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رابطه توسعه بیمهعمر و رفاه اجتماعی با
سالمت درایران در سال های  1360تا 1390
حمید سپهردوست* سمانه ابراهیم نسب

**

مقدمــه :یکــی از مفاهیــم محــوری توســعهی پایــدار ،مقولــهی توســعهی انســانی و بهبــود شــاخص
ســامت در حــوزهی رفــاه اجتماعــی اســت کــه عــاوه بــر مالحظــات بهداشــتی بــه عوامــل اقتصــادی
از جملــه توســعهی بیم ـهی عمــر وابســته اســت .هــدف اصلــی از انجــام ایــن مطالعــه ،بررســی تأثیــر
بیم ـهی عمــر بــر دو شــاخص مهــم ســامت یعنــی امیــد بــه زندگــی و نــرخمرگومیــر کــودکان در
حــوزهی رفــاه اجتماعــی ایــران اســت.
روش :در ایــن پژوهــش ســعی گردیــد از ســه متغیــر مهــم ضریــب نفــوذ بیم ـهی عمــر ،بیم ـهی عمــر
ســرانه و حــق بیم ـهی عمــر و چنــد متغیــر دیگــر اقتصــادی از جملــه درآمــد ســرانه ،تــورم و نــرخ
بیــکاری بهعنــوان متغیرهــای کنتــرل مؤثــر بــر ســامت اســتفاده شــود .بــرای ایــن منظــور ،دادههــای
مرتبــط بــا موضــوع پژوهــش بــرای ســالهای  1360-1390کشــور جم ـعآوری و بــا اســتفاده از روش
حداقــل مجــذورات معمولــی مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.
یافتههــا :نتایــج پژوهــش گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه ضریــب نفــوذ بیم ـهی عمــر ،بیم ـهی عمــر
گومیــر
ســرانه و حــق بیمـهی عمــر اثــر مثبــت بــر بهبــود وضعیــت امیــد بــه زندگــی و کاهــش نــرخمر 
کــودکان دارنــد .همچنیــن متغیرهــای تــورم و نــرخ بیــکاری اثــر منفــی بــر بهبــود وضعیــت امیــد بــه
زندگــی و کاهــش نــرخمرگومیــر کــودکان دارنــد.
بحــث :در فراینــد توســعهی انســانی و بهبــود شــاخص ســامت در حــوزهی رفــاه اجتماعــی ،تقویــت
و توســعه بیم ـهی عمــر میتوانــد باعــث افزایــش امیــد بــه زندگــی و کاهــشمرگومیــر کــودکان در
ایــران شــود.

کلید واژهها :امید به زندگی ،بیمهی عمر ،سالمت،مرگومیر کودکان
تاریخ دریافت 92/10/24:تاریخ پذیرش93/4/25:

**کارشناسی ارشد اقتصاد ،دانشگاه بوعلی سینا
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*دکترای اقتصاد ،دانشگاه بوعلی سینا <( >hamidbasu1340@gmail.comنویسنده مسئول)
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مقدمه
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در حــوزهی رفــاه اجتماعــی ،بخــش ســامت (بهداشــت و درمــان) از جملــه
بخشهــاي كليــدي هــر کشــور محســوب شــده و بهعنــوان زيربنــای توســعه
معرفــی میگــردد .بهطوریکــه در چنــد دهــهی گذشــته مقولــهی ســامت
بهعنــوان یــک حــق بشــری و یــک هــدف اجتماعــی در جهــان شــناخته شــده
و بــرای بــرآورده شــدن نیازهــای اساســی و بهبــود کیفیــت زندگــی انســانها
قابــل دســترس و الزامــی اســت .امــروزه مشــخص شــده کــه بســیاری از اشــکال
مختلــف بیمــاری (اعــم از روانــی و جســمانی) در کشــورهای در حــال توســعه
بهخصــوص کشــور ایــران بــا عوامــل اجتماعــی و شــرایط خانوادگــی رابطــهی
قــوی دارد .مشــکالتی چــون فقــر ،شکســت در تحصیــات و مســائلی همچــون
حــوادث منفــی زندگــی از جملــه از دســت دادن کار و مشــکالت مالــی خانــواده
از عواملــی هســتند کــه تأثیــرات زیــادی بــر ســامتی روانــی افــراد دارنــد .از
ویژگیهــای بــارز بخــش ســامت در جوامــع در حــال توســعه ،لــزوم دخالــت
گســتردهی دولــت از طریــق اجــرای سیاســتهای پولــی و مالــی در ایــن بــازار
اســت .بــا توجــه بــه اینکــه بیمـهی عمــر نوعــی ســرمایهگذاری بلندمــدت بــرای
خانوارهــا محســوب میشــود ،اعمــال هرگونــه سیاس ـت اجرایــی در ایــن زمینــه
میتوانــد اثــرات بلندمــدت بــر بخــش ســامت بــر جایگــذارد .در جوامــع
توســعه یافتــه ،بیم ـهی عمــر انــواع مختلفــی همچــون ،بیم ـهی عمــر مســتمری،
بیم ـهی عمــر ســرمایه فرزنــدان ،بیم ـهی عمــر ســرمایه ،بیم ـهی عمــر خانوادگــی
دارد کــه بــا هــدف مقابلــه بــا مشــکالتی نظیــر فقــر ،بیــکاری و کمبــود درآمدهــای
آتــی سرپرســت خانــواده در دوران بازنشســتگی و فرزنــدان شــخص بیمهگــذار
در ســطح خانــوار طرحریــزی میگــردد (کامــران و ارشــادی.)1388 ،
هــدف اساســی از ارائـهی بیمههــای عمــر در ایــن جوامــع ،فراهـمآوری تأمیــن
اقتصــادی و رفــاه اجتماعــی ،کســب آرامــش روانــی و افزایــش امیــد بــه زندگــی
در میــان آحــاد جامعــه اســت ،بــه طوریکــه انتظــار مـیرود بــا توســعهی بیمـهی
عمــر در آینــده بتــوان جلــوی بســیاری از انحرافــات اقتصــادی و اجتماعــی را
گرفتــه و زمینههــای یــک زندگــی بــا کرامــت و یــک توســعه پایــدار را نویــد
داد .برنامهریــزان در جوامــع توســعه یافتــه ،دلیــل بــاال بــودن ســطح تقاضــای
آحــاد جامعــه بــرای بیم ـهی عمــر را بــه چگونگــی تاثیرگــذاری آن بــر شــاخص
ســامت جامعــه نســبت میدهنــد ،زیــرا از یــک طــرف توســعهی بیم ـهی عمــر
باعــث اطمینــان خاطــر و آرامــش روانــی فــرد متقاضــی بــرای برخــورداری از
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پسانــداز و درآمدهــای آتــی اســت و از طــرف دیگــر بهطــور مســتقیم باعــث
افزایــش امیــد بــه زندگــی میشــود .از جملــه نتایــج تصمیمگیــری جمعــی در
زمینــهی توســعهی بیمــهی عمــر نیــز میتــوان بــه افزایــش ســطح پسانــداز و
ســرمایهگذاری بلندمــدت در کالن اقتصــادی جامعــه اشــاره نمــود کــه زمینههــای
افزایــش تولیــد ،اشــتغال ،تولیــد ملــی و درآمــد ســرانه را فراهــم م ـیآورد و بــه
ایــن صــورت بیمــهی عمــر بهطــور غیرمســتقیم و از طریــق افزیــش درآمــد
ســرانه بــر هزینههــای بهداشــتی افــراد و ســامت آنهــا اثــر دارد .همانطــور
کــه در جــدول( )1مالحظــه میشــود ،کشــورهای در حــال توســعه بهخصــوص
کشــور ایــران در مقایســه بــا کشــورهای توســعه یافتــه ،تقاضــای بیمــهی عمــر
کمتــری دارنــد .همچنیــن شــاخصهای ســامت در کشــورهای در حــال توســعه
در مقایســه بــا کشــورهای توســعهیافته در وضعیــت پاییــن تــری قــرار دادنــد.
وضعیــت ســامت در کشــور ایــران نســبت بــه کشــورهای توســعه یافتــه و حتــی
برخــی از کشــورهای در حــال توســعه ماننــد امــارات ،ترکیــه ،مالــزی ،کویــت و
تونــس در موقعیــت پایینتــری قــرار دارد.
بــا نگاهــی بــه جــدول ( )1درمییابیــم کــه بهطــور متوســط در کشــورهایی
کــه تقاضــای بیمــهی عمــر بیشتــر اســت ،درآمــد ســرانه و امیــد بــه زندگــی
نیــز باالســت و نــرخمرگومیــر کــودکان پاییــن اســت .کشــورهایی کــه باالتریــن
تقاضــای بیمــهی عمــر ســرانه را دارنــد ،امیــد بــه زندگــی در آنهــا تقریبــ ًا
 82/5ســال و نــرخمرگومیــر حــدود  4اســت ،کــه باالتریــن ســطح امیــد بــه
زندگــی و کمتریــن نــرخ مــرگ ومیــر در جــدول ( )1اســت .در کشــورهایی
بــا تقاضــای متوســط بیمــهی عمــر ،امیــد بــه زندگــی  74تــا  81ســال اســت
و نــرخمرگومیــر  4تــا  12/5اســت و در نهایــت افــراد در کشــورهایی بــا
پایینتریــن تقاضــای بیمــهی عمــر ،کمتــر از  74ســال عمــر میکننــد و نــرخ
مرگومیــر بــاال و حــدود  40اســت .مقایســهی ایــن ارقــام نشــان میدهــد کــه
یکــی از عوامــل اصلــی افزایــش امیــد بــه زندگــی و کاهــشمرگومیــر اشــاعه
و گســترش فعالیتهــای بیم ـهی عمــر اســت .بــا مــروری بــر دادههــای آمــاری
مربــوط بــه وضعیــت بهداشــت در کشــورهای توســعه یافتــه و در حــال توســعه
(بهخصــوص کشــور ایــران) ،ایــن ســؤال مطــرح میشــود کــه آیــا ،کشــور ایــران
تنهــا بــا افزایــش درآمــد ســرانه ،میتوانــد بهبــود قابــل مالحظــهای در بخــش
ســامت داشــته باشــد .مطالعــهی حاضــر ،در پــی اثبــات ایــن موضــوع اســت
کــه بــرای بهبــود وضعیــت ســامت ،درکنــار افزایــش درآمــد ســرانه ،وضعیــت
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تقاضــا بــرای صنعــت بیمـهی عمــر در ایــن کشــور ایــران نیــز بایــد مــورد توجــه
اساســی قــرار گیــرد.
جدول ( .)1مقایسه شاخصهای تقاضای بیمهی عمر و شاخص سالمت کشورهای در حال توسعه و
توسعهیافته2011 -
شاخصها

نام کشورها

حق
بیمهی
عمر(دالر)

بیمهی عمر
سرانه(دالر)

امریکا
کانادا
آلمان
فرانسه
هلند
انگلستان
ایتالیا
سوئد
نروژ
ایرلند
اسپانیا
سوئیس
استرالیا

537570
52167
113869
174753
31210
210067
105089
31961
12871
43038
39257
35083
45187

1716
1519
1389
2638
1870
3347
1696
3382
2604
3367
849
4421
2077

ایران
پاکستان
ترکیه
اندونزی
مالزی
کویت
بنگالدش
الجزایر
مصر
تونس
مراکش
اردن
امارات

713
739
1579
9437
9307
185
789
103
740
119
871
56
1226

10
4
21
40
328
66
5
3
9
11
27
9
255

ضریب
نفوذ بیمهی
عمر(درصد)

درآمد سرانه
(دالر)

کشورهای توسعهیافته
37691/03
3/6
25933/28
3
26206/55
3/2
23016/85
6/2
26634/86
3/7
28272/41
8/7
18937/25
4/7
33630/25
6
40034/85
2/6
27715/53
6/9
15428/32
2/6
39170/42
5/5
25306/83
3

