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چكيده

مقدمــه :هــدف از ایــن پژوهــش تجزی ـه و تحلیــل روابــط میــان متغیرهــای اقتصــادی (تولیــد ناخالــص داخلــی ،کســری بودجــه و
هزینــه تحقیــق و توســعه در بخــش بهداشــت و درمــان) و غیراقتصــادی (دیاکســید کربــن و جمعیــت بــاالی  65ســال) بــر مخــارج
بهداشــتی ایــران بــا اســتفاده از دو گــروه دادههــای کالن و بودجــه خانــوار در دوره  1370-1392و پیشبینــی بــرای ســالهای آتــی
میباشــد.

روش کار :بــه ایــن منظــور ،از روش حداقــل مربعــات معمولــی و آزمــون همگرایــی یوهانســون بــه کمــک نرمافــزار  Eviews 9و
جهــت پیشبینــی نیــز از مــدل سیســتم پویــا و نرمافــزار  Vensim 6.0bاستفادهشــده اســت .مأخــذ دادههــا ،مرکــز آمــار ایــران ،بانــک
مرکــزی ایــران ،بانــک جهانــی و ســازمان جهانــی بهداشــت تــا ســال  1395میباشــد.
یافتههــا :نتایــج مــدل کالن نشــان میدهــد کــه در کوتاهمــدت رابط ـهی معنــاداری بیــن اغلــب متغیرهــای مســتقل کالن و مخــارج
بهداشــتی دولتــی وجــود نــدارد ولــی در بلندمــدت بــرای متغیرهــای تولیــد ناخالــص داخلــی ،دیاکســید کربــن و کســری بودجــه
عالماتــی مطابــق انتظــارات تئوریــک بهدســتآمده اســت .نتایــج مــدل دوم کــه در آن از دادههــای خانــوار استفادهشــده ،رابطــهی
معنــادار بیــن متغیرهــای دیاکســید کربــن و کل مخــارج خانــوار بــر مخــارج بهداشــتی خانــوار در کوتاهمــدت را تأییــد مینمایــد.

نتیجهگیــری :باوجــود افزایــش مســتمر مخــارج بهداشــتی دولتــی طــی دوره موردبررســی ،بــه دالیــل متعــدد ســاختاری ،تأثیــرات
کوتاهمــدت آن در بخــش بهداشــت و درمــان بهانــدازهای نبــوده کــه باعــث کاهــش هزینههــای متقاضیــان خدمــات درمانــی
(خانوارهــا) شــود ،بلکــه ســبب افزایــش پرداخــت از جیــب بیمــاران شــده اســت .بــر اســاس خروجــی مــدل پیشبینــی ،انتظــار
مــیرود در ســالهای آینــده ســهم مخــارج بهداشــتی دولتــی بیشتــر از ســهم بخــش خصوصــی شــود.
گلواژگان :مخارج بهداشتی ،اقتصادسنجی ،سیستم پویا

مقدمه

توســعه مفهومــی گســتردهتر و جامعتــر از رشــد
اقتصــادی داشــته و دارای چندیــن بعــد میباشــد .یکــی از
ایــن ابعــاد ،توســعهی انســانی اســت کــه بــا شــاخصهای
مختلفــی ازجملــه مســایل بهداشــتی مــورد ســنجش قــرار
میگیــرد .بهداشــت و درمــان در سیاســتگذاری و مهندســی
سیســتمهای اقتصــادی و اجتماعــی کشــورها جایگاهــی ویــژه
دارد و ازجملــه مســایلی کــه در طــول ســالهای گذشــته
موردتوجــه محققــان ایــن حــوزه بــوده اســت ،مخارج بهداشــتی
و شــیوه نگــرش جامعــه بــه ایــن موضــوع اســت .هزینههایــی
کــه در جهــت ایجــاد ،حفــظ و بســط سیســتمهای بهداشــت و
درمــان اجتماعــی بــه مصــرف میرســد؛ دیگــر ماننــد گذشــته
هزینههــای غیرمولــد بهحســاب نمیآیــد ،بلکــه ماهیتــ ًا

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

نوعــی ســرمایهگذاری در جهــت ارتقــاء و بالندگــی منابــع
انســانی محســوب میگــردد(.)2 ,1
بــر اســاس آخریــن گــزارش ســازمان جهانــی بهداشــت
( ،1)2015در ســال  ،2012متوســط جهانــی ســهم هزینههــا
و خدمــات بهداشــتی از کل تولیــد ناخالــص داخلــی ()GDP
 % 7/7بــوده اســت کــه بــا توجــه بــه رقــم تولیــد ناخالــص
جهانــی 74092 ،میلیــارد دالر (بانــک جهانــی  ،)2015رقــم کلــی
اختصاصیافتــه بــه حــوزه بهداشــت فراتــر از  5700میلیــارد
دالر میباشــد کــه کمــاکان بزرگتریــن بخــش هزینهکــرد
در بخــش دولتــی محســوب میگــردد .بهطوریکــه ایــن رقــم
بــرای کشــورهای بــا درآمــد پاییــن  ،%5/1کشــورهای بــا درآمــد
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2015/en/
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-1دانشــجوی کارشناســی ارشــد مهندســی صنایــع ،گــروه مهندســی صنایــع ،واحــد کــرج ،دانشــگاه آزاد اســامی ،کــرج ،ایــران  -2اســتادیار ،گــروه مهندســی صنایــع ،واحــد کــرج ،دانشــگاه آزاد
اســامی ،کــرج ،ایــران  -3اســتادیار ،گــروه مهندســی صنایــع ،دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران ،تهــران ،ایــران
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http://www.who.int/countries/irn/en/

)(1

روش کار

در ایــن مطالعــه کــه از نــوع کاربــردی بــوده و روش بررســی
آن علّــی -توصیفــی میباشــد ،در ابتــدا بــرای بررســی روابــط
کوتاهمــدت و بلندمــدت و عوامــل مؤثــر بــر مخــارج بهداشــتی
در قالــب الگــوی اقتصادســنجی؛ از روش حداقــل مربعــات
معمولــی 3و آزمــون همگرایــی یوهانســون 4بــه کمــک نرمافــزار
 Eviews 9استفادهشــده اســت .بــر پایــه نتایــج بهدســتآمــده
از طریــق مــدل سیســتمهای پویــا و نرمافــزار ،Vensim 6.0b
پیشبینــی بــرای ســالهای آتــی انجــام میشــود .در ایــن
راســتا ،مدلهــای اقتصادســنجی بــا اســتفاده از دادههــای کالن
و بودجــه خانــوار (خــرد) بــرای دوره  1370-1392در قالــب دو
گــروه معادلــه تصریــحشــدهاند.
تصریح مدل اول به شکل زیر میباشد:

