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مقدمــه :ســطوح و روندهــای مختلــف مشــاهده شــده بــرای هزینههــای بهداشــتی ســرانه در کشــورها
و مناطــق مختلــف جهــان ،بــه ظهــور مطالعــات گســتردهای در خصــوص شــناخت عوامــل مؤثــر بــر ایــن
تفاوتهــا بهویــژه در کشــورهای توســعه یافتــه انجامیــده اســت .بهخاطــر خــأ موجــود در مطالعــات
قبلــی ،در ایــن مطالعــه ســعی در شــناخت و مقایســة اثــر عوامــل مختلــف بــر هزینههــای بهداشــتی
بخــش خصوصــی در ســطوح مختلــف درآمــدی در بیــن کشــورهای آســیایی شــده اســت.
روش  :ب��ه ایـ�ن منظ��ور ،تکنی��ک رگرس��یون دادهه��ای تلفیقـ�ی (پان��ل) ب�رـای  43کشــور آســیایی و بــا
کنتــرل اثــرات ثابــت بیــن کشــورها در فاصل ـهی ســالهای 1995-2010بــه کار گرفتــه شــده اســت.
یافتههــا  :متغیــر درآمــد ســرانه میتوانــد قســمت اعظمــی از تفــاوت موجــود در هزینههــای
بهداشــتی بیــن کشــورها را توضیــح دهــد .همچنیــن مشــاهده میشــود کــه تفــاوت معنـیداری در نــوع
عوامــل اثرگــذار و همچنیــن شــدت اثرآنهــا در هــر یــک از گروههــای مختلــف درآمــدی از کشــورها
وجــود دارد.
بحــث  :بــا وجــود شــدت اثرگــذاری متفــاوت در بیــن گروههــای درآمــدی مختلــف از کشــورها،
هنــوز ماهیــت هزینههــای بهداشــتی در اکثــر کشــورهای ایــن منطقــه از جهــان از نــوع هزینههــای
ضــروری میباشــد.
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مقدمه

 -2مبانی نظری:

در عرص ـهی جهانــی هزینــه کــرد بخشهــای دولتــی و خصوصــی در حــوزهی
مراقبتهــای بهداشــی از تفاوتهــای عمیقــی برخــوردار میباشــد ،بهطــوری
1.Newhouse
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هزینههــای بهداشــتی در طــول چنــد دهـهی گذشــته همــراه بــا رشــد اســتاندارد
و رفــاه زندگــی در جوامــع گوناگــون ،از افزایــش قابــل توجهــی برخــوردار بــوده
اســت .نگاهــی بــر رونــد و انــدازهی ایــن افزایشهــا مشــخص میســازد در
عیــن حالــی کــه انــدازه ایــن هزینههــا در بیــن کشــورهای مختلــف بــه شــدت
بــا یکدیگــر ناهمگــون میباشــند ،رونــد ایــن افزایــش نیــز بــرای کشــورها از
تفاوتهــای چشــمگیری برخــوردار بــوده اســت.
در چنیــن فضایــی اســت کــه آگاهــی از عوامــل اثرگــذار در تعییــن ســطوح
هزینههــای بهداشــتی و شــدت تأثیرگــذاری آنهــا بــر ایــن هزینههــا ،عــاوه بــر
کاربردهــای سیاســتگذاری ،مــورد توجــه ویــژهی محققــان اقتصــادی و بهداشــتی
نیــز بــوده اســت ،زیــرا شــناخت ایــن متغیرهــای اثرگــذار میتوانــد در زمینههایــی
همچــون تعییــن انــدازهی بهینــه هزینههــای بهداشــتی در یــک جامعــه ،نحــوهی
تأمیــن مالــی منابــع الزم بــرای بخــش بهداشــت و درمــان در یــک جامعــه و ماهیــت
و انــدازهی پوشــش بیمــهای افــراد جامعــه از ســوی بیمهگــذار خصوصــی یــا
دولتــی مــورد توجــه ویــژه قــرار گیــرد.
باتوجــه بــه مطالــب فــوق شــناخت عوامــل مؤثــر در تعییــن ســطوح مختلــف
هزینههــای بهداشــتی ســرانهی خانوارهــا در کشــورهای آســیایی و همچنیــن شــدت
اثرگــذاری هریــک ازعوامــل مذکــور بــر انــدازهی ایــن هزینههــا از مهمتریــن
اهــداف مطالعـهی حاضــر بــوده ،در عیــن حــال ارزیابــی تجربــی فرضیـهی مطــرح
شــده در ادبیــات موضــوع در خصــوص متفــاوت بــودن شــدت ایــن اثرگذاریهــا
در مراحــل مختلــف از فرآینــد توســعهی اقتصــادی یــک کشــور کــه اولیــن
بــار توســط نیوهــاوز ( )11977مطــرح گردیــد ،از دیگــر اهــداف ایــن مطالعــه
خواهد بود.

