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چکیده

مقدمــه :بــا توجــه بــه اینکــه خدمــات بهداشــتی-درمانی مناســب یكــی از زیربناهــای مهــم هــر کشــور در فرآینــد توســعه اســت،
در دســترس بــودن متــوازن و متعــادل امکانــات و تجهیــزات بخــش ســامت در نواحــی مختلــف جغرافیایــی کشــور دارای اهمیــت
فراوانــی میباشــد.
روشکار :پژوهــش حاضــر بــا تکیــه بــر مدلهــای پانــل و اســتفاده از تخمینزنهــای اثــرات ثابــت و تصادفــی ،رابطــه میــان مخــارج
ســامت و رشــد اقتصــادی اســتانهای مختلــف ایــران را در فاصلــه ســالهای  1383تــا  1394مــورد بررســی قــرارداد .جامعــه آمــاری
تحقیــق ،تمامــی اســتانهاي كشــور بودنــد كــه طبــق شــاخص وزارت صنعــت ،معــدن ،و تجــارت ،بــه ســه دســته توســعهيافته ،كمتـر
توســعهيافته ،و توســعهنيافته تقســيم میشــوند.
یافتههــا :نتايــج نشــان داد كــه مخــارج بخــش ســامت تاثیــری مثبــت و معن ـیدار بــر رشــد اقتصــادي هــر ســه گــروه از اســتانها
داشــته اســت .البتــه ،تاثیــر ایــن مخــارج بــر رشــد اقتصــادي اســتانهاي توســعهيافته بيشــتر از دو گــروه ديگــر بــود.
نتیجهگیــری :بــا توجــه بــه نتایــج بهدســت آمــده ،بخشــي از شــكاف توســعهاي موجــود میــان ســه گــروه مختلــف از اســتانها را
ميتــوان بــر اســاس شــكاف موجــود در مخــارج بخــش ســامت آنهــا توضيــح داد.
كليدواژگان :مخارج سالمت ،رشد اقتصادي ،استانهاي توسعه يافته ،كمتر توسعهيافته ،و توسعهنيافته ،مدل پانل ديتا

مقدمه

رشــد اقتصــادي از جملــه اهدافــي اســت كــه هــر اقتصــادي
آن را دنبــال ميكنــد و دليــل ايــن امــر نيــز دســتیابی بــه منافــع
و مزايــاي فراوانــي اســت كــه در رونــد رشــد تحقــق مييابــد.
امــا دســتيابي بــه رشــد اقتصــادي بــاال و پايــدار نيازمنــد پاســخ
بــه ايــن پرســش اســت كــه «چــه عواملــي نــرخ رشــد اقتصــادي
را تاميــن ميكنــد؟ يــا نــرخ رشــد اقتصــادي چگونــه و از طريــق
چــه عوامــل و سياس ـتهايي تحــت تاثیــر قــرار ميگيــرد؟» از
نظــر تاریخــی ،نخســتین مفهــوم و عامــل تاثیرگــذار بــر رشــد
اقتصــادی در الگوهــای رشــد ،ســرمایه اســت؛ تغییــرات تولیــد یــا
رشــد اقتصــادی بــا تغییــرات انباشــت ســرمایه فیزیکــی تبییــن
میگــردد ،بهگونــهای کــه هــر چــه تراکــم ســرمایه فیزیکــی
در کشــوری بیشــتر باشــد ،انتظــار م ـیرود رشــد اقتصــادی آن
نیــز افزایــش یابــد .امــا تجربــه كشــورهاي پيشــرفته و مطالعــات
مختلــف در زمينــه رشــد اقتصــادي كشــورها در طــول زمــان
نشــان ميدهــد كــه توضيــح نــرخ رشــد اقتصــادي فقــط از
طريــق عوامــل مرســومی چــون ســرمايه و نيــروي كار ،نتايــج
دقيقــی بهدســت نميدهــد و تمامــی نوســانات اقتصــادی تنهــا
از طریــق انباشــت ســرمایه فیزیکــی قابــل توضیــح نیســت؛ لــذا،
توجــه بــه انــواع ســرمایههای غیرفیزیکــی ،ماننــد ســرمايه
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انســاني اهمیــت فراوانــی ،یافتــه ،بــه دنبــال آن ســرمايه انســاني،
بهعنــوان يكــی از عوامــل مهــم تولیــد ،وارد مدلهــاي رشــد
شــد .)1(.ارائــه مفهــوم ســرمایه انســانی توســط بکــر )2( 1بــه
حــوزه علــم اقتصــاد ،مســیری را بــراي تاثیرگــذاری مخــارج
بهداشــتی بــر تولیــد ناخالــص داخلــی ( )GDPمعرفــی کــرد.
در ایــن مســیر جدیــد ،مخــارج بهداشــتی از طریــق بهبــود
شــاخصهای بهداشــتی و افزایــش موجــودي ســرمایه انســانی،
رشــد اقتصــادی کشــورها را تحــت تاثیــر قــرار میدهــد.
در ادبیــات اقتصــاد بهداشــت ،در واقــع ســامت انســان یــک
ســرمایه اســت و امــور بهداشــتی-درمانی بــا عملکــرد خــود بــه
افزایــش ســطح ســامت انســانها (ســرمایهگذاری خالــص) و
یــا جایگزینکــردن ســامت از دســت رفتــه بــه دلیــل بــروز
بیمــاری و یــا حــوادث (ســرمایه گــذاری جایگزیــن) مــی پــردازد.
3
نالــس و اوون ( )3( 2)1995بــا بســط مــدل منکیــو و همــکاران
( )4( )1992بهداشــت را بهعنــوان یکــی از اجــزای ســرمایه
انســانی در مدلهــای رشــد درنظــر گرفتنــد .در مــدل نالــس و
Becker
Knowles and Owen
3
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1
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از آنجاكــه تقريبــا در تمــام متــون اقتصــادي بــراي ســنجش
رشــد اقتصــادي از شــاخص رشــد تولیــد ناخالــص ملــی یــا
تولیــد ناخالــص داخلــی اســتفاده ميشــود ،در ايــن مطالعــه
Aisa, R. and P. F. Pueyo
)World Health Organization (WHO

4
5

نیــز از حجــم تولیــد ناخالــص داخلــی (بــدون نفــت) هــر
اســتان ،كــه بــا اســتفاده از شــاخص قیمتــی مصرفکننــده بــه
قيمتهــاي ثابــت (واقعــی) تبديــل شــده ،بهعنــوان شــاخص
 6تمام آمار مذكور برگرفته از مركز آمار ايران( )www.amar.org.irو بانك مركزي ایران( )www.cbi.irاست.
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اوون ،بهداشــت از طریــق افزایــش بهــرهوری نیــروی کار ،رشــد
اقتصــادی را بــه طــور دائــم تحــت تاثیــر قــرار میدهــد .علیرغــم
ایــن کــه بســیاري از اقتصاددانــان مخــارج بهداشــتی را نوعــی
ســرمایهگذاری قلمــداد میکننــد کــه باعــث افزایــش تولیــد
میشــود ،برخــی از اقتصاددانــان معتقدنــد کــه مخــارج بهداشــتی
نوعــی هزینــه اســت کــه باعــث کاهــش منابــع دردســترس
شــده ،بــا منحــرف نمــودن منابــع از ســرمایهگذاریهای مولــد،
بــه کاهــش میــزان تولیــد ناخالــص داخلــی میانجامــد (آیســا و
پیــو.)5( 4)2005 ،
5
بــا توجــه بــه آمــار ســازمان بهداشــت جهانــي ( )6در بســياري
از كشــورهاي توســعهیافته ،دولــت ســهم نســبتا زیــادی از
بودجــه خــود را بــه هزینههــای بهداشــتي اختصــاص میدهــد.
بهطــور متوســط %60 ،هزینههــای بهداشــتي ایجادشــده در
كشــورهاي مختلــف جهــان را دولتهــا بــر عهــده داشــتهاند
و ســهم ايــن نــوع هزینههــا در بودجــه دولــت بهطــور متوســط
 %14/3اســت کــه ایــن رقــم بــرای كشــورهاي پيشــرفته ،باالتــر
از متوســط میباشــد .افزایــش بینالمللــی مخــارج ســامت نــه
تنهــا بیانگــر توجــه کشــورها بــه توســعه اقتصــادی اســت ،بلکــه
نشــاندهنده ایــن اســت کــه افزایــش ســطح و اســتانداردهای
زندگــی بــه یــک ثــروت عمومــی تبدیــل شدهاســت.
بهطــور کلــی میتــوان گفــت ســرمايه انســاني در دو
شــاخه آمــوزش و ســامت جوامــع و نیــروی کار بــ ه عنــوان
يكــي از مهمتريــن ابعــاد و ظرفیتهــای موجــود در رشــد و
توســعه اقتصــادي هــر كشــور مطــرح بــوده و بــه عنــوان يكــي
از مهمتريــن انــواع ســرمايه ميتوانــد نقــش چشــمگیری در
رشــد و توســعه اقتصــادي جوامــع داشــته باشــد .بــا عنایــت بــه
موضــوع فــوق و بــا توجــه بــه ایــن کــه يكــي از مظاهــر رشــد
و توســعه در هــر كشــور ،همگنــي ميــان مناطــق مختلــف آن
اســت ،و ناهماهنگــي هــاي موجــود میــان مناطــق يــك كشــور
4