2

)Ordinary Least Squares (OLS

3

Johanson– Juselius Test

4

= LHEt
α 0 + α1LGDPt + α 2 LBDt + α 3 LHRDt + α 4 LCOt + α 5 LP65 + α 6 D73 + α 7 D81 + ε t

که در آن متغیرها به ترتیب معرفی میشوند:
 :LHEلگاریتــم مخــارج بهداشــتی ســرانه حقیقــی،
 :LGDPلگاریتــم تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه
حقیقــی)2(،
 :LBDلگاریتــم کســری بودجــه ســرانه حقیقــی،
 :LHRDلگاریتــم هزینههــای ســرانه تحقیــق و توســعه
در بخــش بهداشــت و درمــان بــه قیمــت حقیقــی،
 :LCOلگاریتــم میــزان ســرانه انتشــار آالینــدهی دیاکســید
کربــن :LP65 ،لگاریتــم نســبت جمعیــت بــاالی  65ســال بــه
جمعیــت کل کشــور و  :εجملــه خطــا بــوده کــه مطابــق بــا
مفروضــات معــادالت رگرســیونی کالســیک ،دارای توزیــع
احتمــال نرمــال بــا میانگیــن صفــر و واریانــس ثابــت
میباشــد.
بــا توجــه بــه شــکل نوســانی مخــارج بهداشــتی از متغیرهــای
مجــازی  D73و  D81بــرای تشــخیص تأثیــر شکســت ســاختاری
در ســالهای  1373و  1381بهمنظــور تغییــر شــیب رگرســیون
اســتفاده میگــردد و کمیــت آن بــرای ســال فــوق یــک و بــرای
بقیـهی ســالها صفــر در نظــر گرفتـ ه شــده اســت.
http://www.who.int/countries/irn/en/
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تصریــح دوم کــه بــا اســتفاده از دادههــای بودجــه خانوار میباشــد
بـ�ه شـ�رح ذیل اسـ�ت:
()2

که در آن:

LTKHEt 
0  1LCOt  2 LTKCt   t

 :LTKHEلگاریتــم مخــارج بهداشــتی حقیقــی خانــوار
شــهری :LCO،لگاریتــم میزان انتشــار آالیندهی دیاکســید کربن
 :LTKCلگاریتــم کل مخــارج خوراکــی و غیرخوراکــی حقیقــی
خانــوار شــهری و  εجملــه خطــا کــه دارای توزیــع احتمــال
نرمــال بــا میانگیــن صفــر و واریانــس ثابــت میباشــد.
معرفی مدل پیشبینی
مشــکالت آیندهنگــری و تصمیمســازی در حــوزه ســامت؛
ناشــی از طبیعــت سیســتمی آن اســت کــه شــامل زیرسیســتمهای
پیچیــده و متغیرهــای گوناگــون میباشــد .لــذا تغییــر در یــک
بخــش از ایــن سیســتم بــدون توجــه بــه آثــار آن روی بقی ـهی
اجــزاء ،منجــر بــه عواقــب ناخواســته و غیرمنتظــره میشــود و
)Ordinary Least Squares (OLS
Johanson– Juselius Test
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کمتــر از متوســط  ،%4/1بــرای کشــورهای بــا درآمــد باالتــر
از متوســط  %6و بــرای کشــورهای پــر درآمــد عضــو ســازمان
همــکاری اقتصــادی و توســعه  %11/6میباشــد.
در ایــران  %6/6از تولیــد ناخالــص داخلــی صــرف امــور
بهداشــتی و درمــان شــده و رقــم مخــارج بهداشــتی ســرانه در
اوایــل ســال  1995کمتــر از  100دالر بــوده کــه در حدفاصــل
ســالهای  2000تــا  2002بــا شــیب تنــدی ،بــه حــدود 390
دالر افزایــشیافتــه اســت .بعــد از ســالهای فــوق ایــن نــرخ
کاهــش ســریعی داشــته بهطوریکــه در ســال  2005میــادی
بــه نزدیــک  100دالر رســیده اســت و بعــد از ســال فــوق مجــدداً
شــیب ایــن نــرخ افزایــش ســریعی داشــته اســت و تــا ســال
 2014رقــم  874دالر و در نهایــت بــرای ســال  2015بــه 1218
دالر بــرای هــر نفــر افزایــشیافتــه اســت.2
افزایــش مخــارج بهداشــتی در کشــور بهویــژه در ســطح بخش
دولتــی مؤیــد ایــن نکتــه اســت کــه حــوزه ســامت بهعنــوان
یکــی از هزینههــای ضــروری بــرای رشــد و توســعه اقتصــادی و
اجتماعــی مطــرح میباشــد .امــا از ســوی دیگــر شــرایط دشــوار
اقتصــادی کشــور از جملــه رکــود و تــورم در ســالهای اخیــر
آثــار مخربــی روی برنامههــای توســعه بهداشــت و همچنیــن
وضــع ســامت آحــاد جامعــه بهویــژه قشــر آســیبپذیر و فقــرا
داشــته اســت .بدیهــی اســت کــه خروجــی ایــن آثــار در نهایــت
بــر بهــرهوری نیــروی کار مؤثــر خواهــد بــود .لــذا در شــرایطی

کــه مقاومســازی پایههــای اقتصــاد بهعنــوان راهحــل قطعــی
جهــت برونرفــت از وضعیــت کنونــی عنــوان و مطالبــه شــده
اســت ،ناگزیــر از تغییــر نــگاه و تعقیــب سیاســتگذاریهای
ویــژهای درزمینــهی بهداشــت و درمــان هســتیم و هنگامــی
میتــوان سیاســت جامعــی در ایــن زمینــه تدویــن کــرد کــه
عوامــل ســاختدهنده مخــارج بهداشــتی ،بهدقــت شناســایی
و میــزان تأثیــر و نحــوه ارتباطشــان بــا یکدیگــر بازنگــری و
مــورد بررســی قــرار بگیــرد.

عوامل مؤثر بر مخارج بهداشتی ایران و پیشبینی ...