امید به زندگی
در بدو تولد

شاخص نرخ
مرگومیر
کودکان زیر
پنج سال

78/64
81/06
80/74
81/67
81/21
80/75
82/08
81/8
81/29
80/49
82/33
82/69
81/84

7/3
5/4
4/1
4/2
4/3
5
3/9
3
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در بیــن مطالعــات داخلــی و خارجــی ،مطالعــهی اندکــی بــر روی اثرگــذاری
متغیرهــای بخــش مالــی بهخصــوص متغیــر بیم ـهی عمــر بــر شــاخص ســامت
صــورت گرفتــه و بیشتــر مطالعــات در ایــن رابطــه از ماهیــت توصیفــی بــه جــای
تحلیــل اقتصادســنجی برخوردارنــد .در بیــن مطالعــات خارجــی ،پارکیــن،)1987( 1
رابطــهی قــوی و مثبــت بیــن درآمــد ملــی و ســامت را تأییــد و بیــان میکنــد
کــه هزین ـهی مراقبــت از ســامت نظیــر یــک کاالی لوکــس ،بــا افزایــش درآمــد
افزایــش مییابــد .همچنیــن فوکــس و ِشــوری ،)1988( 2طــی مطالعــهای نشــان
دادنــد کــه بیــکاری اثــر قــوی و منفــی بــر وضعیــت ســامت و بهداشــت افــراد
دارد .کــوآدرادو و لوپــز1996( ( 3وجــود رابطــه قــوی و مثبــت بیــن درآمــد ملــی و
ســامت را تأییــدکــرده و بیــان نمودنــد کــه بیــکاری اثــر منفــی بــر ســامت دارد.
زیــرا ،بیــکاری باعــث افزایــش طــاق ،دزدی و بســیاری از عواملــی کــه ســامت
جامعــه را بــه خطــر میانــدازد میشــود .فلــود و همــکاران ،)1990( 4در مطالعـهی
خــود بیــان نمودنــد کــه کاهــش بیــکاری باعــث بهبــود وضــع تغذیــه و ســامتی
میشــود .ویلکینســون )1996( 5و حشــمتی )2001( 6در مطالعــات خــود ،رابط ـهی
قــوی و مثبــت بیــن درآمــد ملــی و ســامت را تأییــد کردنــد .دیتــون)2003( 7
نشــان داد کــه اثــر هــر دالر اضافــی بــر ســامت و امیــد بــه زندگــی در کشــورهای
ثروتمندتــر ،ضعیفتــر از کشــورهای فقیرتــر اســت .آنانــد و راوالیــون)1993( 8
پیشــنهاد کردنــد کــه افزایــش  ،GDPزمانــی بــر امیــد بــه زندگــی و ســامتی اثــر
مثبتــی دارد کــه رشــد اقتصــادی منجــر بــه کاهــش فقــر شــود .دریفیــل )1988( 9و
میچــاد )2010( 10در مطالعـهی خــود بیــان کردنــد کــه تــورم اثــر منفــی بــر ســامت
دارد .باتــو و همــکاران ) 2010( 11در مطالعــه خــود بهطــور توصیفــی بیــان کــرد
کــه توســعه مالــی اثــر مثبــت بــر افزایــش اشــتغال ،کاهــش فقــر و بهبــود ســامت
دارد .همچنیــن بــک و وب ،)2002( 12در مطالعــه خــود بیــان کردنــد کــه امیــد بــه
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زندگــی باعــث افزایــش تقاضــای بیم ـهی عمــر میشــود ،امــا اثــر بیم ـهی عمــر
را بــر امیــد بــه زندگــی مــورد توجــه قــرار ندادنــد .در بیــن مطالعــات داخلــی،
کاســکالکای و همــکاران ( ،)1380در مطالعـهی خــود بیــان کردنــد کــه بــا افزایــش
بیــکاری بــر تعــداد بیمــاران روانپزشــکی افــزوده میشــود .پــس بیــکاری اثــر منفــی
بــر ســامت دارد .کریمــی ( )1384بیــان کــرد کــه تــورم اثــر منفــی بــر ســامت
دارد .حســن زاده و همــکاران ( )1385در مطالعــه خــود بهطــور توصیفــی بیــان
کــرد کــه توســعهی بخــش مالــی اثــر مثبــت بــر افزایــش اشــتغال ،کاهــش فقــر و
بهبــود ســامت دارد .احمــدی و همــکاران ( )1388بــه بررســی اثــر تــورم ،بیــکاری،
موازنــهی پرداختهــا ،ضریــب جینــی ،مخــارج ســامت و مخــارج دولتــی بــا
شــاخص امیــد بــه زندگــی در بــدو تولــد در ایــران پرداختهانــد .طبــق ایــن تحقیــق،
متغیرهــای تــورم ،بیــکاری ،موازن ـهی پرداختهــا و ضریــب جینــی اثــر منفــی و
معنــادار بــر ســامت دارنــد و متغیرهــای مخــارج ســامت و مخــارج دولتــی اثــر
مثبــت و معنــادار بــر بخــش ســامت دارنــد .مهــدوی و همــکاران ( ،)1390در
مطالع ـهی خــود بــا اســتفاده از یــک مــدل زمانــی گسســته بــرایمرگومیــر افــراد
بیم ـ ه شــده ،بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه تأثیــر فســخ قراردادهــای بیم ـهی عمــر
بــر رویمرگومیــر متقاضیــان بیمــهی عمــر بــا افزایــش ســن کاهــش مییابــد.
همچنیــن بــا افزایــش ســن ،ســامتی فــرد کاهــش یافتــه و نیــاز فــرد جهــت تحــت
پوشــش قــرار گرفتــن توســط خدمــات بیم ـهی عمــر افزایــش مییابــد و احتمــال
فســخ قــرارداد بیم ـهی عمــر کــم میشــود.
هــدف از انجــام پژوهــش حاضــر ،بررســی چگونگــی اثرگــذاری توســعه
بیم ـهی عمــر بــر شــاخصهای ســامت در ایــران اســت .ایــن مطالعــه میتوانــد
در ترســیم سیاســتگذاریهای بیمــهای دولــت در بخــش بهداشــت و ســامت
جامعــه ،نقــش مهمــی بــرای رســیدن بــه ســطح زندگــی و رفــاه باالتــر ایفــا کنــد.
بنابرایــن در مطالع ـهی حاضــر ،ایــن ســئوال مطــرح اســت کــه چگونــه میتــوان
امیــد بــه زندگــی را افزایــش و نــرخمرگومیــر را کاهــش داد؟ پاســخ بــه ایــن
پرســش مســتلزم طــرح ســاز وکاری اســت کــه تحقــق آن منجــر بــه افزایــش
امیــد بــه زندگــی و کاهــشمرگومیــر شــود .در ادامــه ،ســاختار مقالــه بــه ایــن
ترتیــب اســت کــه در بخــش دوم ،مقایسـهی تطبیقــی کشــورهای در حــال توســعه
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بهخصــوص کشــور ایــران بــا کشــورهای توســعه یافتــه در زمین ـهی بــازار بیم ـهی
عمــر و شــاخصهای ســامت صــورت میگیــرد .در بخــش ســوم ،مبانــی نظــری
پژوهــش ارائــه میشــود .در بخــش چهــارم ،مطالعــات تجربــی بیــان میشــود .در
بخــش پنجــم ،بــه معرفــی مدلهــا و متغیرهــا و تأثیــر هــر یــک از ایــن متغیرهــا بــر
شــاخص ســامت و اهمیــت آنهــا پرداختــه میشــود .در بخــش ششــم ،تخمیــن
الگــو و نتایــج آن ارائــه میگــردد و در پایــان نیــز ،نتیجهگیــری و پیشــنهادات
مطــرح خواهــد شــد.