از ابعــاد توســعهنيافتگي آن محســوب ميشــود ،در مطالعــه
حاضــر ضمــن مقایســه تطبیقــی رشــد و توســعه اســتانها،
بررســي و بــرآورد ك ّمــي تاثیــر مخــارج ســامت -بهعنــوان
يكــي از مهمتريــن اجــزای ســرمایه انســانی -بــر رشــد
اقتصــادی اســتانهاي ايــران انجــام شــد تــا بــه ايــن پرســش
پاســخ داده شــود کــه اگــر توســعه بهداشــتی در اســتانها رخ
دهــد ،آیــا توســعه اقتصــادي را درپــي خواهــد داشــت؟ بــا توجــه
بــه پرســش مطــرح شــده ،میتــوان فرضیــه تحقیــق را بدیــن
صــورت بیــان نمــود کــه بهبــود وضعیــت بهداشــت از طریــق
افزایــش مخــارج ســامت در اســتانها منجــر بــه رشــد و توســعه
اقتصــادی میشــود .بــه منظــور تعییــن ایــن رابطــه ،اســتانهاي
كشــور بــه ســه گــروه توســعهيافته ،كمتــر توســعهيافته ،و
توســعهنيافته تقســيم شــده و بــر اســاس آمارهــاي موجــود 6و بــا
اســتفاده از نظريــات اقتصــادي و بــا تکیــه بــر مــدل پانــل ديتــا
رابطــه میــان مخــارج ســامت و رشــد اقتصــادي در اســتانهاي
كشــور در فاصلــه ســالهای  1383تــا  1394مــورد آزمــون و
بررســي قرارگرفــت .بــه همیــن منظــور ،ابتــدا وضعیــت رشــد
اقتصــادي در اســتانها بررســی شــد ،و در ادامــه بــا توجــه بــه
مبانــی نظــری موجــود و مطالعــات انجامشــده قبلــی در زمینــه
مخــارج ســامت و رشــد اقتصــادی ،مــدل تجربــی مناســب
ارائــه ،و در پایــان بــرآورد و تجزیــه و تحلیــل نتایــج تجربــی
مــدل انجــام شــد.
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بــا توجــه بــه نمــودار ،2ســهم اســتانهاي توســعهيافته از
توليــد ســرانه كشــور  ،%37اســتانهاي كمتــر توســعهيافته %39
و اســتانهاي توســعهنيافته  %24اســت .همانطــور کــه مشــاهده
میشــود ،ســهم تولیــد ســرانه ناخالــص داخلــی در اســتانهای
کمتــر توســعهیافته از دو گــروه دیگــر بیشــتر اســت .لــذا ،بــر

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

اســاس آمــار و نمودارهــاي ارائــه شــده چنیــن نتيجهگیــری
میشــود كــه توســعه اقتصــادی در اســتانهاي كشــور وضعیــت
متفاوتــی داشــته باشــد؛ هرچنــد شــاخصهاي موجــود نيــز ايــن
شــكاف اقتصــادي را تاییــد ميکننــد .اکنــون پرســش ايــن اســت
كــه ايــن تفــاوت ناشــي از چيســت؟ آيــا تقويــت جايگاه بهداشــت
و ســامت ،يــا بهعبــارت ديگــر ،بهبــود شــاخصهاي ســامت
بهعنــوان يكــي از منابــع رشــد در اســتانهاي كشــور ميتوانــد
بــر وضعيــت اقتصــادي يــا رشــد اقتصــادي آنهــا تاثیــري داشــته
باشــد؟

مبانی نظری تحقیق

تأثیر مخارج بهداشت بر رشد اقتصادی

ســرمایه انســانی بهعنــوان یکــی از مهمتریــن عوامــل موثــر بــر
رشــد اقتصــادی دارای دو جنبــه اصلــی آمــوزش و بهداشــت اســت.
در مطالعــات میــان کشــوری کــه در زمینــه رشــد اقتصــادی صــورت
گرفتــه ،ســرمایه انســانی در بیشــتر مــوارد بـ ه مثابــه آمــوزش در نظــر
گرفتــهشــده ،کمتــر بــه مســاله بهداشــت توجــه شــده اســت .امــا
در مطالعــات اخیــر ،بهداشــت نهتنهــا بهعنــوان جزئــی از ســرمایه
انســانی ،بلکــه همزمــان و بهطــور مســتقل در مدلهــای رشــد
وارد شــده ،و آثــار آن بــر رشــد اقتصــادی مــورد تحلیــل و بررســی
قرارگرفتــه اســت ).(7

توجــه بــه کاربــرد هزینههــای ســامت و بهداشــت و درمــان
در اقتصــاد و رفــاه ،بــا مطالعــه جــری روزنتــال 7تحــت عنــوان
"بهداشــت و جامعــه" و بررســی نقــش بهداشــت در اقتصــاد
ایاالتمتحــده آغــاز گردیــد .در ادامــه ارو 8در مطالعــهای،
دخالــت دولــت در بــازار مراقبتهــای بهداشــتی را موجــه
دانســته و ایــن پرســش را مطــرح کــرده کــه آیــا بــه لحــاظ
نظــری ارائ ـ ه خدمــات بهداشــتی بایــد از ســوی دولــت انجــام
گیــرد یــا سیســتم بــازار آزاد؟ در ایــن دهــه ،اقتصاددانــان
بیشــتر بــه بررســی کارایــی و نحــوهی تخصیــص هزینههــای
بهداشــتی پرداختــه ،اثــرات بهبــود ســامت بــر رشــد اقتصــادی
را موردتوجــه قراردادنــد (.)8
مایــکل گروســمن )9(9بــرای اولیــن بــار ســرمای ه ســامت را
در توابــع مطلوبیــت و تولیــد مــورد بررســی قــرارداد؛ وی اعتقــاد
داشــت کــه« :ســامتی هــر فــرد بهمنزلــه پسانــدازی بــرای
اوســت؛ لــذا ،ســامت کاالیــی ســرمایهای اســت کــه عمــری
ســالم 10بــرای فــرد تولیــد میکنــد .بنابرایــن ،میتــوان آن را در
تابــع مطلوبیــت و تولیــد وارد کــرد» .همچنیــن ،وی معتقــد بــود
11
کــه ســرمای ه دانش و آمــوزش ،بهــرهوری بــازاری و غیربــازاری
نیــروی کار را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد ،امــا ســرمای ه ســامت
فــرد ،نقــش مهمــی در تعییــن زمانــی دارد کــه فــرد میتوانــد
آن را صــرف کســب درآمــد کنــد» .اگــر ســرمایه ســامت (کــه
غیرقابــل مشــاهده اســت) را بــا  Hو ســایر کاالهــا را بــا X
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رشــد اقتصــادي اســتفاده شــد .ســهم توليــد ناخالــص داخلــی
ســه گــروه اســتانهاي توســعهيافته ،كمتــر توســعهيافته،
و توســعهنيافته ايــران طــي ســالهاي مــورد بررســي در
نمودارهــاي زیــر نشــان داده شدهاســت .بــا توجــه بــه نمــودار
 ،1ســهم اســتانهاي توســعهيافته از توليــد ناخالــص داخلــی
ایــران طــی دوره مــورد بررســی برابــر  %66میباشــد كــه بیشــتر
از ســهم اســتانهاي كمتــر توســعهيافته ( )%24و توســعهنیافته
( )%10اســت .ايــن نتايــج بــا دســتهبندي اســتانها بــر
اســاس ميــزان توســعهيافتگي مطابقــت دارد و ميتــوان
گفــت كــه در تقســيمبندي اســتانها بــر اســاس ميــزان
توليــد ناخالــص داخلــي ،ســرانه آنهــا نیــز بهعنــوان يكــي از
مهمتريــن معيارهــاي توســعه مطــرح میباشــد .بــه منظــور
بررســی دقیقتــر ،از معيــار توليــد ناخالــص ســرانه نیــز اســتفاده
میشــود (نمــودار.)2

مخارج سالمت و رشد اقتصادي در ایران ...

مهدیه رضاقلی زاده و همكار

نمودار  3ـ منحنی بیتفاوتی فرد برای بهداشت و سایر کاالها

توســط فــرد در زمــان  iخواهــد بــود .عبــارت  nنیــز کــه یــک
متغیــر بــرونزا اســت ،نشــاندهند ه طــول عمــر فــرد میباشــد؛
بنابرایــن ،زمــان مــرگ فــرد هنگامــی فراخواهدرســید کــه
ســرمایهی ســامت وی بــه حداقــل رســیده باشــد (.)Hi=Hmin
بــا توجــه بــه ایــن تســاوی ،طــول عمــر یــک فــرد بــه مقادیــر
 Hiوی ،کــه بــهنوعــی حداکثرکننــد ه تابــع مطلوبیــت مقیــد
اســت ،بســتگی پیــدا میکنــد .ســرمایهگذاری خالــص در
ذخیــره ســامت را میتــوان برابــر بــا ســرمایهگذاری ناخالــص،
منهــای اســتهالک در ذخیــره ســرمایه دانســت:
				
()2

Hi+1-Hi=Ii-δiH

کــه در آن  Iiســرمایهگذاری ناخالــص (هزینههــای مربــوط
به ســامت و بهداشــت) و  δنرخ اســتهالک ســرمایهی ســامت
در طــول دورهی  iاســت .ایــن نــرخ اســتهالک بهطــور عمــده
بهصــورت بــرونزا درنظــر گرفتــه میشــود؛ امــا میتــوان آن
را تابــع مســتقیمی از ســن افــراد بــه شــمار آورد .مصرفکننــده
ســرمایهگذاری ناخالصــی روی ســامت و ســایر کاالهــای
موجــود در تابــع مطلوبیــت خــود انجــام میدهــد:
)Ii=I(Mi,THi, Ei
(Zi= Z(Xi,Ti,Ei)					)3

