهبــاتغییراتــیدرحجــمونــوعمخــارجدربودجههــایعمومــیخــودمواجــه
شــوند.بــرایمثــالمطالعــهمشــفق)1395(نشــانمیدهــددردهــهاخیــررشــدجمعیــت
کشــورکاهنــدهبــودهوبــرایدوره1385تــا1390بــه1,3درصــدرســیدهاســتامــارشــد
جمعیــتســالمندان60و65ســالروبــهافزایــشبــودهاســتودرهمیــندورهبــهترتیــب
ــهم ــال1405)2026(س ــادرس ــنبرآورده ــقای ــرطب ــد.ب ــدمیرس ــه3,8و3,3درص ب

جمعیــت60ســالبــهبــاالدرایــرانبــه12درصــدمیرســد.
بــاایــنحــالمطالعــاتدربــارهایــراننشــانمیدهــدســالمندیتاکنــوناثــرمعنــیدار
بــرانــدازهدولــتنداشــتهاســت.یکــیازدالیلــیکــهســالمندیبــرانــدازهبودجــهدرایــران
ــهدرکشــورهای ــیک ــهمفهوم ــاهب ــترف ــراندول ــهدرای ــناســتک ــودهای ــذارنب اثرگ
توســعهیافتــهوجــوددارد،محقــقنشــدهاســت.مقایســهســهمدولــتدرتأمیــنمخــارج
بهداشــتدرایــرانحتــینســبتبــهمتوســطجهانــینیــزکمتــراســت.بــراســاسآمــار
بانــکجهانــیدرســال2015معــادل17.5درصــدازمخــارجدولــتدرایرانصــرفمخارج



28  /  موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

ســالمتشــدهاســت؛امــاایــنرقــمتنهــا41درصــدازکلهزینههــایســالمتراپوشــش
میدهــد.بــهعبــارتدیگــراگرچــهســهممخــارجســالمتدربودجــهباالســتامــاهنــوز
OECDــردوشخانوارهاســت)درکشــورهای ــایبهداشــتب ــنهزینهه ــیتأمی ــاراصل ب
بهطــورمتوســطدولــت62درصــدازهزینههــایســالمتراتأمیــنمیکنــدوســهمایــن

مخــارجدربودجــهدولــت18.1درصــداســت.(
ــراننیــزنشــانمیدهــدســالمندیباعــث افزایــش  پژوهشهــایانجــامشــدهدرای
ــای ــرمبن ــهب ــی)1396(ک ــهغالم ــود.مطالع ــامیش ــت در خانواره ــارج بهداش مخ

دادههــایمرکــزآمــارایــرانانجــامشــدهاســتنشــانمیدهــدیــکخانــواردارایســالمند
اگرچــهبهطــورکلــی26درصــدکمتــرازخانوارهــایبــدونســالمندهزینــهمیکنــدامــا
ســهمهزینــهبهداشــتودرمــاندرســبدآنهــاتقریبــادوبرابــرســهمهزینــهبهداشــتو

ــد. ــیاســتکــهســالمندندارن ــاندرخانوادههای درم
بهطــورکلــیاگــربخواهیــمدرمطالعــاتمربــوطبــهکشــورهایدرحالتوســعهازجملــه
ایــرانتخمیــنبهتــریازتغییــراتانــدازهدولــتدرآینــدهبهواســطهتغییــرســاختارجمعیتی
ــهوضعیــتســالمت،مخــارجدولتــیدر ــوطب داشــتهباشــیمالزماســتتفاوتهــایمرب
بهداشــت،سیســتمبازنشســتگیونظــامرفــاهوتأمیــناجتماعــیرالحــاظکنیــم.درایــران
ازیــکطــرفبــهدلیــلنقصهــایبــازارکار)بیــکاریگســترده،نــرخمشــارکتپاییــنو
ســطحپاییــندســتمزدها(امــکانپسانــدازشــخصیبــرایتأمیــندورهســالمندیانــدک
اســتوازطــرفدیگــررشــدجمعیــتســالمندفزاینــدهشــدهاســت.درچنیــنوضعیتــی
میتــوانانتظــارداشــتدرآینــدهدولــتمجبــوربــهتغییــرسیاســتهادرحــوزهســالمندیو
بهداشــتباشــدودرایــنصــورتانــدازهدولــتدراقتصــادهماننــدکشــورهایتوســعهیافته
افزایــشیابــدوترکیــبمخــارجبودجــهبــهســمتمخــارجبهداشــتوســالمتتغییــرکند.
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