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چکیده
سالمت از شاخصهای اصلی توسعهیافتگی محسوب میشود و سرمایهگذاری در این بخش تأثیر مستقیم بر
رفاه و رشد اقتصادی دارد .تأثیر افزایش هزینههای سالمت بر عملکرد اقتصادی و اجتماعی افراد جامعه و به
ویژه اهمیت آن در تأمین و تضمین توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته از گذشته
تاکنون مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران بوده است .سالمت یکی از شاخصهای سرمایه انسانی است
که باعث افزایش بهرهوری نیروی کار و در نتیجه افزایش رشد و توسعه اقتصادی میشود .بدین منظور،
الگوهای زیادی تالش نمودند تا بتوانند عوامل مؤثر بر رشد هزینههای سالمت را شناسایی و نحوه اثرگذاری
آنها را توضیح دهند ،که کمبود یا نارسایی در ارائه خدمات بهداشت و درمان در هر کشور به منزله یکی از
نقاط ضعف دولتها محسوب میشود .از چالشهای حوزه سالمت شناسایی عوامل تعیینکننده مقدار منابعی
است که کشور برای مراقبتهای سالمت اختصاص میدهد که درآمدهای مالیاتی و نفتی از این عوامل اثرگذار
میباشند .هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثر درآمدهای مالیاتی و نفتی بر هزینههای سالمت در ایران است
که در این مطالعه به روش سری زمانی  ARDLو با استفاده از دادههای ساالنه طی دوره 1931 -1931
انجام شده است و در انجام محاسبات ،از نرمافزار  Eviews10بهره گرفته شده است .نتایج تخمین نشان می-
دهد که بین درآمدهای مالیاتی و نفتی و هزینههای سالمت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین
براساس نتایج تخمین ،ضریب متغیرهای نرخ شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی سرانه اثر مثبت و معنادار و
ضریب متغیرهای نابرابری درآمدی و آموزش اثر منفی و معناداری بر هزینههای سالمت در ایران دارند.
کلیدواژهها :هزینه سالمت ،درآمد مالیاتی ،درآمد نفتی.
طبقهبندی .C32 ،O15 ،D72 :JEL

.1دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه بوعلی سینا
.2استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا (*نویسنده مسئول)