242

John D.Sterman

)Massachusetts Institute of Technology (MIT

5

6

Jack B.Homer & Gary Hirch

7

Andrew P.Jones & Jack B.Homer

8

Bobby Milstein & Jack B.Homer

9

Naohiro Ogawa ,Andrew Mason ,Amonthep Chawla ,and Rikiya Matsukura

10

Adam &Tsan Sheng Ng

11

Reference
Condition
)(RC

Time to Perceive
)Trend (TPT

OUTPUT

Perceived
Trend
)(TREND

Change in
TREND

Change in RC

Time Horizon for
Indicated Trend
Reference Condition
)(ITREND
)(THRC
Perceived
Present
)Change in PPC Condition (PPC

Time to Perceive
Present Condition
)(TPPC

شکل  -1مدل پیشبینی بر اساس روند سیستم (استرمن)2000 -
John D.Sterman
)Massachusetts Institute of Technology (MIT
7
Jack B.Homer & Gary Hirch
8
Andrew P.Jones & Jack B.Homer
9
Bobby Milstein & Jack B.Homer
10
Naohiro Ogawa ,Andrew Mason ,Amonthep Chawla ,and Rikiya
Matsukura
11
Adam &Tsan Sheng Ng
5
6

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

INPUT

Downloaded from hakim.hbi.ir at 18:19 IRDT on Monday June 18th 2018

همیــن امــر چالشهایــی را بــرای سیاس ـتگذاران ایجــاد کــرده
اســت.
در مواجهــه بــا رشــد ابهامــات و افزایــش پیچیدگیهــای
مرتبــط بــا حــوزه بهداشــت و درمــان نیــاز بــه اســتفاده از
روشهــای سیســتماتیک مشــهود میباشــد .هرچنــد شــروع
اســتفاده از مفاهیــم سیســتمی در موضوعــات اجتماعــی بــه
دهــهی  1970برمیگــردد امــا اســتفادهی جــدی از ایــن روش
همپــای روشهــای اقتصادســنجی بــا ارایـهی کتاب پویاشناســی
کسـبوکار تألیف اســترمن 5استاد دانشــگاه  6 MITدر سال 2000
میــادی قــوت گرفــت و پای ـهای بــرای اســتفاده از مدلهــای
رســمی سیســتمی و فرمولــه کــردن متغیرهــا و مؤلفههــای
حوزههــای گوناگــون محســوب گردیــد .بهطوریکــه شــاهد
هســتیم محققانــی از جملــه هومــر و هیــرچ ( ،7)2006جونــز و
هومــر ( ،8)2006میلســتن و هومــر ( ،9)2006اوگاوا ،چــاوال و
ماتســوکورا ( ،10)2009آدام و شــنگ ( 11)2011بــا اســتفاده از ایــن
روش بــه تحلیــل سیســتمهای مراقبــت بهداشــتی و همچنیــن
جمعی��ت پرداختن��د ( .)7-3مزیــت پیشبینــی بــا اســتفاده از ایــن
مــدل نســبت بــه بقیــهی مدلهــای مرســوم در ایــن اســت
کــه او ًال مکانیــزم تأخیــر در دریافــت و تحلیــل دادههــا بهطــور
طبیعــی توســط افــراد و مدیــران ســازمانها انجــام میشــود و
از ایــن نظــر بــه فرآیندهــای طبیعــی تجزیهوتحلیــل و قضــاوت
نزدیــک میباشــد.
ن کــه بــهاســتثنای برخــی از شــرکتهای کوچــک
دوم آ 

کــه همــواره اطالعــات مربــوط بــه خــود را بــا دقــت ثبــت و
نگهــداری میکننــد ،بــرای اغلــب ســازمانهای بــزرگ،
وزارتخانههــا و نهادهــای مهــم کشــوری ثبــت اطالعــات و
گــزارش آن بــا تأخیــری نســبت ًا طوالنــی همــراه میباشــد .لــذا
جهــت پیشبینــی متغیرهــای کالن بــا مدلهــای دیگــر کــه
نیازمنــد اطالعــات بــهروزتــری هســتند ،ایــن مــدل میتوانــد
بــا همیــن دادههــا نیــز بــا دقــت قابلقبولــی؛ پیشبینــی را
حتــی بــرای فواصــل زمانــی طوالنیتــر انجــام دهــد .ســومین
دلیــل ایــن اســت کــه بــرای پیشبینــی بــ ه غیــراز دادههــای
ورودی فقــط پارامترهــای زمانــی مــدل شــامل زمــان الزم
جهــت درک ،شــرایط کنونــی ( ،)TPPCافــق زمانــی بــرای
متغیــر حالــت مرجــع ( )THRCو زمــان الزم بــرای هموارســازی
رونــد ( )TPTبایــد مشــخص و بــهصــورت دســتی اضافــه شــود.
لــذا کاربــری بســیار ســادهای دارد و ارتبــاط برقــرار کــردن بــا
آن راحــت میباشــد .بــرای بــرآورد ایــن ثابتهــای زمانــی از
تحلیلهــای اقتصــادی اســتفاده میشــود.
بــا توجــه بــه مزیتهــای عمــدهی ایــن مــدل بــرای
پیشبینــی متغیرهــای کالن نســبت بــه مدلهــای
شناختهشــدهی مرســوم و بــا عنایــت بــه ایــن نکتــه کــه
تصمیمگیرنــدگان حــوزه ســامت اغلــب دارای تخصــص
پزشــکی هســتند و میبایســت نتایــج حتیاالمــکان نزدیــک
بــه الگــوی فکــری آنــان باشــد؛ از ایــن روش جهــت پیشبینــی
مخــارج بهداشــتی اســتفاده میگــردد.
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در این مدل روابط بین اجزاء به صورت زیر تعریف میشود:
()4

)TREND = INTEGRAL(Change in TREND, TRENDto

()5

Change in TREND = (ITREND - TREND)/TPT

()6

ITREND = [(PPC - RC)/RC]/THRC

()7

)RC = INTEGRAL(Change in RC, RCt0

()8

)RCto = PPQt0/(1+ THRC * TRENDt0

()9

Change in RC = (PPC – RC)/THRC

()10

)PPC = INTEGRAL(Change in PPC, PPCt0

()11

)PPCto = INPUTt0/(l + TPPC * TRENDt0

()12

Change in PPC = (INPUT – PPC)/TPPC

پیشبینــی مخــارج بهداشــتی بــر اســاس مــدل دینامیــک
سیســتمی در ســال (  ،)tبــر اســاس دادههــای فعلــی (  )yبــه

صــورت زیــر تعریــف میگــردد:

)(13

= ) FHE FY (t
)) PPC (t ) *(1 +TREND (t ) *TPPC ) *exp(TREND (t ) *(FY − t

)(14

) TREND (t ) = TREND (HE (t ),TPPC ,THRC ,TPT

کــه در ایــن مــدل متغیرهــا بــه صــورت زیــر تعریــف
میشــو ند :
 :FHEFYپیشبینــی بــرای مخــارج بهداشــتی بــر اســاس
دادههــای فعلــی  PPC:شــرایط فعلــی درک شــده از مخــارج
بهداشــتی :TREND ،رونــد مخــارج بهداشــتی بــر اســاس ســه
پارامتــر زمانــی  :TPT، THRC، TPPC، THRCافــق زمانــی
بــرای متغیــر حالــت مرجــع :TPPC ،زمــان جهــت درک شــرایط
کنونــی :TPT،زمــان الزم بــرای هموارســازی رونــد (.)8
هرچ��ه دادهه��ای ورودی ب��ه م��دل دارای نوس��ان بیشتــری
باشــند بــرای جلوگیــری از تحــت تأثیــر قــرار گرفتــن ترنــد
در بازههــای کوتاهمــدت ،زمانهــای پارامتــر را طوالنیتــر
انتخــاب مینماینــد لــذا بــر همیــن اســاس و همچنیــن بــا توجــه
بــه تحلیلهــای اقتصادســنجی انجامگرفتــه ،پارامترهــای تابــع
رونــد بهصــورت زیــر (برحســب ســال) انتخــاب میشــوند:
 0.6=TPPC ،7=THRCو 0.6=TPT
یافتههای تحقیق
پایایــی 12یــا بــه تعبیــر دیگــر مانایــی متغیرهــای مورداســتفاده
در روش اقتصادســنجی از پیشفرضهــای اساســی محســوب
میگــردد و بــا توجــه بــه ایــن کــه بــر اســاس مطالعــات
انجامگرفتــه ،اکثــر متغیرهــای کالن غیرایســتا 13هســتند الزم
اســت نســبت بــه مانایــی متغیرهــا اطمینــان حاصــل شــود .بــه
Stationary
Non-stationary

12
13

همیــن منظــور از آزمــون دیکی-فولــر تعمیمیافتــه 14در ســه
حالــت مختلــف ،عــرض از مبــدأ ،عــرض از مبــدأ و رونــد و
بــدون عــرض از مبــدأ و رونــد اســتفاده گردیــد .تمامــی متغیرهــا
بــا یکبــار تفاضلگیــری پایــا شــدند .نتیجــه ایــن آزمــون در
جــدول  -1-1درج شــده اســت .نتایــج بهدســتآمــده بــر
اســاس روابــط بیــن متغیرهــا بــه دو بــازه زمانــی کوتاهمــدت
و بلندمــدت قابــلتفکیــک میباشــد .در کوتاهمــدت نتایــج
آزمــون مــدل اول نشــان داد کــه عالمــت متغیــر تولیــد ناخالــص
داخلــی بــا تئــوری ســازگار نبــوده و هیچیــک از متغیرهــا نیــز
ازنظــر آمــاری معنــادار نمیباشــند .عالمــت متغیرهــای کســری
بودجــه ،هزینههــای تحقیــق و توســعه و آالینــدهی دیاکســید
کربــن مطابــق انتظــارات تئوریــک بــوده امــا بــرای متغیــر
جمعیــت بــاالی  65ســال و تولیــد ناخالــص داخلــی ،مطابــق
انتظــار نیســت.
هرچنــد بــرای متغیــر جمعیــت بــاالی  65ســال در برخــی از
مطالعــات محققانــی ازجملــه دی ماتئــو ( ،15)2004داس و مارتین
( ،16)2010وایــدن ( 17)2010و صادقــی و متفکــر آزاد ( )1392نیــز
نتیجــه مشــابه میباشــد امــا بــرای تولیــد ناخالــص داخلــی،
نقــض نظریــه متــداول محســوب میشــود چراکــه از مطالعــه
نیوهــاوز ( 18)1977بنابرایــن در تمامــی مطالعــات انجامشــده
Augmented Dickey-Fuller(ADF)Test
Livio ,Di-Matteo
16
Amaresh Das & Frank Martin
17
Ioan Alin Nistor & Viorela Ligia Vaidean
18
P.Newhouse
14
15
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()3

)Perceived Trend = TREND(INPUT; TPPC, THRC, TPT
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جدول  -1نتایج آزمون تصریح مدلهای تحقیق