منبع :قنبری و باسخا1387 ،

گروســمن ،ســرمایهگذاری ناخالــص در ســامت کــه منجــر
بــه تولیــد کاالی ســامت میشــود را تابعــی از مراقبتهــای
پزشــکی ،رژیــم غذایــی مناســب ،ورزش ،تفریحــات ســالم و...
میدانــد .از نظــر وی ،افــراد بــه دو دلیــل عمــده متقاضــی
ســامتی هســتند :اول اینکــه ســامتی خــود یــک کاالی
مصرفــی اســت و بهطــور مســتقیم وارد تابــع مطلوبیــت افــراد
میشــود (بیمــاری منجــر بــه کاهــش مطلوبیــت فــرد میشــود)
و دوم اینکــه ســامت نوعــی کاالی ســرمایه اســت کــه
تعیینکننــده میــزان توانایــی فــرد بــرای انجــام فعالیتهــای
اقتصــادی و غیراقتصــادی در جامعــه میباشــد .بهعبارتدیگــر،
افزایــش ســرمای ه ســامت یــک فــرد ،ســاعات ازدس ـترفته (در
اثــر بیمــاری) را بــرای وی کاهــش داده و درآمــد حاصــل از
ایــن ســاعات را میتــوان بهعنــوان شــاخصی بــرای افزایــش
بازدهــی فــرد بهحســاب آورد .گروســمن ،تابــع مطلوبیــت افــراد
را بــه شــکل زیــر تعریــف میکنــد:
()1
که در آن:

)U=U (ϕ.H0,…,ϕnHn, Z0,…,Zn

 ،Hiســرمایهی ســامت فــرد در زمــان  ϕi ،iخدمات بهداشــتی
ارائ��هشــده بــرای هــر واحــد ســرمایه ســامت فــرد ،و  Ziنیــز
کل مصــرف فــرد از ســایر کاالهــا در زمــان  iاســت .میتــوان
عنــوان کــرد کــه  hi =ϕiHiکل خدمــات بهداشــتی مصرفشــده

کــه در ایــن تابــع Mi ،مراقبتهــای بهداشــتی Xi ،ســایر
کاالهــای موجــود در تابــع مطلوبیــت Ti ،و  THiدرونداد زمــان،
و  Eiمعــادل ذخیــره ســرمایه انســانی اســت .چنیــن فــرض
میشــود کــه تغییــر در ســرمایه انســانی ،فرآینــد را بهمثابــه
تغییــر در تکنولــوژی تغییــر میدهــد .همچنیــن ،تابــع تولیــد
همگــن از درجهیــک در نظــر گرفتــه میشــود؛ بنابرایــن:

				
()4

)Ii=Mig (ti,Ei

کــه در آن  ti=THi/Miبرقــرار اســت .تولیــد نهایــی زمــان و
مراقبتهــای بهداشــتی در فراینــد ســرمایهگذاری در ســامت
برابــر میشــود بــا:
()5

			

ازنظــر فــرد ،زمــان و کاالهــای دیگــر ،منابــع کمیاب محســوب
میشــوند؛ در ایــن حالــت ،محــدود ه بودجــه فــرد برابــر اســت
بــا هزینههــای جــاری روی کاالهــا کــه قــدرت مالــی الزم
بــرای پوشــش آنهــا ،از طریــق درآمــد طــول عمــر کاری وی و
ســرمایهی اولیــه (ارث) تامیــن میشــود:
()6
i=1,...,365

تابستان  ،97دوره بیستویکم ،شماره دوم ،پیاپی 81

Downloaded from hakim.hbi.ir at 19:13 IRST on Wednesday January 23rd 2019

نشــان دهیــم ،در ایــن صــورت مطلوبیــت را میتــوان تابعــی
از ایــن دو کاال دانســت .ســرمایه ســامت جریانــی از خدمــات
را ارائــه میکنــد کــه ســبب ایجــاد مطلوبیــت میشــود؛ امــا
بــرای ســادگی مطلــب ،فــرض میکنیــم کــه ســرمایه ســامت،
XوH
خــود مطلوبیــت ایجــاد میکنــد .ترکیبــات مختلفــی از 
را میتــوان انتخــاب کــرد ،امــا افزایــش مطلوبیــت زمانــی رخ
میدهــد کــه  Xو  Hهمزمــان افزایــش یابنــد .بهعنوانمثــال،
بــه ازای مقــدار ثابتــی از  ،Xهــر چــه ســطح ســامت افزایــش
یابــد ،فــرد بــه منحنــی بیتفاوتــی باالتــری دســت مییابــد
کــه نشــان میدهــد بــا افزایــش ســطح بهداشــت مطلوبیــت
نیــز افزایــش مییابــد (نمــودار .)3
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()7

عبــارت  TLiدر ایــن تســاوی بیانگــر تعــداد ســاعات فعالیتهــای
بــازاری و غیــر بــازاری فــرد اســت کــه درنتیجـه بیمــاری و مصدومیت
از دســت مــیرود .ایــن معادلــه بــر مــدل زمــان بیکــر 13اســتوار
اســت؛ بــر اســاس ایــن مــدل ،اگــر زمــان بیمــاری فــرد بــه زمــان
بــازاری و غیــر بــازاری وی اضافــه شــود ،تخصیــص زمــان توســط
فــرد بــه تمامــی فعالیتهــا ،ناصحیــح خواهــد بــود .بــر اســاس
نظــر گروســمن TLi Tli ،بهصــورت معکــوس بــا ذخیــر ه ســامت
هــر فــرد رابطــه دارد؛  ∂TLi ∂TH i < 0اگــر  Ωتمــام  365روز
ســال درنظــر گرفتــه شــود و  hiبرابــر بــا تعــداد روزهــای همــراه بــا
ســامتی در طــول یــک ســال باشــد:
TLi = Ω − hi

()8

بــا جایگزیــن کــردن  TWiمعادلــهی  7در معادلــهی  ،6میتــوان
رابط ـهی محدودیــت درآمــد یــا رفــاه کامــل 14در طــول دورهی  iرا
بهدســت آورد:
()9

R

Wi Ω

=∑
(1 + r ) + A.
i

PM
i
) i + Vi X i + Wi (TLi + TH i + Ti
=
(1 + r )i

∑

i=1,...,365

طبــق ایــن معادلــه ،درآمــد یــا رفــاه کامــل برابــر اســت بــا
ثــروت اولیــه بهاضافـه درآمــدی کــه فــرد از صــرف زمــان خــود
بــرای کارکــردن بهدســت م ـیآورد .قســمتی از زمــان فــرد بــه
کار و قسـ�متی بـ�ه اسـ�تراحت تخصیـ�ص یافتـ�ه ،قسـ�متی نیـ�ز در
نتیج ـه بیمــاری از دســت خواهدرفــت .اکنــون میتــوان مقادیــر
تعــادل  Hiو  Ziرا بــا اســتفاده از حداکثرســازی تابــع مطلوبیــت
 ،1بــا توجــه بــه محدودیتهــای معــادالت  ،3 ،2و  9بهدسـ�ت
آورد .ازآنجاک��ه ذخي��ره س�لامت و ن��رخ اس��تهالك اي��ن سـ�رمايه،
ب��رونزا در نظ��ر گرفت��ه ش��دهاند ،مق��دار بهينـ�ه سـ�رمایهگذاری
ناخالـ�ص ،تعيينکننـ�ده مقــدار بهين��ه سرــمايه ســامت اس��ت.
بهعبارتدیگ��ر میت��وان گف��ت ف��رد اوقات��ي را ك��ه از سـلامتي
كافـ�ي برخورداراســت ،میتوانـ�د صــرف مصاــرف ب��ازاري و يـ�ا
غيرب�اـزاري كن�دـ .در حال��ت اول اي��ن زمـ�ان (اوقات��ي ك��ه فــرد
میتوانس��ت بيم��ار باش��د) منج��ر ب��ه افزاي��ش س��اعات كار وي
شدــه ،توليـ�د و به��رهوری افزايـ�ش مییابـ�د .در حالـ�ت دوم نيـ�ز
ص��رف وق��ت در ام��ور غيرب�اـزاري ،افزاي��ش مطلوبيـ�ت بـ�راي
Discounted Property Income
Backer, 1964
14
Full Wealth
12
13

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

دیگــر مجــرای تاثیرگــذاری بهداشــت بــر رشــد اقتصــادی را
میتــوان تاثیــر بهداشــت بــر بهــرهوری نیــروی کار دانســت .معمــوال
بهــرهوری نهایــی بــه عواملــی نظیــر ویژگیهــای فــرد (قابلیتهــای
شــناختی (ادراکــی) ،15ســامت ،تــاش ،زمــان انجــام کار ،و
تواناییهــای جســمی و روحــی) ،عوامــل تولیــد (موجودیهــای
زمیــن ،ســرمایه ،ماشــینآالت ،تجهیــزات ،و نهادههــای واســطه)،
و فــنآوری بســتگی دارد؛ بهگونــهای کــه میتــوان رابطــه تبعــی
بهــرهوری را بهصــورت زیــر نوشــت:
()10

)W=W (H, E, T, CC, A, K, F,I

در ایــن رابطــه  Wنشــاندهنده بهــرهوری نیــروی کارH ،
ســطح بهداشــت E ،میــزان تالش و کوشــشT ،زمان انجــام کار،
 CCقابلیتهــای شــناختی A ،توانایــی انجــام کار K ،موجــودی
ســرمایه فیزیکــی F ،نهادههــای واســطه ،و  Iف��نآوری اســت؛

افــزون بــر ایــن ،هــر یــک از ایــن عوامــل نیــز ممکــن اســت بــر
یکدیگــر موثــر باشــند.
همانگونــه کــه مالحظــه میشــود ،بهداشــت بهعنــوان
یکــی از نهادههــای تابــع بهــرهوری ،تاثیــر مســتقیمی بــر میــزان
بهــرهوری افــراد و درنتیجــه ،نیــروی کار جامعــه دارد و مطالعــات
تجربــی و اقتصادی-اجتماعــی متعــددی ایــن موضــوع را تاییــد
میکننــد .افــزون بــر ایــن ،بهداشــت بهواســطه تاثیــر بــر ســایر
متغیرهــای ســمت راســت رابطــه بــاال بــر بهــرهوری نیــز تاثیــر
میگــذارد کــه میتــوان از آن بــا عنــوان اثــرات غیرمســتقیم
بهداشــت بــر بهــرهوری یادکــرد.