مبانی نظری

1.Grossman
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واژهی ســامت در فرهنــگ آكســفورد ،بــه معنــی وضــع عالــي جســم يــا روح
و حالتــي اســت كــه اعمــال بــدن بــه موقــع و بــه گونـهای مؤثــر انجــام شــود .در
فرهنــگ وبســتر نیــز ،ســامت بــه وضــع خــوب و عالــي بــدن ،انديشــه و روح و
بــهويــژه بــر كنــار بــودن از درد يــا بيمــاري جســمي گفتــه شــده اســت.ابن ســينا
معتقــد اســت کــه ســامت سرشــت يــا حالتــي اســت كــه در آن اعمــال بــدن بــه
درســتي انجــام ميگيــرد و نقط ـهی مقابــل آن بيمــاري اســت (ســجادی.)1383 ،
ســازمان جهانــي بهداشــت ،ســامت را حالــت ســامت كامــل جســمي ،روانــي
و اجتماعــي و نــه صــرف نبــودن بيمــاري و يــا رنجــوري تعريــف ميكنــد و
بنابرایــن تعریــف ،ســامت دارای یکســری ابعــاد فیزیکــی ،روانــی و اجتماعــی
اســت کــه تحــت تأثیــر محیــط اجتماعــی و اقتصــادی قــرار میگیــرد .در
ســالهاي اخيــر بــا گنجانــده شــدن” توانايــي داشــتن يــك زندگــي مثمــر از نظــر
اقتصــادي و اجتماعــي” تعاريــف كاملتــری از واژهی ســامت ارائــه شــده اســت.
بــر اســاس دیــدگاه تئــوری ســرمایهی انســانی ،ســامت را میتــوان ماننــد هــر
کاالی دیگــر اقتصــادی ،بهعنــوان یــک کاالی بــادوام در نظــر گرفــت و در ایــن
دیــدگاه ،همــهی افــراد بــا ذخایــری از ســامت بــه دنیــا میآینــد کــه برخــی
کمتــر و برخــی بیشتــر از آن بهرهمندنــد .پایــه و اســاس چگونگــی اثرگــذاری
متغیرهــای اقتصــاد بــر بخــش بهداشــت ،بــه توابــع مطلوبیــت و اهمیــت ســامت
بهعنــوان یــک کاال بــرای افــراد بــاز میگــردد .مایــکل گروســمن)1972( 1
بــرای اولیــن بــار ســرمایهی ســامت را وارد توابــع مطلوبیــت نمــود .در واقــع
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او ســامت را بهعنــوان کاالی ســرمایهای (کــه زندگــی ســالم بــرای فــرد تولیــد
میکنــد) در نظــر گرفــت و تأکیــد کــرد کــه ســامت فــرد نقــش مهمــی در
تعییــن مــدت زمانــی دارد کــه فــرد قــادر اســت آن را صــرف کســب درآمــد و
تولیــد کنــد .گروســمن ابتــدا مفهــوم ذخیــرهی ســامت را بــه کار بــرد و پــس
از محاســبهی میــزان تقاضــای مشــتق شــده بــرای مراقبتهــای ســامتی ،اظهــار
نمــود کــه هــر فــرد در آغــاز یــک دوره مثــا شــروع یــک ســال خــاص ،دارای
ذخیــرهای از موجــودی کاالی ســامت اســت کــه بــا گذشــت زمــان ،موجــودی
ســامت فــرد بــا افزایــش ســن کاهــش و مســتهلک میگــردد .وی ایــن فراینــد
را گــذر زمــان مینامــد و معتقــد اســت زمانــی کــه ذخیــرهی موجــودی ســامت
فــرد از حــد بحرانــی کمتــر شــود ،آنگاه فــرد از بیــن خواهــد رفــت .همچنیــن
در بحــث اثــر متغیرهــای اقتصــادی بــر شــاخص ســامت بهخصــوص اثرگــذاری
رشــد اقتصــادی بــر شــاخص ســامت ،از جریــان "علیــت دورانــی و تراکــم
میــردال" نــام بــرده میشــود کــه بــر حســب ایــن جریــان ،درآمدهــای کــم
بــه ســطح پاییــن زندگــی و بهــرهوری نیــروی انســانی منجــر میشــود کــه
ایــن امــر بــه نوبــهی خــود مجــددا ً درآمدهــای پاییــن و تکــرار دور باطــل را
سبب میشود.
از آنجاکــه اندازهگیــری شــاخص ســامت را میتــوان در قالــب تعــداد
زیــادی شــاخص مطــرح نمــود ،در ایــن پژوهــش از شــاخص امیــد بــه زندگــی
در بــدو تولــد و نــرخمرگومیــر کــودکان بــهعنــوان متغیرهــای بخــش ســامت
اســتفاده شــد .ایــن دو شــاخص از نشــانگرهای ســرمایهگذاری در بخــش
ســرمایهی نیــروی انســانی و حــوزهی بهداشــت جامعــه محســوب میشــوند.
امیــد بــه زندگــی در بــدو تولــد ،1میانگیــن تعــداد ســالهایی اســت کــه افــراد
یــک جامعــه از بــدو تولــد ،امیــد بــه زنــده مانــدن دارنــد .اگرچــه افزایــش
امیــد بــه زندگــی ،دلیــل کاملــی بــرای ارتقــای ســامت در جامعــه نیســت ،امــا
شــاخص مطلوبــی از نظــر توســعه اقتصــادی و اجتماعــی اســت و بــه مثابــهی
یــک شــاخص درازمــدت میتوانــد ب ـه عنــوان یــک شــاخص ســامت پذیرفتــه
شــود .در ســطح جهانــی ،بــرآورد شــاخص امیــد بــه زندگــی بــا بیشتریــن طــول
عمــر حــدود  85ســال و کمتریــن طــول عمــر حــدود  25ســال در نظــر گرفتــه
میشــود .محاســبهی شــاخص امیــد بــه زندگــی از نســبت تفاضــل امیــد بــه
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1.UNDP, Human Development Reports: http://hdr.undp.org/en/statistics/data/calculator
2.Mortality indicators
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زندگــی در کشــور و کمتریــن ســالهای زنــده مانــدن ( 25ســال کــه اســتاندارد