متغیر

تصریح اول

تصریح دوم

C

)0/73( -1/76

)0/66( -0/38

LGDP

)0/28( -1/27

-

LTKC
LCO2

-

)>0/001( 1/43

)0/35( 0/85

)>0/001( 0/44

LBD

)0/36( -0/20

-

LHRD

)0/37( 0/12

-

)0/74( -0/45

-

)0/05( 0/49

-

R2

)0/03( -0/52

-

0/59

0/96

D-W

2/03

1/73

F
توضیحات :اعداد داخل پرانتز ( )P-Valueمیباشد.
منبع :محاسبات محقق

)0/05( 2/76

)>0/001( 253/39

LP65
D73
D81

جدول  -1-1نتیجه آزمون ایستایی برای متغیرهای تحقیق

مقادیر بحرانی

نام متغیر

وضعیت بررسی

حاالت مختلف

آماره ADF

LHE

تفاضل مرتبه اول

بدون عرض از مبدأ و روند

-7/84

-2/69

LGDP

تفاضل مرتبه اول

با عرض از مبدأ و روند

-3/75

-4/53

-3/67

LBD

تفاضل مرتبه اول

بدون عرض از مبدأ و روند

-216/32

-2/69

-1/96

-1/60

LHRD

تفاضل مرتبه اول

بدون عرض از مبدأ و روند

-229/47

-2/69

-1/96

-1/60

)I(1

LP65

تفاضل مرتبه اول

بدون عرض از مبدأ و روند

-2/43

-2/68

-1/95

-1/60

)I(1

تفاضل مرتبه اول

بدون عرض از مبدأ و روند

-3/37

-2/69

-1/96

-1/60

)I(1

LTKHE

تفاضل مرتبه اول

بدون عرض از مبدأ و روند

-5/81

-2/67

-1/95

-1/60

)I(1

LTKC

تفاضل مرتبه اول

بدون عرض از مبدأ و روند

-2/19

-2/67

-1/95

-1/60

)I(1

LCO2

منبع :محاسبات محقق
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نتیجه

%1

%5

%10

-1/96

-1/60

)I(1

-3/27

)I(1
)I(1
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توســط پژوهشــگران خارجــی و داخلــی ،عالمــت متغیــر تولیــد
ناخالــص داخلــی (درآمــد) همــواره مثبــت بــوده اســت بــه ایــن
معنــا کــه تولیــد ناخالــص داخلــی بــر مخــارج بهداشــتی اثــر
مثبــت و معنــاداری داشــته اســت ( .)12-9بــا توجــه بــه ایــن
کــه دادههــای کالن در کوتاهمــدت نتایــج ملموســی از واقعیــات
هزینههــای بهداشــتی نشــان نمیدهنــد ،بــرای پــی بــردن بــه
عوامــل مؤثــر بــر مخــارج بهداشــتی از دادههــای بودجــه خانــوار
بــرای تخمیــن اســتفاده میشــود .نتایــج تخمینهــای فــوق
بــه شــرح جــدول  1میباشــد.
در مــدل دوم ،ضرایــب متغیرهــای مســتقل کامــاً
معنــادار و قــدرت توضیحدهندگــی مــدل  %96میباشــد،
بهعبارتدیگــر  %96از تغییــرات مخــارج بهداشــتی خانــوار
توســط متغیرهــای مســتقل در نظــر گرفتــهشــده در مــدل،

قابــل توصیــف اســت .همچنیــن آمــارهی دوربیــن -واتســون
برابــر بــا  1/73میباشــد کــه عــدم وجــود خودهمبســتگی
بیــن جمــات پســماند را نشــان میدهــد .هــر یــک از
ضرایــب حاصلشــده ،معــرف کشــش میباشــند .بدیــن
معنــی کــه بــه ازای یــک درصــد تغییــر در متغیرهــای مســتقل،
مخــارج بهداشــتی خانــوار چنــد درصــد تغییــر مینماینــد.
بــا توجــه بــه نتایــج بهدســتآمــده مشــخص اســت کــه
بــه ازای افزایــش یــک درصــد انتشــار دیاکســید کربــن،
 %0/44مخــارج بهداشــتی افزایــش مییابــد همچنیــن بــه ازای
افزایــش یــک درصــد مخــارج خانــوار شــهری %1/43 ،مخــارج
بهداشــتی افزایشیافتــه کــه بــا توجــه بــه ایــن کــه ضریــب از
یــک بزرگتــر اســت لــذا مخــارج بهداشــتی بهعنــوان یــک
خدمــت لوکــس شــناخته میشــود.
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جدول  -2شاخصهای مخارج بهداشتی (سازمان جهانی بهداشت )2015
درصد کل مخارج
بهداشتی از تولید
ناخالص داخلی

درصد مخارج
بهداشتی دولت از
کل مخارج بهداشتی

2000
4/6

2012
6/6

2000
41/6

2012
40/4

قاره آمریکا

11/5

13/6

44/9

49

حوزه جنوب شرق آسیا

3/6

3/7

32/3

37/9

62/1

63/5

ایران

4/2

قاره آفریقا

7/9

قاره اروپا

4

خاورمیانه

حوزه غرب اقیانوس آرام

5/6
8/9
4/6

5/8

6/6

کشورهای با درآمد پایینتر از متوسط

3/9

4/1

کشورهای با درآمد باال

9/6

کشورهای با درآمد پایین

کشورهای با درآمد باالتر از متوسط

مقدار جهانی

2/9
5/3
7/7

5/1
6

11/6
8/6

44/2
74

49/1
37/6
34

50/8

55/8
55/1

72/9

26

50/7

50/9

38/8
36/4

46/7

56/2

55/5

57/6

59/3

درصد مخارج
بهداشتی خصوصی
از کل مخارج
بهداشتی
2012
2000
59/6
58/4

60/6

49/2
51

5/3

5/8

13/4

14/4

6/1

6/2

7/9

49/3

7/4

37/9

36/5
61/1
36/6

53/3

43/8

44/5

42/3

40/7

13/9

17/3

34

31

26/8

67/7

66

2000
10/6

2012
17/5

2000
96/2

2012
88

14

62/1

62/4

درصد مخارج
بهداشتی دولت از
کل مخارج دولتی

درصد پرداختی از
جیب بیماران

39/3

4/6
8/6
15

12/9

11/4
14/5
8
9

59/1

60/6

67/4

71/4

87/6

86

88/3
87

84/1
77

84/7

77/6

11/6

80/4

74/2

14/1

52/2

16/8

89/1
39/5

86/7
48/5
52/6

جدول  -2-2نتایج آزمون همگرایی یوهانسون

آزمون اثر
مقدار بحرانی در سطح 0/05

آماره آزمون

69/81

)>0/001( 129/18

95/75
47/85
29/79
15/49

)>0/001( 228/011
)>0/001( 74/90
)0/0079( 36/24
)0/0457( 13/73

فرضیه صفر
r =0
r ≤1
r ≤2
r ≤3
r ≤4

Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
*
denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level.
**
MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
)Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue

جدول  -3-2نتایج آزمون همگرایی یوهانسون

آزمون حداکثر مقدار ویژه

مقدار بحرانی در سطح 0/05

آماره آزمون

33/87

)0/0001( 54/27

40/07
27/58
21/13
14/26

توضیحات :اعداد داخل پرانتز ( )P-Valueمیباشد.
منبع :محاسبات محقق

)>0/001( 98/82
)0/0013( 38/66
)0/0318( 22/51
)0/0457( 9/73

فرضیه صفر
r =0
r ≤1
r ≤2
r ≤3
r ≤4
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در رویکــرد خــرد کــه بــر مبنــای مطالعــات بودجـهی خانــوار
میباشــد؛ میتــوان بــه مطالعــهی مــرادی ( )1385کــه در
آن متغیــر هزینههــای بهداشــتی خانــوار شــهری بهعنــوان
متغیــر جایگزیــن مخــارج بهداشــتی و مخــارج کل خانــوار
بهعنــوان متغیــر جایگزیــن درآمــد در معادلــهی رگرســیون
بــرای  6اســتان منتخــب اســتفادهشــده اســت ،اشــاره کــرد
کــه نتایــج آن نشــان میدهــد بهداشــت در اســتانهای
بــزرگ یــک خدمــت لوکــس بــوده و بــا نتایــج حاصــل از

ایــن مطالعــه همخوانــی دارد ( .)13اگرچــه صراحــت قانونــی
بــر کاهــش پرداخــت از جیــب مــردم توســط قوانیــن کشــور
بهخصــوص از برنامــه چهــارم توســعه بدینســو وجــود دارد
ولــی مشــاهده میشــود کــه عمــ ً
ا عکــس ایــن موضــوع در
دوره مــورد مطالعــه ایــن تحقیــق ،اتفــاق افتــاده اســت .بــرای
بررســی چرایــی ایــن مســئله ،شــاخصهای مخــارج بهداشــتی
ســازمان جهانــی بهداشــت ( )2015کــه در جــدول  2درجشــده
اســت را مــورد کنــکاش قــرار میدهیــم.