بــا توجــه بــه مطالــب ارائهشــده در بــاال و نحــوه تاثیرگــذاری
مخــارج بهداشــت بــر رشــد اقتصــادی ،الگــوی نظــری کــه در ایــن
تحقیــق بهمنظــور بررســی تاثیــر مخــارج بهداشــت بــر رشــد اقتصادی
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد ،بهشــرح زیــر اســت:)10(16
()11

		 Y = AKα (Lγ ) β

کــه در معادلــه بــاال K ،موجــودي سـ�رمايه فیزیکـ�ی A ،ضریب
تغییــرات تکنولوژیکــی Y ،تولیــد ناخالـ�ص داخلــي ( ،)GDPو L
نیــروی کار اســت γ .نش��اندهنده س��طح سرــمايه انسـ�اني
در اج�زـای س��رانه ب�وـده و بــر ايــن اساــس میت�وـان نوشــت
 V = Lγکــه حاکــی از نهــاده نیــروی کار موثــر در رابطــه
باالســت .دســتمزد Wدریافــت شــده توســط هــر واحــد از نیــروی
کار V ،تولیــد نهایــی آن قلمــداد شــده و بهصــورت زیــر تعریــف
میشــود:
dY
Y
()12
			 = β
dV
V
یــک کارگــر بــا  γ jواحــد از ســرمایه انســانی ،دســتمزدی

W
=

Cognitive Capabilities
16
Weil, D
15
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 Xدر طــول دورهی i
Mو i
 Pو  ،Viقیمــت  i
در تســاوی بــاال  i
 Wنــرخ دســتمزد ،و  TWiتعــداد ســاعات کار در
اســت .همچنیــن i ،
12
طــول دورهی  iاســت؛ Aدرآمــد ســرمایهی تنزیــل یافتــه و  rنــرخ
بهــره اســت .در ایــن تســاوی ،محدودیــت زمــان ســبب میشــود
کــه فــرد ،زمــان کل  Ωخــود در طــول دورههــای مختلــف را میــان
مصــارف مختلــف تقســیم کنــد.

ني��روي كار را ب��ه دنبــال دارد(.)8

مهدیه رضاقلی زاده و همكار
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نصـ�ف واريانـ�س دس��تمزدي اســت .امـ�ا برــاي توزيـ�ع لگاريتـ�م
طبيعــي ،لگاريتـ�م دس�تـمزد ميانـ�ي برابـ�ر متوسـ�ط لگاريتـ�م
دستمزدهاس��ت (چوــن لگاریت��م دس�تـمزدها داراي توزي��ع متقـ�ارن
اس��ت)؛ ازایــنرو:

برابــر  W j = W γ jرا دریافــت میکنــد .مــدل ســرمایه انســانی
کارگــر  jبــا رابطــه زیــر مشــخص میشــود:
h

()13

φK j

				

γj =e

کــه  h jبهداشــت را نشــان میدهــد .بــا تصریــح رابطــه 13
میتــوان معادل ـهای بــرای دســتمزدها در ســطح افــراد تعریــف
کــرد:
()14

و بنابراین:

تاب��ع تولي��د كل  ،11ب��ر اســاس معيــار س��رمايه انساــني معادلـ�ه
 ،13ب��ا ش��كل رابط��ه دس��تمزد در س��طح اقتص�اـد خ��رد سـ�ازگار
میباش��د .بااینح��ال ،بح��ث بع��دي ،س��طح كل ســرمايه
انساــني در اقتصــاد اسـ�ت كـ�ه در رابطـ�ه  15تصریحشــده اســت:
h

()15

		

φK j

j

j

j

h

LnV= ϕh j + σ 2 / 2

کــه  σانحــراف اســتاندارد لگاریتم دســتمزدها و  hنشــاندهنده
هزینههــای بهداشــتی دولت اســت.
بـ�ا لگاريتمگيــري از رابطــه  ،11و بـ�ا توجـ�ه بـ�ه رابطـ�ة 13
میتوــان نوشــت:

h

j

j

()17

Lnw j =Ln( w) + Ln(γ j ) =Ln( w) + φh j

=
V ∑e
∑

h

()18

=
V

j

بنابـ�ر رابطـ�ه  ،16قبـ�ل از جمعپذیــری و برــاي بهدسـ�ت
آوردن كل س�رـمایه انساــني ،الزم اس��ت هزینههـ�ای بهداشـ�تي
ب��ا تواننماي��ي منظــور ش��ود .آماره��اي مل��ي ميانگي��ن ســاده
حسـ�ابي بــوده ،اگ��ر فرضكني��م ك��ه توزي��ع سرــمايه انســاني
و بهتب��ع آن دس��تمزدها بهصــورت لگاريت��م طبيع��ي باشــد،
لگاريت��م متوس��ط دستــمزد ،حاصلجم��ع دســتمزد ميان��ي و

= LnY
)α + α LnK + β ( LnL + φh h

کــه در آن  Yتولیــد ناخالــص داخلــی K ،ســرمایه فیزیکــی،
 Lنیــروی کار ،و  hنشــاندهنده متغیــر بهداشــت اســت؛
بهعبارتدیگــر ،در معادلــه  19اثــر تغییــر در وضعیــت بهداشــت
بــر تولیــد کل برابــر  βφhمیباشــد.

مطالعات انجامشده

در ایــن قســمت از تحقیــق ،مطالعــات انجامشــده داخلــی و
خارجــی در زمینــه مخــارج ســامت و رشــد اقتصــادی مــورد
بررســی قرارگرفــت.

جدول-2خالصه مطالعات انجامشده

نام محقق

موضوع تحقیق

نتایج اصلی تحقیق

سال انجام تحقیق
خالصه مطالعات انجامشده در ایران

بهشتی و
سجودی()11

تحلیل تجربی رابطه میان مخارج بهداشتی و تولید
ناخالص داخلی در ایران

1386

قنبری و
باسخا()8

بررسی اثر تغییر هزینه بهداشتی بر رشد اقتصادی
ایران

1387

صباغ کرمانی و
باسخا()12

بررسی کارکرد هزینه های بهداشتی و آموزشی
دولت در بهبود شاخص های توسعه انسانی:
مطالعه موردی کشورهای عضو سازمان کنفرانس
اسالمی

1388

عمادزاده و
همکاران()13

بررسی رابطه مخارج سالمت و رشد اقتصادی در
استانهای ایران

1390

سرلک ،هژبر
کیانی()14

بررسی تاثیر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی
استانهای کشور

1394

مخــارج بهداشــتی در ایــران از کارایــی الزم برخــوردار نیســت .همچنیــن،
مقــدار کشــش درآمــدی مخــارج بهداشــتی نزدیــک بــه  1محاسبهشــده و از
نــوع مخــارج ضــروری اســت.
نتایــج بیانگــر تاثیــر مثبــت هزینــه هــای آموزشــی و بهداشــتی دولــت بــر
افزایــش تولیــد کل کشــور اســت .تاثیــر بلندمــدت هزینــه هــای بهداشــتی در
اقتصــاد ایــران بیــش از تاثیــر هزینههــای آموزشــی اســت.

نتایــج نشــان داد کارایــی بســیاری از کشــورها در بخــش بهداشــت قویــا بــه
عواملــی نظیــر واکسیناســیون ،مرگومیــر کــودکان زیــر  5ســال ،و ســوءتغذیه
بســتگی دارد .آنــان بــا توجــه بــه تعییــن کشــورهای مرجــع بــرای بخشهــای
آمــوزش و بهداشــت ایــران ،اســتفاده از مطالعــات تطبیقــی سیســتمهای
بهداشــتی و آموزشــی کشــورهای اندونــزی ،قرقیزســتان ،و پاکســتان را بــرای
افزایــش کارکــرد هزینههــای دولــت ایــران در ایــن دو بخــش مفیــد دانســتند.
یافتههــای ایــن پژوهــش مویــد اثــر مثبــت رشــد مخــارج ســامت خانــوار بــر
رشــد اقتصــادی اســتانهای ایــران اســت .بــا توجــه بــه معن ـیدار بــودن اثــر
رشــد مخــارج ســامت خانــوار بــر رشــد اقتصــادی اســتانهای ایــران و نیــز
ســهم ایــن مخــارج در بودجــه خانــوار در مقایســه بــا ســایر کشــورها ،بهبــود
ســطح ســامت در اســتانها میتوانــد بــه عنــوان عاملــی مهــم و اثرگــذار در
رشــد و توســعه اقتصــادی مــورد توجــه و تاکیــد قرارگیــرد.
نتایــج نشــان داد متغیرهــای رشــد مخــارج ســامت خانــوار ،رشــد ســرمایه
ســامت ،و رشــد هزینههــای آموزشــی خانــوار ،در کنــار رشــد ســرمایهگذاری
عمرانــی دولــت ،اثــر مثبتــی بــر رشــد اقتصــادی اســتانهای کشــور دارد.
معنــادار بــودن ضرایــب ،بیانکننــده نقــش مهــم ســامت در رشــد اقتصــادی
اســتانهای کشــور اســت ،و افزایــش هزینههــا و ســطح ســامت اســتانها
مــی توانــد رشــد اقتصــادی کشــور و اســتانها را بهبــود بخشــد.
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∑ (φh j ) / L + σ 2 / 2

LnV
== Ln(∑ V j /
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خالصه مطالعات انجام شده در خارج از کشور

بهداشت تعدیل اقدامات  GDPرابطه میان رشد
اقتصادی ،سالمت ،و رفاه اجتماعی

2003

مهمتریــن نتیجــه مطالعــه ايــن دو محقــق ايــن بــود كــه تاثیــر هزینههــای
بهداشــتي بــر رشــد اقتصــادي در يــك كشــور درحالتوســعه (تايلنــد) بیشــتر
از يــك كشــور توســعهیافته (اســترالیا) اســت.