بینالمللــی بــرای بــرآورد شــاخص امیــد بــه زندگــی اســت) بــه تفاضــل امیــد
بــه زندگــی در برتریــن کشــورهای جهــان و کمتریــن ســالهای زنــده مانــدن در
ســال مــورد نظــر بهدســت میآیــد (گــزارش توســعه انســانی .)2011 ،1هرچــه
انــدازهی ایــن شــاخص بــرای یــک کشــور بــه عــدد یــک نزدیکتــر باشــد،
آن کشــور از دیــدگاه توســعه انســانی پیشــرفتهتر اســت .میــزانمرگومیــر
کــودکان زیــر پنــج ســال شــاخص دیگــری اســت کــه از جملــه شــاخصهای
میرایــی 2محســوب میشــود .ایــن شــاخص از نســبت کلمرگومیرهایــی کــه
در گــروه زیــر پنــج ســال در یــک ســال معیــن بــه هــزار تولــد زنــده در همــان
گــروه ســنی اتفــاق میافتــد بهدســت میایــد .شــاخصهای امیــد بــه زندگــی
و نــرخمرگومیــر کــودکان ،از شــاخصهای بااهمیــت بــرای تعییــن وضعیــت
ســامت جامعــه بــوده و نشــان دهنــدهی کیفیــت زندگــی و متأثــر از برنامههــای
اجتماعــی ،مراقبت هــای بهداشــتی ،آرامــش روانــی و تغذیــه ســالم هســتند.
رشــد ایــن شــاخصها میتوانــد نشــاندهندهی کیفیــت اســتفاده از هزینههــای
بهداشــتی در یــک کشــور باشــد .ب ـه عبــارت دیگــر ،اگــر هزین ـهی بهداشــت و
درمــان بـه میــزان کافــی بــوده و کارایــی اســتفاده از ایــن منابــع در ســطح باالیــی
باشــد ،میتــوان انتظــار داشــت کــه شــاخص مربــوط بــه ســطح ســامتی ارتقــاء
یابــد .ایــن شــاخصها تابــع تندرســتی ،چگونگــی زندگــی ،امکانــات بهداشــتی
و درمانــی ،دسترســی بــه حداقلهــای الزم بــرای زندگــی ،نبــود نگرانــی و
برخــورداری از آرامــش و امنیــت اقتصــادی و اجتماعــی هســتند (باصــری و
همــکاران.)1387 ،
بــا نگاهــی بــه ســاختار نمــودار ( )1مشــخص میگــردد کــه تأثیــر فعالیتهــای
بیمــهی عمــر بــر شــاخص ســامت بــه دو صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم
امکانپذیــر اســت .از یــک طــرف بیمــهی عمــر بهطــور غیرمســتقیم و از
طریــق رشــد اقتصــادی ،بخــش ســامت را متأثــر میســازد .زیــرا بیمهگــران بــا
دریافــت حــق بیمــه از بیمه گــذاران ،قادرنــد وجــوه نقــد را بـه صــورت وامهــای
بلندمــدت و دیگــر ســرمایهگذاریها اختصــاص دهنــد .در نتیجــه بیمهگــران
بــا گســترش پروژههــای ســرمایهگذاری و بــا تشــویق کارایــی اقتصــادی بــه
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اقتصــاد ملــی کمــک میکننــد .شــرکتهای بیمــه از طریــق فعالیتهــای
ســرمایهگذاری باعــث تخصیــص کارآمــد منابــع و ثبــات مالــی میشــوند .حــق
بیمههــای جمــعآوری شــده در واقــع پــس اندازهــای بلندمدتــی هســتند کــه
بــه راحتــی میتواننــد صــرف ســرمایهگذاریهای بلندمــدت و ســودآور در
آینــده شــوند کــه ایــن افزایــش ســرمایهگذاری منجــر بــه افزایــش ســطح اشــتغال
و اســتانداردهای زندگــی در اقتصــاد میگــردد .بنابرایــن ،فعالیتهــای بیمــهی
عمــر موجــب افزایــش پ ـس انــداز و ســرمایهگذاری میشــوند کــه پیامــد نهایــی
ایــن نــوع پسانــداز و ســرمایهگذاری ،ایجــاد اشــتغال و در نهایــت افزایــش
درآمــد ســرانه خواهــد بــود .بدیهــی اســت کــه بــا افزایــش درآمــد ســرانه،
افــراد درآمــد بیشتــری را صــرف خدمــات بهداشــت و درمــان میکننــد و در
نتیجــه شــاخص امیــد بــه زندگــی ارتقــاء مییابــد .فــرد بــا خریــد بیم ـهی عمــر
میتوانــد نوعــی ســرمایهگذاری و پسانــداز را بــرای آینــده خــود و خانــوادهاش
داشــته باشــد ،کــه ایــن نــوع پـس انــداز بــا توجــه بــه ماهیــت بلندمدتــی کــه دارد
باعــث اطمینــان و آرامــش خاطــر فــرد از آینــدهی خــود و خانــوادهاش میشــود.
کــه ایــن آرامــش خاطــر میتوانــد تأثیــر مهمــی بــر ســامت فــرد بیمهگــذار
داشته باشد.
نمودار ( .)1سازوکار تأثیر فعالیتهای بیمهی عمر بر امید به زندگی
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در نمــودار ( ،)1همچنیــن مالحظــه میگــردد کــه بیم ـهی عمــر میتوانــد ب ـ ه
طــور مســتقیم از طریــق ارایــه خدمــات بــر ســامت تاثیــر بگــذارد .بــا توجــه
بــه اینکــه بیم ـهی عمــر نقــش تکمیلــی در برنامههــای تأمیــن اجتماعــی دولــت
دارد ،بنابرایــن بــا ارائ ـهی خدمــات بهداشــتی و درمانــی ارزان قیمــت در قالــب
ایــن نــوع بیمــه ،میتــوان شــاهد کاهــش تنشهــای روانــی ،افزایــش اطمینــان
بــه آینــده و ســامت جســمانی افــراد بیمــه شــونده در جامعــه بــود و انتظــار
داشــت کــه در نهایــت موجبــات ارتقــاء شــاخص امیــد بــه زندگــی و افزایــش
ســطح ســامت فراهــم آیــد.