Email: snadri95@gmail.com
Email:akbarkh2006@gmail.com
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 .1مقدمه
بهداشت و سالمت همواره بهعنوان ضرورتی جهت تحقق رشد و توسعه اقتصادی پایددار ،ارتقاسسد
زندگی و رفاه افراد جامعه مورد توجه صاحب نظران اقتصادی قرار گرفته است .زیدرا ارتقدای بهداشدت
سبب بهبود سرمایه انسانی و رشدد و توسدعه اقتصدادی مدیگدردد (فتداحی و همرداران  93 :0931و
شهرکی و قادری .)002 :0931 ،هزینههای سدالمت در طدول نندد دهدهی گذشدته همدراه بدا رشدد
استاندارد و رفاه زندگی در جوامع گوناگون ،از افدزای قابد تدوجهی برردوردار بدوده اسدت .یردی از
مهمترین موضوعات برای سیاستگذاران سالمت در همه کشورها این است که تعیین کنند نه مقددار
از منابع یک کشور صرف مراقبتهای سالمت شده اسدت .در دهدههدای اریدر هزینده مراقبدتهدای
سالمت در همده کشدورها افدزای یافتده اسدت و نگراندی در مدورد افدزای ایدن هزیندههدا توجده
سیاستگذاران و مدیران سالمت را به رود جلب کرده است .نگاهی بر روند و اندازهی ایدن افدزای هدا
مشخص میسازد که در عین حالی که اندازه این هزینهها در بدین کشدورهای مختلده بده شددت بدا
یردیگر ناهمگون می باشند ،روند این افزای نیز برای کشورها از تفاوت نشدمگیری برردوردار بدوده
است .نظام سالمت ایران همچون سایر نظامهای سالمت با افزای شدید هزینههای سالمت مواجده
بوده است .براساس گزارشات ارائه شده توسط بانک جهانی در سدال  0332در حددود  9/71درصدد از
تولید نارالص دارلی ( )GDPایران به بخ سالمت ارتصاص یافته است ،در حالی که این مقدار در
سال  5101به حدود  6/33درصد رسیده است؛ بنابراین رشد نشمگیر این شارص ،نشان از اهمیدت و
ضرورت توجه بیشتر به حوزه بهداشت و سالمت توسط دولتها ازجمله ایران دارد .افدزای نشدمگیر
هزینههای سالمت در بیشتر کشورهای جهان نالشی بزرگ پیشروی دولتها و رانوارها برای تدممین
منابع مالی این هزینهها بوده است (مهرآرا و همرداران .)73-33 :0931،بده همدین دلید بسدیاری از
پژوه ها در دهه گذشته به بررسی عوام تعیین کننده هزینهها در بخ سالمت پردارتهاند .یری از
اساسیترین موضوعات حوزه سالمت و بهداشت ،تممین مدالی نظدام سدالمت مدی باشدد .نظدامهدای
سالمت شام بیمهها و ارائه دهندگان و دریافت کنندگان ردمات درمانی هسدتند.انواع مندابع تدممین
مالی هزینههای سالمت شام پرداردت مسدتقیم از جیدب مصدرف کننددگان ،مشدارکت بیمدههدای
تممین اجتماعی ،پردارت از مح درآمدهای عمومی دولت ،مالیداتهدا و بیمدههدای رصوصدی اسدت
(فلیپ ماسگرو 0و همراران .)10-73 :0939 ،همه کشورها تالش میکنند با تخصیص منابع درآمددی
پایدار و مشخص به بخ بهداشت و سالمت ،این حوزه را از گزند بی ثیاتیهای احتمدالی در بخد
های بودجه ای و مالی مصون نگه دارند .تجربه نشان داده است تخصیص بخشی از درآمدهای مالیاتی
بهترین شیوه برای تممین منابع درآمدی پایدار مورد نیاز بخ بهداشت و درمان است .مالیات عالوهبر
اینره منبعی پایدار و بادوام برای تممین هزینه ردمات عمومی است ،مزایای زیادی نیدز بدرای توسدعه
1. Flip Masgrave
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ردمات درمانی و بهداشتی ازجمله استوار کردن نظام بهداشت و درمان کده تمدمینکنندده دسترسدی
برابر و عادالنه همه اقشار جامعه به این ردمات است به همراه دارد .با توجه به اینرده اقتصداد ایدران
وابستگی شدید به درآمدهای نفتی داشته و در زمان تهدیدهای اقتصادی ازجمله تحریمها ،اقتصداد در
بخ های مختله دنار ارتالل میشود؛ بنابراین ،سیاستگذاران اقتصادی بهدنبدال ایجداد روشهدای
درآمدی پایدار و دائمی مانند مالیاتها میباشند .هر نند که اجرای مالیاتها ناکارایی اقتصدادی را بده
همراه دارند.
در میان م العات انجام شده بر تعیین کنندههای هزینههای سالمت ،نق درآمدهای مالیاتی و
نفتی بر هزینه سالمت کمتر مورد توجه قرار گرفته است ؛ به طوری که تاکنون در دار کشور هیچ
م العهای در رصوص درآمدهای مالیاتی و نفتی و تمثیرات آنها بر شارصهای سالمت انجام نگرفته
است .به همین دلی  ،م العه حاضر به بررسی ارتباط بین درآمدهای مالیاتی و نفتی و هزینههای
سالمت در ایران طی دوره  0931-0961پردارته است .این م العه در پی پاسخ به این پرس است
که آیا درآمدهای مالیاتی و نفتی تمثیر مثبتی بر هزینه های سالمت دارد؟ بنابراین در ادامه ،ادبیات
نظری تحقیق و مروری بر م العات انجام شده در رصوص هزینههای سالمت بیان شده و سپس
معادله و تجزیهوتحلی نتایج تخمین بیان میشود .در پایان نیز به جمعبندی و ارائه پیشنهادهایی
کاربردی برای ارتقای بخ سالمت پردارته شده است.
 .2ادبیات نظری تحقیق
نخستین انقالب بهداشت عمومی باعث شد تا اواسط دهه  ،0321بسیاری از بیماریهای عفونی مهار
شوند .دومین انقالب از سال  0371با هدف پیشگیری از بیماریها و ارتقاس سالمت آغاز شد .در واقع
انقالب دوم ،پاسخی به مسائ ح نشده بهداشتی و هزینههای سرسامآور ردمات پزشری و درمانی
بود (حاتمی .)551 :0932 ،دهه  0331را می توان دوره تممین مالی ردمات بهداشتی نامید .در حقیقت
می توان گفت دلی اصلی پیدای تفرر اقتصادی در بخ بهداشت و درمان ،رشد بسیار شدید
هزینههای بهداشتی در بین کشورها بود (حقپرست و معینی .)99-13 :0939 ،ارائه ردمات سالمتی
از مهمترین وظایه دولتها تلقی میشود و سازمان جهانی بهداشت در آغاز هزاره سوم ،سالمت را
دریچه ورود به رفاه و توسعه اجتماعی و اقتصادی قلمداد میکند .افزای مصارف سالمتی نهتنها در
کشورهای درحالتوسعه نگران کننده است ،بلره در کشورهای ثروتمند نیز بخ بزرگی از درآمد
جامعه را به رود ارتصاص میدهد (پ واالس .)000-013 ،0939 ،0هزینه سرانه سالمت بیان
می کند برای هر فرد یک کشور نه میزان پول در نظام سالمت آن کشور به نرر در میآید و
هزینه میشود؛ بنابراین افزای هزینههای نظام سالمت انگیزهای را برای سیاستگذاران و
1. Paul Wallace
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برنامه ریزان بخ سالمت ایجاد کرده است که به بررسی عوام مؤثر بر هزینههای بخ سالمت و
تعیین میزان تمثیر هر کدام از این عوام بپردازند .شناسایی عوام و فاکتورهای تمثیرگذار بر
هزینههای سالمت میتواند در تعیین بهترین سیاستها برای کنترل و مدیریت هزینه سالمت مفید و
مؤثر باشد (علیزاده و گ رندان .)60-17 :0932 ،همچنین شنارت این متغیرهای اثرگذار میتواند در
زمیندههایی همچدون تعیین اندازه بهینه هزینههای بهداشتی در یک جامعه و ماهیت و اندازهی
پوش بیمهای افراد جامعه از سوی بیمه گذار رصوصی یا دولتی مورد توجه ویژه قرار گیرد (صادقی و
همراران .)7-01 :0939 ،عوام متعددی بر هزینههای سالمت تمثیرگذار است .ازجمله میتوان به
عواملی همچون تولید نارالص دارلی سرانه ،آموزش ،نرخ شهرنشینی ،نابرابری درآمدی اشاره کرد .در
کنار این عوام  ،بارو 0336( 0میالدی) تمکید میکند که درآمدهای دولت نسبت به دیگر متغیرها از
توضی دهندگی بیشتری در بخ بهداشت و سالمت برروردار است .مالیات بهترین منبع درآمدی
است که میتواند هزینههای دولت که صرف کاالها و ردمات میشود را تممین نماید ،که یری از این
هزینهها ،توسعه ردمات و امرانات درمانی است .وجود نظام مالیاتی کارا منجر به توزیع مناسب درآمد
و برقراری عدالت شده و نابرابری را در جامعه کاه میدهد .سیاستهای مالیاتی مناسب میتواند به
توزیع مناسب درآمد بین اقشار جامعه منجر شوند .کالسیکها توزیع عادالنه بار مالیاتی را بین طبقات
مختله م رح می کردند به شرطی که مالیاتها بتوانند وظایه دولت نون حفظ امنیت عمومی و
مواردی نون بهداشت و آموزش را سامان دهند .کینزینها به موارد فوق ،تقویت نظام رفاه اجتماعی و
افزای وظایه دولت در حوزههای مختله را نیز افزودند .واض است که سیاستهای توزیع درآمد
برای کینزین ها اهمیت بیشتری نسبت به کالسیکها داشته است (رنگریز و رورشیدی.)0939 ،
پنج مجرای عمده برای تمثیر درآمد بر مخارج بهداشتی وجود دارد:
 .1تأثیر بر بازدهی انتظاری سرمایهگذاریهای بهداشتی :به این لحاظ میتوان گفت که جدا
شدن از شرای ی که در آن اقتصاد دنار کمبودهای فراوان است و حرکت به سمت رشد اقتصادی،
منجر به افزای بازدهیهای انتظاری سرمایهگذاری منابع در بهداشت و دیگر سرمایهگذاری انسانی و
افزای بهرهوری رواهد شد.
 .2کاهش نرخ تنزیل :کاه نرخ تنزی منجر به ایجاد اطمینان بیشتر در مورد بازدهی همه انواع
سرمایهگذاریها و نیز سرمایهگذاری در بهداشت رواهد شد.
 .3افزایش درآمد جاری :سومین اثر مهم رشد و تولید بر بهداشت از طریق افزای درآمد جاری و
تقاضا برای بهداشت ،مصرف کاالها و ایجاد ظرفیت جهت تممین مالی رودکار سرمایهگذاری در
بهداشت صورت میگیرد .این اثر هزینه نهایی سرمایهگذاری در بهداشت را کاه و س تعادلی
سرمایهگذاری در بهداشت را افزای رواهد داد.
1. Baro
