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چکیده
در بررسی عوامل مؤثر بر مخارج مصرفی دولت ،یکی از عوامل مهم و اثرگذار که کمتر به آن پرداخته شده،
"ساختار سنی جمعیت" بوده و در این مطالعه ،به بررسی اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر مخارج مصرفی
دولت با استفاده از روش الگوي داده هاي ترکیبی با تواتر متفاوت (میداس) 4پرداخته شده است .نتایج حاصل
از برآورد نشان می دهد که ساختار سنی جمعیت ،تأثیر مثبت و معنادار بر مخارج مصرفی دولت دارد .سپس
مخارج مصرفی دولت براي سال  3131پیش بینی شده است .اطالعات مربوط به سال  3131در برآورد اولیه
رابطه ،استفاده نشده تا بتوان براساس آن ،قدرت پیش بینی الگو را خارج از محدوده برآورد محک زد .در نهایت،
مخارج مصرفی پیشبینی شده معادل  3414343میلیارد ریال محاسبه گردید که در مقایسه با مقدار واقعی
آن (معادل  3418131میلیارد ریال) ،حاکی از پیش بینی خوب الگو است.
واژگان کلیدي :الگوي داده هاي ترکیبی با تواتر متفاوت ،میداس ،ساختار سنی جمعیت ،مخارج
مصرفی دولت
طبقه بندي F14, I38, J10, E27, C53 :JEL

 .3دانشیار گروه علوم اقتصادي دانشگاه شهید بهشتی
 .2استادیار گروه علوم اقتصادي دانشگاه شهید بهشتی
 .1کارشناس ارشد علوم اقتصادي دانشگاه شهید بهشتی
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پيش بيني تحوالت آن به روش الگوي داده هاي ترکيبي با تواتر متفاوت
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بررسی رابطه بین تغییرات توزیع سنی جمعیت و متغیرهاي اقتصاد کالن ،مقوله اي است که در
سال هاي اخیر توجه زیادي را به خود جلب کرده ،و جریان مخارج ،به طور واضح با اندازه جمعیت و
ساختار سنی آن مرتبط است .بخش عمده مخارج دولت شامل مخارج آموزشی ،بهداشتی ،رفاهی،
دفاعی و خدمات اقتصادي هستند که بخش زیادي از این مخارج ،در ارتباط مستقیم با ساختار سنی
جمعیت می باشد .مثالً هنگامی که سهم باالیی از جمعیت در سنین کودکی قرار دارند،
سرمایه گذاري هاي زیادي در زمینه هاي آموزش و پرورش و نیز بهداشت مورد نیاز خواهد بود که
براي تأمین این منابع ،گاهی دولت ها مجبور می شوند که منبع را از بخش هاي دیگر (مانند ساخت
کارخانه ها ،ایجاد زیربناها و زیر ساخت هاي اقتصادي ،سرمایه گذاري در تحقیق و توسعه و  )...به این
بخش ها منتقل کنند .همچنین در وضعیتی که سهم سالمندان و بازنشستگان در کل جمعیت افزایش
می یابد ،سرمایه گذاري زیادي در زمینه سیستم هاي حمایتی سالمندان مانند تأمین اجتماعی و نیز
مراقبت هاي بهداشتی -درمانی مرتبط با سالمندان مورد نیاز خواهد بود (سوري و کیهانی حکمت.)3182 ،
همچنین بررسی عامل ساختار سنی جمعیت در جوامعی که ساختار سنی آنها در طول زمان
تغییر زیادي نکرده و هرم سنی آن جامعه به شکل استوانه است ،اهمیت چندانی ندارد؛ ولی بررسی
اینکه یک انفجار جمعیتی نظیر انفجار جمعیتی دهه  3113ایران ،تمایالت جامعه را به چه سمت و
سویی سوق خواهد داد ،و این امر چه تأثیري بر متغیرهاي کالن اقتصادي همچون مخارج مصرفی
دولت خواهد داشت ،ضروري است تا از این طریق ،سیاست گذاران اقتصادي بتوانند نیازهاي جامعه
را بشناسند و نحوه حرکت آن را براي سال هاي آتی پیشبینی کنند و با توجه به آنچه رخ خواهد
داد ،سیاست هاي مناسب را ارائه کنند .بدین ترتیب ،تأثیر تغییر ساختار سنی جمعیت بر مخارج
مصرفی دولت مورد بررسی قرار می گیرد و فرض می شود که تغییر ساختار سنی جمعیت ،به مخارج
مصرفی دولت منجر می شود.
آمارهاي سازمان ملل متحد و بانک جهانی معموالً جمعیت را به سه گروه سنی تقسیم می کند:
 -3کودکان سن صفر تا چهارده سال نسبت به کل جمعیت ،که فرض می شود مخارج آموزشی
عمدتاً صرف این گروه می شود.
 -2جمعیت فعال که در سنین  31تا  14سال هستند .بخش اصلی نیروي کار متعلق به این گروه
است و در نتیجه ،بخش اصلی  GNPو یا همه آن ،توسط این گروه سنی تولید می شود.
 -1گروه سالخورده که در سنین  11سال و بیشتر هستند .این گروه قسمت عمده خدمات رفاهی
و بهداشتی را که توسط دولت ارائه می شود ،مصرف می کنند .بنابراین ،مخارج عمومی مربوط به این
خدمات ،رابطه مثبتی با اندازه این گروه سنی دارد.
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 .1مبانی نظري مخارج دولت
اولین بررسی انجام شده در مورد هزینه هاي دولت مربوط به «آدلف واگنر» 3اقتصاددان سیاسی آلمان است.
واگنر متوجه شد که با فرایند صنعتی شدن سیستم اقتصادي و پیچیده شدن عملکرد عوامل
تشکیل دهنده بازار ،گسترش شهرنشینی ،افزایش جمعیت در مناطق شهري ،وجود قراردادها و قوانین
تجاري و در نتیجه ،تشکیالت اداري و قضایی براي رسیدگی و نظارت به موارد فوق ضرورت یافته و
لذا دخالت دولت در مسائل اقتصادي الزم آمده و همین امر موجب افزایش رشد هزینه هاي دولت
شده است.
در تحلیل فوق ،علت اصلی رشد مخارج دولت ،تبدیل جامعه از حالت «سنتی» به «صنعتی» است.
در این زمینه ،متغیرهایی مانند نیروهاي کار استخدام شده در بخش صنعت ،نسبت مشارکت زنان در
بازار کار ،رشد جمعیت و هرم سنی آن و درجه شهرنشینی ،معیارهاي ارزیابی قانون واگنر هستند .به
عبارت دیگر ،براساس تجزیه و تحلیل فوق ،رابطه بین مخارج دولت و متغیرهاي فوق مثبت هستند.
از نظر واگنر ،خدماتی مانند تعلیم و تربیت ،فرهنگ و بهداشت و رفاه از "کشش درآمدي" باالیی
برخوردار است .با رشد درآمد سرانه در اقتصاد ،اندازه نسبی بخش عمومی نیز افزایش می یابد و به
عبارت دیگر ،با افزایش تولید ناخالص ملی ،مخارج عمومی مربوط به این خدمات به نسبت بیشتري
افزایش یافته که وي این موضوع را در چند کشور اروپایی ،آمریکایی و ژاپن بررسی کرده است.
ماسگریو ( )Musgrave, 1969همانند واگنر بر نقش متغیر دولت در فرایند توسعه اقتصادي
تأکید داشت .او بر خالف واگنر ،درآمد سرانه را مالک توسعه اقتصادي قلمداد می کرد .به نظر ماسگریو،
در مراحل توسعه اقتصادي ،ترکیب مخارج دولتی (سرمایه اي ،مصرفی و انتقالی) ،از نظر نوع هزینه
فوق تفاوت می کند .او با طبقه بندي مخارج دولتی در سه گروه مخارج مصرفی ،مخارج سرمایه گذاري
و مخارج انتقالی ،معتقد است نیروهایی که باعث صنعتی شدن یا توسعه اقتصاد می گردند ،ممکن