سرمایه بهداشت و بهرهوری در مناطق اسپانیایی
زبان

2004

ایــن مطالعــه نشــانداد كــه هزینههــای عمرانــی دولــت در امــور ســامت
تاثيــر معنــیداری بــر رشــد اقتصــادی نــدارد .محققیــن متذكــر شــدند كــه
بــرای مشــاهده تاثیــر هزینههــای عمرانــي دولــت در بخــش بهداشــت بــر
بهــرهوری و رشــد اقتصــادي ،بــه زمــان بيشــتري نیــاز اســت ،بنابرايــن،
هزینههــای جــاری دولــت در امــور ســامت تاثيــر بیشــتری بــر رشــد
اقتصــادي دارد.

چاو()18

بررسی رابطه مخارج بهداشتی دولت و رشد
اقتصادی در چین

2007

نتایــج نشــان داد کــه میــزان تاثیرگــذاری ایــن مخــارج در نقــاط مختلــف
کشــور چیــن یکســان نیســت.

وئو و
همکاران()19

بررسی رابطه مخارج بهداشتی دولت و رشد
اقتصادی

2010

نتایــج مطالعــه تاییدکننــده رابطــه قــوی میــان مخــارج دولــت در بخــش
بهداشــت و رشــد اقتصــادی در  182کشــور مــورد بررســی اســت .همچنیــن،
ایــن مطالعــه قانــون واگنــر در زمینــه مخــارج بهداشــتی را تاییــد نمــود.

وانگ()20

هزینه مراقبتهای بهداشتی و رشد اقتصادی

2011

یافتههــا نشــان داد کــه مخــارج بهداشــتی در  30کشــور مــورد مطالعــه،
رشــد بلندمــدت را پدیــدار ساختهاســت .همچنیــن ،اثــر مخــارج بهداشــتی
بــر رشــد اقتصــادی در کشــورهای مختلــف بــا ســطوح درآمــدی مختلــف
متفــاوت بــوده اســت.

برهمان()15
کالرک و اسالم

17

()16
ريورا و
كورايس

18

()17

منبع :گردآوری نویسندگان

همانطــور کــه مشاهدهشــد ،در بیشــتر مطالعــات داخلــی
بــه بررســی تاثیــر مخــارج ســامت بــر رشــد اقتصــادی کشــور
پرداختــه شــده و مطالعاتــی کــه بــه بررســی تاثیــر مخــارج
ســامت بــر رشــد اقتصــادی اســتانهای ایــران پرداختــه
انــد ،اســتانها را بهصــورت کلــی درنظرگرفتــه ،نتایــج
بــرآورد مــدل را بــه تمامــی اســتانها تعمیــم دادهانــد .امــا
همانگونــه کــه بیــان شــد ،در تحقیــق حاضــر اســتانهای
کشــور بــه ســه گــروه توســعهيافته ،كمتــر توســعهيافته ،و
توســعهنيافته تقســیم شــده ،رابطــه میــان مخــارج ســامت
و رشــد اقتصــادی در هــر یــک از ایــن ســه گــروه بهطــور
جداگانــه مــورد بررســی قرارگرفــت تــا بتــوان بــه ایــن پرســش
پاســخ داد کــه «آيــا تقويــت جايــگاه ســامت در هــر یــک
از گروههــای اســتانی میتوانــد بهعنــوان يكــي از منابــع
رشــد بــر وضعيــت اقتصــادي يــا رشــد اقتصــادي آنهــا تاثیــري
داشتهباشــد؟»

تصریح مدل تحقیق و بررسی متغیرها

بــا توجــه بــه مبانــي نظــري تحقیــق و مطالعــات انجامشــده قبلــی،
از مــدل رشــد تعمیمیافتــه زيــر جهــت بررســي تاثیــر مخــارج ســامت
19
بــر رشــد اقتصــادي در هــر یــک از گروههــای اســتانی اســتفاده شــد
(.)21،22،23،24،25
Clarke and Islam
Rivera and Currais

17
18

			
 19براي مطالعه بيشتر رجوع كنيد به
Wilson and et al(2004) ,Chakraborty(2004), Cole and Neumaayer(2005),
)Weil(2004) ،Bhargava,et al.(2001

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

()19

= LnGDPit
c + α1 LnK it + α 2 LnLit + α 3 LnHealthit + α 4 LnEit + U it

كه در مدل باال:

 :LnGDPitلگاریتــم تولیــد ناخالــص داخلــی واقعــي (بــدون
20
نف��ت) هــر اســتان

 :LnHealthitلگاریتــم كل مخــارج واقعــی هزينــه شــده در
بخــش ســامت و بهداشــت اســتانهای مختلــف
 :LnKitلگاریتـ�م تشــکیل ســرمایه ناخالــص داخلــي و یــا همــان
ســرمایهگذاری ناخالــص داخلــی کــه شــامل پرداختهــای
انجامشــده بــرای داراییهــای ثابــت اقتصــادی ،بهعــاوه تغییــرات
خالــص در موجــودی انبــار ،میباشــد ( .)2004,World Bankبــا
توجــه بــه دردســترس نبودن آمــار موجــودي ســرمايه ،از ايــن متغير
بهعنــوان جانشــيني بــراي موجــودي ســرمايه اســتفاده گرديــد.
 :LnLitنشــاندهنده لگاريتــم حجــم كل نيــروي كار هــر
اســتان اســت .نتایــج مطالعــات حاكــي از آن اســت كــه نيــروي
كار ماهــر و تحصیلکــرده نســبت بــه دیگــر مولفههــا تاثیــر
بیشــتری بــر رشــد اقتصــادي دارد (نيــروي كار مبتنــي بــر
دانــش)؛ ( )26لــذا ،از تعــداد نیــروی کار دارای تحصیــات
(نيــروي كار باســواد) بهعنــوان متغيــر جانشــين نيــروي كار
موثــر بــر رشــد اقتصــادي (کــه درواقــع جانشــینی بــرای ســرمایه
انســانی اســت) اســتفاده شــد.
 :LnEitمیــزان کل مصــرف انــرژی بــر حســب میلیــون بشــکه
نفــت خــام
 20بــا توجــه بــه موجــود نبــودن اطالعــات مربــوط بــه شــاخص قیمــت تولیدکننــده بــه تفکیــک
اســتانها ،از شــاخص قیمــت مصرفکننــده بــرای واقعیکــردن تولیــد ناخالــص داخلــی اســمی (بــه
قيمــت جــاري) اســتانها اســتفاده شــد.
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وضعیت بهداشتی و رابطه آن با رشد اقتصادی

1990

نتایــج بررســی در برخــی کشــورهای در حــال توســعه نشــان میدهــد کــه
نیــروی کار ســالمتر منجــر بــه انباشــت بیشــتر ســرمایه انســانی و بــه دنبــال
آن رشــد اقتصــادی باالتــر میشــود.
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برآورد مدل تحقیق