روش

((Hjt = αjt + βXit + γEit + Ejt                                               (1
کــه در آن

Hjt

بیانگــر شــاخصهای ســامت مــورد اســتفاده در ایــن
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بــا توجــه بــه مبانــی نظــری و پیشــینهی مطالعاتــی تجربــی در ارتبــاط بــا
موضــوع ســامت ،از آنجاکــه هــدف از ایــن مطالعــه بررســی عوامــل مؤثــر
بــر ارتقــای شــاخص ســامت در کشــور ایــران اســت ،بــرای ایــن منظــور از
اطالعــات ســری زمانــی مربــوط بــه ســالهای  1360-1390کشــور بــرای
تجزیــه و تحلیــل موضــوع اســتفاده شــد .منبــع جمــعآوری آمــار مــورد نيــاز
شــامل ســایت ســازمان جهانــی بهداشــت ( ،)WHOســايت بانــک مرکــزی و
بیمـهی مرکــزی اســت .همچنیــن جهــت تجزیـه و تحلیــل دادههــا و بــرآورد مــدل
توســط رهیافــت حداقــل مربعــات معمولــی از نــرمافــزار  Eviewsاســتفاده شــد.
بــا توجــه بــه مبانــی نظــری و تجربــی پژوهــش ،متغیرهــای امیــد بــه زندگــی در
بــدو تولــد و نــرخمرگومیــر کــودکان زیــر پنــج ســال بــه عنــوان متغیرهــای
وابســته و معیــاری بــرای شــاخص ســامت در نظــر گرفتــه شــده انــد و متغیــر
تقاضــای بیم ـهی عمــر و متغیرهــای اقتصــادی بــه عنــوان متغیرهــای مســتقل در
نظــر گرفتــه شــدهاند .جهــت بررســی تأثیــر متغیــر بیمــهی عمــر بــر شــاخص
ســامت از الگــوی  1اســتفاده میشــود:
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پژوهش(شــاخص امیــد بــه زندگــی و نــرخمرگومیــر کــودکان زیــر پنــج ســال)،
 :Xitبیانگــر متغیــر تقاضــای بیم ـهی عمــر شــامل (ضریــب نفــوذ بیم ـهی عمــر
یــا نســبت حــق بیمـهی عمــر بــه  ، GDPحــق بیمـهی عمــر ســرانه یــا نســبت حق
بیمـهی عمــر بــه جمعیــت و حــق بیمـهی عمــر تولیــدی) :Eit ،شــامل متغیرهــای
اقتصــادی درآمــد ســرانه ،تــورم و نــرخ بیــکاری اســت کــه بــهعنــوان متغیرهــای
کنتــرل در نظــر گرفتــه شــدهاند.
جهــت حصــول بــه نتایــج دقیقتــر اثــر تقاضــای بیمـهی عمــر بــر شــاخصهای
ســامت 6 ،مــدل در نظــر گرفتــه شــد .در مــدل اول و چهــارم در کنــار متغیرهــای
کنتــرل ،اثــر ضریــب نفــوذ بیمـهی عمــر (نســبت حــق بیمـهی عمــر تولیــدی بــه
تولیــد ناخالــص داخلــی) بــر شــاخصهای امیــد بــه زندگــی و نــرخمرگومیــر
کــودکان زیــر پنــج ســال بررســی شــده اســت.
در مــدل دوم و پنجــم در کنــار متغیرهــای کنتــرل ،اثــر حــق بیمـهی عمر ســرانه
(نســبت حــق بیمــهی عمــر تولیــدی بــه جمعیــت کشــور) بــر شــاخصهای
امیــد بــه زندگــی و نــرخمرگومیــر کــودکان بررســی شــده اســت و در مــدل
ســوم و ششــم در کنــار متغیرهــای کنتــرل ،اثــر حــق بیم ـهی عمــر تولیــدی بــر
شــاخصهای امیــد بــه زندگــی و نــرخمرگومیــر کــودکان بررســی شــده اســت.
بــا توجــه بــه مبانــی نظــری و پیشــینهی مطالعاتــی تجربــی انتظــار م ـیرود کــه
بیــن توســعهی بیمـهی عمــر و امیــد بــه زندگــی رابطـهی مثبــت و بیــن توســعهی
بیم ـهی عمــر و نــرخمرگومیــر کــودکان رابط ـهی منفــی وجــود داشــته باشــد.

یافتهها
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بــرای اســتفاده از دادههــای ســری زمانــی در تخمیــن مــدل ،ابتــدا الزم بــود تــا
از ثابــت بــودن واریانــس ،کواریانــس و میانگیــن دادههــا در طــول زمــان اطمینــان
حاصــل نماییــم ،در غیــر ایــن صــورت تخمینهــا معتبــر نبــوده و آمارههــای
مــدل  tو  Fاز قابلیــت الزم بــرای اســتناد برخــوردار نمیشــدند.
ابتــدا بــرای آزمــون مانایــی متغیرهــای مــورد اســتفاده در مــدل ،همــهی
متغیرهــای مــورد نظــر بــر اســاس آزمــون ریش ـهی واحــد دیکــی فولــر تعمیــم
یافتــه بررســی شــدند و نتایــج در جــدول ( )3منعکــس گردیــد.

یاه لاس رد ناریارد تمالس اب یعامتجا هافر و رمع همیب هعسوت هطبارطبارطبارطبار

نتایــج خالصــه شــده نشــان میدهــد کــه اکثــر ایــن متغیرهــا بــر اســاس ایــن
آزمــون ،ریشــه واحــد دارنــد .همچنیــن بــرای تشــخیص درجـهی هـم انباشــتگی
متغیرهــای مــورد نظــر ،آزمــون دیکــی فولــر تعمیــم یافتــه بــرای تفاضــل مرتبــه
اول متغیرهــا تکــرار شــد و نتایــج بیانگــر آن اســت کــه همـهی متغیرهــای مــدل،
بــا یــک مرتبــه و برخــی از آنهــا بــا دو مرتبــه تفاض ـل گیــری ،مانــا میشــوند.

متغیرها
MOR
LIF
IP
ID
PRE
INF
UNE
GDP

آمارهی آزمون قبل
از تفاضل گیری
-3/68
-2/09
4/52
3/82
3/88
-3/42
-1/84
-5/19

جدول ( :)2نتایج آزمون ریشـهی واحد

آمارهی آزمون پس از
تفاضل گیری
.......
-11/04
-6/54
-6/21
-5/17
-6/6
-5/83
.........