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 .4توسعه همزمان انواع مختلف بازارها :از آنجا که توسعه بازار محصول منجر به افزای بازده
انتظاری سرمایهگذاری در بهداشت میشود ،میتوان انتظار داشت که س تعادلی سرمایهگذاری در
بهداشت افزای مییابد.
 .5افزایش تسلط دولت بر منابع مرتبط با تولید ناخالص داخلی :میزان تمثیر درآمد بر مخارج
بهداشتی بستگی به میزان منابعی دارد که به بخ بهداشت تخصیص داده میشود و هرنه این
تخصیص کاراتر باشد ،احتمال تمثیر تولید و رشد اقتصادی بر بهداشت و هزینههای بهداشتی بیشتر
رواهد بود (بهبودی و همراران.)0931 ،
آموزش نیز بهعنوان یری دیگر از مؤلفههای مهم و تمثیرگذار ممرن است اثر مثبت یا منفی بر
هزینههای سالمت داشته باشد .گروسمن )5111( 0همبستگی مثبت بین آموزش و سالمت فردی را
مورد تم یید قرار داده است .افزای تحصیالت منجر به آگاهی بهتر افراد نسبت به استفاده از امرانات و
تسهیالت بهداشتی موجود و بهبود وضعیت سالمت شده و با افزای جمعیت تحصی کرده،
مراقبتهای شخصی بهبود یافته و هزینههای سالمت کاه مییابد (سیدی کوی و همراران،
 .)0332سن و روت ( )5117نیز معتقد است یک فرد تحصی کرده نسبت به یک فرد بیسواد سهم
بیشتری از درآمد رود را صرف سالمت می کند.
شهرنشینی تمثیر مبهمی بر هزینههای سالمت دارد و در جوامع مختله متفاوت بوده و ممرن است
اثر مثبت یا منفی بر مخارج سالمت داشته باشد .عباس و هیمنز ( )5100تمثیر منفی شهرنشینی را بر
هزینههای سالمت به این صورت بیان میکند که شهرنشینی منجر به در دسترس بودن بیشتر
ردمات بهداشتی شده و تقاضا برای هزینههای سالمت را جبران میکند .یری از دالیلی که این
ارتباط منفی را ممرن میسازد ،در دسترس بودن کمهزینه پزشران رصوصی است که مجوز قانونی
ندارند و نیز زیرسارت های شهری نسبت به مناطق روستایی بخوبی توسعه یافته است (مانند حم و
نق عمومی در مناطق شهری) که باعث تسهی ردمترسانی و کاه هزینههای سالمت میشود.
نابرابری درآمد نیز بر سالمت و مخارج سالمت تمثیر بسزایی دارد .نابرابری درآمدی باعث نابرابری
مخارج سالمت و پردارت از جیب رانوارهای مناطق شهری و روستایی میشود (نو و وانگ،5
 .)5116نابرابری درآمد باعث ایجاد شراف بین دهکهای مختله جامعه میشود .پردارت مستقیم
برای هزینه های سالمت در رانوارهای فقیر به نسبت افراد ثروتمند بیشتر است .نابرابری پردارت از
جیب به میزان پوش بیمهای مردم در انواع طرحهای بیمهای بستگی دارد .گروههای باالی درآمدی
غالباً تحت پوش بیمههای رصوصی هستند و مشارکت مالی کمی بههنگام دریافت ردمات مراقبت
سالمت دارند .افراد ثروتمندتر از احتمال بیشتری برای دستیابی به مراقبتهای سالمت برروردارند و
1. Grossman
2. Chou & Wang
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به طور متناسب با توجه به درآمدشان بیشتر از افراد کمبماعت برای استفاده از ردمات مراقبت
سالمت هزینه میپردازند (راغفر و همراران.)33-37 :0935 ،
 .3مروری بر مطالعات انجام شده
مرور م العات تجربی گویای این م لب است که مهمترین عام تعیینکننده هزینههای سالمت،
درآمد سرانه و تولید نارالص دارلی است .در بین م العات انجام گرفته ،عالوهبر عوام اقتصادی،
شارصهای اجتماعی مختلفی از قبی آموزش ،نرخ شهرنشینی و نابرابری درآمدی نیز به نشم
میرورد که بیانگر اهمیت کیفیت زندگی اجتماعی افراد است .درآمدهای مالیاتی و نفتی که از جمله
مهمترین درآمدهای دولت هستند ،بدون تردید تمثیر بسزایی در مرانیسم اقتصادی و عملررد نظام
سالمت دارند و اثربخشی درآمدهای مالیاتی و نفتی بر مخارج سالمت امری اجتنابناپدیر است .با
وجود این اهمیت ،تاکنون هیچ م العهای ارتباط بین این دو را بهطور جامع مورد بررسی قرار نداده
است و به این جهت اهمیت م العه حاضر نشمگیر رواهد بود.
مایای ،)5106( 0به بررسی راب ه بین هزینه های بهداشت عمومی و اثر بخشی دولت در ارائه
ردمات بهداشت عمومی ده ایالت سودان جنوبی طی  5116-5101پردارته است .نتایج نشان میدهد،
کشورهایی که دنار ضعه نهادی و فساد هستند افزای هزینههای بهداشت عمومی باعث بهبود
س بهداشت و سالمت نمیشود ،زیرا صرف افزای هزینه های بهداشت عمومی در یک کشور
مالک نیست بلره مدیریت و درست هزینه کردن این هزینهها مالک است .بنابراین ،بهبود کیفیت
نهادهها و اجرای نظارت و پاسخگویی نق بسیار مهمی بر بهبود س بهداشت و سالمت از کانال
افزای هزینههای بهداشت عمومی دارد.
آل آنشسی و کتسیتی ،)5102( 5با استفاده از دادههای پان  003کشور با منابع طبیعی مختله طی
دوره  0331-5111به بررسی این که "آیا منابع طبیعی برای سالمت ممر است یا نه؟" پردارتند .با
ثابت در نظر گرفتن شرایط تاریخی و جغرافیای ،فساد ،رژیمهای استبدادی ،س درآمد و وضعیت
سالمت اولیه کشورها بیان میدارند .هیچ شواهد قانع کنندهای برای حمایت از وجود راب ه منفی بین
فراوانی منابع طبیعی و هزینههای بهداشت عمومی وجود ندارد .در مقاب  ،وابستگی منابع طبیعی باعث
کاه هزینههای بهداشتی میشود.
کوکس و فرانرن ،)5101( 9به بررسی تمثیر وابستگی فراوانی منابع طبیعی بر هزینههای بهداشت
عمومی کشورهای مختله آسیایی و آفریقایی طی دورهی  0332-5113پردارتند .در پرتو این فرضیه
که در دسترس بودن منابع طبیعی بهعنوان یک منبع درآمد نارواسته دولت موجب افزای استقالل و
1. Maya
2. Al Ansci and Ketsity
3. Cox and Franken
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بیمسئولیتی دولت شده و بر سیاستهای بهبود توسعه انسانی توجه ویژهای نمیشود ،بیان میدارند
که راب ه معروس و معناداری بین وابستگی منابع طبیعی و هزینههای بهداشت عمومی نسبت به
تولید نارالص دارلی وجود دارد.
عاصم اوغلو و همراران ( ،)5109به بررسی راب ه درآمد و هزینههای سدالمت در ایداالت متحدده
طی دوره  0361-5113پردارته و بیان میدارد که افدزای درآمدد نقد مهمدی در افدزای نسدبت
هزینههای سالمت به تولید نارالص دارلی داشته اما محرک اصلی افزای سهم هزینههای سدالمت
از تولید نارالص دارلی پیشرفت سریع در فناوری پزشری است .همچنین تجزیه و تحلی این م العده
به طور غیر مستقیم نشان میدهد که بعید است افزای درآمد متحرک اصلی و عمدده ندوآوریهدای
پزشری باشد.
اووی و اونافوورا ،)5116( 0در بررسی رود با عنوان راب ه بین درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت به
بررسی راب ه درآمد دولت و مخارج دولدت (در بخد هدای مختلده) در اتحادیده اروپدا و تعددادی از
کشورهای منتخب پردارتهاند .آنان در این م العه درآمددهای مالیداتی را بدهعندوان نماینددهای بدرای
درآمدهای دولت در نظر گرفته و با استفاده از مددل ردودرگرسدیون بدرداری بده بررسدی ایدن راب ده
پردارتهاند .م العات آنان نشان میدهد که مخارج دولت در بخ های مختله تمثیر مثبتی از افدزای
در درآمدهای مالیاتی میپذیرد.
رضایی و همراران ( ،)0936به بررسی عوام مؤثر بر مخارج بهداشتی سرانه با مقایسه مدلهای
فمایی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه می پردازد .از این روی م العه حاضر برای شناسایی
مناسبترین مدل فمایی که بتواند آثار عوام اثرگذار بر مخارج بهداشتی سرانه را بیان کند ،به
مقایسه مدلهای ر ای فمایی ،مختلط وقفه فمایی و دوربین فمایی با در نظر گرفتن وابستگی
فمایی جغرافیایی آنها طی دوره زمانی  0332-5101می پردازد .نتایج برآورد هر سه مدل نشان
می دهد که تمثیر درآمد سرانه و امید به زندگی بر مخارج بهداشتی سرانه مثبت و تمثیر کمکهای
رارجی و جمعیت منفی و معنی دار بوده است.
سالطین ،پروانه ،محمدی ،سمانه ( ،)0931هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تمثیرگذاری عوام
مؤثر بر مخارج بهداشتی و درمانی بهعنوان شارص سالمت در استانهای ایران با استفاده از دادههای
پان است.
اسدزاده و همراران ( ،)0939در این م العه به شناسایی اثرات پویای شوکهای نفتی بر مخارج
سدالمت دولدت ایدران ،طدی دوره  0923-0937رورشدیدی پردارته شده است.
بخ
آزمون  Granger-Engelفرضیه وجود راب ه تعدادلی بلنددمددت بدین درآمددهای نفتدی و مخدارج
بهداشدتی را مدورد تمییدد قدرار داد.
1. Ovy and Anaphoura
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 .4متدولوژی و تصریح مدل
متغیرهای مؤثر بر هزینههای سالمت معموالً با تمریر عم میکنند ،بنابراین باید مدلی برای برآورد
استفاده شود که پویاییهای کوتاهمدت را به بلندمدت مرتبط سازد .برای این منظور استفاده از مدل
 ARDLمناسب است .همچنین بهدلی ناپایا بودن برری سریهای زمانی در این م العه و با تردیدی
که در اقتصادسنجی به کارایی آزمونهای ریشه واحد برای تشخیص پایایی یا ناپایایی متغیرهای
اقتصادی وجود دارد ،در این تحقیق از ترنیک رود رگرسیون با وقفههای ( )ARDLتوزیع شونده
استفاده شده است که در این روش بدون توجه به ناپایایی متغیرها میتوان الگوی مناسب را برآورد
نمود .مدل رود توضی با وقفههای گسترده ) (ARDLبهصورت زیر میباشد:
()0