عوامل مؤثر بر مخارج بهداشتی ایران و پیشبینی ...
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جدول  -3نتیجه آزمون همگرایی یوهانسون

LP65

LCO

4/759146
()0/16970

-1/932426
()0/11219

توضیحات :اعداد داخل پرانتز ( )P-Valueمیباشد.
منبع :محاسبات محقق

ضرایب نرمال شده
LHRD
0/193856
()0/04888

نتایــج بهدســتآمــده بیانگــر آن اســت کــه در بلندمــدت
متغیــر مخــارج بهداشــتی دولتــی بــا متغیرهــای تولیــد ناخالــص
داخلــی ،میــزان انتشــار دیاکســید کربــن رابط ـهی مثبــت و بــا
کســری بودجــه رابطــه منفــی داشــته کــه مطابــق انتظــارات
()15

LBD

LGDP

LHE

0/687588
()0/07613

-0/280106
()0/19610

1/0000

تئوریــک اســت .همچنیــن رابطــه منفــی مابیــن متغیرهــای
جمعیــت بــاالی  65ســال و هزینــه تحقیــق و توســعه وجــود دارد
کــه بــا مبانــی تئوریــک ســازگاری نــدارد .ایــن مفاهیــم تحــت
رابطــه زیــر نمایــش داده میشــود:

LHEt = 0.28LGDPt − 0.687 LBDt − 0.193LHRDt + 1.932 LCOt − 4.759 LP65

هرچنــد در کوتاهمــدت ضرایــب بهدســت آمــده نشــان
میدهــد کــه بهداشــت و درمــان خدمتــی لوکــس محســوب
میشــود امــا در بلندمــدت میتــوان گفــت کــه خدمتــی
ضــروری اســت؛ کــه از ایــن منظــر و جهــت نتایــج مطالعــات
Out-of Pocket
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همانطــور کــه مالحظــه میگــردد علیرغــم افزایــش
ســهم بودجــه مخــارج بهداشــتی از تولیــد ناخالــص داخلــی
از  4/6بــه  6/6درصــد طــی بیــش از یــک دهــه ،ســهم
مخــارج دولتــی از کل مخــارج دولــت نیــز افزایــش و بــه رقــم
 %17/5رســیده کــه نشــاندهندهی ایــن موضــوع اســت کــه
دولــت خدمــات بهداشــتی را همردیــف دیگــر کاال و خدمــات
ضــروری مــورد حمایــت و توجــه قــرار داده اســت؛ امــا در
طــول همیــن بــازهی زمانــی ســهم بخــش خصوصــی از ســهم
دولتــی ســبقتگرفته و بــه حــدود  %60رســیده اســت .درصــد
پرداختــی از جیــب بیمــاران 19و متقاضیــان خدمــات بهداشــتی
نیــز  %88کل مخــارج بهداشــتی بخــش خصوصــی اســت کــه
ایــن رقــم جــزء باالتریــن اعــداد در بیــن تمــام کشــورهای دنیــا
میباشــد ،ایــن در حالــی اســت کــه رقــم جهانــی پرداختــی از
جیــب بیمــاران در حــدود  %52/6میباشــد .اگــر پیشپرداخــت
از حقــوق بابــت حــق بیمــه را نیــز بــه ایــن هزینــه اضافــه
کنیــم رقمــی فراتــر از  %60کل مخــارج بهداشــتی بــر عهــدهی
خانوارهــا میباشــد.
ایــن وضعیتــی کــه همزمــان افزایــش بودجــه دولتــی بــا
کاهــش ســهم دولــت و افزایــش ســهم بخــش خصوصــی و
باالتریــن پرداختـ�ی از جیــب مــردم همــراه باشــد در کمتــر
دورهای رخداده اســت .یکــی از علــل عمــده آن نیــز کاهــش
پوشــش بیمــه تأمیــن اجتماعــی بــرای بخــش درمــان میباشــد
بهطوریکــه ســهم منابــع درآمــدی ناشــی از پرداخــت حــق
بیمــه در حدفاصــل ســالهای  1382-1370برابــر  %87بــوده کــه
بــرای ســالهای  1383تــا  1390بــه  %90رســیده اســت ولــی

ســهم هزینههــای درمانــی در بیــن ســبد هزینههــای تأمیــن
اجتماعــی کــه در بیــن ســالهای  1370تــا  1382برابــر %33
بــوده اســت بــرای  1383تــا  1390بــه  %26کاهــش پیداکــرده و
بیشتــر هزینههــای ســازمان ( )%68ناشــی از پرداخــت حقــوق
و مســتمری بازنشســتگی اعضــاء بــوده اســت .20در کنــار کاهــش
ســهم بیمــه امــور درمــان ،فرآینــد تورمــی موجــود ،ناشــی از
عــدم مدیریــت بازارهــا از ســوی دولــت و نیــز تبعــات اجــرای
ناقــص قانــون هدفمنــد کــردن یارانههــا ،علــت عمــدهی دیگــر
ایــن مســئله میباشــد.
کاهــش درآمدهــا و درنتیجــه کوچکتــر شــدن ســبد
مصرفــی خانوارهــا و ســهم آنهــا از مصــرف مــواد غذایــی
الزم و ضــروری بــرای ســامت کــه منجــر بــه افزایــش
آســیبپذیری در مقابــل بیماریهــا گردیــده ،افزایــش شــدید
قیمــت داروهــای ضــروری بــرای بیمــاران خــاص در کنــار
افزایــش قیمــت هتلینــگ بیمارســتانها و تعرفههــای پزشــکی
کــه گاهــی تــا بــاالی  %100نیــز رســیده اســت؛ عدمحمایــت
از بخــش تولیــد ،دیرکــرد پرداخــت مطالبــات حــوزهی بهداشــت
از درآمدهــای حاصــل از اجــرای ایــن قانــون کــه برابــر  %10از
کل درآمدهــای خالــص بهدســتآمــده میباشــد ،فشــار بســیار
شــدیدی بــر خانوارهــا تحمیــل کــرده بهطوریکــه عمــده بــار
مخــارج بهداشــتی کشــور را بــه دوش گرفتهانــد .در ادامــه بــرای
بررســی وجــود رابطـهی بلندمــدت بیــن متغیرهــای مــدل اول از
آزمــون همگرایــی یوهانســون -یوســیلیوس اســتفاده میگــردد.
نتیجــهی ایــن آزمــون بــه شــرح جــداول  3-2 ، 2-2و 3
میباشــد.
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جدول  -4آزمونهای تبیین و تشخیص مدل نهایی