مقدار بحرانی
( )%10مکینون

مقدار بحرانی
( )%5مکینون

مقدار بحرانی
( )%1مکینون

-2/62
-2/61
-2/62
-3/22
-3/21
-2/62
-2/61
-2/62

-2/96
-2/96
-2/97
-3/57
-3/56
-2/96
-2/96
-2/98

-3/66
-3/66
-3/67
-4/3
-4/29
-3/67
-3/66
-3/71
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طبــق جــدول ( )4کــه نتایــج حاصــل از تخمیــن  6مــدل تحقیــق را نشــان
میدهــد ،تمامــی متغیرهــا از لحــاظ آمــاری معنــادار بــوده و ضرایــب تخمینــی
تمــام متغیرهــا عالئمــی دارنــد کــه بــا عمــده مطالعــات تجربــی و مفاهیــم نظــری
مطــرح شــده ســازگار هســتند.
همچنیــن بــاال بــودن آمــارهی دوربیــن واتســون در همــهی مدلهــا بیانگــر
عــدم وجــود مشــکل خودهمبســتگی اســت و بــا توجــه بــه اینکــه در هــر شــش
مــدل  Fکل مــدل معنــادار میباشــد ،بنابرایــن مــدل بــرآوردی از اطمینــان الزم
برخــوردار اســت.
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جدول ( :)3نتایج برآورد اثر متغیرهای بیمهی عمر (ضریب نفوذ بیمهی عمر ،بیمهی عمر سرانه و حق بیمهی عمر)
بر امید به زندگی

شرح

مدل
1

متغیرها

β

t

P

R2

عرض از مبدا
IP
INF

4/57
0/022
-0/022

81/9
7/77
-2/85

0/000
0/000
0/0084

0/957

0/021
-0/019
-0/001

7/041
-2/65
-2/03

GDPCAP
UNE
عرض از مبدا
ID
INF
GDPCAP

مدل
2

UNE

مدل
3

عرض از مبدا
PRE
INF
GDPCAP
UNE

-0/001
-0/009
4/79

-0/098
90/26
1/35
-1/56
-1/66
-8/15

-1/9
-3/008
45/03

-2/76
15/21
13/55
-3/25
-3/009
-4/25

0/68
0/0058
0/000
0/000
0/013
0/05

0/01
0/000
0/000
0/0033
0/0059
0/0002

0/956

0/96

توضیحات
 R2تعدیل
شده

0/948

0/948

0/952

F

115/91
[]0/000

115/51
[]0/000

120/31
[]0/000

آمارهی دوربین
واتسون ()D.W

2/8

2/82

2/32
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همانطــور کــه در جــداول( )4و ( )5مالحظــه میشــود ،ســه متغیــر تقاضــای
بیمــهی عمــر شــامل ضریــب نفــوذ بیمــهی عمــر ( ،)IPحــق بیمــهی عمــر
ســرانه ( )IDو حــق بیمــهی عمــر تولیــدی ( )PREاثــر مثبــت و معنــاداری بــر
شــاخصهای ســامت دارنــد .بهطــوری کــه بــا افزایــش تقاضــای بیم ـهی عمــر،
امیــد بــه زندگــی افزایــش مییابــد و نــرخمرگومیــر کــودکان زیــر پنــج ســال
نیــز کاهــش مییابــد.
ایــن نتیجــه مطابــق بــا انتظــارات اســت .زیــرا بــا تقاضــای بیمـهی عمــر ،اطمینان
و آرامــش خاطــر فــرد از آینــدهی خــود افزایــش یافتــه و و بــا توجــه بــه اینکــه
افزایــش تقاضــای بیمـهی عمــر منجــر بــه رشــد اقتصــادی و افزایــش درامــد ســرانه
میشــود؛ افــراد ،درآمــد بیشتــری را صــرف خدمــات بهداشــت میکننــد .در
هــر شــش مــدل ،تــورم ( )INFاثــر منفــی و معنــادار بــر ســامت دارد .بــه طــوری
کــه بــا افزایــش تــورم ،امیــد بــه زندگــی کاهــش مییابــد ومرگومیــر کــورکان
زیــر پنــج ســال نیــز افزایــش مییابــد .ایــن نتیجــه مطابــق بــا انتظــارات اســت.

یاه لاس رد ناریارد تمالس اب یعامتجا هافر و رمع همیب هعسوت هطبارطبارطبارطبار

لــذا بــا افزایــش تــورم ،قــدرت خریــد فــرد کــم شــده و تقاضــای فــرد از خدمــات
بهداشــت کاهــش کافتــه و در نهایــت ســطح ســامت فــرد نیــز کاهــش مییابــد.
جدول ( :)4نتایج برآورد اثر متغیرهای بیمهی عمر بر نرخمرگومیر کودکان زیر  5سال

شرح

متغیرها

ضرایب β

آماره t

P-Valu

مدل
4

عرض از مبدا
IP
INF
GDPCAP
UNE

مدل
5

عرض از مبدا
ID
INF
GDPCAP
UNE

مدل
6

عرض از مبدا
PRE
INF
GDPCAP
UNE

1/76
-1/12
0/01
0/0056
0/074
1/25
-0/12
0/01
0/006
0/073
3/27
-0/106
0/0099
0/0055
0/071

8/38
-12/17
3/46
1/42
5/22
5
-12/39
3/33
1/57
5/22
13/34
-12/5
3/29
1/42
5/07

0/000
0/000
0/0019
0/16
0/000
0/000
0/000
0/0026
0/13
0/000
0/000
0/000
0/0028
0/17
0/000

R2

0/921

0/923

0/924

 R2تعدیل
شده

0/908

0/91

0/92

توضیحات
F_Statistic
[]prob

75/15
[]0/000

77/69
[]0/000

78/86
[]0/000

آماره دوربین
واتسونD.W

2/39

2/402

2/404
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همچنیــن مالحظــه میگــردد کــه در هــر شــش مــدل ،درآمــد ســرانه
( )GDPCAPاثــر منفــی بــر بخــش ســامت دارد و ایــن نــوع اثرگــذاری تولیــد
ناخالــص داخلــی ســرانه بــر شــاخص ســامت مطابــق بــا انتظــارات نظــری
نیســت .شــاید بتــوان دلیــل اصلــی اثــر منفــی تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه
بــر شــاخص ســامت را در تأثیــر سیاســتهای معطــوف بــه رشــد اقتصــادی
در ســالهای اولیــه اجــرای آن دانســت .زیــرا بــر اســاس اقتصــاد نئوکالســیکی،
سیاســتهای اقتصــادی همچــون برنامههــای تعدیــل اقتصــادی ،در مراحــل
اولیــه ،افزایــش درآمــد عمومــی کشــور را بــه دنبــال دارنــد و بــه سیاســتهای
اقتصــادی عدالــت محــور وگســترش خدمــات اجتماعــی توجــه چندانــی
ندارنــد .بنابرایــن در ایــران سیاســتهای رشــد اقتصــادی ،نتایــج مســاعدی بــر
شــاخصهای اجتماعــی و بخــش ســامت نداشــته و در بســیاری مــوارد منجــر
بــه بدتــر شــده شــاخصهای اجتماعــی شــده اســت .در ارتبــاط بــا اثــر متغیــر
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بیــکاری بــر ســامت نیــز در جــداول( )4و ( )5مالحظــه میشــود کــه در هــر
شــش مــدل ،بیــکاری ( )UNEاثــر منفــی و معنــادار بــر بخــش ســامت دارد.
بــه طوریکــه بــا افزایــش بیــکاری ،امیــد بــه زندگــی کاهــش یافتــه و نــرخ
مرگومیــر کــودکان زیرپنــج ســال نیــز افزایــش یافتــه اســت .زیــرا فــرد بیــکار،
فاقــد درآمــد کافــی جهــت هزینــه کــردن در بخــش بهداشــت و مســکن و تغذیــه
مناســب اســت .بنابرایــن ،بیــکاری بــا توجــه بــه اثــرات اقتصــادی و روانــی کــه
بــر فــرد بیــکار میگــذارد ،امیــد بــه زندگــی فــرد را کاهــش میدهــد و بــا توجــه
بــه اثــرات منفــی کــه بــر اقتصــاد خانــوار دارد باعــث افزایــش نــرخمرگومیــر
کودکان میشود.