باهنآ رثا تدش ی هسیاقم و یصوصخ شخب یتشادهب یاه هنیزه رب رثؤم لماوع یسررب
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کــه نگاهــی بــر هزینههــای بهداشــتی ســرانهی بخــش خصوصــی در دو دهــهی
گذشــته در میــان كشــورهای آســیایی نشــان از ناهمگونــی عمیــق ســطح ایــن
هزینهكردهــا بــوده اســت .بــرای مثــال در حالــی كــه در بســیاری از كشــورهای
غربــی و جنوبــی ایــن قــاره بهطــور میانگیــن در طــول دورهی مــورد بررســی
( )1995-2010دارای هزینــهی ســرانهی بهداشــتی كمتــر از  50دالر بودهانــد،
برخـ�ی دیگــر از كشــورهای ایــن منطقــه از ســطح قابــل قبولــی از ایــن هزینههــا
(بیشتــر از  500دالر) برخــوردار شــدهاند ،امــا در همیــن حــال نیــز تفاوتهــای
آشــکاری بیــن عملکــرد بهتریــن کشــور آســیایی در ایــن خصــوص (ژاپــن یــا
قبــرس ) بــا ســایر کشــورهای اروپایــی یــا آمریکایــی وجــود دارد .همچنیــن نگاهــی
بــر رونــد افزایشــی ایــن هزینههــا در طــول دوره ( )1995-2010نیــز مؤیــد وجــود
تفــاوت در روندهــای افزایشــی ایــن متغیــر در کشــورهای مختلــف ایــن قــاره
بــوده اســت ،بهطوریكــه مث ـ ً
ا در طــی ایــن دوره ،هزینههــای ســرانهی بهداشــتی
بخــش خصوصــی در كشــور آذربایجــان  15برابــر و یــا در كشــور تاجیكســتان 13
برابــر شــده اســت در حالیکــه كشــورهایی همچــون برونئــی و تایلنــد رشــد منفــی
را نیــز در ایــن دوره نشــان دادهانــد.
در توضیــح چنیــن نوســانات عظیــم مشــاهده شــده در میــان كشــورهای
مختلــف جهــان ،اولیــن بــار كلیمــان ( )11974و نیوهــاوز ( )1977بــر نقــش درآمــد
بهعنــوان یكــی از مهمتریــن عوامــل مؤثــر بــر تفاوتهــای مذكــور اشــاره
كردهانــد .پــس از آن ،مطالعــات گســتردهای در راســتای اندازهگیــری شــدت و
بزرگــی ایــن تأثیرگــذاری در راســتای اهــداف بهداشــتی و كاربردهــای مالــی و
سیاســتی آن صــورت گرفــت كــه نتایــج ایــن مطالعــات را میتــوان در دو بخــش
عمــده خالصــه کــرد .طیــف اول را مطالعاتــی شــامل میشــدند كــه نتایــج حاصــل
از تخمیــن دادههــا نشــان مــیداد کــه کشــش درآمــدی هزینههــای بهداشــتی در
حــوزهی مــورد بررســی بهطــور معنــیداری بزرگتــر از یــک بــوده و بنابرایــن
ماهیــت ایــن هزینههــا از نــوع هزینههــای لوکــس میباشــد .در ادامــهی ایــن
محققــان نتیجــه میگرفتنــد كــه بخــش خدمــات بهداشــتی نیــز بایســتی همچــون
ســایر كاالهــا و خدمــات اقتصــادی در نظــر گرفتــه شــده و تعــادل در ایــن زمینــه
بــه نیروهــای بــازار واگــذار گــردد .امــا از ســوی دیگــر و در ســالهای اخیــر
مطالعاتــی ظهــور یافتنــد کــه بــا اســتفاده از روابــط آمــاری متفاوتــی بــر کمتــر از
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1.Culyer; Di Matteo
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یــک بــودن کش ـشهای درآمــدی ایــن هزینههــا اصــرار داشــته و ضــروری بــودن
ماهیــت ایــن هزینههــا را نتیجــه میگرفتنــد و معتقــد بــه دخالــت بیــش از پیــش دولــت
در تأمیــن مالــی خدمــات ارائــه شــده از ســوی ایــن حــوزه در کشــورهای گوناگــون
هســتند(کولیر  ،2003دیماتیــو .)11988
اگرچــه اولیــن بــار نیوهــاوز ( )1977در مطالع ـهی خــود بــه ماهیــت دوگان ـهی
خدمات بهداشــتی در کشــورهای صنعتی و توســعه یافته در مقایســه با ســایر کشورها
اشــاره میکنــد و معتقــد اســت کــه در جوامــع توســعه یافتــه ماهیــت هزینههــای
بهداشــتی معمــوالً بــرای فــرار از بیماریهــای اپیدمیولــوژی 2و مــرگ و میرهــای
عفونــی و زودرس کــه اکثــرا ً افــراد جوامــع کمتــر توســعه یافتــه بــا آن روبــهرو
میباشــند نبــوده ،بلکــه در ایــن کشــورها مــردم بیشتــر بــرای خدمــات
بهداشــتیای هزینــه میکننــد کــه در راســتای بــه تعویــق انداختــن مــرگ و میــر ،بــه
دســت آوردن آرامــش بیشتــر در قبــال اضطرابهــای زندگــی ،تشــخیصهای
بهتــر و دقیقتــر بیماریهــا و ...میباشــد  -کــه البتــه وجــه مشــترک هم ـهی ایــن
خدمــات نیــاز بــه تکنولوژیهــای بهتــر و گرانتــر خواهــد بــود  -کــه ایــن امــر
نیــز تــا حــدودی میتوانــد کش ـشهای متفــاوت درآمــدی در کشــورهای مختلــف
از نظــر توســعهی اقتصــادی را باعــث گــردد .بــا ایــن وجــود هنــوز نیــز در ادبیــات
موضــوع مطالعاتــی وجــود دارنــد کــه بــرای مناطــق یکســانی از کشــورهای جهــان
(مثــ ً
ا کشــورهای عضــو «ســازمان همــکاری و توســعة اقتصــادی )»3بــا اســتفاده
از روشهــای مختلــف آمــاری ،کشــشهای متفاوتــی نیــز گــزارش نمودهانــــد
(گتــزن ،2000 4هانســن و کینــگ ،1996 5پارکیــن و دیگــران.)1987 ،6
همچنیــن در ادبیــات موضــوع ،برخــی از فاكتورهــای غیــر درآمــدی دیگــر در
توضیــح نوســانات بهداشــتی در بیــن كشــورها مطــرح شــدهاند كــه بهعنــوان
مثــال میتــوان بــه شــاخصهای مرتبــط بــا متغیرهــای جمعیتــی و شــاخصهایی
همچــون نســبت جمعیــت جــوان در یــك كشــور و یــا نســبت جمعیــت بــاالی
 65یــا  70س��ال در یــک كشوــر اشاــره ك�رـد (لئــو 1987 7و کولیــر  .)1988اگرچــه
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3.Okunade
6.Murthy and Ukpolo