P-Value

آزمون
Normality

هدف

LM

بررسی خودهمبستگی جمالت خطا

تشخیص نرمال بودن توزیع جمالت خطا

عدم وجود خودهمبستگی

0/83

همسان بودن واریانسها

0/91

تشخیص مشکل تصریح مدل

Ramsey Reset test
منبع :محاسبات محقق

نرمال است

0/31

تشخیص ناهمسانی واریانس

LM Arch

نتیجه

تصریح مناسب مدل

0/63

)Perceived Trend (TREND
۰٫۰٤
۰٫۰۳
Growth rate

۰٫۰۲

۰٫۰۱

۰
۲۲

۲۰

۱۸

۱٦

۱۰
۱۲
۱٤
)Time (Year

۸

٦

٤

۲

۰

ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ "Perceived Trend (TREND)" :

شکل  -2رفتار تابع روند مخارج بهداشتی خانوار برحسب درصد رشد

همانطــور کــه مالحظــه میگــردد در طــی دوره
موردمطالعــه رشــد مخــارج بهداشــتی خانــوار برابــر  %4بــوده
اســت کــه وقتــی بــا رشــد مخــارج بهداشــتی دولتــی ()%0/03
در همیــن بــازه زمانــی مقایســه میکنیــم ،میتــوان علــت

تفــاوت در نتایــج تخمیــن را درک کــرد .نتیجــه شبیهســازی
پیشبینــی انجامشــده در بــازه زمانــی مــورد مطالعــه بــه
کمــک مــدل سیســتم پویــا در شــکل زيــر 26مالحظــه میشــود
(شــكل .)3
تهیه شده است Matlab 2016b.این شکل با استفاده از نرمافزار

Vaibhav Khandelwal

25

این شکل با استفاده از نرمافزار Matlab 2016bتهیه شده است.
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خانــدل وال ( ،25)2015بهشــتی و ســجودی ( ،)1386مهــرآرا و
فضائلــی ( ،)1388دالوری و حســامی ( )1390و عبدالملکــی و
مهــدوی ( ،)1392تــاری و دیگــران ( ،)1392تأییــد میگــردد
( .)22-14توســعهی صنعتــی اگرچــه باعــث افزایــش رفــاه
اجتماعــی میگــردد امــا ترکیــب همزمــان رشــد صنایــع
آالینــده در کنــار افزایــش روزافــزون خودروهــا و درنتیجــه
افزایــش مصــرف ســوختهای فســیلی ،شــرایطی فراهــم آورده
اســت کــه آالیندههــای زیســتمحیطی ازجملــه دیاکســید
کربــن فراتــر از حــد مجــاز باشــد و همانطــور کــه نتایــج
روابــط بلندمــدت نشــان میدهــد ،مخاطــرات جــدی را متوجــه
Vaibhav Khandelwal

ســامت مــردم میســازد لــذا بــرای کشــورهای درحالتوســعه
از جملــه ایــران ضــروری اســت کــه همزمــان بــا تــاش بــرای
رشــد صنایــع گوناگــون ،علــم و هنــر مدیریــت آلودگیهــای
زیســتمحیطی را داشــته باشــند ( .)23از طــرف دیگــر نتایــج
آزمونهــای مختلــف در خصــوص صحــت فــروض کالســیک
نیــز انجامشــده کــه نتایــج آن در جــدول  4آمــده اســت .بــر
اســاس نتایــج بهدســتآمــده ،پیشبینــی بــرای ســالهای
آتــی توســط مــدل پویایــی سیســتم کــه در قســمت روش
کار شــرح داده شــد؛ انجــام گرفــت کــه نتیجــه رونــد مخــارج
بهداشــتی خانــوار در شــکل  2نشــان داده شــده اســت.

عوامل مؤثر بر مخارج بهداشتی ایران و پیشبینی ...

248

آنچــه از پیشبینــی انجــام شــده درک میگــردد ایــن اســت
کــه انتظــار مـیرود در ســالهای آینــده ســهم مخــارج بهداشــتی
دولتــی بیشتــر از ســهم بخــش خصوصــی باشــد و همچنیــن
پرداخــت هزینههــای بهداشــتی خانوارهــا نیــز کاهــش داشــته
باشــد بهطوریکــه در ابتــدا ســهم بخــش خصوصــی و دولتــی
در مخــارج بهداشــتی بــه مقــدار برابــری رســیده و بعــد از آن
ســهم مخــارج بهداشــتی دولتــی از بخــش خصوصــی بیشتــر
گــردد.

بحث و نتیجهگیری

بــا توجــه بــه یافتههــای تحقیــق بــر اســاس دو گــروه دادههای
مختلــف خانــوار و دادههــای کالن ،میتــوان نتیجــه گرفــت
کــه عــدم ارتبــاط معنــادار تولیــد ناخالــص داخلــی بــا مخــارج
بهداشــتی در کوتاهمــدت؛ میتوانــد ناشــی از فاکتورهــای
اقتصــادی و غیراقتصــادی متعــددی باشــد .علیرغــم رونــد
افزایشــی تولیــد ناخالــص داخلــی و مخــارج بهداشــتی دولتــی،
تأثیــرات آن در بخــش بهداشــت و درمــان بهصــورت هدفمنــد
و سیســتماتیک مشــاهده نمیشــود کــه ممکــن اســت ناشــی
از تخصیــص بخــش اعظــم بودجــه بــه بخشهــای جــاری
باشــد همچنیــن مؤثــر نبــودن هزینهکــرد تحقیــق و توســعه در
کاهــش بخــش مخــارج دولتــی از عوامــل دیگرمیباشــد کــه
قطعــ ًا بخشــی از آن بــه مدیریــت و سیاســتگذاری بخــش
بهداشــت و درمــان مربــوط میشــود بنابرایــن همراهــی مثبــت
ایــن دو متغیــر مربــوط بــه دادههــای کالن در کوتاهمــدت،
تأییــد نشــده اســت .بــا وجــود رونــد افزایشــی مخــارج بهداشــتی
دولتــی بــا متوســط نــرخ رشــد ســالیانه  %0/03کــم اثــر بــودن آن
بــر کاهــش پرداختــی از جیــب متقاضیــان ،فشــار مضاعفــی بــه
خانــوار در طــی مــورد بررســی آورده اســت .کاهــش ســهم بیمــه
از پرداختیهــای بخــش بهداشــت و درمــان ،مشــکالت کاهــش
نســبی پرداختــی بــه جامعــه هــدف در اثــر افزایــش هزینههــای
بهداشــت و درمــان پــس از هدفمندســازی یارانههــا ،بدهیهــای