بــه منظــور بــرآورد تاثیــر مخــارج ســامت بــر رشــد اقتصادي

جدول  -3بررسي مانايي و نامانايي متغيرهاي تحقيق

نوع آزمون

گروه استانهای توسعهیافته

GDP

L

K

E

Helth

آماره

احتمال

آماره

احتمال

آماره

احتمال

آماره

احتمال

آماره

احتمال

-12/2321

0/0000

-18/1012

0/0000

-2149/90

0/0000

-20/6388

0/0000

-27/588

0/0000

-1/14269

0/0001

-5/20097

0/0000

-0/16120

0/0004

-5/72795

0/0000

-4/29168

0/0000

آزمون ایم،
پسران ،و شین

-4/41047

0/0000

-6/95380

0/0000

-1/75855

0/0000

-6/69186

0/0000

-7/78885

0/0000

آزمون فیشر-
ADF

122/897

0/0000

167/036

0/0000

81/9826

0/0134

155/124

0/0000

166/967

0/0000

آزمون فیشرPP-

163/041

0/0000

250/840

0/0000

91/7605

0/0018

193/730

0/0000

33/3916

0/0993

آزمون لوین ،لین،
و چو
آزمون بریتونگ

نوع آزمون

گروه استانهای کمتر توسعهیافته

GDP

L

K

E

Helth

آماره

احتمال

آماره

احتمال

آماره

احتمال

آماره

احتمال

آماره

احتمال

32/3993

0/0027

-67/5690

0/0000

-13/5541

0/0000

-7/18109

0/0000

-13/4285

0/0000

-2/57499

0/0050

-2/85792

0/0005

-1/52138

0/0641

-3/20087

0/0007

-2/13757

0/0053

آزمون ایم،
پسران ،و شین

30/2970

0/0008

-16/6965

0/0000

-6/80270

0/0000

-4/26012

0/0000

-5/40366

0/0000

آزمون فیشر-
ADF

11/5479

0/0010

33/6140

0/0002

46/8348

0/0000

37/6128

0/0000

42/1684

0/0000

آزمون فیشرPP-

8/73956

0/0100

16/6234

0/0831

25/1423

0/0051

36/7282

0/0001

42/0234

0/0000

آزمون لوین ،لین،
و چو
آزمون بریتونگ

نوع آزمون

گروه استانهای توسعهنیافته

GDP

L

K

E

Helth

آماره

احتمال

آماره

احتمال

آماره

احتمال

آماره

احتمال

آماره

احتمال

-3/319/14

0/0008

-3/14319

0/0008

-4/47237

0/0000

-9/42396

0/0000

-7/96020

0/0000

-0/81594

0/0021

-0/81594

0/0021

-1/81534

0/0347

-4/95683

0/0000

-1/57950

0/0071

آزمون ایم،
پسران ،و شین

-0/93870

0/0017

-0/93870

0/0017

-3/45481

0/0003

-7/34424

0/0000

-5/07679

0/0000

آزمون فیشر-
ADF

8/93751

0/0002

8/93751

0/0002

70/7343

0/0002

112/334

0/0000

93/7396

0/0000

آزمون فیشرPP-

8/64780

0/0019

8/64780

0/0002

70/9388

0/0002

117/240

0/0000

36/5699

0/3503

آزمون لوین ،لین،
و چو
آزمون بریتونگ

منبع :محاسبات تحقیق
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 :Uitجزء خطاي تصادفي مدل
 iو  :tبه ترتيب نشاندهنده استان و زمان میباشند.
کلیــه دادههــا و اطالعــات مــورد نیــاز متغیرهــای تحقیــق در
فاصلــه ســالهای 1383تــا 1394و بهص��ورت س�اـالنه از منابــع
آمــاری بانــک مرکــزی ،مرکــز آمــار ،ترازنامــه انــرژی ،و گــزارش
معاونــت صنعــت ،معــدن ،و تجــارت گــردآوری شــد .بــرآورد مــدل
تحقیــق نیــز بــا اســتفاده از نــرم افــزار  STATAانجــام شــد.

در ســه گــروه اســتانهاي توســعهيافته ،كمتــر توســعهيافته
و توســعهنيافته ،معادلــه  19بــراي هــر گــروه اســتانی بــرآورد
شــد ،و در هــر معادلــه تخميــن زده شــده ،ميــزان تاثیــر مخــارج
ســامت بــر رشــد اقتصــادي تعييــن گردیــد.
بهمنظــور بــرآورد روابــط فــوق و بــا توجــه بــه ماهیــت
دادههــای تحقیــق ،از الگوهــای پانــل دیتــا اســتفاده شــد.
اولیــن مرحلــه جهــت تخمیــن الگوهــای پانــل دیتــا ،انجــام
آزمــون ریشــه واحــد پانــل بــود کــه نتایــج آن بــه تفکیــک
بــرای هــر یــک از گروههــای اســتانی در جــدول  3ارائــه
شــده است.

مخارج سالمت و رشد اقتصادي در ایران ...
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بــر اســاس اطالعات جــدول  ،3تمــام متغیرهــای مورداســتفاده
در ایــن تحقیــق ،بــر اســاس آزمونهــای مختلــف ریشــه واحــد
پانــل ،در ســطح مانــا هســتند.

بهمنظــور بررســی رابطــه میــان متغیرهــای مورداســتفاده در
مــدل ،از ماتریــس همبســتگی اســتفاده شــد کــه نتایــج آن در
جــدول  4نشــان داده شــده اســت.

جدول  -4ماتریس همبستگی متغیرهای استفاده شده در مدل در گروههای استانی مختلف

GDP

E

K

L

HEALTH

1/00

0/20

0/22

0/47

0/33

GDP

1/00

0/14

-0/19

0/38

E

1/00

0/28

0/11

K

1/00

0/21

L

1/00

HELTH

گروه استانهای کمتر توسعهیافته

GDP

E

K

L

1/00

HEALTH

0/16

0/20

0/45

0/31

GDP

1/00

/10

0/15

0/33

E

1/00

0/23

0/10

K

1/00

0/18

L

گروه استانهاي توسعهنيافته

1.00

HELTH

GDP

E

K

L

HEALTH

1/00

0/15

0/19

0/46

0/25

GDP

1/00

0/11

0/18

0/30

E

1/00

0/27

0/09

K

1/00

0/19

L

1.00

HELTH
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بــر اســاس اطالعــات جــدول  ،4تولیــد ناخالــص داخلــی بــا
متغیرهــای توضیحــی اســتفادهشــده دارای رابطــه همبســتگی
بــود .طبــق جــدول  ،4تولیــد ناخالــص داخلــی در اســتانهای
مختلــف ( )GDPبــا ســرمایهگذاری ناخالــص داخلــی (،)K
نيــروي كار باســواد ( ،)Lو مخــارج بهداشــت و ســامت
( )HELTHهمبســتگی مثبــت دارد.
بهمنظــور تخميــن مــدل بــراي هــر گــروه از اســتانها ،ابتــدا
الزم اســت نــوع روش تخميــن بــرای نــوع خــاص دادههــای
ترکیبی-مقطعــی تعييــن شــود .بنابرايــن ،ابتــدا بــراي تعييــن
وجــود یــا عــدم وجــود عــرض از مبــدا جداگانــه بــراي هــر
اســتان ،از آمــاره  Fاســتفاد ه شــد .بــا توجــه بــه اینکــه آمــاره
 Fمحاســبه شــده بــراي هــر ســه گــروه از آمــاره  Fجــدول
بزرگتــر بــود ،در ســطح اطمینــان بــاالی  ،%99فرضيــه
صفــر آزمــون ،مبنــی بــر اســتفاده از روش حداقــل مربعــات
معمولــي ،رد شــد؛ در نتیجــه ،رگرســیون مقیــد( 21روش حداقــل
Restricted Regression

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم
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گروه استانهای توسعهیافته

مربعــات معمولــي) دارای اعتبــار نبــوده و میبایســت عــرض از
مبداهــای مختلفــی (روش اثرهــای ثابــت يــا اثرهــای تصادفــي)
در مــدل لحــاظ میشــد .ســپس ،بــراي بررســی بــرآورد مــدل
بــا بهرهگيــري از روش اثرهــای ثابــت يــا اثــرات تصادفــی ،از
آزمــون هاســمن 22اســتفاده شــد .بــا توجــه بــه اينكــه آمــاره
2
 χبهدســت آمــده از ایــن آزمــون بــرای هــر ســه رگرســیون
2
از مقــدار آماره  χجــدول بزرگتــر بــود ،فرضیــه صفــر مبنــی
بــر اســتفاده از روش اثــرات تصادفــی ،بــا احتمــال بیــش از %99
رد شــد .لــذا ،روش اثــرات ثابــت بــراي تخميــن مدلهــا تاييــد
شــد کــه نتایــج مربــوط بــه هــر مــدل بــهطــور جداگانــه در
جــداول  ،7 ،6و  8ارائــه شــده اســت.
تخمین مدل و تفسیر ضرایب
ایــن قســمت شــامل تفســیر نتایــج حاصــل از بــرآورد مخــارج
ســامت بــر رشــد اقتصــادی در گروههــای مختلــف اســتانی
میباشــد.
Husman Test

22
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جدول  -5برآورد تاثیر مخارج سالمت بر رشد اقتصادی به روش اثرات ثابت و حداقل مربعات تعمیم یافته()GLSدر گروههای استاني (متغير وابسته :لگاریتم توليد
ناخالص داخلي)

0/001

3/92

0/11

1/99

0/22

0/010
0/048

0/049

ضرايب
استانهاي توسعهيافته (مدل اول)
0/29

2/84
1/98

 LnHealthitلگاریتم مخارج بهداشت و سالمت

 LnKitلگاریتم تشکیل سرمایه ناخالص (سرمایهگذاری ناخالص داخلی)
 LnLitلگاریتم نيروي كار ماهر (سرمایه انسانی)

0/15

1/923

 LnEitلگاریتم مصرف کل انرژی
آماره دوربين-واتسون ()DW

0/58

R2

 Rتعديلشده

0/54

2

آزمون F

(112/676)0/0000

استانهاي کمتر توسعهيافته (مدل دوم)

0/011

2/81

0/09

0/048

1/984

0/21

0/002

0/021

0/30

3/55

2/72

 LnKitلگاریتم تشکیل سرمایه ناخالص (سرمایهگذاری ناخالص داخلی)
 LnLitلگاریتم نيروي كار ماهر (سرمایه انسانی)

0/11

2/0008

 LnEitلگاریتم مصرف کل انرژی
آماره دوربين-واتسون ()DW

0/54

R2

0/51

 R2تعديلشده

(99/356)0/0000

آزمون F

استانهاي توسعهنيافته (مدل سوم)

0/022

2/66

0/06

0/009

3/124

0/19

0/003
0/000

 LnHealthitلگاریتم مخارج بهداشت و سالمت

3/54

4/98

1/9276
0/50
0/48

(100/334)0/0000

0/29
0/10

 LnHealthitلگاریتم مخارج بهداشت و سالمت

 LnKitلگاریتم تشکیل سرمایه ناخالص (سرمایهگذاری ناخالص داخلی)
 LnLitلگاریتم نيروي كار ماهر (سرمایه انسانی)
 LnEitلگاریتم مصرف کل انرژی
آماره دوربين-واتسون ()DW