𝑡𝑢 𝑄(𝐿, 𝑆)𝑌𝑡 = ∑𝑘𝑖=1 𝜃𝑖 (𝐿, 𝑛𝑡 )𝑋𝑖𝑡 + 𝛿𝑊𝑡 +
𝑠𝐿 𝑠𝛼 𝑄(𝐿, 𝑆) = 1 − 𝛼1 𝐿 − ⋯ −
𝑡𝑛 𝑖𝐿 𝑡𝑛𝑖𝜃 𝜃𝑡 (𝐿, 𝑛𝑡 ) = 𝜃𝑖0 + 𝜃𝑖1 𝐿 + 𝜃𝑖2 𝐿2 + ⋯ +

در این راب ه L ،عملگر تمریر زمانی مرتبهی اول ) 𝑗 𝑌𝑡 ،𝑋𝑡 (𝐿𝐽 = 𝑋𝑡−متغیر وابسته موجود در
مدل 𝑋𝑖𝑡 ،بردار متغیرهای توضیحی K ،تعداد متغیرهای توضیحی بهکار گرفته شده در مدل،
𝑡𝑛  𝑛1 , 𝑛2 , … ,تعدداد وقفهی بهینهی مدربوط به متغدیر وابسته مدل 𝑊𝑡 ،بردار متغیرهای ق دعی
ماندند عرض از مبدأ ،متغیرهای فصلی ،روندد زمانی یا متغیرهای برونزا با وقفدههای معین .معادلهی
یاد شده با استفاده از روش حداق مربعات معمولی برای تمامی ارزش های 𝑆 = 0,1,2, … , 𝑑 :و
𝑑  𝑛𝑡 = 1,2, … ,و 𝑘  𝑖 = 0,1,2, … ,یعندی به تعداد  (𝑑 + 1)𝑘+1مدل مختله ARDL
تخمینزده می شود .تعداد حداکثر وقفهها یعنی  dدر ابتدا از سوی پژوهشگر تعیین میشود و تمام
مدلها در دورهی  t=d+1 , … , nتخمینزده میشوند .در مرحله بعد با استفاده از یری از معیارهای
آکائیک ) ،(AICشوارتز -بیزین ) ،(SBCحنان-کوئین ) (HQCیا ضریب تعدی شده  ̅𝑅̅̅̅2وقفههای
بهینه تعیین میشود .از آنجا که معموالً در دادههای اقتصادی و مالی تفسیر ضرایب رودهمبستگی و
ضرایب رودهمبستگی جزئی برای تعیین مرتبه مدل کار دشواری است ،میتوان در عم از معیار
اطالعات ،که دو عام مجموع مربعات پسماند و زیان ناشی از کاه درجه آزادی را در بر میگیرد،
استفاده نمود .در این بررسی از معیار شوارتز به منظور تعیین بهینه وقفههای مدل استفاده شده است.
این معیار در تعداد وقفهها صرفهجویی میکند و در نتیجه تخمین از درجه آزادی بیشتری برروردار
رواهد بود .وقتی جمالت ر ا دارای رودهمبستگی شوند ،دیگر نمیتوان از آزمون دیری -فولر برای
مانایی استفاده کرد ،زیرا در این حالت دیگر توزیع حدی و کمیتهای بحرانی بهدست آمده توسط
دیری -فولر صادق نیست .بهطوریکه در آزمون فیلیپس -پرون وقتی شرط عدم وجود رودهمبستگی
بین جمالت ارالل نقض میشود میتواند برای آزمون پایایی مورد استفاده قرار گیرد .اما رود دیری -
فولر ( )0330نشان دادند که وقتی جمالت ر ا رودهمبسته هستند ،درصورتیکه الگوی تعمیم یافته
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دیری  -فولر مورد استفاده قرار گیرد ،توزیع حدی و کمیتهای بحرانی بهدست آمده توسط آنها باز
هم صادق است .با فرض جمله ر ای مربوط به رگرسیون 𝑡𝑈 ∆Yt = β1 + β2 𝑡 + 𝛿𝑌𝑡−1 +
که دارای یک فرآیند رود توضی مانا از مرتبه  Pبهصورت زیر است:
𝑡𝜀 𝑈𝑡 = 𝜃1 𝑈𝑡−1 𝜃2 𝑈𝑡−2 + ⋯ + 𝜃𝑝 𝑈𝑡−𝑝 +

()5

که در آن 𝑡𝜀 به صورت همانند و مستق از یردیگر توزیع نشدهاند .حال اگر راب ه فوق را در راب ه
اریر جانشین کنیم ،رواهیم داشت:
()9

𝑡𝜀 ∆𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑡 + 𝛿𝑌𝑡−1 + 𝜃1 𝑈𝑡−1 + 𝜃2 𝑈𝑡−2 + ⋯ + 𝜃𝑝 𝑈𝑡−𝑝 +
اگر فرضیه صفر صادق باشد ،میتوان نوشت که:
𝑈𝑡 = 𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1

()1
و به این ترتیب رواهیم داشت:
()2
()6
()7

𝑡𝜀 +

⋯ ∆𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑡 + 𝛿𝑌𝑡−1 + 𝜃1 (𝑌𝑡−1 − 𝑌𝑡−2 ) +
𝑡𝜀 + 𝜃𝑝 (𝑌𝑡−𝑝 − 𝑌𝑡−𝑝−1 ) +
𝑝∆𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑡 + 𝛿𝑌𝑡−1 + 𝜃1 ∆𝑌𝑡−1 + ⋯ + 𝜃𝑝 ∆𝑌𝑡−
𝑝