2.Hitiris and Posnet
5.Gerdham

1.Grossman
4.Hartwig
7.Berndt
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شــواهد محكمــی نیــز مبنــی بــر معن ـیدار بــودن ایــن شــاخص در اثرگــذاری بــر
هزینهه�اـی بهداشتــی در ی��ك كشـ�ور وج��ود ن��دارد (از جملــه گروســمن،1972 1
هیتریــس و پوســنت ،1992 2دی ماتئــو و دی ماتئــو .)1998
از متغیرهــای دیگــری كــه در ادبیــات موضــوع بهعنــوان عامــل توضیــح دهنــدهی
تفاوتهــای موجــود در ســطح هزینههــای بهداشــتی بخــش خصوصی(خانوارهــا)
بــدان اشــاره شــده اســت ،ســهم و انــدازهی هزینــه كــرد بخــش عمومــی و دولتــی
اقتصــاد در ایــن حــوزه از بهداشــت میباشــد كــه در ایــن خصــوص نیــز نتایــج
مطالعــات گوناگــون حاكــی از نتایــج آمیختــه و مبهــم بــوده وتنهــا تعــداد اندکــی از
آنهــا بــه اثــرات معنـیدار ایــن متغیــر بــر هزینههــای بهداشــتی بخــش خصوصــی
اش��اره کردهانــد (کولیــر  ،1988هیتریــس و پوســنت ،1992لئــو .)1987
در تئوریهــای اقتصــاد خــرد نیــز بــر لــزوم وارد كــردن قیمتهــای واقعــی
خدمــات بهداشــتی در یــك كشــور بــه هنــگام احصــای فاكتورهــای مختلــف
اثرگ��ذار ب��ر می��زان اینــ هزینهه��ا تاكی�دـ ش��ده اسـ�ت (گروســمن  .)1972اگرچــه
اجمــاع و توافقــی كلــی و همــه گیــر در خصــوص تأثیــرات ایــن متغیــر در مطالعات
در دســترس نمیباشــد ،زیــرا در عیــن حالیكــه در مطالعــات اوكونــاد 3و دیگــران
( )2004وهارتویــگ )2008( 4وجــود اثــرات معنــیداری را از طــرف ایــن متغیــر
بــر متغیــر هزینههــای بهداشــتی بخــش خصوصــی گــزارش نمودهانــد ،مطالعاتــی
نیــز همچــون مطالعــات گردهــام 5ودیگـ�ران ( )1992و مورتــی و اوكپولــو)1994( 6
وجــود دارنــد کــه بــر عــدم وجــود اثــرات معنــیدار تأکیــد داشــتهاند .در ایــن
شــرایط در مطالعــه برنــت 7و دیگـ�ران ( )2000نیــز از چشــم پوشــی وارد كــردن
ایــن متغیــر در رگرســیونهای مربوطــه ،بهخاطــر وجــود مشــكالت عملــی در
اندازهگیــری واقعــی ایــن قیمتهــا مخصوصــ ًا در كشــورهایی كــه قیمــت ایــن
خدمــات در آنهــا ناچیــز بــوده و در ســطح قابــل توجهــی نمیباشــد ،ســخن
بهمیــان آمــده اســت.
در خصــوص ســایر متغیرهــای موجــود در ادبیــات تحقیــق میتوان بــه متغیرهای
پزشــكی از جملــه پیشــرفت تكنولوژیهــای مرتبــط در حــوزه بهداشــت و درمــان
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اشــاره كــرد ،بهطوریكــه بعــد از مطالع ـهی نیوهــاوز ( ،)1992متغیرهــای مذكــور
نیــز بهعنــوان یكــی از مهمتریــن عوامــل تعییــن كننــدهی هزینــه كــرد بخــش
خصوصــی جامعــه در زمینـهی بهداشــت و درمــان مشــخص شــده اســت .اگرچــه
پیــدا كــردن شــاخصی مناســب بــرای نشــان دادن میــزان وقــوع ایــن پیشــرفتها در
یــك كشــور كار ســادهای نمیباشــد ولــی در مطالعــات مختلــف از شــاخصهای
متفاوتــی نیــز بــرای ایــن كار بهــره گرفتــه شــده اســت .بهعنــوان مثــال بیتــر و
ویلــر )2000( 1و ویــل )1995( 2از مســیر تعــداد جراحیهــای پزشــكی انجــام
شــده و یــا تعــداد تجهیــزات مخصــوص پزشــكی موجــود بــه اندازهگیــری ایــن
متغیــر اقــدام نمودهانــد در حالــی كــه در مطالعــات اوكونــاد و مورتــی ()2002
آنهــا از طریــق واردکــردن هزینههــای تحقیــق و توســعه در بخــش بهداشــت و
درمــان بــه اندازهگیــری ایــن متغیــر پرداختهانــد .در برخــی دیگــر از مطالعــات
نیــز همچــون مطالعــات گردهــام و التگــرن ( )32000و دی ماتئــو ( )2004تغییــرات
تكنولوژیكــی را از مســیر اضافــه كــردن یــك متغیــر مجــازی بــه عنــوان رونــد
زمانــی بــه روابــط رگرســیونی بــه حســاب آوردهانــد.
بــرای جمــع بنــدی مطالــب بــاال میتــوان بیــان داشــت كــه بــا وجــودی كــه در
طیــف گســتردهای از مطالعــات ،کــه اکثــرا ً نیــز در مــورد کشــورها یــا مناطــق صنعتی و
توســعه یافتـهی جهــان میباشــند ،متغیــر درآمــد بهعنــوان یكــی از مهمتریــن متغیرهــا
در توضیــح نوســانات مشــاهده شــده در انــدازهی هزینــه كــرد خانوارهــا در زمینـهی
بهداشــت اشــاره شــده اســت ،امــا هنــوز هــم در خصــوص نقــش ســایر متغیرهایــی
كــه بتوانــد باقــی تغییــرات بــزرگ توضیــح داده نشــده را توضیــح دهــد ،اتفــاق نظــری
وجــود ندارد(بالتاجــی و موســکونه.)4-2010
بنابرایــن نظــر بــه وجــود خــأ جــدی در میــان مطالعــات موجــود در خصــوص
تعییــن متغیرهــای مرتبــط و اثرگــذار بــر میــزان هزینههــای بهداشــتی در کشــورهای
آســیایی و همچنیــن بهدســت آوردن شــناختی از شــدت و قــدرت هــر یــک از متغیرها
در توضیــح نوســانات بــزرگ مشــاهده شــده در کشــورهای ایــن منطقــه از جهــان ،این
مطالعــه در پــی ارزیابــی نقــش تعــدادی از برجســتهترین متغیرهــای معرفــی شــده
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در ادبیــات موضــوع در تعییــن هزینههــای بهداشــتی بخــش خصوصــی و همچنیــن
مقایسـهی كشــش درآمــدی هزینههــای مذکــور در بیــن طبقههــای مختلــف درآمــدی
در کشــورهای ایــن منطقــه از جهــان خواهــد بــود.
چنانچــه در مباحــث ابتدایــی ذکــر شــد ،بهلحــاظ كامــل بــودن اطالعــات آمــاری
كشــورهای عضــو «ســازمان همــکاری و توســعة اقتصــادی» اکثــر مطالعات انجــام یافته
در خصــوص بررســی متغیرهــای اثرگــذار بــر هزینههــای بهداشــتی ،از اطالعــات ایــن
کشــورها در بازههــا و فواصــل زمانــی مختلــف و بــا روشهــای متمایــز بــه ایــن
اندازهگیــری پرداختهانــد و ایــن امــر نیــز بهنوبــه خــود کمبــودی را در زمینــهی
بررســی رابطــهی ایــن متغیرهــا در بیــن ســایر کشــورها و مناطــق جهــان باعــث
شده است.
اولیــن بــار نیوهــاوز در ســال  1977بــه بررســی روابــط بیــن متغیرهــای مختلــف
و اثــرات آنهــا بــر تعییــن ســطوح هزینههــای بهداشــتی در میــان کشــورها توجــه
نشــان داد و بــا اســتفاده از دادههــای مربــوط بــه  13کشــور عضــو «ســازمان همــکاری
و توســعة اقتصــادی» و بــا اســتفاده از متغیرهــای درآمــد ســرانه ،متغیرهــای جمعیتــی
و متغیرهــای مربــوط بــه اندازهگیــری پیشــرفت تکنیکــی در حــوزهی بهداشــت بــه
ایــن نتیجــه رســید کــه بیــش از  %80تغییــرات مشــاهده شــده در نوســانات هزینههــای
بهداشــتی در بیــن کشــورها بــا اســتفاده از متغیــر درآمــدی توضیــح داده میشــود .او
در مطالع ـهی خــود کششــی در حــدود  1/15تــا  1/31را بــرای تغییــرات هزینههــای
بهداشــتی در قبــال تغییــرات درآمــدی در کشــورهای مختلــف مــورد ارزیابی بهدســت
آورد و نتیجهگیــری نمــود کــه ماهیــت ایــن هزینههــا در ایــن کشــورها از نــوع
هزینههــای لوکــس بــوده اســت.
گردهـ�ام و دیگـ�ران ( )1992در مطالعـهی خــود بــا اســتفاده از دادههــای  20كشــور
عضــو  OECDدر فاصلـهی زمانــی  1960تــا  1987بــرای توضیــح نوســانات بهداشــتی
در كشــورهای مذكــور از متغیرهــای تولیــد ناخالــص داخلــی و متغیرهایــی از بخــش
عوامــل جمعیتــی و ســاختاری بهــره جســته اســت .در ایــن مطالعه آنهــا با اســتفاده از
مــدل اقتصادســنجی دادههــای تلفیقــی 1كشــش بزرگتــر از یــك را بــرای هزینههــای
بهداشــتی در قبــال نوســانات درآمــدی بهدســت آوردهانــد كــه تأییــد كننــدهی
1 panel data
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 -1-2مطالعات تجربی پیشین
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نتایـ�ج قبلـ�ی همچـ�ون مطالعـ�ات كلیمـ�ان ( ،)1974نیوهـ�اوز ( )1977و لئـ�و ()1987
بوده است.
هیتیریــس و پوســنت ( )1992بــا همــان دادههــای قبلــی امــا این بــار با مــدل آماری
متفــاوت و بــا كنتــرل متغیرهــای مشــاهده نشــده بــرای غیرهمســان بــودن كشــورها،
بــا اضافــه كــردن عــرض از مبدأهــای متفــاوت كشــوری ،1كشــش درآمــدی نزدیــك
بــه یــك را بــرای هزینههــای بهداشــتی بهدســت آوردنــد كــه نتایــج مطالعــات قبلــی
مبنــی بــر لوكــس بــودن ایــن هزینههــا را زیرســئوال میبــرد.
مورتـ�ی و اوكونـ�اد ( )2009در مطالعــهی خــود بــا عنــوان تعییــن عوامــل
اصلــی مؤثــر بــر هزینههــای بهداشــتی در کشــورهای آفریقایــی کــه جــزو یکــی
از معــدود مطالعــات موجــود در خصــوص کشــورهای کمتــر توســعه یافتــهی
جهــان محســوب میشــود بــا اســتفاده از دادههــای تلفیقــی بــرای  44کشــور
آفریقایــی و بــا اســتفاده از آمــار و ارقــام ســال  2001میــادی بــرای ایــن کشــورها
بــا وارد کــردن متغیرهایــی همچــون درآمــد ســرانه ،کمکهــای خارجــی دریافــت
شــده توســط دولتهــا ،تعــداد پزشــک در هــر هــزار نفــر و همچنیــن درصــد افــراد
بــاالی  65ســال ســن نتیجهگیــری میکنــد کــه درآمــد ســرانه بهعنــوان یکــی از
مهمتریــن متغیرهــا در توضیــح نوســانات بهداشــتی کشــورهای کمتــر توســعه
یافتــه میباشــد ،در حالیكــه نقــش ســایر متغیرهــا بهمراتــب کمتــر بــوده اســت
و عنــوان میکنــد کــه هزینههــای بهداشــتی صــورت گرفتــه در چنیــن کشــورهایی
بیــش از آنکــه در قالــب مراقبتهــای بهداشــتی 2باشــد در قالــب درمانهــای
ضــروری بهداشــتی 3بودهانــد .او در ایــن مطالعــه تأکیــد میکنــد کــه ایــن هزینههــا
در حــدود هزینههــای ضــروری بــرای ایــن کشــورها بــوده و کشــش نزدیــک بــه
یــک دارنــد.
دی ماتئ��و ( )2004در مطالع ـهی خــود در خصــوص تعییــن اثــرات متغیرهــای
جمعیتــی و درآمــد بههمــراه تغییــرات مرتبــط بــا زمــان ( )tدر هزینههــای بهداشــتی
ایــاالت متحــده و کانــادا ،بــا اســتفاده از تحلیــل رگرســیون دادههــای تلفیقــی در
ســطح ایالتهــای مختلــف آمریــکا و کانــادا بــا اســتفاده از دادههــای 1980-1988
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بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه تنهــا متغیــر نســبت افــراد بــاالی  65ســال در
توضیــح نوســانات هزینههــای بهداشــتی مشــاهده شــده بــا اهمیــت نبــوده ،بلکــه
ســایر متغیرهــای جمعیتــی همچــون افــراد  18تــا  64ســال نیــز در توضیــح ایــن
نوســانات مهــم هســتند .همچنیــن وی تأکیــد میکنــد کــه بــا وارد کــردن متغیــر
زمانــی میتــوان نزدیــک بــه  %60از تغییــرات هزینههــای بهداشــتی در آمریــکا و
کانــادا را توضیــح داد .در ایــن مطالعــه وی کشــش درآمــدی کمتــر از یــک را بــرای
ایالتهــای مــورد بررســی نشــان داد.
بهشــتی و ســجودی ( )1386در مطالعــهی خــود کــه در خصــوص تحلیــل
تجربــی رابطــهی بیــن مخــارج بهداشــتی و تولیــد ناخالــص داخلــی در ایــران
بــرای فاصل ـهی زمانــی ســالهای  1338-1383کار کردهانــد بــا اســتفاده از نتایــج
آزمــون بانــد و همگرایــی یوهانســون بــه یــک رابطـهی معنـیدار از تولیــد ناخالــص
داخلــی بــا مخــارج بهداشــتی دولــت رســیدهاند .آنهــا همچنیــن بــا توجــه بــه
ضریــب بهدســت آمــده بــرای تولیــد ناخالــص داخلــی در رابطـهی رگرســیونی بــه
ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه کشــش پذیــری مخــارج بهداشــتی دولتــی نزدیــک بــه
یــک بــوده و ایــن مخــارج در ایــران در فاصلـهی زمانــی یــاد شــده از نــوع مخــارج
ضــروری بــوده اســت.
مهــرآرا و فضائلــی ( )1388نیــز در مطالعـهی خــود تحــت عنوان بررســی رابطهی
هزینههــای ســامت و رشــد اقتصــادی در کشــورهای خاورمیانــه و شــمال افریقــا
(منــا) تأکیــد میکننــد کــه ســهم و اهمیــت تولیــد ناخالــص داخلــی در توضیــح
نوســانات ســامتی در میــان کشــورها یــا مناطــق مختلــف و شــناخت بزرگــی ایــن
رابطــه در طراحــی سیاســتها در بخــش ســامت جامعــه بســیار مهــم اســت.
آنهــا در ایــن مقالــه بــا اســتفاده از یــک نمونــهی 13تایــی از کشــورهای فــوق
در فاصلــهی ســالهای  1995-2005و بــا اســتفاده از تحلیلهــای همانباشــتگی
براســاس دادههــای تلفیقــی (پانــل) ،یــک رابطــهی بلندمــدت بیــن دو متغیــر
هزینههــای کلــی بهداشــت ( شــامل هزینههــای عمومــی و خصوصــی ) و تولیــد
ناخالــص داخلــی را نشــان دادهانــد و بــر اســاس ضرایــب بهدســت آمــده نتیجــه
گرفتنــد کــه شــواهدی مبنــی بــر لوکــس بــودن هزینـهی مراقبتهــای بهداشــتی در
کوتــاه مــدت و بلندمــدت در ایــن منطقــه از جهــان مشــاهده نمیشــود.
در مطالعــهی حاضــر بــا اســتفاده از دادههــا و آمــار بهداشــتی و اقتصــادی
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 -3روش مطالعه :

در ایــن مطالعــه بــرای بررســی عوامــل مؤثــر در توضیــح تغییرات مشــاهده شــده
در ســرانهی هزینههــای بهداشــتی بخــش خصوصی(خانوارهــا) در بیــن کشــورهای
آســیایی از مــدل معرفــی شــده توســط بالتاجــی و موســكون )2010( 1در قالــب
دادههــای تلفیقــی (پانــل) بهصــورت زیــر اســتفاده خواهــد شــد:
رابطه ()1

LPHEit=αi+δLPCIit+βLGHEit+γLDEMOit+εit

کــه در رابطــهی فــوق لگاریتــم هزینههــای بهداشــتی ســرانهی حقیقــی بخــش
خصوصــی بــه واحــد دالر( )PPPو براســاس ارزش دالر ســال  ،2005لگاریتــم درآمــد
ســرانه ( تولیدناخالــص داخلــی ســرانه) بــه واحــد دالر( )PPPو براســاس ارزش دالر
ســال  ،2005لگاریتــم هزینههــای بهداشــتی ســرانهی حقیقــی بخــش دولتــی بــه واحد
دالر( )PPPو براســاس ارزش دالر ســال  2005و نیــز نشــاندهندهی لگاریتــم ســاختار
جمعیتــی کشــور مــورد نظــر میباشــد کــه در ایــن مطالعــه از طریــق مجمــوع نســبت
جمعیــت زیــر  14ســال و همچنیــن جمعیــت باالتــر از ســن  65ســال بــه کل جمعیــت
آن کشــور بهدســت آمــده اســت .در رابطـهی فــوق اندیــس معــرف کشــور مــورد نظــر
و اندیــس معــرف ســال مــورد نظــر میباشــد.
1.Baltagi and Moscone
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مربــوط بــه  43کشــور آســیایی در فاصلــهی زمانــی ســالهای  1995-2010بــه
ارزیابــی نقــش و شــدت اثرگــذاری برجســتهترین متغیرهــای مطــرح شــده در
مطالعــات قبلــی بــر هزینههــای بهداشــتی بخــش خصوصــی خواهیــم پرداخــت.
در مطالعــهی حاضــر عــاوه بــر مزیــت پوشــش دادن منطقــهای از جهــان کــه
اکثــرا ً مــورد غفلــت مطالعــات قبلــی قــرار گرفتهانــد ،بــاال بــودن قــدرت آمــاری
تخمینهــا بهلحــاظ گســتردگی نمون ـهی مــورد بررســی (از لحــاظ ابعــاد کشــوری
و زمانــی) و همچنیــن ارزیابــی آخریــن تغییــرات بهوجــود آمــده در ترجیحــات
مصــرف کننــدگان خدمــات بهداشــتی در کشــورهای مذکــور بهدلیــل اســتفاده
از آخریــن دادههــای موجــود در ســطح جهانــی بــدون شــک از دیگــر مزایــای
مطالعـهی حاضــر خواهنــد بــود کــه خواهــد توانســت خــأ مطالعاتــی در خصــوص
محاســبهی تجربــی کشــشهای درآمــدی هزینههــای بهداشــتی خانوارهــا در
کشــورهای آســیایی را نیــز تــا حــد امــکان برطــرف نمایــد.
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1 cross-sectional
 .2دلیــل انتخــاب  43کشــور در قــارهی آســیا ،در دســترس بــودن دادههــای مــورد نیــاز بــرای کشــورهای مذکــور در بــازهی
زمانــی مــورد مطالعــه بــوده اســت.
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در رابطـهی فــوق بــرای در نظــر گرفتــن ناهمگونــی بیــن کشــورها از عبــارت کــه
بیانگــر عــرض از مبدأهــای متفــاوت بــرای کشــورهای مختلــف میباشــد اســتفاده
شــده اســت.
در ایــن مطالعــه همچنیــن بــرای ارزیابــی صحــت و ســقم فرضیــات مطــرح شــده
در مطالعــات قبلــی در خصــوص متفــاوت بــودن ماهیــت هزینههــای بهداشــتی در
کشــورهای مختلــف بــا ســطوح متفــاوت توســعه یافتگــی و پرکشــش بــودن ایــن
هزینههــا در کشــورهای توســعه یافتــه نســبت بــه کشــورهای کمترتوســعه یافتــه ،بــا
تقســیمبندی كشــورهای مذكــور بــه  3گــروه درآمــدی (كــم درآمــد – درآمــد متوســط
– پردرآمــد) و تخمیــن مــدل ( )1در هــر گــروه از کشــورها ،بــه مقایس ـهی كشــش
پذیــری هزینههــای بهداشــتی در بیــن ســه گــروه مذکــور خواهیــم پرداخــت.
مســلم ًا اســتفاده از مــدل اقتصادســنجی دادههــای تلفیقی (پانــل) عالوه بــر اجتناب از
کمبــود تــوان آزمونــی (مشــاهدات مرتبط با نمونههــای کوچک) کــه اکثــرا ً در مطالعات
ســری زمانــی و یــا دادههــای مقطعی 1کشــوری در حوزهی بهداشــت مشــاهده میشــود
میتوانــد ناهمگونیهــای مشــاهده شــده در بیــن نمونههــای مــورد بررســی را بهخوبــی
تحــت پوشــش قــرار دهــد .همچنیــن در ایــن شــرایط میتــوان بــر مشــکالت موجــود
بهخاطــر نوســانات محــدود در یــک متغیــر بهخصــوص در یــک کشــورخاص فائق آمد
و مــدل رگرســیونی را در یــک بــازهی گســتردهتری از نوســانات مــورد تجریــه و تحلیل
قرار داد.
بــرای مقایســه و ارزیابــی نقــش متغیرهــای توضیحــی مــدل بهخصــوص درآمــد
ســرانه در توضیــح نوســانات هزینههــای بهداشــتی خانــوار و همچنیــن محاســبهی
کشــش درآمــدی ایــن هزینههــا در ســطوح مختلــف درآمــدی در بیــن کشــورهای
آســیایی بدیــن ترتیــب عمــل شــده اســت کــه ابتــدا کل کشــورهای منتخــب منطقــه که
مشــتمل بــر  43کشــور میباشــد 2بــه ســه گــروه کشــورهای کــم درآمــد ،کشــورهای
بــا درآمــد متوســط و کشــورهای بــا درآمــد بــاال تقســیم شــده اســت .نحــوهی ایــن کار
نیــز بدیــن صــورت بــوده اســت کــه ابتــدا میانگیــن متغیــر درآمــد ســرانه بــرای هــر
یــک از کشــورها در دامن ـهی زمانــی مــورد نظــر مطالعــه ( 16ســال) محاســبه شــده

فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي ،سال چهاردهم ،شماره 53

 -4یافتهها :

بــا توجــه بــه مباحــث بخــش قبــل ،ابتــدا الزم اســت مرتبـهی ایســتایی متغیرهــای
تحقیــق را بررســی نماییــم .نتایــج آزمونهــای ریشــه واحــد بــا لحــاظ نمــودن عــرض
از مبــدأ و رونــد بــه شــرح جــدول ( )1میباشــد.
جدول ( :)1نتایج آزمونهای ایستایی در دادههای تلفیقی برای متغیرهای تحقیق

متغیر /آزمون

لوین ،لین و چو

بریتونگ

ایم ،پسران و شین

فیشر-دیکی فولر

فیشر-فیلیپس پرون

هادری

LPHE

-14/1
()0/000

-0/18
()0/42

-4/6
()0/000

150/6
()0/000

200/9
()0/000

9/9
()0/000

LPCI

-20/8
()0/000

3/08
()0/99

-3/76
()0/000

123/5
()0/000

97/6
()0/22

10/1
()0/000

LGHE

-5/73
()0/000

7/51
()1/000

-2/33
()0/000

133/7
()0/000

117/4
()0/01

8/73
()0/000

LDEMO

-8/17
()0/000

1/30
()0/90

-11/02
()0/000

322/2
()0/000

91/2
()0/38

15/2
()0/000

*اعداد داخل پرانتز ،نشانگر مقدار احتمال آماره میباشد.
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اســت .ســپس بــا توجــه بــه دامنـهی مشــاهده شــده بــرای درآمــد ســرانهی میانگیــن،
کل کشــورهای مــورد مطالعــه در ســه گــروه درآمــدی زیــر پنــج هــزار دالر ،پنــج تــا
پانــزده هــزار دالر و باالتــر از پانــزده هــزار دالر بهترتیــب بهصــورت کشــورهای کــم
درآمــد ،بــا درآمــد متوســط و پردرآمــد تقســیم شــده اســت.
ســپس ســعی شــده اســت تــا رابطـهی ( )1را بــرای هر گــروه از کشــورهای یادشــده
در داخــل دادههــای تلفیقــی مــورد آزمــون قــرار دهیم.
شــایان ذکــر اســت کــه تمامــی دادههــای مــورد نظــر مطالعــه ،از شــاخصهای
آمــاری بانــک جهانــی ( )2011,WDIفراهــم شــده اســت .البتــه قبــل از محاســبهی
رگرســیون الزم اســت بــا آزمونهــای مربوطــه ،بــه آزمــون ایســتایی متغیرهــای بــه
کارگرفتــه شــده در مــدل مطالعــه پرداختــه و پــس از آن تخمیــن مناســب الگــو را
مدنظــر قــرار دهیــم.

باهنآ رثا تدش ی هسیاقم و یصوصخ شخب یتشادهب یاه هنیزه رب رثؤم لماوع یسررب

جدول ( :)2تقسیمبندی کشورهای مورد مطالعه بر اساس میانگین درآمد سرانه مشاهده شده

معیار درآمدی
دالر()PPP

نام کشورها و میانگین درآمد سرانهی مشاهده شده ( )PPPدر فاصلهی زمانی مطالعه

کشورهای کم
درآمد (گروه )1

افغانستان ( ،)810بنگالدش( ،)1095بوتان ( ،)3328هند( ،)2123نپال ( ،)927پاکستان( ،)2018سریالنکا(،)3329
قرقیزستان( ،)1646تاجیکستان( ،)1292ترکمنستان( ،)3882ازبکستان( ،)1908چین( ،)3706مغولستان (،)2649
ارمنستان( ،)3346آذربایجان( ،)4282گرجستان( ،)3159اردن( ،)4103سوریه ( ،)4083یمن( ،)2135کامبوج(،)1308
فیلیپین( ،)2930تیمورشرقی( ،)736ویتنام( ،)1943اندونزی( ،)3027عراق()3489

کمتر از5000

کشورهای با درآمد
متوسط (گروه )2

ایران ( ،)8423قزاقستان( ،)7339لبنان( ،)9600ترکیه ( ،)10540تایلند( ،)6275مالزی ( ،)10953مالدیو()5217

5000-15000

کشورهای پردرآمد
(گروه )3

کره جنوبی( ،)20916ژاپن( ،)29309بحرین( ،)24704قبرس( ،)23415کویت ( ،)42566عمان(،)20105
عربستان( ،)20027برونئی( ،)48830سنگاپور( ،)41024قطر( ،)70101رژیم اشغالگرقدس()23044

 15000و
بیشتر

1. Hausman Test
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بــا توجــه بــه نتایــج آزمونهــای جــدول ( )1میتــوان گفــت کــه از شــش
آمــارهی آزمــون نتیج ـهی چهــار آزمــون بــرای دو متغیــر لگاریتــم درآمــد ســرانه و
لگاریتــم ســاختار جمعیــت بــر ایســتا بــودن ایــن ســریها تأکیــد دارنــد در حالــی
کــه تنهــا نتایــج آزمونهــای بریتونــگ وهــادری ایســتا بــودن ایــن متغیرهــا را رد
مینمایند.همچنیــن نتیجـهی پنــج آزمــون از شــش آزمــون بهکارگرفتــه شــده نیــز بــر
ایســتا بــودن دو متغیــر دیگــر مطالعــه یعنــی لگاریتــم هزینههــای بهداشــتی ســرانهی
بخــش خصوصــی و بخــش دولتــی تأکیــد دارنــد در حالــی کــه تنهــا نتیجـهی آزمــون
بریتونــگ ناایســتا بــودن ایــن متغیرهــا را نشــان میدهــد .بنابرایــن در حالــت کلــی
و بــا توجــه بــه نتایــج تمــام آزمونهــا فرضیــه ایســتا بــودن متغیرهــای مطالعــه در
چارچــوب دادههــای تلفیقــی در ســطح آزمــون  %5تأییــد میشــود.
بنابرایــن در ایــن مرحلــه و بــدون نگرانــی از وجــود متغیرهــای ناایســتا در مــدل،
کــه میتوانســت منجــر بــه تخمینهــای غیــرکارا و کاذب از ضرایــب در مــدل گــردد،
بــه تخمیــن مــدل مطالعــه بــرای ســه گــروه از کشــورهای مــورد نظــر میپردازیــم.
بــرای ایــن منظــور و بــرای تصریــح درســت مــدل ابتــدا بایســتی آزمــون همگنــی
( )Fو همچنیــن آزمــون انتخــاب روش اثــرات ثابــت یــا تصادفــی کــه معــروف بــه
آزمونهاســمن 1میباشــد در هــر یــک از گروههــای کشــوری صــورت گیــرد.
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جدول ( :)3نتایج مربوط به آزمونهای Fهاسمن در هر یک از گروههای کشوری

گروه 1

102/7
()0/000

1/70
()0/63

اثرات تصادفی

گروه 2

102/7
()0/000

1/70
()0/63

اثرات تصادفی

گروه 3

43/6
()0/000

13/36
()0/000

اثرات ثابت

*اعداد داخل پرانتز ،نشانگر مقدار احتمال آماره میباشد.

بــا توجــه بــه نتایــج جــدول ( )3مشــاهده میشــود کــه روش اثــرات تصادفــی،
روش مناســب تخمیــن الگــو بــرای گــروه کشــورهای کــم درآمــد و درآمــد متوســط
و روش اثــرات ثابــت ،روش مناســب تخمیــن الگــو بــرای گــروه کشــورهای
پردرآمــد میباشــد.
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گروه کشوری

نتایج آزمون F

نتایج آزمونهاسمن ()HAUSMAN

روش آزمون

باهنآ رثا تدش ی هسیاقم و یصوصخ شخب یتشادهب یاه هنیزه رب رثؤم لماوع یسررب

نتایــج تخمیــن الگــو بــرای هــر ســه گــروه کشــور مــورد مطالعــه در جــدول
شــمارة ( )4آمــده اســت :
جدول ( :)4نتایج تخمین الگو برای سه گروه كشورهای مورد مطالعه

عرض از مبدأ

8/47
()0/49

3/29
()0/06

55/8
()0/00

4/87
()0/05

-22/5
()0/00

-10/75
()0/00

LPCI

0/74
()0/00

0/73
()0/00

0/71
()0/00

0/51
()0/00

0/83
()0/00

1/09
()0/00

LHEG

-0/01
()0/47

-0/02
()0/3

0/15
()0/20

0/02
()0/81

0/28
()0/00

0/32
()0/00

LDEMO

-1/42
()0/00

-1/32
()0/00

-1/74
()0/00

-1/26
()0/00

0/92
()0/00

0/92
()0/00

T
R2

-0/002
()0/67

-

-0/02
()0/00

-

0/007
()0/00

-

0/56

0/56

0/57

0/54

0/96

0/96

R-2

0/55

0/55

0/55

0/53

0/96

0/96

385

385

111

111

163

163

No. of obs

*اعداد داخل پرانتز نشانگر مقدار احتمال آماره میباشد.

نگاهــی بــر نتایــج آزمــون والــد ( جــدول  )5نیــز کــه احتمــال برابــر بــودن
کشــش محاســبه شــده در هــر یــک از گروههــای درآمــدی را بــا عــدد یــک ارائــه
میکنــد ،حــاوی نکت ـهی جالبــی میباشــد بهطوریکــه طبــق نتایــج ایــن آزمــون،
احتمــال برابــر بــا یــک بــودن کشــش تخمینــی بــرای کشــورهای کــم درآمــد بــه
ســمت صفــر میــل کــرده در حالــی کــه احتمــال برابــر بــا یــک بــودن کشــش
تخمینــی در کشــورهای بــا درآمــد متوســط  14درصــد و در کشــورهای پردرآمــد
نزدیــک بــه  34درصــد اســت.
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متغیر

گروه 1
کشورهای کم درآمد
تعداد کشور 25

گروه 2
کشورهای درآمد متوسط
تعداد کشور 7

گروه 3
کشورهای پردرآمد
تعداد کشور 11
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جدول ( :)5نتایج آزمون والد در خصوص برابر یک بودن کششهای تخمینی در هر یک از گروهها
آمارهی آزمون والد ()1=c

گروه 1

0/74

8/83
()0/00

گروه 2

0/71

2/18
()0/14

گروه 3

0/83

0/88
()0/34

*اعداد داخل پرانتز نشانگر مقدار احتمال آزمون میباشد.

 -5بحث و نتیجهگیری

مــدل تخمینــی در هــر ســه گــروه از كشــورها و بهویــژه در کشــورهای پردرآمــد
از قــدرت توضیــح دهندگــی باالیــی برخــودار بــوده درعیــن حــال ،در شــدت
تأثیرگــذاری هــر یــك از متغیرهــای وارد شــده در الگــو در هــر گــروه از كشــورها
تفاوتهــای جالبــی بــه چشــم میخــورد .بهعنــوان مثــال متغیــر درآمــد ســرانه
در تمــام گروههــای درآمــدی در بیــن کشــورها از اثرگــذاری مثبــت و معن ـیداری
بــر هزینههــای بهداشــتی خانوارهــا برخــوردار اســت .بهعبــارت دیگــر بــا افزایــش
درآمــد ســرانه و حرکــت در مســیر رشــد و توســعه جوامــع بر هزینــه کــرد خانوارها
در حــوزهی بهداشــت افــزوده میشــود .ایــن نتیجــه مطابــق بــا اکثــر مطالعــات
انجــام یافتــه در ایــن زمینــه در بیــن کشــورهای مختلــف جهــان بــوده اســت.
نگاهــی بــه ضریــب تخمینــی بــرای متغیــر درآمــد ســرانه کــه بهلحــاظ لگاریتمــی
بــودن متغیرهــا ،نشــان دهنــدهی کشــش درآمــدی هزینههــای بهداشــتی خانوارهــا
میباشــد مشــاهده میشــود کــه وقتــی الگــو بــدون متغیــر رونــد زمانــی محاســبه
میگــردد ،کشــورهای کــم درآمــد دارای کشــش درآمــدی باالتــری نســبت بــه
کشــورهای بــا درآمــد متوســط بــوده و هردوگــروه از ایــن کشــورها کشــش درآمدی
پایینــی نســبت بــه کشــورهای بــا درآمــد بــاال دارنــد .بزرگتــر بــودن کشــش
درآمــدی در کشــورهای پردرآمــد نســبت بــه کشــورهای دیگــر اگرچــه مطابــق بــا
ادبیــات مطالعــه و مــورد انتظــار تئــوری نیــز بــوده اســت امــا بــاال بــودن کشــش
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گروه کشورها

ضریب تخمینی درحالت
وجود روند در الگو
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یکــی دیگــر از نتایــج جالــب بــرآورد الگوهــا در گروههــای مختلــف درآمــدی،
اثرگــذاری منفــی و معنـیدار مجمــوع نســبت جمعیــت جــوان و ســالخورده از کل جمعیت
بــر هزینههــای بهداشــتی خانوارهــا در کشــورهای بــا درآمــد پاییــن و متوســط و در نقطهی
مقابــل ،اثرگــذاری مثبــت و معن ـیدار ایــن نســبت از جمعیــت بــر هزینههــای بهداشــتی
خانــوار در کشــورهای بــا درآمــد بــاال بــوده اســت .شــدت و جهــت ایــن اثرگذاریهــا بــا
وارد شــدن متغیــر رونــد در الگوهــا نیــز تغییــرات چندانــی نشــان نمیدهــد .ایــن نتیجــه
جالــب مینمایــد زیــرا انتظــار بــر ایــن بــود کــه بــا افزایــش ایــن نســبت از جمعیــت
در کشــورها هزینههــای بهداشــتی خانوارهــا نیــز افزایــش نشــان م ـیداد کــه بــر مبنــای
نتایــج تخمیــن در کشــورهای کــم درآمــد و بــا درآمــد متوســط جهــت اثرگــذاری دقیق ـ ًا
بــر عکــس ایــن حالــت بــوده اســت .یکــی از دالیــل احتمالــی ایــن حالــت را میتــوان
بــه ورود بخــش عمومی(دولــت) در ایــن کشــورها بــه مقولـهی بهداشــت و درمــان ( هــم
از بابــت تأمیــن خدمــات بهداشــتی و هــم از بابــت اعطــای یارانــه بــه هزینــه کــرد بخــش
خصوصــی) و انتقــال نســبت اعظمــی از ســهم هزینــه کــرد خانوارهــا در ایــن زمینــه بــه
ســمت هزینههــای بهداشــتی دولتــی نســبت داد ،بهطــوری کــه در اکثــر کشــورهای
مــورد بررســی و بــا رســیدن فرزنــدان بــه ســنین نوجوانــی و جوانــی عم ـ ً
ا بــا کاهــش
حمایتهــای دولتــی مواجــه شــده و هزینههــای بهداشــتی دوبــاره بــر دوش خانوارهــا
منتقــل میگــردد امــا در کشــورهای بــا درآمــد بــاال بهدلیــل ناچیزبــودن دخالــت بخــش
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درآمــدی هزینههــای بهداشــتی خانوارهــا در کشــورهای کــم درآمــد نســبت بــه
کشــورهای بــا درآمــد متوســط و بهعبــارت دیگــر هزینــه کــرد بیشتــر در مســیر
بهداشــت و درمــان در کشــورهای کــم درآمــد نســبت بــه کشــورهای بــا درآمــد
متوســط در هنــگام افزایــش درآمدهــا (اگرچــه هنــوز پایینتــر از یــک بــودن مقــدار
کشــش در هــر دوگــروه از کشــورها ،بهمعنــی افزایــش نیافتــن ایــن هزینــه کردهــا
متناســب بــا افزایــش درآمــد میباشــد) میتوانــد حاکــی از نیازهــای بهداشــتی
ضــروری و بــرآورده نشــدهای باشــد کــه در زمــان افزایــش درآمدهــا ناچــار از
هزینــه کــرد در مســیر آن نیازهــا میشــود .بهنظــر میرســد وقتــی کــه متغیــر
رونــد زمانــی در الگــو داخــل میشــود کشــش درآمــدی هزینههــای بهداشــتی در
گــروه کشــورهای کــم درآمــد و بــا درآمــد متوســط بــه یکدیگــر نزدیــک شــده و
تفــاوت چندانــی بــا یکدیگــر نشــان نمیدهنــد اگرچــه هنــوز نیــز در ایــن شــرایط
ایــن کشــش در کشــورهای بــا درآمــد بــاال نســبت بــه کشــورهای کــم درآمــد و
درآمــد متوســط باالتــر بــوده اســت.
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عمومــی در حــوزهی بهداشــت و درمــان حداقــل در زمینههــای فراتــر از خدمــات اولیـهی
بهداشــتی و درمانــی (کــه در ایــن کشــورها نیــز عمدتــ ًا تقاضــا در بخــش بهداشــت و
درمــان جهــت خدماتــی بهغیــر از خدمــات عمومــی بهداشــتی میباشــد) بنابرایــن
میتــوان افزایــش هزینــه کــرد بهداشــتی خانوارهــا بــا افزایــش مجمــوع نســبت جمعیــت
زیــر 14ســال و بــاالی  65ســال از کل جمعیــت ایــن گونــه کشــورها را توضیــح داد.
متغیــر توضیحــی دیگــر در الگــو متغیــر هزینــه کــرد ســرانهی بخــش دولتــی در زمینـهی
بهداشــت و درمــان بــوده اســت کــه بــا توجــه بــه نتایــج تخمیــن الگــو در کشــورهای
مــورد نظــر مشــاهده میشــود کــه اثرگــذاری ایــن متغیــر در کشــورهای کــم درآمــد و
درآمــد متوســط اگرچــه در جهــت معکــوس بــوده اســت امــا از معن ـیداری الزم آمــاری
برخــوردار نمیباشــد .بهعبــارت دیگــر اگرچــه میتوانســت بــا مشــاهدهی عالمــت
منفــی ضریــب تخمینــی بــرای ایــن متغیــر در ایــن کشــورها بــه خاصیــت جانشــینی ایــن
هزینــه بــا هزینــه کــرد ســرانهی خانوارهــا تأکیــد نمــود امــا شــدت اثرگــذاری فــوق از
لحــاظ آمــاری بهانــدازهی کافــی بــزرگ نبــوده اســت و لــذا میتــوان نتیجــه گرفــت کــه
در ایــن کشــورها رابط ـهی خاصــی بیــن هزینــه کــرد ســرانهی بخــش دولتــی و بخــش
خصوصــی در زمینـهی بهداشــت و درمــان وجــود نــدارد .امــا در نقطـهی مقابــل اثرگــذاری
ایــن متغیــردر کشــورهای بــا درآمــد بــاال معنــیدار و در جهــت مســتقیم بــوده اســت
بهعبــارت دیگــر ایــن هزینــه کردهــا در زمینــه بهداشــت و درمــان در کشــورهای بــا
درآمــد بــاال بهنوعــی مکمــل همدیگــر بــوده و افزایــش هزینــه کــرد بخــش عمومــی در
زمینـهی بهداشــت و درمــان در ایــن کشــورها ،افزایــش هزینــه کــرد بخــش خصوصــی را
نیــز در پــی داشــته اســت .در حالــت کلــی بهنظــر میرســد بــا وارد کــردن متغیــر رونــد
زمانــی کــه میتوانــد تــا حــدودی نماینــدهی شــاخص تغییــرات تکنولوژیکــی در حــوزهی
بهداشــت و درمــان در طــول ســالهای مــورد مطالعــه باشــد ،جهــت و اثرگــذاری ســایر
متغیرهــا دســتخوش تغییــرات اساســی نمیشــود و ایــن متغیــر بهجــز در کشــورهای کــم
درآمــد ،در ســایر کشــورها از معن ـیداری الزم آمــاری نیــز برخــوردار بــوده اســت.
در یــک جمــع بنــدی کلــی و بــا نگاهــی بــر کشــش درآمــدی بهدســت آمــده بــرای
هزینههــای بهداشــتی بخــش خصوصــی در دو حالــت وجــود یــا عــدم وجــود متغیــر
رونــد زمانــی در میــان متغیرهــای توضیحــی الگــو ،اگرچــه مشــاهده میشــود در ایــن
کشــورها مراقبتهــای بهداشــتی بیــش از آنچــه ماهیــت لوکــس داشــته باشــند هنــوز جــزو
مراقبتهــای اولیــه و عمومــی و ضــروری بهحســاب میآینــد امــا بهنظــر میرســد کــه
انــدازهی ایــن کشــش بــا حرکــت در مســیر توســعهی جوامــع و افزایــش ســطوح درآمــد
ســرانهی افــراد جامعــه ،بزرگتــر شــده و ایــن تأییــد کننــدهی فرضیــهی مطــرح شــده
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در بخشهــای ابتدایــی مقالــه خواهــد بــود کــه بــا حرکــت در مســیر توســعهی جوامــع
ماهیــت هزینههــای بهداشــتی از ماهیــت مراقبتهــای ضــروری در مراحــل اولیــهی
توســعه بــه ســمت مراقبتهــای بهداشــتی لوکــس تغییــر میکنــد.
بــا توجــه بــه تفاوتهــای عمیــق موجــود در هزینههــای بهداشــتی ســرانهی بخــش
خصوصــی و همچنیــن بــا توجــه بــه کمبــود مطالعــات گســترده بــا تــوان آزمــون بــاال در
میــان کشــورهای آســیایی ،در ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از الگــوی رگرســیونی دادههــای
تلفیقــی و بــا کنتــرل عوامــل ناهمگــن ،بــا تقســیمبندی  43کشــور آســیایی بــه ســه
گــروه مشــابه از نظــر ســطوح درآمــدی بــه تخمیــن مــدل اصلــی مطالعــه در هــر یــک از
زیرگروههــای مــورد نظــر پرداختــه شــد .چنانچــه نتایــج تخمیــن الگــو بـرای هــر یــک از
گروههــای مذکــور نشــان داد ،شــواهدی دال بــر تغییــر ماهیــت مراقبتهــای بهداشــتی
و هزینههــای مرتبــط بــا آن در مســیر توســعه یافتگــی کشــورها کــه در ایــن مطالعــه
از طریــق درآمدهــای ســرانهی باالتــر ســنجیده میشــود وجــود دارد .همچنیــن اگرچــه
انــدازهی کش ـشهای بهدســت آمــده بــرای کشــورهای مذکــور نشــان از وجــود تفــاوت
بیــن گروههــای درآمــدی کشــوری بــود امــا انجــام آزمونهــای مربوطــه نشــان داد کــه
تمامــی ایــن کشــشها در حــد یــک و کمتــر از آن هســتند و نمیتــوان شــواهدی
مبنــی بــر لوکــس بــودن ایــن هزینههــا حتــی در کشــورهای بــا درآمدهــای باالتــر را
ارائــه کــرد .بنابرایــن بــا توجــه بــه مهمتریــن نتیجــهی مطالعــه حاضــر کــه ماهیــت
ضــروری و اولیــهی تقاضاهــای بهداشــتی را در ایــن منطقــه از جهــان نشــان داد و بــا
نظــر بــه اینکــه کشــورمان ایــران در گــروه دوم از کشــورهای مذکــور تقســیمبندی
شــده اســت ،جلوگیــری از سیاســتگذاریهای شــتابزده در کشــورمان در راســتای
خصوصیســازیهای گســترده در بخــش بهداشــت و درمــان مــورد تأکیــد اســت.
همچنیــن تــداوم حمایتهــای دولــت در ایــن بخــش همچــون یارانههــای تأمیــن دارو
و ...و اتخــاذ سیاسـتهای کنتــرل قیمتــی در ایــن بــازار در کشــورمان پیشــنهاد میگــردد.
همچنیــن جهــت افزایــش بازدهــی در بخــش بهداشــت و درمــان در کشــور پیشــنهاد
میشــود پوشــشهای بیمــهای (دولتــی -خصوصــی ) در حــوزهی بهداشــت و درمــان
حتــی االمــکان در زمین ـهی نیازهــا و مراقبتهــای ضــروری بهداشــتی بــا هــدف تحــت
پوشــش قــرار دادن تمــام (اکثریــت) افــراد جامعــه اجــرا گــردد.
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