R2

 R2تعديلشده

آزمونF
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بــر اســاس معيارهــاي اعتبــار ســنجي ،مدلهــای بــرآوردی
نظيــر آمــاره دوربين-واتســون ،آمــاره  ،R2و  R2تعديلشــده ،و
همچنيــن آمــاره  Fبهدســت آمــده بــراي کل ضرايــب بــرآورد ،و
صحــت نتايــج بهدســت آمــده در هــر ســه گــروه اســتانی جهــت
تجزيــه و تحليــل و اظهارنظــر تاییــد شــد.
بــر اســاس نتایــج ارائــه شــده در جــدول  ،5عالمــت متغيــر
جانشــين ســرمايه انســاني (نیــروی کار ماهــر و آموزشدیــده)،
مثبــت و از لحــاظ آمــاری نیــز در ســطح باالیــی معنـیدار اســت
کــه نشــاندهنده نقــش غیرقابلانــکار و تاثیرگــذار ســرمایه
انســانی بــر رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی در تمــام اســتانهای
توســعه یافتــه کشــور اســت .ایــن نتیجــه میتوانــد بــرای ایــن
اســتانها در حکــم یــک محــرک باشــد تــا ایــن اســتانها
ضمــن بهبــود زیرســاختهای آموزشــی و تاکیــد ویــژه بــر
گســترش دانــش ،از افــراد آمــوزش دیــده در صنعــت و تولیــد
اســتفاده بیشــتری کننــد.
ضریــب متغیــر تشــکیل ســرمایه ناخالــص داخلــی برابــر بــا

 0/29اســت کــه نشــاندهنده تاثیــر مثبــت تشــکیل ســرمایه
بــر رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی اســت و از نظــر آمــاري نيــز
در ســطح اطمينــان بــاالي  %95معنــادار میباشــد .بــه عبــارت
دیگــر ،ضریــب بهدســت آمــده بیانگــر ایــن اســت کــه
افزایــش ســرمایهگذاری فیزیکــی یکــی از عوامــل بســیار موثــر
بــر رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی در اســتانهای مــورد بررســی
اســت.
ضریــب متغیــر مصــرف انــرژی برابــر بــا  0/15و از لحــاظ
آمــاری نیــز در ســطح اطمینــان  %95معن ـیدار اســت .بــا توجــه
بــه مثبــت بــودن تاثیــر متغیــر مصرف انــرژی بــر رشــد اقتصادی
میتــوان گفــت مصــرف انــرژی در اســتانهای توســعهیافته
تاثیــر بهســزایی در افزایــش تولیــد ناخالــص داخلــی داشــته ،و از
عوامــل تاثیرگــذار بــر رشــد اقتصــادی ایــن اســتانها محســوب
میشــود .اقتصاددانــان اکولوژیســت چنیــن اظهــار داشــتهاند
کــه در مــدل هــای بیولوژیکــی رشــد ،انــرژی ،تنهــا و مهمتریــن
عامــل رشــد اســت و از آنجــا کــه هــر فرآینــد تولیــدی نیــاز

تابستان  ،97دوره بیستویکم ،شماره دوم ،پیاپی 81

Downloaded from hakim.hbi.ir at 19:13 IRST on Wednesday January 23rd 2019

احتمال

آماره t

متغيرهاي توضيحي

110

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

ســامت در اســتانهای کمتــر توســعهیافته تاثیــر مثبــت و
معنــاداري بــر رشــد اقتصــادي ايــن گــروه از اســتانها دارد.
لــذا ،فرضیــه مــورد بررســی در خصــوص تاثیــر مثبــت افزایــش
مخــارج ســامت بــر رشــد و توســعه اقتصــادی اســتانهای
کمتــر توســعهیافته تاییــد و چنیــن نتیجــه گرفتــه میشــود
کــه افزایــش مخــارج در بخــش ســامت بــه رشــد و توســعه
اقتصــادی منجــر میشــود .امــا بــا مقايســه ايــن ضريــب در
ايــن مــدل و مــدل قبلي(اســتانهاي توســعه يافتــه) مشــخص
ميشــود كــه تاثیــر مخــارج ســامت بــر رشــد اقتصــادي
در اســتانهای توســعهیافته بیشــتر از اســتانهای کمتــر
توســعهیافته اســت.
بــر اســاس نتایــج حاصــل از تخمیــن مــدل در اســتانهای
توســعهنیافته ،ضریــب متغیــر نیــروی کار ماهــر برابــر بــا 0/19
و از نظــر آمــاری نیــز در ســطح اطمینــان بــاالي  %95معنــادار
اســت .بــا توجــه بــه ضریــب بهدســت آمــده ،میتــوان گفــت
عوامــل ســنتی تاثیرگــذار بــر رشــد اقتصــادی ماننــد نیــروی کار
و ســرمایه ،ســهم باالیــی در افزایــش تولیــد و رشــد اقتصــادی
اســتانهای کشــور طــی دوره مــورد بررســی داشــتهاند.
ضریــب متغیــر موجــودی ســرمایه برابــر بــا  0/29و
نشــاندهنده تاثیــر مثبــت رشــد موجــودی ســرمایه بــر رشــد
تولیــد ناخالــص داخلــی اســت ،و از نظــر آمــاري نيــز در ســطح
اطمينــان بــاالي  %95معنــادار اســت .ضریــب متغیــر مصــرف
انــرژی نیــز برابــر بــا  0/10و نشــاندهنده تاثیــر مثبــت افزایــش
مصــرف انــرژی بــر رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی اســتانهای
توســعهنیافته میباشــد و از نظــر آمــاري نيــز در ســطح
اطمينــان بــاالي  %95معنــادار اســت.
ضریــب متغیــر مخــارج ســامت ،مثبــت و نشــاندهنده تاثیــر
آن بــر رشــد توليــد ناخالــص داخلــی ايــن گــروه از اســتانها
در دوره مــورد بررســی اســت .بــر اســاس نتايــج بهدســت
آمــده ،ايــن ضريــب برابــر بــا  0/06بــوده و در ســطح اطمينــان
بــاالي  %99معنــادار اســت .بــر اســاس ایــن نتایــج میتــوان
چنیــن نتیجهگیــری کردكــه بهبــود وضعیــت ســامت در ایــن
اســتانها تاثیــر مثبــت و معنــاداري بــر رشــد اقتصــادي آنهــا
دارد.
نتايــج بهدســت آمــده از بــرآورد هــر ســه مــدل بــا نظریههــای
موجــود منطبــق اســت و متغيــر وابســته رشــد توليــد ناخالــص
داخلــي بــا تمامــی متغيرهــاي توضيحــي داراي روابط مــورد انتظار
میباشــد؛ بهعبــارت ديگــر ،بــر اســاس نتایــج بهدســت آمــده،
فرضیــه پژوهــش مبنــی بــر تاثیــر مثبــت مخــارج ســامت بــر
رشــد اقتصــادی تاییــد میشــود و در هــر ســه مــدل ،متغيرهــاي
مســتقل ارائــه شــده بهعنــوان منبــع رشــد بــوده ،بــا عالمتهــاي
مــورد انتظــار ،بــا رشــد اقتصــادي ســازگاری دارنــد .امــا با مقايســه
ضريــب مخــارج ســامت در ســه مــدل یادشــده مشــخص شــد
كــه تاثیــر ایــن مخــارج بــر رشــد اقتصــادي در مــدل اول بيشــتر از
مــدل دوم و در مــدل دوم بيش��تر از مـ�دل س��وم اســت؛ بهعبــارت
ديگــر ،بــر اســاس معــادالت بــرآورد شــده نتيجــه گرفتــه
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بــه انــرژی دارد ،انــرژی عاملــی همیشــگی در فرآینــد تولیــد
بهحســاب میآیــد .از نظــر آنهــا ،نیــروی کار و ســرمایه عوامــل
واســطهای هســتند کــه بــرای اســتفاده بــه انــرژی نیــاز دارنــد.
بــا ایــن وجــود ،اقتصاددانــان نئوکالســیک مخالــف ایــن دیــدگاه
هســتند .نئوکالســیکها معتقدنــد انــرژی از طریــق تاثیــری کــه
روی نیــروی کار و ســرمایه میگــذارد ،بهطــور غیرمســتقیم
بــر رشــد اقتصــادی موثــر اســت و مســتقیما اثــری بــر رشــد
اقصــادی نــدارد؛ در واقــع ،انــرژی نقــش کوچکــی در تولیــد
اقتصــاد داشــته ،درواقــع بیشــتر یــک واســطه اســت.
ضریــب متغیــر مخــارج ســامت ،مثبــت و نشــاندهنده
تاثیــر آن بــر رشــد توليــد ناخالــص داخلــی اســتانهای
توســعهیافته در دوره مــورد بررســی اســت .بــر اســاس نتايــج
بهدســت آمــده ،ايــن ضريــب برابــر بــا  0/11بــوده ،و در ســطح
اطمينــان بــاالي  %99نیــز معنــادار اســت و نشــان میدهــد
كــه بهبــود وضعیــت ســامت در اســتانهای توســعه یافتــه
تاثیــر مثبــت و معنــاداري بــر رشــد اقتصــادي آنهــا دارد .لــذا،
فرضیــه پژوهــش مبنــی بــر اینکــه افزایــش مخــارج در بخــش
س�لامت بــه رش��د و توسعــه اقتصاــدی م��ی انجامـ�د ،تاییــد شــد.
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن مــدل بهصــورت لگاریتمــی بــرآورد
شــده ،ضرایــب بهدســتآمده بــرای هــر یــک از متغیرهــای
توضیحــی نشــاندهنده کشــش آن متغیــر نســبت بــه توليــد
ناخالــص داخلــي اســت .کشــش مخــارج بهداشــتي و ســامت
بــرای گــروه اســتانهای توســعهیافته برابــر بــا  %11اســت.
بــر اســاس نتایــج حاصــل از تخمیــن مــدل تحقیــق در
اســتانهای کمتــر توســعهیافته ،ضریــب متغیــر نیــروی کار
ماهــر برابــر بــا  0/21و از نظــر آمــاری نیــز در ســطح اطمینــان
بــاالي  %95معنــادار اســت .بــا توجــه بــه ضریــب بهدســت آمــده،
میتــوان گفــت رشــد نیــروی کار در دوره مــورد بررســی در
اســتانهاي کمتــر توســعهيافته ،باعــث رشــد تولیــد ناخالــص
داخلــی در ایــن اســتانها میشــود.
ضریــب متغیــر موجــودی ســرمایه برابــر بــا  0/30و
نشــاندهنده تاثیــر مثبــت رشــد موجــودی ســرمایه بــر رشــد
تولیــد ناخالــص داخلــی اســت و از نظــر آمــاري نيــز در ســطح
اطمينــان بــاالي  %95معنــادار اســت؛ ایــن نتایــج بیانگــر
نقــش و اهمیــت ســرمایه در افزایــش تولیــد و رشــد اقتصــادی
در اســتانهای کمتــر توســعهیافته اســت .ضریــب متغیــر
مصــرف انــرژی برابــر بــا  0/11و نشــاندهنده تاثیــر مثبــت
افزایــش مصــرف انــرژی بــر رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی در
اســتانهای کمتــر توســعهیافته اســت و از نظــر آمــاري نيــز در
ســطح اطمينــان بــاالي  %95معنــادار اســت.
نتای�جـ ب�رـآورد نشـ�ان میده��د ک��ه ضریــب متغیــر مخــارج
ســامت مثبــت و نشــاندهنده تاثیــر مثبــت آن بــر رشــد توليــد
ناخالــص داخلــی ايــن گــروه طــی دوره مــورد بررســی اســت.
بــر اســاس نتايــج بهدســت آمــده ،ايــن ضريــب برابــر اســت بــا
 0/09و در ســطح اطمينــان بــاالي  %99معنــادار اســت؛ بنــا بــر
ایــن نتایــج میتــوان چنیــن اظهــار کــرد كــه بهبــود وضعیــت
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بــا توجــه بــه اهمیــت بررســی رابطــه میــان مخــارج بخــش
ســامت و رشــد اقتصــادی در اســتانهای ایــران ،در ایــن
پژوهشــ استــانهای کشوــر ب��ر اساــس گــزارش معاونــت
برنامهری��زی وزارت صنعـ�ت ،معـ�دن ،و تجـ�ارت بــه ســه گــروه
توس��عهيافته ،كمت��ر توس��عهيافته ،و توس��عهنيافته تفکیــک
ش�دـند و ضمــن مقایســه تطبیق��ی رشــد و توسـ�عه آنهــا ،رابطــه
مذکــور بهطــور جداگانــه بــرای هــر گــروه در بــازه زمانــی
 1383-1394بــرآورد و تجزیــه و تحلیــل شــد.
یافتههــاي بهدســت آمــده بيانگــر آن اســت كــه مخــارج
بخــش ســامت تاثیــر مثبتــي بــر رشــد اقتصــادي هــر ســه
گ��روه اس��تانهای م��ورد مطالع��ه دارد .بهعب��ارت ديگ��ر،
افزای��ش مخاــرج بخ��ش س�لامت و توســعه بهداشــتی بــه
توس�عـه انس�اـنی و در نتيج��ه ،رش��د اقتصــادی منجــر میشــود.
امــا طبــق ضرايــب بهدســت آمــده از بــرآورد ،بايــد بــه ايــن
نكتــه توجــه نمــود كــه ميــزان تاثیــر مخــارج ســامت بــر رشــد
اقتصــادي بــا ميــزان توســعه يافتگــي اســتانها رابطــه مســتقيم
دارد و ايــن تاثیرگــذاري در اســتانهاي توســعهيافته بيشــتر از
دو گــروه اســتانی ديگــر اســت .لــذا ،بــر اســاس نتايــج بهدســت
آمــده ميتــوان بخشــي از شــكاف توســعهاي ميــان ســه
گــروه اســتانی ايــران را بــر اســاس شــكاف موجــود در وضعیــت
بهداش��تی آنه��ا توجی��ه نموــد .نتایــج همچنیــن ،بیانگــر