𝑡𝜀 𝜃𝑖 ∆𝑌𝑡−𝑖 +

∑ ∆𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑡 + 𝛿𝑌𝑡−1 +

𝑖=1

مانا شوند میتوان از آزمون OLS

بهطورکلی ،پس از بررسی مانایی متغیرها اگر متغیرها در س
استفاده میشود و اگر
استفاده کرد .اگر متغیرها دارای روند همسو باشند از آزمونهای
متغیرهای مدل ) I(0یا ) I(1باشند ،روش  ARDLقاب کاربرد است .بنابراین؛ از آنجاییکه در این
پژوه متغیرهای ما از جنس نوع سوم هستند یعنی در س ) I(0و با تفاض گیری مرتبه اول )I(1
مانا شدند به تشری مدل  ARDLمیپردازیم.
از آنجایی که متغیرهای مدل ترکیبی از سریهای ) I(0و ) I(1هستند ،مناسبترین روش برای
برآورد مدل ،روش رود توضی برداری با وقفههای گسترده ) )ARDLمیباشد (ابریشمی.)0933 ،
انتخاب این روش بدان جهت صورت گرفته است که روش  ARDLبا در نظر گرفتن این که
متغیرهای مدل ) I(0یا ) I(1میباشند قاب کاربرد است.
براساس روش  ARDLابتدا برآورد مدل پویای کوتاهمدت ارائه شده ،سپس از دو روش برای
بررسی راب ه بلندمدت استفاده میشود .روش اول با استفاده از آزمون همگرایی ارئه شده توسط
همانباشتگی0

1. Coagulation tests
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بنرجی و دوالدو و مستر )0335( 0بر مبنای آماره  ،tوجود راب ه بلند مدت بررسی میشود .در روش
دوم که توسط پسران و همراران ( )0336ارئه شده است ،وجود راب ه بلندمدت بین متغیرهای تحت
بررسی به وسیله محاسبه آماره  Fبرای آزمون معنیداری س وح با وقفه متغیرها در فرم تصحی ر ا
مورد آزمای قرار میگیرد .بهمنظور بررسی روابط کوتاهمدت و بلندمدت بین متغیر وابسته و سایر
متغیرهای توضیحی الگو میتوان از روشهای همجمعی مانند انگ -گرنجر و مدل تصحی ر ا
) (ECMاستفاده کرد .با اینحال ،به علت محدودیتهای موجود در این مدلها ،از جمله وجود اریب
در نمونههای کونک و نبود توانایی در انجام آزمون فرضیات آماری ،روشهای مناسبتری برای
تحلی روابط کوتاهمدت و بلندمدت بین متغیرها پیشنهاد شده است .در این پژوه در راستای برآورد
روابط کوتاهمدت و بلندمدت متغیرها از الگوی پویای رودتوضیحی با وقفههای توزیعی استفاده شده
است .الگوی مزبور از این مزیت برروردار است که الزم نیست کلیه متغیرها از یک درجهی تجمعی
یرسان برروردار باشند .همچنین ،الگوهای کوتاهمدت و بلندمدت موجود در مدل را بهطور همزمان
تخمین میزند و مشرالت مربوط به حذف متغیرها و رودهمبستگی را رفع میکند .عالوهبر این،
الگوی تصحی ر ا را به منظور بررسی نگونگی تعدی عدم تعادل کوتاهمدت به تعادل بلندمدت ارائه
می دهد .در تحقیق حاضر از رهیافت اتورگرسیون توزیعی با وقفه ) (ARDLپسران و همراران،
بهمنظور بررسی راب ه بلندمدت بین متغیرها بهره گیری رواهد شد .رهیافت  ARDLارائه شده
توسط پسران و همراران ( ،)5110در مقایسه با رهیافتهای همانباشتگی دیگر مانند انگ گرنجر
( ،)0337جوهانسون و جوسیلیوس ( )0331دارای نندین مزیت است )0 :پارامترهای کوتاهمدت و
بلندمدت به طور همزمان برآورد میشوند؛  )5برری از ترنیکهای همانباشتگی به حجم نمونه
حساس هستند ،اما برای نمونههای کونک میتوان از رهیافت  ARDLبهرهگیری کرد؛  )9عدم
توانایی آزمون فرضیه برای ضرایب برآورد شده در درازمدت که در زمان استفاده از روش انگ گرنجر
وجود دارد رفع میشود و  )1رهیافت  ARDLبدون در نظر گرفتن این که آیا متغیرها ( I)1یا (I)0
هستند میتواند برآورد را انجام دهد.
در روش دوم که توسط پسران و همراران ارئه شده است ،وجود راب ه بلندمدت بین متغیرهای
تحت بررسی به وسیله محاسبه آماره  Fبرای آزمون معنیداری س وح با وقفه متغیرها در فرم تصحی
ر ا مورد آزمای قرار میگیرد .نرته مهم آن است که توزیع  Fمذکور غیر استاندارد است .پسران و
همراران ،مقادیر بحرانی مناسب را متناظر با تعداد رگرسورها و این که مدل شام عرض از مبدأ است
یا ریر ،محاسبه کردند .اگر  Fمحاسباتی در رارج این مرز قرار گیرد ،یک تصمیم ق عی بدون نیاز به
دانستن این که متغیرها ) I(0یا ) I(1باشند ،گرفته میشود .اگر  Fمحاسباتی فراتر از محدوده باالیی
قرار گیرد ،فرضیه صفر مبنی بر عدموجود راب ه بلندمدت رد شده و اگر پایینتر از محدوده پایینی قرار
1. Banerjee & Dolado & Mestre
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گیرد ،فرضیه صفر مذکور پذیرفته میشود .اگر هم  Fمحاسباتی در بین دو محدوده قرار گیرد ،نتایج
استنباط غیر ق عی و وابسته به این است که متغیرها ) I(0یا ) I(1باشند (تشرینی.)0939 ،
الگوی تصحی ر ا متناسب با الگوی  ARDLبهصورت زیر میباشد ،در الگوی زیر 𝑡𝑖𝑌∆∆𝑥𝑖𝑡 ،
و 𝑡𝑤∆ بهترتیب نشاندهنده متغیرهای وابسته ،توضیحی و بردار متغیرهای ق عی و 𝑗𝑖 ∗ 𝜃 و ∗ 𝑄
نشاندهندهی ضرایب مربوط به الگوی تصحی ر ا است.
𝐾

𝑡𝑊∆𝛿 ∆𝑦𝑖 = −𝑄(𝐿, 𝑠̂ )𝐸𝐶𝑀−1 + ∑ 𝜃𝑖0 ∆𝑋𝑖𝑡 +
𝐾 𝑛̂1 −1

𝑖=1

𝑠−1

𝑡𝑢 − ∑ 𝑄 ∗ ∆𝑦𝑡−𝑖 − ∑ ∑ 𝜃 ∗ ∆𝑋𝑡,𝑖−𝑗 +
𝑖=1 𝑗=1

𝑖=1

الگوی تصحی ر ای مزبور بهمنظور بررسی ارتباط نوسانات کوتاهمدت متغیرها به تعادل بلندمدت
آنها مورد استفاده قرار میگیرد .جملهی تصحی ر ا ) ،ECM(-1همان جملهی ر ای حاص از
برآورد راب هی بلندمدت به روش  ARDLاست که با یک وقفهی زمانی در الگو در نظر گرفته
می شود و ضرایب الگو منعرس کنندهی راب ه کوتاهمدت بین متغیر وابسته و متغیرهای مستق است.
ضریب تصحی ر ا ( ،ECM )-0نشاندهندهی سرعت تعدی به سمت تعادل بلندمدت است.
انتظار میرود عالمت این متغیر منفی و مقدار آن از منفی یک تا صفر تغییر کند (مهرگان و قربانی،
 .)971 :0933تعیین و تصری مدلها با استفاده از روش های سری زمانی و آزمونهای استاندارد
اقتصادسنجی انجام رواهد گرفت .براساس روش  ARDLابتدا برآورد مدل پویای کوتاهمدت ارائه
شده ،سپس از دو روش برای بررسی راب ه بلندمدت استفاده میشود .روش اول با استفاده از آزمون
همگرایی ارائه شده توسط بنرجی و دوالدو و مستر ( )0335بر مبنای آماره  ،tوجود راب ه بلندمدت
بررسی میشود .در روش دوم که توسط پسران و همراران ( )0336ارائه شده است ،وجود راب ه
بلندمدت بین متغیرهای تحت بررسی به وسیله محاسبه آماره  Fبرای آزمون معنیداری س وح با وقفه
متغیرها در فرم تصحی ر ا مورد آزمای قرار می گیرد.
در این تحقیق با الهام از مباحث نظری و م العات تجربی انجام شده در زمینه هزینههای سالمت
توسط وو و همراران ( ،)5101نو و وانگ ( )5113و راغفر و همراران ( ،)0935فتاحی و همراران
( ،)5109سن و روت ( )5117و سیدی کوی و همراران ( )0332مدل برآوردی و متغیرهای مورد
استفاده در الگوی اقتصادسنجی مورد بررسی به شرح زیر است:
()3