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

دولــت و تأمیــن اجتماعــی بــه بخــش پزشــکی و عــدم گــردش
مناســب نقدینگــی در چنــد ســال اخیــر ،ســبب تشــدید بحــران
افزایــش پرداخــت از جیــب بیمــاران شــده کــه میتــوان تبعــات
آنهــا را در افزایــش مخــارج بهداشــتی خانوارهــا مشــاهده کــرد.
بــه دســت آمــدن ضریــب  1/43کــه نشــاندهنده لوکــس بــودن
خدمــات بهداشــتی بــرای خانــوار اســت ،گویــای واقعیــت حاکــم
بــر جامعــه اســت .نکتــه قابلتأمــل در تمامــی روابــط کوتاهمــدت
و بلندمــدت هــر دو مــدل ضریــب مثبــت و معنــادار دیاکســید
کربــن میباشــد کــه نشــاندهندهی همراهــی مثبــت ایــن
متغیــر و مخــارج بهداشــتی در دوره مــورد بررســی اســت.

کاربرد در تصمیمهای مرتبط با سیاستگذاری
در نظام سالمت

امــروزه در عصــر پیچیدگــی روزافــزون سیســتمها قــرار
داریــم کــه از مهمتریــن اثــرات آن میتــوان بــه مســئلهی
تصمیمســازی و سیاســتگذاری اشــاره کــرد .پیچیدگــی
تصمیمســازی ،بســتگی بــه روشــمند شــدن سیاســت بهداشــت
و درمــان دارد .بــه ایــن منظــور ،بــا مطالعــه طرحهــا و برنامــه
در حــوزهی سیاســتگذاری و مدیریــت ،مفهومــی بــه نــام
طرحریــزی 27مطــرح اســت کــه از آن بــه فرآینــد تبدیــل
سیاســت بــه برنامــه تعبیــر میشــود .از ایــن منظــر و جهــت
سیاســتگذاری دارای یــک ســطح مابعــد و یــک ســطح
ماقبــل اســت .در ســطح مابعــد ،فرآینــد تحقــق سیاســت
توســط طرحهــای اســتراتژیک و برنامههــای عملیاتــی
دنبــال میگــردد امــا ســطح ماقبــل ،شــامل انجــام تحقیقــات
بنیــادی و مطالعــات عمیــق حــوزه ســامت میباشــد کــه
نتایــج تحقیــق حاضــر نیــز در همیــن ســطح ،ســعی در تبییــن
و تدقیــق عوامــل مؤثــر بــر مخــارج بهداشــتی ،بهعنــوان یکــی
از مهمتریــن ارکان حــوزهی ســامت داشــته اســت .بــا نــگاه
Planning

27
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زیســت کــه منجــر بــه پیامدهــای ناگــواری در حــوزه ســامت
 میتواننــد،و همچنیــن افزایــش مخــارج بهداشــتی گردیــده
 اقــدام بــه نظامســازی حــوزهی،ضمــن اصــاح مســیر قبلــی
 خاصــه بیمههــای درمانــی و اقتصــاد مالــی از حیــث،ســامت
.تحــول بنیادیــن نماینــد

سیامک سیدزادهآبرس و همكاران

 سیاس ـتگذاران بــا شــناخت، هنــگام تعییــن مســیر،بــه آینــده
کافــی از تأثیــر عوامــل مهــم و کلیــدی از جملــه تولیــد ناخالــص
 عــدم تعــادل درون بخشــی و بیــن،داخلــی و درآمــد خانوارهــا
بخشــی بهویــژه بیــن منابــع و مصــارف دولتــی از یکســو و
مطالبــات بیمههــای درمانــی از ســوی دیگــر و آلودگــی محی ـط
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Abstract
Introduction:

The purpose of this paper was to analyze the relationship between economic variables
(gross domestic product (GDP), the budget deficit, and health R and D spending, in the health sector) and noneconomic (carbon dioxide and the population over 65 years) on Iran’s health expenditures using 2 groups of
macro economy and household budget for the period 1993 - 2013 and year- ahead forecasting.
Methods: For this purpose, ordinary least squares (OLS) method and Johanson cointegration test with
Eviews 9 software and for forecasting, dynamic system model and Vensim 6.0 software has been used. The
references of data, statistical center of Iran, central bank of Iran, world development indicators (WDI), and
world health organization (WHO) has until 2015.

Results:

The results of the macro model reveal no presence of a short run causal relationship between
variables and government expenditure on health, while in the long run, GDP, Carbon dioxide, and budget
deficit was found to be significantly causally related to health expenditure. The results of the second model in
which data used household, meaningful relationship between carbon dioxide, and total household spending on
household health expenditure in the short term is confirmed.

Conclusions: Despite the continuous increase spending on government expenditure on health during the

period examined, for various structural reasons, short-term effects on the health sector had not been enough
to reduce applicants’ (households) health care expenses; however, it also increased the paid out of patient’s
pocket. It is expected in the years ahead for the share of government health expenditure to be higher than the
share of the private sector.

Keywords: Health Expenditure; Econometric; Dynamic System

Please cite this article as follows:
Seyedzadeh S, Delavari M, Babakhani M. The Factors Affecting on Iran’s Health Expenditure and Forecasting based on
Dynamic Systems Model. Hakim Health Sys Res 2018; 20(4): 240- 250.

*Corresponding Author: Department of Industrial Engineering, College of Engineering, Imam Ali Complex of University, Moazen Blvd.,

Karaj, Tehran, Iran. Tel: +98-261- 4418143-6, Fax: +98-261-4418156, E-mail: mjd_delavari@yahoo.com

مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم

