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  چکیده

در مقاله حاضر تأثیر تغییر ساختار سنی جمعیت بـر مخـارج تـأمین اجتمـاعی دولـت بررسـی مـی شـود. در         

تـا فصـل    1367شـده در بـازه زمـانی فصـل اول سـال       هاي اشاره راستاي نیل به این هدف، با استفاده از داده

دهـد متغیرهـاي تولیـد     شود. نتایج حاصل از برآورد نشان مـی  دنظر برآورد می، رابطه مور1392چهارم سال 

ناخالص داخلی، کل درآمدهاي دولت و ساختار سنی جمعیت، تأثیر مثبـت و معنـاداري بـر مخـارج تـأمین      

یابـد. اطالعـات    ها مخـارج دولـت افـزایش مـی     که با افزایش تعداد بازنشسته طوري اجتماعی دولت دارد؛ به

بینـی الگـو    اساس آن قدرت پـیش  نشده است تا بتوان بر در برآورد اولیه رابطه استفاده  1393ه سال مربوط ب

شـده معـادل    بینـی  را خارج از محدوده برآورد محک زد. درنهایـت مخـارج تـأمین اجتمـاعی دولـت پـیش      

ل حـاکی از  میلیـارد ریـا   5/312206میلیارد ریال محاسبه شد کـه بـا مقایسـه مقـدار واقعـی آن،       4/312200

  بینی خوب الگو بوده است. پیش

، تأمین اجتمـاعی ، ساختار سنی جمعیت، ي ترکیبی با تواتر متفاوت، میداسها دادهالگوي گان کلیدي: واژ

  تولید ناخالص داخلی.

  .JEL: C53، E27، J10 ،E22 ،F14ي بند طبقه
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 مقدمه -1
اقتصادي،پیامدهايوهاداللتکهیافتبتواناجتماعیعلومدرراموضوعیکمترشاید

وسـازي مفهـوم سـنی سـاختار انتقالفرایندباشد. گذار جمعیتی باجمعیتی را داشتهواجتماعی
ایجادشـده  جمعیتموجتمرکز باسنیساختارانتقالفرایند).2006، 1شود (کالدولمیتشریح

واردجمعیتی،موجاینورودوزمانگذرباآغاز، وکودکانسنیگروهدرجمعیتیانتقالاز
رسد.میسالمندي وبازنشستگیسنبهدرنهایتوشودمیفعالیتوکار وکسبسن

).2006 2،دارد (آدیتومـو زیادياجتماعی و اقتصاديهايداللتجمعیتسنیساختار
تفریحـی وآموزشـی منـابع برفشارشاهدکودکیمرحلهدرسنیبا ساختارجمعیتیک
فعـال سنی جمعیتبا ساختارجمعیتیکاقتصاديواجتماعیهايداللتاست. ازخود
یکدرنهایتوکرداشارهآنخاصپیامدهايوبیکاريواشتغالهايچالشبهتوانمی

دارد.راخـود خـاص اجتمـاعی واقتصاديهايداللتنیزسنی سالمندساختارباجمعیت
 وبهداشـتی، درمـان  خـدمات ارائـه هايسیستمفشار مضاعفی بهسالمندافرادافزایش شمار

 کند.واردجامعهیکاجتماعیتأمیننظاموپزشکی
دوازاقتصـادي شناسـان سنی، جمعیتساختارانتقالاقتصاديهايداللتمطالعهبراي

افـزایش ازاول،جمعیتـی ). سـود 2007 4و همکـاران، برند (بلوممینام3جمعیتیسودنوع
جمعیـت شـود. انبـوه  حاصل میسالمندوکودكجمعیتبهاقتصاديفعالسهم جمعیت

چنـدین مصرف (رشد اقتصادي) بـراي سرانهتولید وسرانهافزایشسببفعالیتسنیندر
ورود موجوجمعیتسنافزایشباوگذراستايپدیدهگردد. سود جمعیتی اولمیدهه

شـود.  مـی متوقـف سود جمعیتیاینازحاصلاقتصاديرشدبازنشستگیسنینبهجمعیتی
اولسودپایانازپسوسالمنديمرحلهبهساختار سنیانتقالادامهدوم درجمعیتیسود

تقاضا بـراي زندگی،بهامیددربهبوددلیلبهجمعیتشود. با پیر شدنحاصل میجمعیتی

1- Caldwell 
2- Adietomo
3- The Demographic Dividend
4- Bloom et al.
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 زیـاد  ثـروت  بـه  هاي بازنشستگیسال مالی تأمین منظوربه سالمند افراد رود.می باال ثروت

 دهند: توانند پاسخطریق می دو سالمندان از را ثروت به نیاز دارند. این نیاز
 سالمندان؛ درمانی بیمه بازنشستگی یا حقوق دولت، مانند هاي عمومی. برنامه1 
جمعیـت   توسـط  هاي مختلـف بخش در گذاريسرمایه و سرمایه و انباشت ازاند. پس2 

 بازنشستگی.   از قبل و فعالیت هايسال طول در سالمند
هیچ  تنهانه باشد، دولت هاي عمومیبرنامه سالمندان هايهزینه اصلی تأمین منبع اگر
فشار  سالمند جمعیت رفتن سهم باال دلیل به شود،نمی حاصل جمعیت سالمندي از سودي

 هايهزینه از عظیمی بخش کهشود. درصورتیمی وارد جامعه اقتصاد بر مضاعفی
 تأمین اقتصادي مختلف هايبخش گذاري درسرمایه و انباشت سرمایه طریق از سالمندي

 اقتصادي و توسعه رشد و استانداردهاي زندگی بهبود براي عاملی جمعیت گردد، پیري
گذرا،  ماهیتی سود جمعیتی اول با نام دارد که برخالف دوم جمعیتی سود همان است. این

کند (میسن و می مهمی کمک پایدار توسعه به کشور یک رسیدن و براي است پایدار
 هاي اقتصاديسیاست اتخاذ به دوم و اول جمعیتی سودهاي از بردن ). بهره2011، 1لی

 و مناسب مالی گذاري، بازارهايسرمایه و اندازاشتغال و کارآفرینی، پس مناسب، مانند
 است. اجتماعی مشروط تأمین کارآمد هايسیستم و مطمئن

هـا در طـول زمـان    بررسی عامل ساختار سنی جمعیت در جوامعی کـه سـاختار سـنی آن   
تغییر زیادي نکرده و هرم سنی آن جامعه به شکل استوانه است اهمیـت چنـدانی نـدارد؛ امـا     

ایران، تمـایالت جامعـه را بـه چـه      60معیتی نظیر انفجار جمعیتی دهه بررسی اینکه انفجار ج
سمت و سویی سوق خواهد داد و این امر چه تأثیري بر متغیرهاي کـالن اقتصـادي همچـون    

گـذاران  مخارج اجتماعی دولت خواهد داشت، ضروري است؛ زیـرا از ایـن طریـق سیاسـت    
هـاي آتـی   حـوه حرکـت آن را بـراي سـال    توانند نیازهاي جامعه را بشناسـند و ن اقتصادي می

هـاي مناسـب را ارائـه کننـد؛     دهـد سیاسـت  بینی کنند، همچنین با توجه به آنچه رخ میپیش
 شود.بدین ترتیب، تأثیر تغییر ساختار سنی جمعیت بر مخارج تأمین اجتماعی دولت بررسی می

  
1- Mason & Lee 
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تـأمین   در مقاله حاضر تـالش شـده اسـت اثـر تغییـر سـاختار سـنی جمعیـت بـر مخـارج          
متفـاوت   با تـواتر ي ترکیبی هادادهبینی تحوالت آن به روش الگوي یشپاجتماعی دولت و 

شود. بعد از مقدمـه، بخـش دوم بـه ادبیـات     ارزیابی شود. این مطالعه در شش بخش ارائه می
شده در این زمینه خواهد پرداخت. در بخش سـوم و چهـارم   موضوع و مرور مطالعات انجام

هـاي  رائه مبانی نظري و تصریح الگوي مورد نظر پرداخته و بخش پنجم به یافتـه ترتیب به ابه
شده بـر اسـاس اطالعـات    بینی الگوي ساختهتحقیق اختصاص دارد که شامل برآورد و پیش

پردازد.گیري میبندي و نتیجهاقتصاد ایران است و درنهایت بخش ششم به جمع

ادبیات موضوع -2
 دولتمبانی نظري مخارج  -1-2

) اقتصـاددان  1835-1917( 1شده در مورد مخارج دولت به آدلف واگنـر اولین بررسی انجام
سیاسی آلمان مربوط است. وي متوجه شد با فرایند صنعتی شدن سیستم اقتصادي و پیچیـده  

دهنده بازار، گسترش شهرنشـینی، افـزایش جمعیـت در منـاطق     شدن عملکرد عوامل تشکیل
و قــوانین تجــاري و در نتیجــه تشــکیالت اداري و قضــایی بــراي شــهري، وجــود قراردادهــا 

رسیدگی و نظارت به موارد فوق ضرورت یافتـه اسـت؛ بنـابراین دخالـت دولـت در مسـائل       
هاي دولت شده است. در تحلیل اقتصادي الزم است و همین امر موجب افزایش رشد هزینه

اسـت. در  » صـنعتی «بـه  » تیسـن «فوق علت اصلی رشد مخارج دولت، تبدیل جامعه از حالت 
شـده در بخـش صـنعت، نسـبت مشـارکت      کار اسـتخدام  این زمینه متغیرهایی مانند نیروهاي

زنان در بازار کار، رشد جمعیـت و هـرم سـنی آن و درجـه شهرنشـینی، معیارهـاي ارزیـابی
قانون واگنر هستند.

اقتصـادي تأکیـد   ) همانند واگنر بر نقش متغیر دولت در فرایند توسـعه  1969( 2ماسگریو
کـرد. بـه نظـر    داشت. او برخالف واگنر، درآمد سرانه را مالك توسعه اقتصادي قلمداد مـی 

1- Adolph Wagner
2- Masgrave 
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اي، مصـرفی و انتقـالی)   ماسگریو در مراحل توسعه اقتصادي، ترکیب مخارج دولتی (سرمایه
بندي مخارج دولتـی در سـه گـروه مخـارج     کند. او با طبقهاز نظر نوع هزینه فوق تفاوت می

گذاري و مخارج انتقالی، معتقد است نیروهـایی کـه سـبب صـنعتی     ی، مخارج سرمایهمصرف
گردند، ممکن است سبب گسترش یا تجدیـد ایـن مخـارج شـوند.     شدن یا توسعه اقتصاد می

ماسگریو تغییرات عوامل اقتصادي، دموکراسی، فنّاوري، فرهنگی، اجتماعی و سیاسـی را از  
 پیامدهاي )1976( 1دیدگاه کلی اساس کند. بربیان می عوامل مؤثر برافزایش مخارج دولتی

 قرار گرفتـه  محققان موردتوجه عمده کانال طریق دو از بودجه دولت بر جمعیتی تغییرات

 مرکزي.  دولت کانال بودجه و اجتماعی تأمین سیستم است: کانال
بین  عمومی کاالهاي که مصرف است آن اجتماعی تأمین سیستم بحث در شروع نقطه

رخ  عمـومی  کاالهـاي  مصرف حداکثر جوان و نسل پیر دو بین و نیست یکنواخت هانسل
 البتـه  )،2000 2جکسـون،  و است (کینگ پیر چشمگیر نسل براي مسئله این ویژهدهد. بهمی

 دولـت،  حمـایتی  هـاي برنامـه  برخی ممکن است سنی باالي طبقات در تعداد افراد افزایش
 سـایر  مخـارج  افـزایش  از مقـداري  محـل  ایـن  از تـا  دهـد  را کاهش مخارج آموزش مانند
 شود. جبران حمایتی هايبرنامه

 اثرگـذار بـر   هـاي تـرین کانـال  مهـم  از یکـی  کننـد می بیان )2006( 3همکاران و کاسپر

 تـأمین  نهادهـاي  از بسـیاري  هاسـت؛ زیـرا  مـالی دولـت   وضعیت تغییرات جمعیتی پایداري

 جمعیـت  سـن  کـه  زمـانی  شوند، اماتأمین مالی می پرداخت جاري نظام مبناي بر اجتماعی

 شد. خواهد آسیب روش دچار این شوند، برابر چند و بازنشستگان یابد افزایش
) بـا تمرکـز بـر روي پیامـدهاي افـزایش      2011( 4هـوري و همکـاران  در همین راسـتا اي 

هـاي بازنشسـتگی عمـومی و بیمـه     جمعیت بـر روي تـراز مـالی (شـامل سیسـتم      سنی ساختار
هـا تـا حـدي از طریـق     درمان) و پایداري بدهی بیان کردند که اگر کسري مالی این سیسـتم 

شدت عملکـرد اقتصـادي بخـش    هاي تحریفی دولت تأمین شود، تغییرات جمعیتی بهمالیات
  
1- Kelly 
2- King & Jackson 
3- Casper et al. 
4- Ihori et al. 
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دهد.خصوصی را کاهش می
دولت بیانبودجهبرجمعیتسنیافزایش ساختارفشارخصوص در)2012(1اوئرباخ

انـدازهایی پستواندمیجمعیتسنیآینده تغییراتهایی ازبینیپیشبادولتکهداردمی
کـه  راخـود، منـافعی  اجتمـاعی رفاههايبرنامهدرکند؛ یعنیآن ذخیرهبامواجههبرايرا

 هـاي مالیـات همـان ازدهـد تخصـیص کنـونی  زمـان درشاغلافرادبهاست در آیندهقرار
 .کندریزي میبرنامهوتأمینهاآنکنونی

 شده در خارجمطالعات انجام -2-2
کنـد، بررسـی   در تبیین ادبیات موضوع یکی از مـواردي کـه بـه فهـم دقیـق آن کمـک مـی       

همـین دلیـل ابتـدا بـه مطالعـات خـارجی        شده مربوط است؛ بههاي انجاممطالعات و پژوهش
 سپس به مطالعات داخلی خواهیم پرداخت.

) 1989) با استفاده از دو مدل زاد و ولدي که بـارو و بکـر (  2005و همکاران ( 2بولدرین
هاي بازنشستگی دولتی بـا کـاهش زاد و ولـد ارتبـاط     مطرح کردند نشان دادند که پرداخت

و ولـد دسترسـی بـه     ترین عامل کلیـدي مـؤثر بـر روي زاد   ها مهمبسیاري دارد. به اعتقاد آن
 سال گذشته بوده است. 70بازارهاي سرمایه در 

) پیامـدهاي تغییـر جمعیـت را بـر روي درآمـدها و مخـارج       2008(و همکـاران 3هافمن
هاي تعادلبیجمعیتی،تغییراتدهد کهها نشان مینتایج مطالعات آندولت بررسی کردند.

 .کندمیایجاددولتدجهبومختلفهايدر میان الیهراداريمعنیعمودي
مـدت و بلندمـدت پیـر    نتـایج کوتـاه   OLG) با استفاده از مـدل  ( 4گونزالز و نایپلت

شدن جمعیت (افزایش طول عمر و کاهش زاد و ولد) را بر روي رشد سرانه تحلیل کردنـد.  
جـب  ترتیب مو هاي دولتی بهگذاريدهد انباشت سرمایه و سرمایهنتایج این مطالعه نشان می

بینی مدل حاکی از آن است که رشد سرانه اقتصـادهاي  شود. پیشوري بیشتر میرشد و بهره

1- Auerbach
2- Boldrin
3- Hofmann
4- Gonzalez & Niepelt
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OECD       در واکنش به پیر شدن جمعیت حتی با افـزایش مالیـات و سـن بازنشسـتگی تسـریع
شـدن   پیراجتماعی ناشی ازتأمینهايیابد. همچنین این مطالعه افزایش ناگهانی پرداختمی

تغییراتاینغیرمستقیماز پیامدهايرادولتیهايگذاريسرمایهباآنجانشینیجمعیت و
 کند.میبیان

) در بررسی اثر پیر شدن جمعیت بر روي سیستم مالی دولت آلمان نشان 2013( 1کلوگه
دهد که با افزایش تعداد افـراد مسـن جامعـه، مخـارج بودجـه دولـت و تـأمین اجتمـاعیمی

یابد.افزایش می

شده در داخلات انجاممطالع -3-2
رشـد ودولـت انـدازه را برجمعیتسنیساختارتأثیر)،1383حکمت (کیهانیوسوري

نشـان وکننـد یمبررسیجمعیتیمتغیرهايواردکردنبا 1379-1338 اقتصادي طی دوره
راانـدازه دولـت  بلکهاست،تأثیرگذاراقتصاديرشدبرتنهانهجمعیتیمتغیرهايدهندیم

 .کندیممشخص
جمعیـت سنیساختاثربررسی«عنوان بايامقالهدر )1385محمدزاده و احمدزاده (

بـه مربـوط در معـادالت مصـرف بـه نهـایی میلنشان دادند که» بلندمدتتابع مصرفبر
تـابع مخـارج  بلندمـدت رابطـه تأییـد بـا متفـاوت، و بلندمدتدرجمعیتسنیيهاگروه

بیانگر . نتایجاستو متغیرکندنیزتعادلسمتبهتعدیلسرعتخصوصی،بخشمصرفی
در نظـر گرفتـه  همجمعیتسنیتوزیعاقتصادي،هايیاستساتخاذمنظورکه بهاین است

رشـد اقتصـادي  تسـریع آن، برايساختاردرو تحولجمعیترشدبابتوان همگامتاشود
 .کرداقدامزمینهیندر ایزي ربرنامهوکشور

اقتصـادي  رشـد بـر جمعیتسنیساختارتأثیر)، براي بررسی1388رضایی (ومهرگان
نشـان دادنـد کـه متغیرهـاي     کشـور  171ي هاداده) با استفاده از 2004-1966( يهاسالطی 

که عواملی ماننـد رشـد جمعیـت،    يطوربهجمعیتی بر رشد اقتصادي بسیار تأثیرگذار هستند؛ 
و بار تکفل سنین جوان داراي اثر منفـی و نسـبت    سال به کل جمعیت 15نسبت جمعیت زیر 

1- Kluge 
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سال و باالتر به کل جمعیت و بـار   65سال به کل جمعیت، نسبت جمعیت  64تا  15جمعیت 
تتکفل سنین پیر داراي اثر مثبت بر رشد اقتصادي است

دررفـاه اقتصـادي  بـر بـاروري تغییـرات تـأثیر مطالعـه ) بـه 1393حیـدري و اصـغري (  
،2010-1970دورهطـی  (MENA)آفریقـا شـمال وخاورمیانـه منطقـه منتخبکشورهاي

به  (PSTR)مالیم تابلوي انتقالغیرخطی رگرسیونیمدلتخمینازحاصلپرداختند. نتایج
-کمیـت تبادلشده،مطالعهکشورهايگروهدهد دریممطالعه نشان ایندرشدهگرفتهکار

 کـه کنـد مـی عمـل آنکیفیـت افـزایش برايومؤثرکار یرويننفعبهجمعیتدرکیفیت
 اثـر بـودن مثبتازموضوع. اینستکشورهاایندررفاهوتولیدرشدافزایشبهقادرخود
 دررفـاه) کننـده یـین تعيهـا شـاخص عنوانبهسالمت (وتحصیالتسطحبرجمعیتمیزان
.شودگیري مینتیجهکشورهااین

دولـت و اجتمـاعی مخـارج بـر جمعیتـی تغییـرات ) به مطالعه پیامدهاي1394یی (رضا
دهـد بخـش   یمـ ایـن مطالعـه نشـان    پردازد. نتایجیمایران اقتصاددرزندگیسیکلمخارج
بـین دروزمـان طـول درسـنی جمعیـت،  طبقـات افـزایش بانیزایراندرسالمتمخارج
مـدل یـک زااسـتفاده باگیرد. همچنینیمخود بهداريیمعنصعوديسنی، روندطبقات
دهـد یمـ بخش خصوصی نشـان یزندگسیکلجمعیتی، اجزاي مختلفمتغیرهايبرمبتنی
کوهـانی  خـاص الگـوي سـنی، طبقـات اسـاس نخست برخانوارهامصرفیمخارجاجزاي
ماننـد مخـارج، اجـزاي برخـی از هـا گـروه سـن افـزایش باگیرند، دوم؛یمخود بهشکل

 گیرند.یمروند صعودي به خودمیانگینلحاظبهبلندمدتيهامراقبتوسالمتمخارج
) به بررسی پیامدهاي تغییرات جمعیتی بر درآمد سـرانه از  1394نیکومقدم و همکاران ( 
. نتـایج بـرآورد   انـد پرداخته 1347-89مخارج دولت براي دوره  جمله ازي مختلف هاکانال

عنـوان کانـال مسـتقیم    مدل حاکی از کشش مثبت درآمد سـرانه بـه عرضـه نیـروي کـار (بـه      
. همچنین بررسـی پیامـدهاي   استاثرگذاري تغییرات ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه) 

ي غیرمسـتقیم اثرگـذاري   هـا کانـال گانـه از طریـق    3ي سـنی  هاگروهتغییر سهم جمعیت در 
، سرمایه انسانی و مخارج دولت)، حاکی از کشش مثبت درآمد سـرانه  اندازپسي هاکانال(
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سـال و بـاالتر از طریـق     65سـال و   15نسبت به افزایش سـهم جمعیـت در گـروه سـنی زیـر      
 .استي فوق هاکانال

 )MIDAS( متفاوتي ترکیبی با تواتر هادادهمبانی نظري الگوي  -3
ي ملــی، در طــول زمــان هــاحســابیــژه متغیرهـاي  وبــهبسـیاري از متغیرهــاي ســري زمــانی،  

سـنتی   روش درشـوند.  یمـ فصـلی ارائـه    صـورت بـه سـاالنه و در بهتـرین حالـت     صـورت به
بینی متغیرهـاي اقتصـادي، تمـام متغیرهـاي درگیـر در      یشپهاي زمانی براي يسرالگوسازي 

چنانچـه متغیـر وابسـته فصـلی باشـد، متغیرهـاي        مثـال رايبـ الگو لزوماً تواتر یکسانی دارنـد؛  
باید فصلی باشند. حال چنانچه در یک رابطه رگرسیونی متغیرهایی وجـود  دهنده نیز یحتوض

فصـلی یـا ماهانـه باشـند، امکـان       صـورت بهي اپارهساالنه و  صورتبهداشته باشد که برخی 
یی هـا دادهي فصلی یا ماهانه به هاادهدبرآورد ضرایب این رگرسیون وجود ندارد مگر آنکه 

ی ابداع شـده اسـت کـه    فنتازگی ساالنه تبدیل، سپس ضرایب رگرسیون برآورد شود؛ اما به
را  هـا آنو ضرایب  قراردادتوان متغیرهاي با تواتر مختلف را در یک رگرسیون کنار هم یم

ینکـه قـرار گـرفتن    برآورد کرد. ساخت الگویی بر ایـن اسـاس دو مزیـت عمـده دارد. اول ا    
کنـد  در یک رگرسیون این امکان را فراهم می تواترکممتغیرهاي پرتواتر در کنار متغیرهاي 

بینـی کنـد. دومـین حسـن     یشپـ تري یقدق صورتبهاي نزدیک یندهآتا متغیر وابسته را براي 
ت بارز این نوع الگوها آن است که وقتی اطالع جدیدي در مورد متغیرهاي پرتـواتر بـه دسـ   

یـدنظر  تجدالگـو   تـواتر کـم بینی قبلی ارائه شده بـراي متغیـر وابسـته    یشپتوان در یمآید یم
 ارائه) 1989( 1متغیرهاي با تواتر زیاد را کالین و سوجو بر اساسیه الگوسازي اولیده اکرد. 
انـد سـپس گیزلـز، سـینکو و     ) ابـداع کـرده  2004( 2تازگی گیزلز، سـانتاکالرا و والکـانو  و به
بسـط   اسـت » ي ترکیبی باتواتر متفاوتهادادهالگوي «) آن را که معروف به 2006( 3کانووال

 ).1394(بیات و نوفرستی،  دادند
  
1- Klein & Sojo 
2- Ghysels, Santa-Clara &Valkanov 
3- Ghysels, Sinko& Valkanov 
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ي ترکیبـی بـا تـواتر متفـاوت، ابتـدا بـه نحـوه نمادگـذاريهـا دادهمنظور معرفـی الگوهـاي   به
}شـود. فـرض کنیـد    یمـ متغیرهایی که در الگو تواتر متفاوتی دارند، پرداخته  }t ty  و{ }x  دو

ــا تواترهــاي متفــاوت باشــند،   ــا ب ــهســري زمــانی پای کــه يطــورب
ty  متغیــر وابســته وx متغیــر

اسـت. بـراي ایجـاد ارتبـاط تـواتر کممتغیر واحد زمان مورد استفاده براي  tدهنده است. یحتوض
کسـري از فاصـله    sکنـیم. ضـریب  یمـ اسـتفاده   s، از ضـریب 1و tبین دو متغیر با تواترهـاي  

tو  tزمانی بین  mي که اگونهبهاست؛  1 s1  کنـد متغیرهـاي سـري زمـانی     یمـ مشخص
t.انـد؛ بنـابراین   چند بار در این فاصله زمانی مشـاهده شـده   xپرتواتر  m   یجـه  نت دربـوده و

x به تعدادm  ي سري زمـانی  هادادهبار بیشتر از
ty   شـوند. نمـاد   یمـ ظـاهر( )m

tx   بـه مفهـوم
( )m
tx x  ي فصلی و ماهانه هادادهبراي  مثالعنوانبهاست؛m ت؛ یعنی در هـر فصـل،   اس 3

ي ماهانه را خواهیم داشت. در این حالـت  هادادهي فصلی و سه مشاهده از هادادهیک مشاهده از 
 بـردارد ي ماهانـه را در  هـا دادهو متغیـري کـه    تـواتر کـم دارد متغیر  راي فصلی هادادهمتغیري که 

:دهدیمرابطه بین تواترها و شیوه نمادگذاري را نشان  1. نمودار استمتغیر پرتواتر 

نمودار زمانی -1نمودار 

) رگرسیون ساده میداس را بـه دنیـاي علـم معرفـی کردنـد، ایـن       2006گیزلز، سینکو و والکانو (
:شودیمزیر تصریح  صورتبه شانیهاوقفهو xپرتواتر  دهندهحیتوضرگرسیون با توجه به متغیر 

max
/ ( )( ; )

j
j m m

t t t
j

y C w j L x u
j

(1)

براي مثال، یک رگرسیون ساده میداس براي متغیـر  
ty   ،فصـلیx     ماهانـه بـا حـداکثر

maxjپنج وقفه ( زیر است: صورتبه) 5
/ ( )( ; ) j m m

t t t
j

y C w j L x u
5

j

(2)

1- Tau
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با بسط این رابطه خواهیم داشت:
( ) ( ) ( )

t t t t ty C w x w x w x u3 3 3
3 1 1 3 5 5 3tw x tw x tw x ww x ww x w( )

t 3 www (3)
)ی دهــوزنتــابع  ; )w j  یی خــاص بــه هــاوزني بــراي اعمــال اچندجملــهمبــین یــک

ی میداس را به ترتیـب  دهوزنتوابع )2014( و همکاران. گیزلزاست xي گسترده هاوقفه
 4ی بتـا دهـ وزنو تـابع   3ی آلمـون نمـایی  دهـ وزنتابع  2ی آلمون،دهوزنتوابعی همچون تابع 

 زیر بیان کرده است: صورتبهی را دهوزنمعرفی، و فرم کلی توابع 
max

( ; ) ( ; ) ( ; )
j

j

w j j j
1

(4)

)بسته به نوع تابع  ; )j هـا وقفـه شده در رابطه باال و حداکثر تعـداد   استفاده )maxj ،(
متفاوت باشد. این  تواندیمی از تواتري به تواتر دیگر و از متغیري به متغیري دیگر دهوزنتابع 
و برداري حاوي یک تـا چنـد    هاوقفهکه به ترتیب شمارنده  و jپارامترهاي  اساس برتابع 
و  کنـد یمـ یی مثبـت ایجـاد   هـا وزنرابطه بـاال،   صورتبهی دهوزن. توابع ردیگیمشکل  است

واحـد بـودن   )، از فـرض برابـر   (یعنـی   شیهاوقفهبراي تعیین مقدار ضریب متغیر پرتواتر و 
 کنند.با این تابع استفاده می جادشدهیاي هاوزنمجموع 

max
/( ; ) ( )

j
j m

j

w j L 1 (5)

شده در میداس را تابع آلمون معرفی کـرده اسـت کـه در    استفادهی دهوزنیکی از توابع 
.یک پارامتر مشترك  صورتبه w هاوزنو  آن ضریب  ( ; )tw j  شودیمبرآورد .

زیر است: صورتبهی این رابطه دهوزنبا توجه به رابطه آلمون، تابع 
max

( ; )
j P

p
p

j p

w j j
1

p
pp 1

(6)

ي آلمـون  اچندجملـه کـه مرتبـه    pو  مقادیر متفـاوت پارامترهـاي    اساس براین تابع 

1- Eric Ghysels et al.
2- Almon lag Polynomial Specifcation
3- Normalized Exponential Almon Lag Polynomial
4- Normalized Beta Probability Density Function
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ی دهـ وزنبـا تـابع    جادشـده یاي هـا وزن 2. در نمـودار  کنـد یمـ است ضرایبی متفاوت ایجاد 
آوردن  بـه دسـت  اسـت. بـراي    شـده  دادهنمـایش   آلمون با مقـادیر متفـاوت پارامترهـاي    

تمـامی ضـرایب از    بـار کهـاي تولیدشـده) یـ   نبودن مجموع وزنبا فرض صفر ( یا  خطبیش
 دهـی وزن شود یا پیروي از ایـن خاصـیت کلـی، توابـع    طریق حداقل مربعات معمولی برآورد می

max
/( ; ) ( )

j
j m

j

w j L کلیـه   حاصـل جمـع   بـر را  آمـده  دسـت بـه هر یک از ضـرایب   1

آورند.می به دستفه متغیر پرتواتر هاي خالص را براي هر وقکنند و وزنمی میتقسضرایب 

 ي تابع آلمون با پارامترهاي مختلفهاشکل -2نمودار 

:شودیمزیر نوشته  صورتبهي زیادي دارد ریپذانعطافی آلمون نمایی که دهوزنتابع 

max

exp( )
( ; )

exp( )
j

j

j j
w j

j j

2
1 2

2
1 2

1

(7)

معکـوس بـراي    Uصـورت دهی ممکن است شکلی صعودي، نزولی یـا بـه  وزناین تابع
1چنانچهدر این تابع ها ایجاد کند. وزن ی دهـ وزندر نظر گرفته شود، فـرم تـابع    2

هـایی ثابـت و برابـر را    شود و وزنمی لیتبدگیري ساده صورت تابع میانگینآلمون نمایی به
دهی اسـتفاده کـرد و   براي وزن آن ازتوان ري که میتابع دیگکند. ها اعمال میبر همه وقفه
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    :  

max

( , ; )
( , ; )

( , ; )
j

j

jFj mw
jm F

m

1 2
1 2

1 2
1

 (8) 

    
( ) ( )( , ; )

( ) ( )

bj x x a bF
m a b

1 1

1 2
1

 (9) 

     ( )a b ( )a ( )b        .    1 2 1 
                      

   .  
               

                    
            )    2004( 

       NLS           
   .             

max
/ˆ arg min ( ( ; ) )

j
j m

t t
j

R y w j L x 2  (10) 

            ˆ          
                     .
                          )

 1394.(  
max /( ( ; ) )j j m

t tj
y w j L x 2  
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بینی با الگوي میداسپیش -1-3
ی زمـان حـال متغیـر    نـ یبشیپـ که گفته شد یکی از مزایاي الگوسازي بـه روش میـداس   چنان

نظـــر گـــرفتن بـــا در. اســـتي جدیداالنتشـــار هـــادادهوســـیله جملـــه حـــاوي وابســته بـــه 
. ( ; )k w j ،

tyشود:از رابطه زیر برآورد می
( )

/

p n m
s

t i t k t k j m t
i k j

y C y x u
1

1
1 1i

(11)

گیرد:ها مورداستفاده قرار میبینیو آنگاه رابطه زیر جهت انجام پیش
( )

/ ( )/

p n m m
s

t i t k t k j m s t s m t
i k j s m d

y C y x y u
1

1 1 1 1 1
1 1 1i

(12)

dهـا منتشـر   هـاي جدیـد بـراي آن   دادههاي پرتواتري است که دهنده تعداد دورهنشان
اسـت.   2و عبارت چهارم ناظر آینـده  1شده است. در رابطه باال عبارت سوم مربوط به گذشته

بینی مقادیر آینده متغیرهاي موردنظر اقدام کـرد و از  توان به پیشبا استفاده از این روابط می
هـاي خـود   بینـی شود براي انجام تجدیدنظر در پیشهایی که در تواترهاي باال منتشر میداده

 شده است.هاي مربوط به گذشته و آینده مشخص مکان داده  3استفاده کرد. در نمودار 

شده به دو جزء گذشته و آیندهنمودار زمانی تفکیک -3نمودار 

 تصریح الگو -4
منظور تصریح الگویی براي بررسی اثر تغییرات سـاختار سـنی جمعیـت بـر مخـارج تـأمین       به

هـاي مخـارج تـأمین    بینی روند تحوالت آن به روش میداس، از دادهاجتماعی دولت و پیش
یـت در تـواتر سـاالنه، درآمـدهاي کـل دولـت و تولیـداجتماعی دولت و ساختار سنی جمع

1- Lag
2- Lead
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رابطـه مـوردنظر    .1شـده اسـت   ناخالص داخلی به قیمـت جـاري در تـواتري فصـلی اسـتفاده     
 صورت زیر است:به

max
/ ( )

max
/ ( )

( ; )

( ; )

p q j
j m m

t j t j j t j t
j j j

j
j m m

t
j

g C g age w j L gdp

w j L y

j
65 1

1 1 1

2
1

 اند از:در این رابطه متغیرها عبارت
tg:  دولت به قیمت جاري برحسب میلیارد ریال؛ تأمین اجتماعیمخارج 
tage65 2جمعیت برحسب نفر؛ کلبهبه باال  65: نسبت جمعیت 
tgdpتولید ناخالص داخلی به قیمت جاري برحسب میلیارد ریال؛ : 
tyمیلیارد ریال. : کل درآمدهاي دولت به قیمت جاري برحسب 

) یدهوزندر رابطه فوق، تابع  ; )w j یی هـا وزني بـراي اعمـال   اچندجمله، مبین یک
j/اسـت.   xي گسترده هاوقفهخاص به  mL    نیـز عملگـر وقفـه/

/
j m

t t j mL x x  اسـت .
)بسته به نوع تابع  ; )j شده در رابطه استفاده( ; )w j  هـا وقفههمچنین حداکثر تعداد )

maxj ی از تواتري به تواتر دیگر و از متغیري به متغیر دیگر، متفاوت اسـت.  دهوزن)، تابع
و بـردار حـاوي یـک تـا      هـا وقفـه که به ترتیب شمارنده  و  jاین تابع براساس پارامترهاي 

 شود.، برآورد میاست چند پارامتر 
سري زمـانی و فصـلی هسـتند کـه      صورتبهشده در این مطالعه استفادهي آماري هاداده

  
صـورت فصـلی موجـود اسـت؛ بـه همـین       هاي درآمد کل دولت و تولید ناخالص داخلی بـه بیشترین تواتر براي داده -1

 دلیل از تواتر فصلی این متغیرها استفاده گردیده است.
ها است. چون طبـق آمارهـاي   کل جمعیت، به خاطر تأکید بر بازنشستهسال به باال به 65هاي سنی علت انتخاب گروه -2

هاي سن صـفر تـا چهـارده    بچه -1کند: ان ملل متحد و بانک جهانی معموالً جمعیت را به سه گروه سنی تقسیم میسازم
جمعیت فعال کـه در   -2شود. شود که مخارج آموزشی عمدتاً صرف این گروه میکل جمعیت. فرض میسال نسبت به

و یـا همـه    GNPه است و درنتیجـه بخـش اصـلی    سال هستند. بخش اصلی نیروي کار متعلق به این گرو 64تا  15سنین 
سـال و بیشـتر هسـتند. ایـن گـروه، قسـمت        65گروه سالخورده که در سنین -3شود. آن توسط این گروه سنی تولید می

 کنند.شود، مصرف میعمده خدمات رفاهی و بهداشتی را که توسط دولت ارائه می
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ي زمـانی بانـک مرکـزي، نماگرهـاي     هـا يسـر ي هادادهاز پایگاه  هاآني آورجمع منظوربه
از: مخـارج   انـد عبـارت  مورداسـتفاده اسـت. متغیرهـاي    شـده  استفادهاقتصادي و مرکز آمار 

سـاالنه، تولیـد ناخـالص داخلـی و کـل درآمـدهاي دولـت         صورتبهدولت  تأمین اجتماعی
 ساالنه. صورتبهفصلی، ساختار سنی جمعیت  صورتبه

 نتایج حاصل از برآورد الگو -5
پایـایی آزمـایش شـوند. نتـایج      نظر ازابتدا الزم است پیش از برآورد ضرایب الگو، متغیرها 

 .است شده دادهنشان  1در جدول  افتهیمیتعمفولر  -آزمون دیکی بر اساس آمدهدستبه
 نتایج حاصل از پایایی متغیرهاي رابطه مخارج تأمین اجتماعی دولت -1جدول 

p بحرانی آماره نام متغیر تابع value درجه جمعی 

g6122/0- 5950/3- 9695/0 ( )I 1 
Dg1035/2- 9601/1- 0371/0 ( )I ) 

 gdp2761/2 4544/3- 0000/1 ( )I 1 
مخارج تأمین 
) Dgdp9189/4- 4544/3- 0006/0 اجتماعی دولت )I ) 

y3907/3 4563/3- 0000/1 ( )I 1 
 Dy3370/7- 4563/3- 0000/0 ( )I ) 

65age4178/11- 0810/3- 0000/0 ( )I ) 
 .: نتایج تحقیقمأخذ

اسـتفاده   Rدر محـیط   midasrي افـزار نـرم ، از بسـته  شـده مطـرح براي بـرآورد الگـوي   
 است. شده گزارش 2. نتایج حاصل از برآورد ضرایب الگو در جدول شودیم

/ ( )

/ ( )

( . ) ( . ) ( . )

. ( ;( . , . ))

. ( ;( . , . ))

t t t

j m m
t

j

j m m
t t

j

g e e g e age

w e e L gdp

w e e L y

65
11

4
8

4

1 19 5 8 219 1 2 899 6

1136 8 1 3 1 2 261 2

14 94 5 8 194 1 2 637 1

) ( ) ( )t tage)tt) ( . ) ( . )) ( ) () ( . ) ( .) ( . ) ( .) ( . ) ( .) ( ) () ( ) () ( ) () ( . ) ( .) ( ) () ( ) () ( ) () ( . ) ( .) ( . ) ( .) ( . ) ( .) ( . ) ( .

/. j /w e e L g( ;( . , . )) j m/. ))( ;( . , .( ; ( . , .; ( . , .( ; ( . , .( ; ( . , .; ( . , .

. tw e e L y( ;( . , . )) / ( )( ( )) j / ((L( ( )) j / )(
tL y)) j m/. ( ; ( . , .( ; ( . , .; ( . , .( ((( ;( . , .( ; ( . , .( ; ( . , .

 (13) 
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نتایج حاصل از برآورد ضرایب رابطه مخارج تأمین اجتماعی دولت با استفاده از بسته  -2 جدول
 midasr يافزارنرم

سطح 
)Pr معناداري )t  آمارهt ضریب انحراف معیار  

0504/0 105/2- 04+e843/4 019+e05/1- رض از مبدأع 
**0064/0 104/3 01-e648/2 01-e219/8 g 

053927/0071/206+e400/106+e899/2
65age

0634/0 986/1- 02-e052/5 01-e003/1- gdp1

*0397/0 227/2 02-e015/1 02-e261/2 gdp2

***0003/0 424/4 01-e852/1 01-e194/8 y 1

**0017/0 710/3- 02-e108/7 01-e637/2- y 2

singnif.codes:                     “***” “**”        “*”           “.”

D.WR 2

/ ( / )Shapiro Wilknormalitytest p0 9665 0 5817  
/ ( / )hAh p4 7018 0 263  

 .: نتایج تحقیقمأخذ
دولـت بـه یـک وقفـه سـاالنه       شده فوق، متغیر مخارج تـأمین اجتمـاعی  یحتصردر رابطه 

کـل جمعیـت، بـه هشـت     باال بـه سال به  65خودش و یک وقفه ساالنه از متغیر ساختار سنی 
وقفه از متغیر توضیحی تولید ناخالص داخلی، همچنین پنج وقفـه از متغیـر کـل درآمـدهاي     

کـل  سـال بـه بـاال بـه     65دولت وابسته است. با توجه به تـأثیر مثبـت سـاختار سـنی جمعیـت      
 د.شوها، سبب افزایش مخارج دولت میتوان بیان کرد افزایش تعداد بازنشستهجمعیت می

R=976/0گفتنی است ضریب تعیین الگو معادل  بـرآورد شـده کـه حـاکی از قـدرت       2
اسـت    26/0برابـر   hAhtestی بسیار باالي الگوست. کمیت آماره آزمـون  دهندگحیتوض

، از نظـر آمـاري   شدهحیتصربه ضرایب الگوي میداس  شدهلیتحمقیدهاي  دهدیمکه نشان 
-هستند و کفایت الزم را دارند. با توجـه بـه کمیـت آمـاره آزمـون دوربـین       داریمعنکامالً 

ویلک، جمالت اخالل الگو همبستگی پیـاپی ندارنـد    -واتسون و آزمون نرمال بودن شاپیرو
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 و داراي توزیع نرمال هستند.

 ینیبشیپ -1-5
تـا   1367هـاي فصـل اول   با اسـتفاده از داده شده مخارج تأمین اجتماعی دولت رابطه تصریح
بینی بـرون  اولین پیش 17اساس رابطه برآورد شده  برآورد شده است. بر 1392فصل چهارم 

به شـرح   1392هاي فصلی موجود تا انتهاي فصل آخر سال ، با داده1393اي براي سال نمونه
 زیر صورت گرفته است.

,
ˆ

t MIDASg 1 3 98739873 مقدار پیشبینیشده
.tg 1 3122 6 5.6 5. مقدار مخارج تأمین اجتماعی محقق شده سال 1393 (نسبت به سال 1392)

 شده است.بینی نمایش دادهدر زیر نحوه انجام این پیش
( ,

( , , ( , ), ( , ))

g forecast equation newdata

list g NA age NA gdp c NA y c NA

g fofo

65 4 4

 

 1393براي سال  دولتمخارج تأمین اجتماعی  رابطهشده با سازيشبیه وشده مقادیرمحقق -4 نمودار

 مقـادیر واقعـی   انگریـ بو خطوط مشـکی   شدهيسازهیشبمقادیر  انگریبخاکستري  خطوط
Rاست که تصدیقی بر  اکنون باالتر از سطح انتظار در روابط تصریح و برآوردشده است.  2
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اي دوم، سـوم  هسپس از فصل 1393تا فصل اول  1367هاي فصلی از فصل اول سال از داده
بینی مخـارج تـأمین اجتمـاعی دولـت بـراي      و چهارم استفاده خواهیم کرد و نتایج براي پیش

 به شرح زیر است: 1393سال 
 ینیبشیپنتایج حاصل از  -3 جدول

 بینی شدهمقادیر پیش مقادیر واقعی 1393بینی مخارج تأمین اجتماعی سال پیش
 3/311903 5/312206 با استفاده از آمار فصل بهار

 2/311928 5/312206 هاي بهار و تابستانبا استفاده از آمار فصل
 5/312135 5/312206 بهار، تابستان و پاییز هايبا استفاده از آمار فصل

 4/312200 5/312206 هاي بهار، تابستان، پاییز و زمستانبا استفاده از آمار فصل

 .مأخذ: نتایج تحقیق
تا  1367ي مربوط در بازه زمانی فصل اول سال هادادهشده فوق، به کمک یحتصررابطه 

برآورد شـده سـپس بـا اسـتفاده از بـرآورد رابطـه، اقـدام بـه انجـام           1392فصل چهارم سال 
گردیده است. اطالعات مربوط به سال  1393بینی مخارج بازنشستگی دولت براي سال یشپ

بینـی  یشپـ آن قـدرت   بـر اسـاس  بردي نداشت تا بتوان ، کار13در برآورد اولیه رابطه  1393
یـت مخـارج تـأمین اجتمـاعی دولـت      درنهاالگو را خـارج از محـدوده بـرآورد محـک زد.     

میلیارد ریال محاسبه شـد کـه بـا مقایسـه مقـدار واقعـی آن،        4/312200شده معادل بینییشپ
مشـاهده   که يطورانهمبینی خوب الگو بوده است. یشپمیلیارد ریال حاکی از  5/312206
در رابطـه، مقـدار    کاررفتـه بـه ي فصل چهارم متغیرهـاي فصـلی   هاداده واردکردنشود با یم
 شود.یمبه مقدار واقعی خیلی نزدیک  بینییشپ

 گیرينتیجه -6
ی شـد. بـدین   بررسـ  دولـت  مخارج تأمین اجتمـاعی  بر جمعیتی تغییرات تأثیر مقاله، این در

، تــابع 2004گیزلــز، ســانتاکالرا و الکــانو در ســال  شــدهمطــرحمنظــور بــا اســتفاده از روش 
بینـی مخـارج تـأمین اجتمـاعی دولـت پرداختـه شـد. در رابطـه         یشپـ بـرآورد و بـه    موردنظر

شده براي مخارج تأمین اجتماعی دولت متغیر مخارج تأمین اجتماعی دولت به وقفـه  یحتصر
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کـل جمعیـت، بـه هشـت     سال به باال به 65ساالنه خودش و وقفه ساالنه از متغیر ساختار سنی 
وقفه از متغیر توضیحی تولید ناخالص داخلی و پـنج وقفـه از متغیـر درآمـدهاي کـل دولـت       

کـل جمعیـت   سـال بـه بـاال بـه     65وابسته است. با توجه به تأثیر مثبت ساختار سـنی جمعیـت   
یابـد؛  یش مـی هـا، مخـارج دولـت نیـز افـزا     توان بیان کرد که با افـزایش تعـداد بازنشسـته   می
بسـیار   عامل سن افزایش که شد روشن نکته بررسی استنتاجی این اساس بر دیگر،عبارتبه

 مقاطع اساس، در بین این است. بر دولت مخارج ترکیب در مرتبط اجزاي در روند مهمی

 را دارند. مخارج تأمین اجتماعی دولت از بیشتري سهم ترمسن هايسنی، گروه
دهد تا متغیرهایی با تواتر زمانی مختلف، یمدر مقاله به ما امکان  هشدگرفته کاربهروش 

مثًال فصلی، ماهانه و ساالنه را در کنـار هـم در یـک معادلـه رگرسـیونی قـرار دهـیم. حسـن         
در ایـن اسـت    تواترکمدهنده با تواتر زیاد براي توضیح متغیر وابسته یحتوضوجود متغیرهاي 

بینـی  یشپـ تـوان در مقـدار   یمـ ي جدیدي براي متغیرهاي پرتـواتر  هادادهانتشار  محضبهکه 
پردازد در مقایسـه  یم هادادهیدنظر کرد. این روش که به استخراج وزنی تجد تواترکممتغیر 

بینـی مخـارج تـأمین اجتمـاعی دولـت ارجحیـت دارد؛       یشپگیري ساده در یانگینمبا روش 
پـردازد،  یمـ  هـا دادهیانـه وزنـی   جوصـرفه ج یر کـه بـه اسـتخرا   پـذ انعطافبنابراین این روش 

 تواند روشی کاربردي در مطالعات آتی باشد.یم
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