)HPCE = F (TAX, OIL, UR, GDP, EDU,II
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در این پژوه
درآمد مالیاتی و  OILدرآمد نفتی بهعنوان متغیرهای مستق  ،متغیرهای  URنرخ شهرنشینیGDP ،
تولید یا درآمد نارالص دارلی سرانه EDU ،آموزش و  IIنابرابری درآمدی نیز بهعنوان متغیرهای
کنترل در نظر گرفته شدهاند.
در ادامه معادله ( )3برآورد میشود که این مدل ،لگاریتمی بوده و حرف  Lقب از متغیرها بیانگر
لگاریتم است:
()3

 HPCEبیانگر هزینههای سالمت سرانه بهعنوان متغیر وابسته ،متغیرهای TAX

LHPC= 𝐵0 + 𝐵1 𝐿𝑡𝑎𝑥𝑡 + 𝐵2 𝐿𝑂𝑖𝑙𝑡 + 𝐵3 𝐿𝑈𝑅𝑡 + 𝐵4 𝐿𝐺𝐷𝑃𝑡 +
𝑡𝐼𝐼𝐿 𝐵5 𝐿𝐸𝑑𝑢𝑡 + 𝐵6

در برآورد معادله از نرخ باسوادی بعنوان معیار آموزش ،از نسبت جمعیت شهری به ک جمعیت
بهعنوان نرخ شهرنشنینی و از ضریب جینی بهعنوان شارص نابرابری استفاده شده است .منبع آماری
دادههای مورد استفاده ،بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و قانون بودجه بوده است .دادههای مربوط به
هزینههای عمومی سالمت از قانون بودجه ،هزینههای رصوصی و پردارت از جیب رانوار از مرکز
آمار ایران و سایر متغیرها نیز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران استخراج شدهاند .م العه حاضر،
پژوه در اقتصاد ایران است ،لذا به منظور آزمون فرضیه و بررسی اثر درآمدهای مالیاتی و نفتی بر
هزینههای سالمت از نرمافزار  Eviews10و روشهای متداول اقتصادسنجی بهره گرفته شده است.
در این م العه با تصری الگوی رود توضیحی با وقفههای گسترده ) ،(ARDLمدل مورد آزمون قرار
می گیرد .دوره زمانی مورد م العه  0961-0931بوده و آمارهای مورد نیاز بهصورت سری زمانی و به
قیمت ثابت سال پایه  0931است.
 .5نتایج برآورد مدل
پس از بررسی وضعیت پایایی متغیرهای پژوه  ،ابتدا م ابق با روش مرسوم در تبیین اثر درآمدهای
مالیاتی و نفتی بر هزینههای سالمت ،الگوی رود توضیحی با وقفههای توزیعی  ARDLبرآورد
می شود .پی از تخمین الگو ،الزم است پایایی متغیرهای مورد نظر در معادله ( )3مورد آزمون قرار
گیرد.
 .1-5آزمون ریشه واحد
آزمون ریشه واحد از رایجترین آزمونهایی است که امروزه برای تشخیص مانایی یک فرآیند سری
زمانی مورد استفاده قرار میگیرد .برای این منظور ضروری است که ابتدا متغیرهای مدل ،به لحاظ
مانایی و نامانایی آزمون شوند .آزمون مانایی (پایایی) را در سریهای زمانی و یا در دادههای ترکیبی
به منظور جلوگیری از رگرسیونهای کاذب و یافتن روابط تعادلی بین متغیرها انجام میدهیم .ابتدا از
کلیه متغیرها لگاریتم می گیریم .تحلی رود را با آزمونهای ریشه واحد سریهای زمانی مورد
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استفاده در این الگوها آغاز میکنیم .برای انجام این کار از آزمون دیری-فولر تعمیمیافته ( )ADFبا
استفاده از نرم افزار Eviews10استفاده میکنیم .در این آزمون ،فرضیه صفر ریشه واحد (نامانایی) را
در مقاب مانایی متغیر موردنظر ،آزمون قرار می دهد .در صورتی که قدر م لق آماره آزمون (t
محاسباتی) بزرگتر از قدر م لق مقادیر بحرانی  tباشد ،فرضیه  H0رد میشود و سری زمانی ایستا
رواهد بود .نتایج این آزمون م ابق جدول( )0آمده است:
جدول  :1نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته
وضعیت در سطح
)I(0
)I(1
)I(1
)I(1
)I(0
)I(1
)I(0
منبع :محاسبات تحقیق

مقادیر مک کینون
1/11

1/15

1/11

-9/513
-5/655
-9/550
-9/550
-9/503
-9/550
-9/503

-9/655
-5/367
-9/271
-9/271
-9/263
-9/271
-9/263

-1/106
-9/673
-1/913
-1/913
-1/536
-1/913
-1/536

آماره ADF

نام متغیر

-01/919
-1/995
-7/300
-6/339
-1/153
-1/232
-2/963

LHPCE
LTAX
LOIL
LII
LUR
LGDP
LEDU

با توجه به این که متغیرهای سری زمانی مورد نظر در مدل مورد تخمین ،در س وح مختله مانا
شدهاند ،و متغیرهای مدل ترکیبی از سریهای ) I(0و ) I(1هستند ،مناسبترین روش برای برآورد
مدل ،روش رودتوضی برداری با وقفههای گسترده ) )ARDLمیباشد (ابریشمی .)0933 ،با انجام
این روش میتوان تحلی های اقتصادی را در دو دوره کوتاهمدت و بلندمدت انجام داد.
 .2-4تخمین مدل الگوی پویای کوتاهمدت
براساس روش  ARDLابتدا به برآورد مدل کوتاهمدت میپردازیم .برای بررسی راب ه کوتاهمدت میان
متغیرها ،پس از این که از مانا بودن متغیرها اطمینان حاص شد ،وقفه بهینه مدل مورد نظر را
براساس ماهیت مدل و معیارهای ضریب تعدی شده آکائیک ،شوارتز-بیزین انتخاب میشود .که
ماکزیمم وقفه در این الگوها برای دادههای ساالنه  0یا  5در نظر گرفته میشود .از آنجا که دوره
مورد بررسی در این تحقیق  91سال است ،پس در این نمونهها معموالً از معیار شوارتز-بیزین استفاده
میشود .در این مدل اگر هر یک از متغیرهای موجود در مدل دارای احتمال کونکتر از  2درصد
باشند ،راب ه کوتاهمدت میان آن متغیر و متغیر وابسته وجود دارد .نتایج حاص از تخمین معادله
کوتاهمدت در جدول  5آمده است.
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جدول  :2نتایج حاصل از مدل کوتاهمدت (1و1و2و1و1و1و)2
احتمال
1/111
1/112
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11
-

آماره t
9/90
-9/03
5/05
2/117
01/21
-9/69
1/11
-9/50
9/11
-1/32
-9/19
-9/32
-

ضریب
1/53
-1/59
1/02
1/57
7/96
-0/03
0/35
-1/36
9/97
-5/99
-3/53
-07/19
1/33
5/15

متغیر
)HPCE (-1
)HPCE(-2
TAX
OIL
UR
II
)II(-1
)II(-2
GDP
EDU
)EDU(-1
C
𝑅2
D-W

منبع :محاسبات تحقیق

در مدل کوتاهمدت ضریب تعیین  𝑅 2قدرت توضی دهندگی را نشان میدهد که مقدار آن بین
صفر و یک است .که ضرب تعیین در این تخمین  1/33میباشد یعنی متغیرهای توضیحی حدود
 1/33درصد از تغییرات در متغیر وابسته را توضی میدهند ،که حاکی از قدرت توضی دهندگی باالی
مدل است .نتایج مدل پویای کوتاهمدت نشان میدهد که همه ضرایب در س ر ای  2و 01درصد
معنادار هستند .در این مدل نشان داده میشود که هزینههای سالمت با متغیرهای دیگر در ارتباط
است .پس از تخمین معادله پویا با استفاده از ضرایب کوتاهمدت الگو ،وجود راب ه بلندمدت بین
متغیرها آزمون میشود.
 .3-4تخمین مدل بلندمدت
برای بررسی وجود راب ه بلندمدت از آزمون کرانهای پسران ( )Bounds Testاستفاده میشود .فرض
صفر این آزمون عدموجود راب ه بلندمدت در بین متغیرهای مدل است که با استفاده از آماره F
بهدستآمده از این آزمون نسبت به تمیید یا رد فرضیه فوق اقدام میشود .نتایج این آزمون در جدول 9
گزارش شده است.
جدول :3آزمون کرانههای پسران
سطح معناداری
1/01
1/12
1/.5/2
1/10
منبع :محاسبات تحقیق

𝒅𝒏𝒖𝒐𝑩 = 𝟎𝑰
0/33
5/57
5/22
5/33

𝒅𝒏𝒖𝒐𝑩 = 𝟏𝑰
5/31
9/53
9/60
9/33
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در رصوص معنادار بودن کلی رط رگرسیون تخمین زده شده که فرضیه  𝑅 2 = 0را رد کنیم
یعنی فرضیه این که تمام ضرایب جزئی بهطور همزمان برابر صفر هستند را رد میکنیم .که با توجه
به تخمین مذکور  Fمحاسباتی برابر  93/50میباشد ،که فراتر از محدوده باالیی قرار گرفته و فرضیه
صفر رد شده و راب ه بلندمدت بین متغیرها وجود دارد .نتایج حاص از تعیین راب ه بلندمدت حاکی از
وجود راب ه مثبت و معنادار بین متغیرهای درآمد مالیاتی ،نفتی ،تولید نارالص دارلی سرانه ،نرخ
شهرنشینی با هزینههای سالمت و راب ه منفی و معنادار بین متغیرهای نابرابری درآمد ،آموزش می-
باشد .در ادامه برای بررسی این که تعدی عدمتعادل کوتاهمدت در هزینههای سالمت به نه صورت
انجام میپذیرد ،از مدل تصحی ر ا استفاده میشود.
 .4-4آزمون نقض فروض کالسیک
مجموعه آزمونهای تشخیص صورت گرفته نیز گویای آن است که معادله بهدرستی تصری شده و
جمالت ارالل دارای توزیع نرمال هستند .همننین براساس آزمون وایت ،معادله برآورد شده مشر
ناهمسانی واریانس ندارد .بعد از انجام آزمونهای تشخیص برای برآورد صحی معادله ،به تجزیه و
تحلی نتایج تخمین میپردازیم :نقض فروض کالسیک موجب استنباطهای نادرست آماری میشود.
فروض کالسیک شام ناهمسانی واریانس (آزمون وایت) ،ر ای تصری (آزمون رمزی) ،آزمون
نرمال بودن باقیماندهها (جارک-برا) و رودهمبستگی (گادفری) میباشد.
جدول  :4نتایج آزمون تشخیص
نوع آزمون

احتمال

مقدار آماره

فرضیه صفر

آزمون ناهمسانی واریانس
آزمون تصری ر ا
آزمون نرمال بودن پسماندها
آزمون رود هبستگی

1/77
1/55
1/33
1/59

F=1669
F=6610
J-B=1655
F=0623

عدم وجود ناهمسانی واریانس
فرم تبعی صحی
نرما بودن پسماندها
عدم وجود رود همبستگی

منبع :محاسبات تحقیق

نتایج بهدستآمده از آزمونها حاکی از عدمنقض فروض اساسی کالسیک میباشد .با توجه به
مقدار آمارههای هر آزمون و س وح احتمال محاسبه شده ،فرضیه صفر که نشاندهنده عدمنقض
فروض کالسیک در مورد هر آزمون است ،تمیید میشود.
 .5-4آزمون تصحیح خطا ( )ECMبرای مدل برازش شده به روش ARDL
وجود همانباشتگی بین مجموعهای از متغیرهای اقتصادی ،مبنای آماری استفاده از الگوهای تصحی
ر ا را فراهم میکند .الگوی تصحی ر ا در واقع نوسانات کوتاهمدت متغیرها را به مقادیر بلندمدت
آنها ارتباط میدهد .ضریب تصحی ر ا نشان میدهد که طی هر دوره نند درصد از عدم تعادل
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کوتاهمدت بهمنظور رسیدن به مقادیر بلندمدت تعدی میگردد .ضریب تصحی ر ا دارای عالمت
منفی بوده و در محدوده  -0>ECM>1قرار دارد و نیز از نظر آماری معنادار باشد.
جدول  :5نتایج حاصل از معادله تصحیح خطا
آماره t
1/63
-6/16
1/11
-0/72
-50/11