(1. Adolph Wagner )1835-1917
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در این مقاله ،کوشش شده است تا اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر مخارج مصرفی دولت و
پیش بینی تحوالت آن به روش میداس ارزیابی شود .در ادامه  ،در بخش دوم ،مبانی نظري مخارج
دولت ارائه شده است .بخش سوم ،به پیشینه تحقیق و بخش چهارم ،به روش تحقیق می پردازد .در
بخش پنجم ،تصریح و برآورد ضرایب الگو ،در بخش ششم ،نتایج حاصل از برآورد الگو و در بخش
هفتم ،نتایج پیش بینی بیان شده است .در نهایت ،این مقاله با نتیجه گیري در بخش هشتم ،پایان
می یابد.
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است باعث گسترش یا تجدید این مخارج شوند .ماسگریو تغییرات عوامل اقتصادي ،دموکراسی،
تکنولوژي ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی را از عوامل مؤثر بر افزایش هزینه هاي دولتی بیان می کند.
نظریه پیکاک و وایزمن ( )Peacock & Wiseman, 1961به "نظریه چرخ دنده اي رشد مخارج
دولت" 3معروف است .در این نظریه ،فرض بر این است که شرایط بحرانی زودگذر ،باعث افزایش
مخارج دولت می شود و این مخارج در سطحی باالتر از سطح مخارج قبل از بحران باقی می ماند.
براساس نظریه بامول ( )William Baumol,1967که به الگوي اسکاندیناوي تورم معروف است،
وي آن را یک نوع بیماري تلقی می کند؛ که بهره وري در بخش دولتی به مراتب کمتر از بخش
خصوصی بوده ،در حالی که افزایش دستمزد در بخش دولتی و خصوصی ،شبیه به هم است و همین
امر باعث افزایش قیمت کاالها و خدمات دولتی می شود ،و سهم اسمی مخارج دولتی در کل تولید
ناخالص ملی افزایش می یابد.
به طور کلی ،مشخصه هاي جمعیتی و به طور خاص ،ساختار سنی جمعیت ،اثر بسیار مهمی بر
مخارج دولت دارد .لوسکی و بالت ( ،)Luski & Weinblatt, 1998فیلیپ کینگ و همکاران
( ،)Philip, King & Harriet Jackson, 2000به بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر مخارج مصرفی
دولت پرداخته اند .در این مطالعه ،اثرات این تغییرات جمعیتی بر متغیر اقتصادي مهم یعنی طرف
مخارج بودجه دولت مورد بررسی قرار می گیرد.
رز و همکاران ( )Rose et al., 2004معتقدند تحول اساسی در انتقال جمعیتی زمانی شکل
می گیرد که میزان موالید و به دنبال آن ،مرگ ومیر در جامعه با کاهش روبه رو گردد؛ و این تحول،
خود را با دگرگونی در ساختار سنی جمعیت بروز می دهد که از آن ،به عنوان پنجره جمعیتی یاد
می شود .در واقع پنجره جمعیتی ،زمانی که میزان باروري با کاهش روبه رو گردد و توزیع و ترکیب
سنی جمعیت تغییر کند ،نمود می یابد؛ بدین ترتیب ،در نتیجه کاهش میزان موالید و به دنبال آن،
کاهش مرگ ومیر و در نهایت ،گرایش ساختار جمعیت جامعه به پیري ،پیش بینی می شود که
احساس نیاز به سرمایه گذاري براي تأمین نیازهاي گروه هاي سنی جوان کمتر شود و منابع
سرمایه گذاري در جهت رشد اقتصادي و رفاه خانوارها آزاد گردد.
وان اویک کاسپر و همکاران ( )Van Ewijk Casper et al., 2006بیان می کنند یکی از
مهم ترین کانال هایی که گفته می شود تغییرات جمعیتی می تواند اثرگذار باشد ،پایداري وضعیت
مالی دولت ها است؛ چرا که بسیاري از نهادهاي تأمین اجتماعی بر مبناي نظام درآمد -هزینه متوازن
یا سیستم  PAYGتأمین مالی می شوند؛ اما زمانی که جمعیت به لحاظ سنی رو به افزایش گذاشته
و جمعیت بازنشستگان چند برابر می شود ،این روش دچار آسیب خواهد شد.
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که در آن D ،Y ، B t 1 ،  ،و  Tبه ترتیب ،عبارتند از افزایش دائمی سالیانه در مازاد بودجه به
عنوان درصدي از  ، GDPبدهی در دوره قبل ، GDP ،کسري در سال جاري و آخرین سال دوره
مورد بررسی .شایان ذکر است که عبارت فوق ،می تواند همه بدهی ها و کسري هاي بودجه یک کشور
را صرف نظر از افزایش سنی جمعیت نشان دهد .بنابراین محققان از جمله اوئرباخ ( Auerbach,
 )2012براي روشن تر کردن ارتباط این مساله با افزایش مخارج ناشی از پیري جمعیت ،کل رشد
هزینه هاي مراقبت هاي بهداشتی و صندوق هاي رفاه اجتماعی را در دوره مورد برازش از نسبت فوق
کسر می کنند .با کسر شدن این مقدار از هزینه ها مجدداً شکاف مالی بررسی می شود .تغییرات این
شکاف ،رشد دقیق این هزینه ها را نشان می دهد.
میلنا و ماریانا ( )Lopreite, Milena & Marianna Mauro, 2017به بررسی اثر مسن شدن
جمعیت در هزینه مراقبت هاي بهداشتی با استفاده از روش بیزین ور در ایتالیا ،براي سال هاي 3333
تا  2331پرداخته اند .نتایج نشان می دهد که هزینه هاي بهداشتی در ایتالیا ،به مسن شدن جمعیت
در مقایسه با امید به زندگی و سرانه تولید ناخالص داخلی ،بیشتر واکنش نشان می دهد.
 .9پیشینه تحقیق
در بررسی ادبیات هر موضوع ،یکی از مواردي که به فهم دقیق موضوع و آشنایی با آن موضوع کمک
می کند ،بررسی مطالعات و پژوهش هاي صورت گرفته قبلی مرتبط با آن است .به همین منظور ،در
اینجا به مطالعات قبلی انجام شده در خصوص بررسی اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر مخارج
مصرفی دولت و پیش بینی تحوالت آن به روش میداس پرداخته می شود.