بحث و نتیجهگیری

106

] [ Downloaded from refahj.uswr.ac.ir on 2023-01-07

امــروزه ســامتی افــراد جامعــه ،از مهمتریــن بخشهــای شــاخص توســعهی
انســانی بهشــمار م ـیرود کــه اهمیــت آن در مطالعــات مختلــف اثبــات شــده و
بــا تغییــر الگــوی هم ـه گیرشــناختی بیماریهــا ،از علــل بالینــی گرفتــه تــا علــل
روانــی و اجتماعــی ،نقــش تعیی ـن کنندههــای اجتماعــی ســامت بیــش از پیــش
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .از جملــه تعییــن کنندههــای مؤثــر اجتماعــی
ســامت در هــر جامعــهای ،مقولـهی توســعهی بیمــه اســت .بــا توجــه بــه هــدف
پژوهــش حاضــر یعنــی بررســی اثــر بیمــهی عمــر بــر ســامت در ایــران طــی
ســالهای  ،1390-1360نتایــج بهدســت آمــده نشــان داد کــه در کشــور ایــران ،بــا
توســعه و افزایــش تقاضــای بیمـهی عمــر ،امیــد بــه زندگــی افزایــش و مرگومیــر
کاهــش یافتنــی اســت .نتیجـهی تحقیــق حاضــر بــا پیشــینهی پژوهــش مبتنــی بــر
ایــن مضمــون کــه تقاضــای بیم ـهی عمــر ،مطلوبیــت انتظــاری فــرد کــه ناشــی
از اطمینــان و آرامــش روانــی وی اســت را افزایــش میدهــد و اشــاره بــه ایــن
نکتــه کــه افزایــش تقاضــای بیم ـهی عمــر منجــر بــه بهبــود ســامت میشــود،
همســو میباشــد .بهخصــوص آنکــه نتایــج بیانگــر ایــن واقعیــت هســتند
کــه فــرد متقاضــی بیم ـهی عمــر ،در دوران بازنشســتگی منبــع درآمــد بیشتــری
جهــت هزینــه کــردن در بخــش بهداشــت دارد کــه ایــن امــر اثــرات مثبتــی بــر
وضعیــت بهداشــت فــرد برجــای میگــذارد .در ایــن پژوهــش ایــن یافتــه نیــز
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مــورد توجــه اســت کــه در کشــور ایــران ،مشــکل اصلــی در زمین ـهی ســامت
صرفـ ًا کمبــود درآمــد ســرانه نیســت بلکــه از طــرق دیگــر مثــل افزایــش تقاضــای
بیمـهی عمــر میتــوان بــه ارتقــای شــاخص ســامت کمــک کــرد .زیــرا ،بیمـهی
عمــر بــه صــورت مســتقیم از طریــق ایجــاد آرامــش روانــی و اطمینــان خاطــر
و ایجــاد تأمیــن اجتماعــی بــرای فــرد متقاضــی بیم ـهی عمــر منجــر بــه ارتقــای
شــاخص ســامت میشــود و بــهصــورت غیــر مســتقیم از طریــق بهکارگیــری
پــس انــداز بیمهگــذاران (حــق بیمههــای تولیــدی) در ســرمایهگذاریهای
مولــد و بلندمــدت ،باعــث ایجــاد اشــتغال و افزایــش درآمــد ســرانه میشــود کــه
بــا افزایــش درآمــد افــراد و بهبــود قــدرت خریــد افــراد ،باعــث میشــود افــراد
هزینــه بیشتــری را صــرف خدمــات بهداشــتی نماینــد کــه در نهایــت منجــر
بــه افزایــش امیــد بــه زندگــی و کاهــش نــرخمرگومیــر میشــود .از دیگــر
نتایــج پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه بــا افزایــش بیــکاری و تــورم ،شــرایط
ســامت تنــزل مییابــد .همچنیــن در ایــن پژوهــش اثــر درآمــد ســرانه مطابــق
بــا انتظــارات بــهدســت نیامــده اســت و در ایــران طــی دوره مــورد مطالعــه،
درآمــد ســرانه اثــر منفــی بــر شــاخصهای ســامت دارد کــه علــت ایــن امــر
را میتــوان در سیاســتهای رشــد اقتصــادی مبتنــی بــر اقتصــاد نئوکالســیکی
در مراحــل اولیــهی اجــرای آن در کشــور دانســت .بــا توجــه بــه یافتههــای
تحقیــق ،رهنمودهــای سیاســتی ایــن مطالعــه ایــن اســت کــه انــواع بیمههــای
عمــر بهخصــوص در بخــش درمــان و مســتمری ،تأمیــن مالــی و تقســیم ریســک،
بهعنــوان مکمــل سیســتمهای تأمیــن اجتماعــی بــرای فائــق آمــدن بــر هزینههــا
و نیازهــای افــراد در دوران بازنشســتگی بهخصــوص هزینههــای بهداشــتی-
درمانــی ،توســعه و گســترش یابنــد و نــگاه برنام ـه ریــزان اقتصــادی در کشــور
بــهگون ـهای باشــد کــه برنامههــای ســامت ،بهداشــت و رفــاه عمومــی کشــور،
هماهنــگ بــا ســایر سیاســتگذاریهای بخــش اقتصــاد بهخصــوص در بخــش
بیم ـهی عمــر صــورت گیــرد تــا تحقــق برنامههــای توســعه و بــه طــور خــاص
برنامههــای بخــش ســامت کشــور ،بــا درصــد موفقیــت بیشتــری پیــشرود.
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