ضریب
1/59
-0/3
1/36
-5/99
-1/39

متغیر
))D(HPCE(-1
)D(II
))D(II(-1
)D(EDU
)ECM(-1

منبع :محاسبات تحقیق

همانطور که مشاهده میشود ضریب تصحی ر ا در این مدل در کوتاهمدت -1/39
بهدست آمده که از نظر آماری کامالً معنادار بوده و بر طبق انتظار منفی است ،که نشان میدهد در هر
دوره در حدود  39درصد از عدم تعادل کوتاهمدت هزینههای سالمت تعدی شده و به سمت روند
بلندمدت نزدیک میشود.
نتیجهگیری و پیشنهادات
در زمینه تمثیر درآمدهای مالیاتی و نفتی م العات نندانی صورت نگرفته است اما همانطور که قبالً
به آن اشاره شد ،بررسی نتایج تحقیقات مشابه نشان میدهد که مخارج دولت در بخ های مختله
بهطور معناداری تحت تمثیر درآمدهای دولت مانند مالیات و نفت میباشد .با توجه به نتایج
بهدستآمده از این پژوه که در ایران افزای مخارج بهداشتی متمثر از درآمد نفتی کشور است،
بهطوریکه درآمدهای نفتی میتواند برای یک دوره نسبتاً طوالنی به افزای مخارج بهداشتی منجر
شود؛ بنابراین ،نگاه سیاستگذاران اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و مخصوصاً ایران به مخارج
بهداشت و رفاه عمومی ،بهسوی نوعی سرمایهگذاری مع وف شود که این امر ،زمینهساز رشد و توسعه
اقتصادی باشد .متغیر درآمد نفتی با توجه به ضریب بیشتری که نسبت به متغیر درآمد مالیاتی در
راب ه کوتاهمدت و بلندمدت دارد ،نشان از وابستگی شدید و تمثیر بیشتر آن بر اقتصاد ایران است.
نتایج بهدستآمده از برآورد مدل مبتنی بر اینره آیا درآمدهای مالیاتی و نفتی تمثیر مثبت و
معناداری بر هزینههای سالمت دارند نشان میدهد که درآمدهای مالیاتی و نفتی تمثیر مثبت و
معناداری بر هزینههای سالمت در ایران دارد ،بر این اساس فرضیه اصلی پژوه تمیید میگردد.
براساس نتایج تخمین ،راب ه مثبت و معناداری بین تولید نارالص دارلی سرانه و هزینههای
سالمت وجود دارد که این امر با نتایج م العات تجربی سازگار است .درآمد سرانه باال به منزله رفاه
بیش تر بوده و در ننین جوامعی ،دولت و رانوار به بخ سالمت و بهداشت اهتمام زیادتری میورزند.
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نابرابری درآمد نیز تمثیر منفی و معناداری بر هزینههای سالمت دارد؛ زیرا با کاه نابرابری درآمد
در جامعه امران سرمایهگذاری در آموزش ،بهداشت ،اشتغال و ...برای افراد بیشتری فراهم میشود،
بنابراین شاهد افزای هزینههای سرانه سالمت توسط دولت و رانوارها و بهبود شارص های سالمت
رواهیم بود .نتایج م العات نو و وانگ ( )5113و راغفر و همراران ( )0935نیز مؤید تمثیر نابرابری
درآمد بر هزینههای سالمت است.
نتایج برآورد معادله نشاندهنده ارتباط مثبت و معنادار نرخ شهرنشینی و هزینههای سالمت است.
گسترش نرخ شهرنشینی باعث تغییر رفتارهای اجتماعی افراد و تجددگرایی آنها در زمینههای
مختله اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و ...میشود .توجه و اهتمام بیشتر به حوزه بهداشت و سالمت
یری از عالیم بهبود رفتارهای اجتماعی افراد در قالب شهرنشینی است که دسترسی بیشتر و بهتر به
امرانات ،تجهیزات و مراقبتهای بهداشتی در شهرها این مسیر را برای افراد هموار میسازد .نتایج
م العات سن و روت ( )5117و فتاحی و همراران ( )5109نیز مؤید ارتباط مثبت نرخ شهرنشینی با
هزینههای سالمت است.
همچنین براساس نتایج تخمین ،متغیر آموزش دارای ضریب منفی و از جنبه آماری نیز معنادار
است؛ زیرا افزای س تحصیالت و آموزش منجر به افزای دان و آگاهی افراد در حوزه بهداشت
و سالمت ،شنارت روشهای بهتر مراقبتهای بهداشتی ،شنارت انواع بیماریها و روشهای
پیشگیری از ابتال به آنها میشود و در نتیجه نال ها و هزینههای حوزه سالمت کاه مییابد.
نتایج م العات سیدی کوی و همراران ( )0332و فتاحی و همراران ( )5109نیز ارتباط منفی آموزش
با هزینههای سرانه سالمت رانوارها را تمیید میکند.
طبق پژوه های انجام شده توسط ونگ و فاسانو ( ،)5115آیسا و پویو ( ،)5116اووی و اونافوورا
( ،)5116کریستی و ریوجا ( ،)5105کوکس و فرانرن ( ،)5101قنبری و باسخا ( ،)0937اسدزاده و
همراران ( ،)0939راب ه درآمدهای مالیاتی ،نفتی و هزینههای سالمت مثبت است .همچنین طبق
پژوه های انجام شده توسط صادقی ،متفررآزاد و جلی پور ( ،)0931فتاحی و همراران (،)0935
عاصم اوغلو و همراران ( )5109و سن و روت ( ،)5117درآمد تمثیر مثبت و معناداری بر هزینههای
سالمت دارند .به این ترتیب هر نه درآمدهای مالیاتی و نفتی بهبود و درآمد افزای یابد ،هزینههای
سالمت افزای مییابد.
با توجه به نتایج به دست آمده از تخمین مدل در کوتاهمدت و بلندمدت که بین درآمدهای مالیاتی
و نفتی و هزینههای سالمت در ایران ارتباط مستقیمی وجود دارد و فرضیههای تحقیق مبنی بر این
که درآمدهای مالیاتی و نفتی بر هزینههای سالمت اثر مثبت و معناداری دارد ،تمیید میشود.
در این م العه تمثیر درآمدهای مالیاتی و نفتی بر هزینههای سالمت طی دوره  0931-0961در
ایران با استفاده از الگوهای سری زمانی  ARDLمورد م العه قرار گرفت .نتایج حاص نشان داد طی
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دوره مورد بررسی ،نابرابری درآمدی و آموزش تمثیر منفی و معنادار و درآمد مالیاتی ،درآمد نفتی ،نرخ
شهرنشینی و درآمد سرانه تمثیر مثبت و معنادار بر هزینههای سالمت داشته است .تمثیر مثبت و معنادار
درآمدهای مالیاتی و نفتی بر مخارج سالمت نشاندهنده اهمیت این شارص در حوزه سالمت است.
با توجه به شرایط امروز کشور که منابع نفتی کشور زمینهساز حوادث بوده و تغییرات قیمت و مقدار
فروش آن همیشه اتفاق میافتد ،بهمنظور بهبود وضعیت درآمدهای مالیاتی و نفتی و هزینههای
سالمت پیشنهاد میشود که دولت از طریق دریافت مالیات عادالنه و هزینه آن برای ایجاد زیر
سارتها با پیادهسازی طرح جامع مالیاتی و رفع موانع در مسیر آن نسبت به گسترش پایههای مالیاتی
و کاه فرارهای مالیاتی و شناسایی عل آن اقدام نماید .با گسترش فرهنگ پردارت مالیات در
س جامعه و شنارت اهمیت آن در توزیع درآمد ،ایجاد عدالت اجتماعی و از بین بردن فاصلههای
طبقاتی ،آن را جایگزین اقتصاد متری بر نفت کرده و بسترهایی به وجود آید تا مالیاتدهی جزو
وظایه و ترالیه مهم آحاد جامعه تلقی گردد .با توجه به نتایج به دست آمده از این م العه و با در
نظر گرفتن این نرته که درآمدهای نفتی در ذات رود برای رشد هزینههای سالمت عام بازدارنده
نیست ،بلره با مدیریت صحی این منابع اثر مثبتی بر هزینههای بهداشت رواهد داشت ،لذا به منظور
افزای هزینههای سالمت در کشورهای سرشار از منابع نفتی پیشنهاد میشود همواره بر بهبود
مدیریت فراوانی ثروت نفتی تمکید و تمرکز کنند تا بتوانند از اثرات مثبت این منابع بهرهمند شوند.
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Abstract
Health is one of the main development indicators and investment in this sector
has direct impact on welfare and economic growth. The impact of health
expenditures on the economic and social performance of the community and its
importance in provision of sustainable development has been a matter for
economists and policy makers. The most important factors affecting economic
growth are labor, physical capital, and human capital. Health is one of the
indicators of human capital that boosts labor productivity and as a result boosts
economic growth and development. So many models and research have tried to
identify the factors cause to increase health expenditure and explain how they
are effective. Lack of inadequacy in providing health care services in each
country is considered as weaknesses of the governments. One of the important
health Challenges in Iran usually has been Identifying the budget determinants.
Tax and oil revenues are two main determinant factors for health expenditures in
Iran. The purpose of the research is to investigate the effect of tax and oil
revenues on health expenditures in Iran. The research was performed ARDL
method using annual data from 1364 to 1394, in calculating, Eviews10 software
was used. The results of the estimation show that there is a positive and
significant relationship between tax and oil revenues with health expenditures.
Also, based on the estimated results, the coefficient of estimation of the
variables of urban rate and per capita income has a positive and significant effect
and income inequality variables and education have a negative and significant
effect on health expenditures in Iran.
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