Downloaded from ecor.modares.ac.ir at 22:37 IRST on Monday December 9th 2019

آلن اوئرباخ ( )Auerbach, 2012در خصوص فشاري که افزایش ساختار سنی جمعیت بر بودجه
دولت می تواند داشته باشد ،اینگونه بیان می کند که دولت می تواند با پیش بینی هایی که از آینده
تغییرات سنی جمعیت دارد ،پس اندازهایی را براي مواجهه با آن ،دست کم در اصول ،ذخیره کند.
یعنی در برنامه هاي رفاه اجتماعی خود ،منافعی را که در آینده قرار است به افراد شاغل در زمان
کنونی تخصیص دهد ،از همان مالیات هاي کنونی آنها تأمین و برنامه ریزي نماید .وي از شکاف مالی
براي توضیح نظري اثر تغییرات جمعیت بر بودجه دولت به شرح زیر استفاده می کند:
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 .9-7مطالعات انجام شده در خارج از کشور
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در بررسی تأثیر تغییرات جمعیتی بر مخارج دولتی ،لوسکی و بالت ( )Luski & Weinblatt, 1998با
روش حداقل مربعات معمولی (  ) OLSطی دوره زمانی  3313تا  3332بر جنبه هاي جمعیتی
مخارج اجتماعی تأکید بسیاري داشته اند .به طور کلی ،مشخصه هاي جمعیتی و به طور خاص،
ساختار سنی جمعیت ،اثر بسیار مهمی بر مخارج دولت و فشار مالی بالقوه دارد .نتایج این مطالعه
نشان می دهد که افزایش مخارج دولت -عمدتأ مخارج آموزشی -ناشی از افزایش در جمعیت کودکان
سنین  3-34بوده ،درحالی که فعاالن اقتصادي (یعنی جمعیت  )31-14کمترین فشار مالی را ایجاد
می کنند و مخارج دولت به طور نسبی پایین است و در نهایت ،افزایش نسبت جمعیت سالخورده (11
سال به باال) باعث افزایش در مخارج رفاهی و بهداشتی می شود.
بررسی ارتباط بین درآمد و مخارج در بین  31کشور صادرکننده نفت توسط پتانال و صادقی
( )Petanla & sadeghi, 2012انجام شد .این بررسی در چارچوب یک مدل پانل  V A Rبراي دوره
زمانی  2333تا  2333با استفاده از داده هاي سالیانه کشورها صورت گرفت .در این مطالعه ،از
درآمدهاي نفتی به عنوان یک متغیر جایگزین درآمدهاي دولت (زیرا درآمدهاي نفتی بیشترین حجم
درآمدهاي دولتی را در اغلب کشورهاي صادرکننده نفتی به خود اختصاص می دهد) ،استفاده
می گردد .نتایج حاصل از مطالعه آنها ،نشان دهنده وجود ارتباط علی یک سویه از درآمدهاي نفتی
به سمت مخارج دولت در کشورهاي منتخب در بلندمدت می باشد.
همچنین در بررسی ارتباط دینامیک میان درآمد و مخارج دولت در دو کشور نیجریه و غنا،
آرگبین و اینسا ( )Aregbeyen & Insah, 2013با روش حداقل مربعات معمولی پویا ( ) DOLS
در دوره زمانی  3383تا  ،2333نتیجه گرفتند که رابطه علی دو طرفه میان درآمد و مخارج دولت در
هر دو کشور نیجریه و غنا وجود دارد .عالوه بر این ،تغییر در مخارج دولت در کشور نیجریه و غنا به
ترتیب ،بر درآمد دولت تأثیر منفی و مثبت دارد.
براي الگوسازي و پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی آلمان ،مارسلینو و شوماخر (Marcellino,
 )Schumacher, 2007از روش میداس استفاده کردند .این محققان از داده هاي فصلی تولید ناخالص
داخلی در دوره زمانی فصل اول  3332الی فصل سوم  2331و از یکصد و یازده شاخص قیمت ماهانه
نظیر قیمت مواد خام ،واردات و صادرات کاال ،واردات و صادرات خدمات ،سفارشات خریدهاي داخلی
و خارجی صنعتی ،حجم پول ،شاخص بهاي خدمات مصرف کننده و شاخص بهاي کاال و خدمات
تولیدکننده طی دوره زمانی ماه اول  3332الی ماه یازدهم سال  2331استفاده کرده و نتایج پیش بینی
را ،نتایجی دقیق و مناسب ارزیابی کردند.
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 .9-1مطالعات انجام شده در داخل کشور
در بررسی تأثیر ساختار سنی جمعیت بر مخارج دولت در ایران ،سوري و کیهانی حکمت ( )3182با
روش حداقل مربعات معمولی (𝑆𝐿𝑂) طی سال هاي  3143-3118به این نتیجه رسیدند که افزایش
درآمد سرانه موجب افزایش سهم مخارج آموزشی از 𝑃𝑁𝐺 می شود؛ ولی سهم بخش هاي بهداشت
و رفاه ثابت می ماند .از طرف دیگر ،به دلیل فشار جمعیت و نیازهاي روز افزون آن ،کشش درآمدي
خدمات اجتماعی دولت ،بویژه در آموزش بیشتر از واحد است.
بررسی عوامل مؤثر بر هزینه هاي جاري دولت در ایران توسط محنت فر ( )3181با استفاده از
روش حداقل مربعات معمولی (𝑆𝐿𝑂) طی سال هاي  3143-3118انجام شده است .مهم ترین
متغیرهاي توضیحی در این مقاله ،میزان تورم ،میزان بیکاري ،تعداد دانش آموزان کشور ،جمعیت
کشور ،تولید ناخالص داخلی به قیمت جاري و واقعی ،درآمدهاي مالیاتی ،درآمدهاي نفتی ،ارزش ارز
و تعداد کارکنان دولت می باشد که نتایج حاصل از برآورد الگوهاي مختلف ،نشان می دهد که طی
دوره مورد بررسی ،اثر متغیرهاي یاد شده بر افزایش مخارج دولت مثبت و معنی دار است.
بررسی اثرات نامتقارن شوک هاي درآمد نفتی بر رفتار مخارج مصرفی دولت در ایران با استفاده
از روش 𝐻𝐶𝑅𝐴𝐺 و تکنیک هاي تابع عکس العمل آنی و تحلیل تجزیه واریانس طی دوره زمانی
 3141تا  3181توسط اسدي ( )3133انجام شده است .جهت این بررسی ،ابتدا شوک هاي درآمد
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براي پیش بینی رشد اقتصادي فصلی سنگاپور ،سو ،ژو و وانگ ()Tsui, Xu, & Zhang, 2013
از داده هاي بازه زمانی 3388 Q 3تا  2333 Q 4بازده اوراق بهادار هفتگی بازار بورس به عنوان متغیر
توضیح دهنده استفاده کرده و نتیجه حاصله ،حاکی از برتري قدرت پیش بینی الگوي میداس نسبت
به الگوهاي رگرسیونی مستقیم بر روي داده هاي پر تواتر بود.
هافمن و همکاران ( ،)Hofmann et al., 2008اثرات تغییر جمعیت را بر روي درآمدها و مخارج
دولت بررسی کردند .نتایج مطالعات آنها نشان می دهد که تغییرات جمعیتی ،عدم تعادل هاي عمودي
معنی داري را در میان الیه هاي مختلف بودجه دولت ایجاد می کند.
کالچ ( )Kluge, 2013در بررسی اثر پیر شدن جمعیت بر روي سیستم مالی دولت آلمان نشان
می دهد که با افزایش تعداد افراد مسن جامعه ،مخارج بودجه دولت افزایش می یابد.
میلنا و ماریانا ( )Lopreite & Mauro 2017به بررسی اثر مسن شدن جمعیت در هزینه
مراقبت هاي بهداشتی با استفاده از روش بیزین ور در ایتالیا ،براي سال هاي  3333تا 2331
پرداخته اند .نتایج نشان می دهد که هزینه هاي بهداشتی در ایتالیا ،به مسن شدن جمعیت در مقایسه
با امید به زندگی و سرانه تولید ناخالص داخلی بیشتر واکنش نشان می دهد.
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نفت با استفاده از روش 𝐻𝐶𝑅𝐴𝐺 محاسبه و سپس اثر شوک هاي درآمد نفت بر متغیرهاي مورد نظر
(مخارج نظامی ،امنیتی ،بهداشتی ،فرهنگی ،آموزشی) با استفاده از تکنیک هاي تابع واکنش تکانه و
تحلیل تجزیه واریانس بررسی ،و براي این منظور ،از داده هاي فصلی استفاده شده ،و نتایج حاصل از
تخمین نشان می دهد که اثر شوک هاي درآمد نفتی بر مخارج مصرفی دولت نامتقارن بوده ،همچنین
تأثیر شوک هاي درآمد نفتی بر مخارج نظامی ،بیش از مخارج اجتماعی است.
در بررسی ارتباط بین مخارج دولت و تولید ناخالص داخلی در ایران ،مهرآرا و همکاران ()3132
از مدل تصحیح خطاي برداري (𝑀𝐶𝐸𝑉) طی دوره زمانی  3143تا  3183استفاده کرده اند .نتایج
نشان می دهد که رابطه بلندمدتی بین این متغیرها وجود دارد .آزمون علیت گرنجر هم نشان می دهد
جهت علیت از سمت تولید ناخالص داخلی به سمت مخارج دولت وجود دارد.
براي تعیین تأثیر درآمدهاي نفتی بر مخارج دولت در ایران ،کمیجانی و نظري ( )3134از روش
الگوي خودرگرسیونی با وقفه هاي توزیعی (𝐿𝐷𝑅𝐴) طی دوره  3111تا  3133استفاده کرده اند.
نتایج نشان داد که اثر درآمدهاي نفتی ،هم در کوتاه مدت و هم ،در بلندمدت تأثیر مثبت و معنی داري
بر مخارج دولت (کل ،مصرفی و عمرانی) دارد.
در بررسی " اثر به کارگیري الگوي داده هاي ترکیبی با تواتر متفاوت در پیش بینی نرخ رشد
اقتصادي" ،بیات ( )3134از روش میداس طی دوره  3114تا  3131ااستفاده کرده است .در این
مطالعه ،پژوهشگر با استفاده از روشی که توسط گیزلز ،سانتاکالرا و والکانو در سال  2334ابداع شده،
به پیش بینی رشد اقتصادي به صورت فصلی پرداخته است .مقایسه پیش بینی هاي ارائه شده توسط
الگوي برآورد شده در این مطالعه براي رشد تولید ناخالص داخلی با داده هاي واقعی فصل هایی که
در برآورد اولیه الگو مورد استفاده قرار نگرفته اند ،حاکی از قدرت پیش بینی خوب الگو است .این
الگو ،نرخ رشد اقتصادي فصل پاییز سال  3131را در برآورد اولیه  %3/8و سپس با اطالع از کاهش
قیمت نفت در ماه هاي نیمه دوم سال  3131نهایتاً پس از تجدید نظر معادل 3/1درصد پیش بینی
کرده ،که این نرخ براي زمستان سال  3131به میزان  -%2/4پیش بینی شده است .بدین ترتیب،
نتایج پیش بینی نشان داد که اقتصاد ایران در سال  3131از رشدي معادل  %3/3نسبت به سال
 3132برخوردار است.
در مطالعه اي که اثر قیمت انرژي بر قیمت غالت با استفاده از الگوهاي رگرسیونی با داده هاي
مختلط در دوره زمانی  3113تا  3184توسط صیادي و مقدسی ( )3134انجام شده است ،نتابج نشان
داد که الگوهاي با داده هاي مختلط (  ) MIDA Sبرآورد شده به روش  ARDLتعمیم یافته براي
پیش بینی قیمت غالت ،به طور معنی داري دقت پیش بینی را نسبت به الگوي با داده هاي تطبیق
یافته بهبود می بخشد.
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 .4روش تحقیق
 .4-7مبانی نظري الگوي داده هاي ترکیبی با تواترهاي متفاوت

(7

) MIDAS

ایده اولیه الگوسازي براساس متغیرهاي با تواتر زیاد توسط کالین و سوجو ( )Sojo & Klein, 1989ارائه
شده است و اخیر ًا توسط گیزلز ،سانتاکالرا و والکانو ( )Ghysels; Santa-Clara & Valkanov, 2004ابداع
و سپس توسط گیزلز ،سینکو و والکانو ( )Ghysels; Sinko & Valkanov, 2006بسط داده شده است
که معروف به «الگوي داده هاي ترکیبی باتواتر متفاوت» یا میداس می باشد.
براي معرفی این الگو ،ابتدا نحوه نمادگذاري متغیرهایی که در الگو از تواتر متفاوتی برخوردارند،
پرداخته می شود .فرض کنید  { yt }tو  { x }دو سري زمانی پایا با تواترهاي متفاوت باشند،
به طوري که  ytمتغیر وابسته و  xمتغیر توضیح دهنده است t .واحد زمان مورد استفاده براي
متغیر کم تواتر است .براي ایجاد ارتباط بین دو متغیر با تواترهاي  tو  ،2 از ضریب  sاستفاده
 m  1مشخص

می کنیم .ضریب  sکسري از فاصله زمانی بین  tو  t  1است به گونه اي که
s
می کند که متغیرهاي سري زمانی پر تواتر  xچند بار در این فاصله زمانی مورد مشاهده واقع شده

است .بنابراین t   .m ،بوده و در نتیجه x ،به تعداد  mبار بیشتر از داده هاي سري زمانی yt

ظاهر می شوند .نماد )  xt( mبه مفهوم )  x  xt( mاست .به عنوان مثال ،براي داده هاي فصلی و
ماهانه m  3 ،است و این به این معنا است که در هر فصل ،یک مشاهده از داده هاي فصلی و سه
مشاهده از داده هاي ماهانه را خواهیم داشت .متغیري که داده هاي فصلی را دارا است متغیر کم تواتر
و متغیري که داده هاي ماهانه را در بر دارد ،متغیر پر تواتر می باشد .نمودار  3رابطه بین تواترها را
بیان می کند و شیوه نمادگذاري را نشان می دهد:

1. Mixed frequency Data Sampling
2. Tau
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از آنجا که تاکنون اثر تغییر ساختار سنی جمعیت در مخارج مصرفی دولت به روش میداس در
ایران مورد مطالعه قرار نگرفته است ،لذا این مقاله بر آن است تا تغییر ساختار سنی جمعیت و مخارج
دولت را در کنار تحوالت به وجود آمده و تأثیرگذار بر مخارج مصرفی دولت ،مورد بررسی قرار دهد.
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در نمودار  3تفاوت در تواترهاي نمونه گیري را می توان مالحظه نمود t .زمان مربوط به متغیر
کم تواتر (مثال ساالنه) و  زمان مربوط به متغیر پر تواتر (مثالً فصلی) است .در نمودار  ،3قسمت
کم رنگ نمودار ،مربوط به داده هاي جدید و تازه به دست آمده در زمانی بعد از زمان  tمی باشد و
داده هاي قسمت پررنگ نمودار ،داده هاي موجود تا زمان  tاست.
گیزلز ،سینکو و والکانو ( )Ghysels; Santa-Clara, and Valkanov, 2004رگرسیون ساده
میداس را به دنیاي علم معرفی نمودند .یک رگرسیون ساده میداس با توجه به متغیر توضیح دهنده
پر تواتر  xو وقفه ها صریحاً به صورت زیر تصریح می شود:
()3

xt( m )  ut

j
m

j max

 w( j; ).L
j 0

yt  C0  

تابع وزن دهی )  ، w( j;مبین یک چند جمله اي براي اعمال وزن هایی خاص به وقفه هاي
گسترده  xمی باشد .گیزلز ( )Ghysels et al., 2014توابع وزن دهی میداس را به ترتیب ،توابعی
همچون تابع وزن دهی آلمون ،3تابع وزن دهی آلمون نمایی 2و تابع وزن دهی بتا 1معرفی کرده و فرم
کلی توابع وزن دهی را به صورت زیر بیان نموده است:
)  ( j;
()2
w( j; )  j max
)   ( j;
j 1

بسته به نوع تابع )   ( j;مورد استفاده در رابطه باال و همچنین حداکثر تعداد وقفه ها
(  ،) j maxتابع وزن دهی از تواتري به تواتر دیگر و از متغیري به متغیري دیگر ،می تواند متفاوت
باشد .این تابع براساس پارامترهاي  jو  که به ترتیب ،شمارنده وقفه ها و برداري حاوي یک تا
1. Almon Lag Polynomial Specifcation
2. Normalized Exponential Almon Lag Polynomial
3. Normalized Beta Probability Density Function
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نمودار  .7نمودار زمانی
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j max

 w( j; ).L j m ( )  1

()1

j 0

یکی از توابع وزن دهی مورد استفاده در میداس را تابع آلمون معرفی نموده که در آن ضریب 
و وزن ها  wبه صورت یک پارامتر مشترک )   .wt ( j;برآورد می شود .با توجه به رابطه آلمون،
تابع وزن دهی آلمون به صورت زیر است:
j max P

.jp

()4

p

 

 .w( j; ) 

j  0 p 1

این تابع وزن دهی براساس مقادیر متفاوت پارامترهاي  و  pکه مرتبه چندجمله اي آلمون
است ،ضرایبی متفاوت ایجاد می کند .در نمودار ( )2وزن هاي ایجاد شده توسط تابع وزن دهی آلمون
با مقادیر متفاوت پارامترهاي  نمایش داده شده است.

نمودار  .1شکل هاي تابع آلمون با پارامترهاي مختلف
تابع وزن دهی آلمون نمایی که داراي انعطاف پذیري باالیی است ،به صورت زیر نوشته می شود:
) exp(1. j   2 . j 2

()1

j max

)

2

 exp( . j   . j
2

1

w( j; ) 

j 1

این تابع وزن دهی میتواند شکلی صعودي ،نزولی یا بهصورت  Uمعکوس براي وزنها ایجاد کند.
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چند  می باشد ،شکل می گیرد .توابع وزن دهی به صورت رابطه باال ،وزن هایی غیرمنفی ایجاد
می کنند و براي تعیین مقدار ضریب متغیر پر تواتر و وقفه هایش (یعنی  ،) از فرض برابر واحد
بودن مجموع وزن هاي ایجاد شده توسط این تابع ،استفاده می نمایند.
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j
)x 1 (1  x)b 1 (a  b
()4
, 1 ; 2 ) 
m
)(a )(b
در بیان پارامتري ،میتوان الگوي میداس را یک الگوي خطی به حساب آورد .ولی با اعمال
(F

وزنهاي مربوط به وقفههاي گسترده و تحمیل یک تابع قید پارامتري به الگو ،آن را از حالت خطی
به حالتی غیرخطی تبدیل می نمایند .لذا با توجه به مطالعه گیزلز و همکاران ( Ghysels et al.,
 )2004الزم است از روش هاي برآورد غیرخطی  NLSبراي برآورد ضرایب الگوي میداس استفاده
نمود که بهصورت رابطه زیر ،مجموع مربعات جمله اخالل را حداقل کند (بیات و نوفرستی:)3134 ،
j max

()8

2

)  w( j; ).L j m x
t

j 0

ˆ  arg min   R( yt  

 .4-1پیش بینی بهوسیله الگوي میداس

با درنظر گرفتن )  yt ،  k   .w( j;از رابطه زیر برآورد میشود:
m 1

 ut

()3

m

p

n

) yt  C0    i yt 1    k x ( s

t k  j

i 1

k 1 j  0

و آنگاه رابطه زیر جهت انجام پیشبینیها مورداستفاده قرار میگیرد:
()33

 ut 1

s 1
m

sy

t 1

m



s  m  d 1

m 1


m

n

p

) yt 1  C0    i yt 1    k x ( s

t k  j

k 1 j  0

i 1

 dنشان دهنده تعداد دورههاي پرتواتري است که برایشان دادههاي جدید منتشر شده است .در
رابطه باال عبارت سوم ،مربوط به گذشته 3و عبارت چهارم ،ناظر به آینده 2میباشد .با استفاده از این
روابط میتوان اقدام به پیشبینی مقادیر آینده متغیرهاي مورد نظر کرده و از دادههایی که در تواترهاي

1. lag
2. Lead
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تابع دیگري که میتوان از آن ،جهت وزندهی استفاده نمود و به دلیل استخراج از تابع توزیع
احتمال بتا ،نام تابع وزن دهی بتا را به خود گرفته ،بهصورت زیر قابل نمایش است.
j
) F ( ,1 ; 2
j
()1
w( ,1; 2 )  j max m
j
m
) F ( ,1 ; 2

m
j 1
که در آن:

فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار) ـ سال هجدهم ـ شماره سوم ـ پايیز 7931

441

نمودار  .9نمودار زمانی تفکیک شده به دو جزء گذشته و آينده
 .5تصريح الگو و برآورد ضرايب الگو
در روش سنتی ،الگوسازي سري هاي زمانی براي پیش بینی متغیرهاي اقتصادي ،تمام متغیرهاي
درگیر در الگو لزومً از تواتر یکسانی برخوردارند ،و به عنوان مثال ،چنانچه متغیر وابسته فصلی باشد،
متغیرهاي توضیح دهنده نیز می باید فصلی باشند .حال چنانچه در یک رابطه رگرسیونی ،متغیرهایی
وجود داشته باشند که برخی به صورت ساالنه و پاره اي به صورت فصلی یا ماهانه بوده باشند ،امکان
برآورد ضرایب این رگرسیون وجود ندارد؛ مگر آنکه داده هاي فصلی و یا ماهانه را به داده هایی ساالنه
تبدیل کرده و سپس ضرایب رگرسیون را برآورد نمود .اما اخیراً تکنیکی ابداع شده است که می توان
متغیرهاي با تواتر مختلف را در یک رگرسیون قرار داد و ضرایب آنها را برآورد نمود .ساخت الگویی
بر این اساس ،از دو مزیت عمده برخوردار است .اول ،اینکه قرار گرفتن متغیرهاي پر تواتر در کنار
متغیرهاي کم تواتر در یک رگرسیون ،این امکان را فراهم می آورد تا متغیر وابسته را براي آینده اي
نزدیک ،به صورت دقیق تري پیش بینی کرد .دوم ،آنکه وقتی اطالع جدیدي در مورد متغیرهاي پر
تواتر به دست می آید ،می توان در پیش بینی قبلی ارائه شده براي متغیر وابسته کم تواتر الگو تجدید
نظر کرد .بدین منظور ،براي تصریح الگویی براي بررسی تغییر ساختار سنی جمعیت بر مخارج مصرفی
دولت و پیش بینی مخارج مصرفی دولت به روش میداس ،از داده هاي مخارج مصرفی دولت و ساختار
سنی جمعیت در تواتر ساالنه ،درآمدهاي کل دولت و تولید ناخالص داخلی به قیمت جاري در تواتري
فصلی استفاده شده ،و رابطه مورد نظر به صورت زیر است:
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باال منتشر میشوند ،براي انجام تجدید نظر در پیشبینیهاي خود استفاده نمود .در نمودار ( )1مکان
داده هاي مربوط به گذشته و آینده مشخص شده است.
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q

age65t  j
) yt( m

j
m

w( j; ).L


j 1

j 1

gdpt( m )  2

j 1

j
m

w( j; ).L

j max


j 1

 1

در این رابطه ،متغیرها عبارتاند از:
 : gtمخارج مصرفی دولت به قیمت جاري برحسب میلیارد ریال؛

age 65t

 :نسبت جمعیت  11به باال (نفر) به کل جمعیت (نفر) برحسب نفر 1به درصد است؛

 : gdptتولید ناخالص داخلی به قیمت جاري برحسب میلیارد ریال؛
 : ytدرآمدهاي کل دولت به قیمت جاري برحسب میلیارد ریال؛
داده هاي آماري مورد استفاده در این مطالعه ،به صورت سري زمانی و فصلی می باشند که به
منظور جمع آوري آنها ،از پایگاه داده هاي سري هاي زمانی بانک مرکزي ،نماگرهاي اقتصادي و مرکز
آمار استفاده شده است .متغیرهاي مورد استفاده ،مخارج مصرفی دولت به صورت ساالنه ،تولید ناخالص
داخلی و کل درآمدهاي دولت به صورت فصلی ،ساختار سنی جمعیت به صورت ساالنه می باشد.
 .6نتايج حاصل از برآورد الگو
ابتدا الزم است قبل از برآورد ضرایب الگو ،متغیرها از نظر پایایی مورد آزمون واقع شوند .نتایج به
دست آمده براساس آزمون دیکی -فولر تعمیم یافته ،در جدول  3نشان داده شده است.
جدول  .7نتايج حاصل از پايايی متغیرهاي رابطه مخارج مصرفی دولت
تابع

تابع مخارج جاري دولت

نام متغیر

آماره

بحرانی

p  value

مرتبه جمعی

g

-2/4143

-3/3112

3/3334

) (I

gdp

2/2413

-1/4144

3/3333

Dgdp

)I (1

-4/3383

-1/4144

3/3331

y

) (I

1/1334

-1/4111

3/3333

)I (1

Dy

-4/1143

-1/4111

3/3333

) (I

age65 

-33/4348

-1/3833

3/3333

) (I

مأخذ :نتایج تحقیق

 .3علت انتخاب گروه هاي سنی  11سال به باال به کل جمعیت ،به دلیل تأکید بر بازنشسته ها است.
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()33

j max

j



p

gt  C 0    j gt  j 
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g t  78450  (1.122) * g t 1  (2694000) * age65t

()32

j

) gdpt( m
yt( m )   t

m

j 4

j
m

8

 0.45049 * w(5; (1.742, 1.342,0.2157 )).L
6

  2.21905 * w( 3; (6.493 , 11.63 , 3.435)).L
j 4

جدول .1نتايج حاصل از برآورد ضرايب رابطه مخارج مصرفی دولت با استفاده از بسته
نرم افزاري midasr
siglevel

) Pr( t

.

3/313143

-2/334

***

3/333333183

8/243

3/3113

*

3/323344

2/111

33314333

2134333

***

3/3333333211

33/123

3/3111

3/442

gdp1

***

3/333333381

-4/334

3/3131

-3/142

gdp2

***

3/33333811

1/131

3/31211

3/2314

gdp3

***

3/333211

4/431

3/141

1/431

y1

***

3/3333343

-1/342

3/884

-33/11

y2

***

3/33333424

1/181

3/1314

1/411

y3

t-statistic

Std .Error

Estimate

14313

-48413
3/322

Intercept
gt

age65

tvalue

’***‘ ‘**’ 3/333𝑆𝑖𝑛𝑔𝑛𝑖𝑓. 𝑐𝑜𝑑𝑒𝑠:
D.W=2/28

‘*’ 3/33

‘.’ 3/31

=3/3388 R2 adj  0.9954

2

3/3

R

)Shapiro  Wilknormalitytest  0.9545( p  0.3379
)hAh  3.7548( p  0.153
مأخذ :نتایج تحقیق
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از آنجا که متغیرهاي الگو با یک مرتبه تفاضل پایا می شود ،همگی همجمی از مرتبه اول هستند؛
لذا براي الگوسازي از سطح متغیرها استفاده شده است؛ ولی براي تشخیص کاذب نبودن الگو پایایی،
جمله پسماند مورد آزمون واقع شده و بر آن اساس ،نتیجه گیري شده است که یک رابطه همجمعی
بین متغیرهاي الگو برقرار است.
براي برآورد الگوي مطرح شده ،از بسته نرم افزاري  midasrدر محیط  ، Rتهیه شده توسط
گیزلز و همکاران ( ،)2334استفاده ،و نتایج حاصل از برآورد ضرایب الگو در جدول  2گزارش شده
است.
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براي بررسی اینکه آیا برآورد انجام شده به خوبی صورت گرفته است یا خیر ،می توان نظیر

ضریب تعیین الگو معادل  R 2 =3/3388برآورد گردیده که حاکی از قدرت توضیح دهندگی بسیار
باالي الگو است .کمیت آماره آزمون  hAhtestبرابر  3/31به دست آمده که نشان می دهد قیدهاي
تحمیل شده به ضرایب الگوي میداس تصریح شده به لحاظ آماري کامالً معنی دار و از کفایت الزم
برخوردارند .با توجه به کمیت آماره آزمون دوربین-واتسون و آزمون نرمال بودن شاپیرو-ویلک ،جمالت
اخالل الگو ،داراي همبستگی پیاپی نبوده و از توزیع نرمال برخوردارند.
 .1پیش بینی
براساس رابطه برآورد شده  ،32اولین پیش بینی برون نمونه اي براي سال  ،3131به وسیله داده هاي
فصلی موجود تا انتهاي فصل آخر سال  3132به شرح زیر صورت گرفته است3.
 gˆ t 1, MIDAS  1308619مقدار پیشبینیشده

 gt 1  1438316مقدار مخارج مصرفی محقق شده سال ( 3131نسبت به سال )3132
در زیر ،نحوه انجام این پیش بینی نمایش داده شده است .نحوه انجام پیش بینی اولیه ،بدون در
اختیار داشتن داده هاي فصلی متغیرهاي مور نظر ،یعنی هیچ داده فصلی اي از فصل اول سال 3131
در اختیار نیست ،لذا می توان از سه عبارت  NAدر  newdataکه قسمت معرفی داده هاي جدید
فصلی است ،استفاده نمود.

g0  forecast (equation, newdata  list ( g  NA, age65  NA,
))gdp  c ( NA, 4), y  c ( NA, 4

 .3با توجه به اینکه سال  3131آخرین سالی است که اطالعات آن منتشر شده است ،بنابراین این ،سال پیش بینی
می شود.
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رگرسیون هاي خطی برآورد شده معمول ،از معیارهایی همچون ضریب تعیین  R 2و  ، R 2آماره
دوربین واتسون و جارک برا و شاپیرو ویلک براي بررسی نرمال بودن توزیع جمله اخالل استفاده نمود.
در بسته نرم افزاري میداس ،آزمونی طراحی شده است که کفایت و کارآیی قیود وزن دهی را بررسی
می نماید .فرض صفر در این آزمون ،عدم کفایت قیود تحمیل شده است .لذا رد فرض صفر ،به معنی
این است که قیود اعمال شده ،کارا بوده و از کفایت الزم برخوردار اند .این آزمونhAh _test ،
می باشد.
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براي سال 7939
نمودار رسم شده ،مقادیر شبیه سازي شده توسط روابط و مقادیر واقعی مخارج مصرفی دولت را
نشان می دهد که خطوط خاکستري ،بیانگر مقادیر شبیه سازي شده و خطوط مشکی ،بیانگر مقادیر
واقعی است که می تواند تصدیقی بر  𝑅 2باالتر از سطح انتظار در روابط تصریح و برآورد شده باشد.
اکنون با استفاده آمار فصلی متغیرهاي فصلی به کار رفته در رابطه ،ابتدا از فصل اول سال  3114تا
فصل اول  3131و سپس تا فصل هاي دوم ،سوم و چهارم پیش بینی براي مخارج مصرفی سال 31
انجام شده است که نتایج آن به شرح زیر می باشد:
جدول  .9نتايج حاصل از پیش بینی مخارج مصرفی دولت براي سال 7939
مقدار واقعی