تاثی�رـ مثبتــ س��ایر مناب��ع متــداول رش��د ،از جمل��ه نيــروي كار،
موجــودي ســرمايه ،و مصــرف انــرژی بــر رشــد اقتصــادي در
تمــام اســتان،ها اســت.
بهطورکلــی میتــوان گفــت ســرمایه ســامت ،هماننــد ســایر
عوامــل تولیــد ،نهــادهای تاثیرگــذار بــر تولیــد ناخالــص داخلــی
هــر اســتان بــوده ،افزایــش انباشــت ســرمایه ســامت باعــث
افزایــش تولیــد و درآمــد اســتانها میشــود؛ چــرا کــه ســرمایه
ســامت عالوهبــر تاثیــر مســتقیم بــر افزایــش تولیــد ،بهطــور
غیرمســتقیم از طریــق افزایــش بهــرهوری نیــروی کار نیــز بــر
تولیــد و رشــد اقتصــادی تاثیرگــذار اســت.

کاربرد در تصمیمهای مرتبط با سیاستگذاری
در نظام سالمت

ب��ر اساــس نتایجــ بهدس��ت آم�دـه از اینــ مطالعـ�ه مبنــی
بــر تاثیــر مثبــت افزایــش مخــارج بخــش ســامت بــر رشــد
اقتصاــدي ه��ر سهــ گرــوه اس��تانی ،و نقــش ســرمايهگذاري در
ســرمايه انســاني از طریــق ســرمایهگذاری در بخــش ســامت
بــرای دســتيابي بــه رشــد اقتصــادي بیشــتر ،افــزون بــر
س��رمايهگذاري در س��رمايه م�اـدي ،میتــوان گفــت کــه
سیاســتگذاران بهمنظــور دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی
بیش��تر ،نبایــد تنهــا بــه منابــع متــداول رشــد از جملــه نيــروي
كار آمــوزش دیــده و موجــودي ســرمايه فيزيكــي اکتفــا کننــد،
بلکــه الزم اســت ســامت و بهداشــت نیــروی کار را نیــز مــورد
توجــه قــرارداده ،در جهــت بهبــود آن بکوشــند .چــرا کــه بهبــود
وضعیــت بهداشــتی در ســطح اســتانها و در نتیجــه ،در کل
کشــور بــه رشــد اقتصــادی پایــدار منجــر خواهدشــد .بــه عبــارت
دیگــر ،افزایــش ســرمایهگذاری در بخــش ســامت و درمــان
در هــر یــک از گــروه هــای اســتانی جهــت پیشــبرد اهــداف
توســعهای اســتانها ،و در نتیجــه ،رشــد اقتصــادی ایــران
ضــروری مینمایــد.
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ميشــود كــه ميــزان تاثیــر مخــارج بخــش ســامت بــر رشــد
اقتصــادي بــا ميــزان توســعه يافتگــي اســتانها رابطــه مســتقيم
دارد و ايــن تأثیرگــذاري در اســتانهاي توســعهيافته بيشــتر از دو
گــروه اســتانهاي ديگــر اســت .لــذا ،بــر اســاس نتايــج بهدســت
آمــده ميتــوان بخشــي از شــكاف توســعهاي كــه ميــان ســه
گــروه اســتانی وجــود دارد را بــر اســاس شــكاف موجــود در بخــش
ســامت آنهــا توضيــح داد.
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Health Expenditure and Economic Growth in Iran:
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Abstract
Background:According to the role of appropriate health care services in the process of economic development

in each country, the availability of balanced health facilities in different geographical areas of the country is very
important.

Methods:Hence, in this study, the relationship between health expenditure and economic growth in Iran’s

provinces in the time period of 2004 - 2015 is investigated based on the panel models and using fixed and random
effect estimators. The underlying provinces are divided into three groups such as developed, less developed, and
undeveloped, based on the Index of Ministry of Industry, Mining, and Trade.

Results:The results indicate that health expenditure has the positive and significant effect on economic growth
in all provinces, however, this effect in developed provinces are more than two other groups.

Conclusions:Therefore, a part of the existence gap between three groups of the provinces could be explained
by the gap in health expenditure.

Keywords:Health Expenditure; Economic Growth; Developed, Less Developed and Undeveloped Provinces;
Panel Data

Please cite this article as follows:
Rezagholizadeh M, Aghaei M. Health Expenditure and Economic Growth in Iran: Comparing Developed, Less
Developed and Undeveloped Provinces. Hakim Health Sys Res 2018; 21-2(100-113).

*Corresponding Author:Assistant Professor in Economics, Faculty of Economic, University of Mazandaran, Babolsar, Iran. Email:

m.gholizadeh@umz.ac.ir

81  پیاپی، شماره دوم، دوره بیستویکم،97 تابستان