مقادیر
پیش بینی شده

میزان خطاي پیش بینی
به درصد

پیش بینی مخارج مصرفی سال 3131
با استفاده از آمار فصل بهار 3131

3418131

3432344

2/14

با استفاده از آمار بهار و تابستان 3131

3418131

3434334

3/14

با استفاده از آمار بهار ،تابستان و پاییز 3131

3418131

3434318

3/41

با استفاده از آمار بهار ،تابستان ،پاییز و زمستان 3131

3418131

3414343

3/38

مأخذ :نتایج تحقیق
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نمودار .4مقاديرمحقق شده و شبیه سازي شده توسط رابطه مخارج مصرفی دولت
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 :Aمقدار واقعی مخارج مصرفی
 :Bمیزان پیش بینی شده

A B
درصد خطاي پیش بینی شده:
 100
B
رابطه تصریح شده فوق ،به کمک داده هاي مربوطه در بازه زمانی فصل اول سال  3114تا فصل
چهارم سال  3132برآورد شده و سپس با استفاده از برآورد رابطه ،اقدام به انجام پیش بینی مخارج
مصرفی دولت براي سال  3131گردیده است .اطالعات مربوط به سال  3131در برآورد اولیه رابطه
بیان شده ،مورد استفاده واقع نشده تا بتوان براساس آن ،قدرت پیش بینی الگو را خارج از محدوده
برآورد محک زد .در نهایت ،مخارج مصرفی پیشبینی شده معادل  3414343میلیارد ریال محاسبه
گردید که با مقایسه با مقدار واقعی آن 3418131 ،میلیارد ریال حاکی از پیش بینی خوب الگو بوده
است .همان طور که مشاهده می شود ،با وارد کردن داده هاي فصل چهارم ،متغیرهاي فصلی به کار
رفته در رابطه ،مقدار پیش بینی به مقدار واقعی خیلی نزدیک می شود.
E 

 .8نتیجه گیري
بررسی رابطه بین تغییرات توزیع سنی جمعیت و متغیرهاي اقتصاد کالن ،مقوله اي است که در
سال هاي اخیر توجه زیادي را به خود جلب کرده است .تأکید این مقاله هم ،عالوه بر بررسی اثر تغییر
ساختار سنی جمعیت بر مخارج مصرفی دولت که حاکی از وجود ارتباط مستقیم بین ساختار سنی
جمعیت  11سال به باال به کل جمعیت با مخارج مصرفی دولت است ،بیشتر بر روي تکنیک الگوي
داده هاي ترکیبی با تواتر متفاوت می باشد .چون این تکنیک براي پیش بینی متغیرهایی که داراي
تواتر بیشتري هستند ،مورد استفاده قرار می گیرد و چون بیشترین تواتر متغیرهاي درآمد کل و تولید
ناخالص داخلی به صورت فصلی در اختیار بوده ،به همین دلیل از تواتر فصلی استفاده شده است .اگر
این داده ها با تواتر بیشتر مثل ماهانه موجود می بود ،قطعاً در برآورد مدل مربوطه ،مورد استفاده قرار
می گرفت .علت استفاده از این روش ،آن است که با انتشار اطالعات فصلی مربوط به متغیرهاي به
کار گرفته شده مانند درآمدهاي کل دولت در ابتداي هر سال ،می توان مقدار مخارج مصرفی دولت
براي آن سال را پیش بینی کرد که این پیش بینی ،به سیاستگذاران کمک می کند که اگر مخارج
دولت براي انتهاي سال مورد نظر ،با رقمی منفی یا مثبت مواجه شد ،از همان ابتداي سال ،اقدامات
و سیاست هاي الزم را اتخاذ کنند .همچنین با اطالعات فصلی جدیدي که منتشر می شود ،می توان
پیش بینی قبلی نسبت به میزان مخارج مصرفی دولت را براساس آن تعدیل کرد و اگر الزم است ،از
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 .3تغییر در مخارج دولت براساس اثر تغییر ساختار سنی جمعیت تنها منوط به افزایش یا کاهش تعداد بازنشسته ها نیست ،بلکه
مالحظاتی همچون تغییر در تعداد دانش آموزان ،تغییراتی در تعداد افرادي را دربر می گیرد که از خدمات آموزشی ،بهداشتی،
درمانی و سایر خدمات عمومی دولت استفاده کنند.
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هم اکنون اقدامات سیاستی خاصی در جهت حذف آثار منفی آن به انجام رساند .در نتیجه ،براي
تعدیل مخارج دولت ،استفاده از این روش ،کمک شایانی می کند .به همین دلیل در این مطالعه ،با
استفاده از روشی که اخیراً توسط گیزلز ،سانتاکالرا و الکانو در سال  2334ابداع شده ،تابع مورد نظر
برآورد ،و به پیش بینی مخارج مصرفی دولت پرداخته شده است.
در رابطه تصریح شده براي مخارج مصرفی دولت ،متغیر مخارج مصرفی دولت ،به یک وقفه ساالنه
خودش و یک وقفه ساالنه از متغیر ساختار سنی  11سال به باال به کل جمعیت ،به پنج وقفه از متغیر
توضیحی تولید ناخالص داخلی و همچنین سه وقفه از متغیر درآمدهاي کل دولت وابسته است.
با توجه به تأثیر مثبت ساختار سنی جمعیت  11سال به باال به کل جمعیت ،می توان بیان کرد
که هرچه تعداد بازنشسته ها افزایش یابد ،باعث افزایش هزینه هاي دولت می شود .3این روش ،امکان
می دهد تا متغیرهاي با تواتر زمانی مختلف ،مثالً فصلی ،ماهانه و ساالنه ،بتوانند در کنار هم در یک
معادله رگرسیونی قرار گیرند .حسن وجود متغیرهاي توضیح دهنده با تواتر زیاد براي توضیح متغیر
وابسته کم تواتر ،در این است که به محض انتشار داده هاي جدیدي براي متغیرهاي پرتواتر ،می توان
در مقدار پیش بینی متغیر کم تواتر تجدید نظر کرد .این روش که به استخراج وزنی داده ها می پردازد،
نسبت به روش میان گیري ساده در پیش بینی مخارج مصرفی دولت ارجحیت دارد ،در نتیجه ،این
روش انعطاف پذیر که به استخراج صرفه جویانه وزنی داده ها می پردازد ،می تواند به عنوان یک روش
کاربردي در مطالعات آتی مورد استفاده قرار گیرد.

 ويدا ورهرامی و سحر دشتبان فاروجی، محمد نوفرستی/...بررسی اثر تغییر ساختار سنی جمعیت
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