مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر هزینههای عمومی و خصوصی سالمت بر فقر در کشورهای در حال توسعه
جواد هراتی ،1تورج هراتی خلیل آباد ،*2عزیز رضاپور ،3جواد جوان


دریافت مقاله59/8/21 :



دریافت مقاله اصالح شده59/22/21 :



نوقابی2

پذیرش مقاله59/22/21 :

چکیده
مقدمه :تحوالت قرن بیست و یکم و به وجود آمدن شکاف توسعه یافتگی بین كشورها ،منجر شد مکاتب اقتصااد باه مشاکالت فقار و
عوامل اثرگذار بر آن به عنوان پیامد توسعه نیافتگی توجه خاصی مبذول نمایند .سالمت و هزینهها مرتبط باا آن ا ابزارهاا بارون بارد
دولتها ا معضل فقر محسوب میگردد.
روش بررسی :این مطالعه ا نوع مطالعات اقتصادسنجی (پنل دیتا) برا ایران و  01كشور در حال توسعه برا دوره مانی 2081-2052
بود .به منظور تعیین اثر هزینهها سالمت بر نسبت سرشمار فقر ،ا آ مونها هاسمن و چاو به منظور انتخاب نوع تخمین مدل رگرسیونی
با اثرات ثابت یا تصادفی استفاده گردید .تحلیل داده ها به كمك نرم افزار  Eviewsنسخه  6انجام شد.
یافتهها :نتایج نشان داد كه هزینهها سالمت تأثیر چشمگیرتر بر فقر داشتند به گونها كه یك واحد افزایش در هزینهها عماومی و
خصوصی سالمت به ترتیب سبب  -1/50كاهش و  2/25واحد افزایش در نسبت سرشبمار فقار مایشاود .میازان دسترسای باه تسا یالت
ب داشتی و نرخ ثبتنام در مقطع ابتدایی به ترتیب با ضرایب  -1/82و  1/01تأثیر كمتر در مقایسه با هزینهها سالمت بر نسبت سرشمار
فقر داشتند.
بحث و نتیجهگیری :با توجه به تأثیرات چشمگیر ب داشت و آمو ش بر ب بود وضعیت فقر ،ضرورتاً كشاورها بایاد توجاه بیشاتر بار
سیاستها تأمین مالی بخش سالمت و همچنین گسترش هرچه بیشتر تصد گر دولت در تأمین مالی بخش سالمت باه جاا بخاش
خصوصی داشته باشند.
واژگان کلیدی :هزینهها عمومی سالمت ،هزینهها خصوصی سالمت ،نسبت سرشمار فقر
ارجاع :هراتی جواد ،هراتی خلیلآباد تورج ،رضاپور عزیز جوان نوقابی جواد .بررسی تأثیر هزینههای عمومی و خصوصی سالمت بر فقر در کشورهای در
حال توسعه .مجله پژوهشهای سالمت محور 5533؛ .543-534 :)4(2

 .5استادیار ،گروه اقتصاد ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه بجنورد ،بجنورد ،ایران.
 .2دانشجوی دکترا ،گروه اقتصاد سالمت ،دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران.
 .5استادیار ،گروه اقتصاد سالمت ،دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران.
Email: Toorajharati@gmail.com

تلفن125-11615653 :
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* نویسنده مسئول :تهران ،خیابان ولیعصر ،خیابان رشید یاسمی ،دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی ،مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت

بررسی تأثیر مخارج عمومی و خصوصی سالمت بر فقر در ایران

جواد هراتی و همکاران

مقدمه

با این تفاسیر و با توجه به این آمار ،شناخ

از گذشته تاکنون یکی از جدالهای جدی که سااختار

و عوامل ماؤثر بار آن یکای از مساائل و موضاوعات

اجتماعی -سیاسی دولا هاا را در بار گرهتاه اسا ،

اساسی در مطالعات پژوهشگران میباشد باه گوناهای

تعریف هقر و شناسایی عوامل مؤثر بر این پدیاده مای

خاود را از ماردم

که اغلب دول هایی که مشاروعی

خط هقر

باشد .همواره بار سار ایان مسالله کاه هقار یسا ،

دریاه

کشمکش وجود داشته اس  ،زیرا هقر مفهومی پیچیده

روشهایی بودهاند تا بتوانند توزیاع عادالناه درآماد و

و جنجالی اس

( )1آن ناان کاه علیارغم پیشاره

مایکاردهاناد ،هماواره باه دنباال اساتفاده از

ثروت را محقج کارده و هقار و ناابرابری درآمادی را

های شمگیر در حوزههای علوم اجتمااعی ،تعریاف

کنترل کنند ( .)6میتوان گف

جامع و کلای از هقار و تواهاج جهاان شامولی بارای

رکود اقتصادی ،بیکاری شادید ،تغییارات جمعیتای و

محاسبه اندازه آن وجود نادارد ( )2باه هماین منظاور

سایر عوامل اجتماعی ،اقتصادی همراه با اتخاا روش

مبحااف هقاار از آن جهاا

اهمیاا

دارد کااه حیااات

عوامل متعاددی مانناد

های معمولی تأمین نیازهای مردم (به شاکل پرداخا

اجتماعی را به خطر مایانادازد و کراماات انساانی را

یارانههای عام و غیرهدهمند) سبب گردیده تا همچنان

تهدید میکند (.)3

کشورهایی با معضل هقر و عواقب ناشی از آن درگیار

پژوهشگران جه

تعریف و شناسایی عوامال تاأثیر

باشند (.)7

گذار بر هقر ،جنبههای بهداشتی ،آموزشای و درآمادی

در این میان هزیناههاای سا م  ،علایالخصاود

مؤثر بر هقر را در نظر گرهتاهاناد کاه در ایان باین در

هزینههای س م

شده از جیب برای درماان

بیشتر مطالعات تأثیر جنبه درآمدی و آموزشای بیشاتر

و دارو یکی از عوامل مهم در ایجاد هقر مایباشاد .در

از سایر عوامل بر هقر مورد بررسی قرار گرهتاه اسا

اکثر کشورهای در حال توسعه به دلیل پوشش ناکااهی

(.)4
در کنار پیچیادگیهاای شاناخ

پرداخ

بیمااه و بنیااه ضااعیف دول ا

در حمایاا

از بخااش

و تعریاف عوامال

سا م

و اقشااار آسایبپاذیر ،هزینااههااای سا م

م اؤثر باار هقاار ،رونااد رو بااه اهاازایش ناارف هقاار در

پرداخ

شاده از جیاب بارای درماان و دارو از کال

کشورهای مختلف از جمله مسائل دیگار ایان پدیاده

هزینههای س م  ،نسب

میباشد .بر اساس گزارشهاای ساازمان ملال متحاد،

ملموستر میباشد که این خود منجر به این میگاردد

تعااداد هقاارا در سرتاساار جهااان بااه خصااود در

که خانوارهای زیادی با هزینههای کمرشاکن درماانی

کشورهای توسعه نیاهته و در حال توسعه ،روزباهروز

مواجااه گردنااد و بااه هماین دلیال خانوارهااا و اهااراد

در حال اهزایش میباشد .بار اسااس یاک معیاار باین

بیشتری در معرض قرار گرهتن در زیر خط هقر باشند

المللی (درآمد  1دالر در روز) در حادود  1/2میلیاارد

( .)8گذشااته از هزینااههااای انااد ساا م  ،اکثاار

نفر زیر خط هقر کامل به سر میبرناد کاه اگار ما

کشورهای در حال توسعه از ساط ساواد و آماوزش

تعیین خط هقر  2دالر در روز در نظر گرهته شود ،این

پایین در کلیه مقاطع تحصیلی برخوردار میباشند کاه

تعداد به  2/8میلیارد نفر میرسد یعنی تقریباً نیمای از

این یکی دیگار از مشاک ت ایان گوناه کشاورها در

مردم جهان هقیر محسوب میشوند (.)5

هرآیند توسعه میباشد (.)4
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به کشورهای توساعه یاهتاه
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بر اساس نظریه اقتصاد خارد ،از آن جاا کاه دریااهتی

اهزایش ضریب جینی ،یعنی ناعادالنهتر شدن سااختار

نیروی کار بر اساس بهرهوری نیروی کار میباشد و از

توزیع ،شاخص هقر سن  %1182درصاد اهازایش مای

نیروی کار نیز از مهمتارین

آنجا که آموزش و س م

یابد (.)11

عوامل تعیین کنندة کارایی و بهرهوری اس ؛ بناابراین

مهربانی نیز به این نتیجه رسید که بین نرف ثبا ناام

هر ه سط آموزش نیروی کار بااالتر باشاد ،درآماد

در مقطع دبیرستان رابطه معکوس و معنادار باا هقار و

نسبی او نیز بیشتر خواهد بود .باه ایان ترتیاب ،قشار

نابرابری درآمادها دیاده مایشاود و نساب

مخاارج

هقیاار و محااروم جامعااه بااا کسااب آمااوزش و بهبااود

آموزشااای باااه ( GNP: Gross National

س م  ،میتوانند از بند هقر رهایی یابند .شاید به این

 )Productionنیز رابطه معکوس و معنادار بر هقار و

خاطر باشد کاه  Galbraithمایگویاد هایج جامعاه

( .)6از ساویی دیگار ،نورمحمادی و

تحصیل کردهای هقیر نیس
ثروتمند نیس

و هیج جامعه بایساوادی

( .)9در کنار نقش سواد و آموزش بار
ناوعی دیگار از سارمایه انساانی

هقر ،سط سا م

محسوب میگاردد باه گوناهای کاه باا ارتقااط ساط
سرمایه سا م

نابرابری داش

حاضری در بررسی خود به این نتیجه دس
یک درصد اهزایش در نساب
دول

یاهتند که

مخاارج و هزیناههاای

به تولید ناخالص داخلی ،موجاب  %14کااهش

در نسب

سرشمار هقر میگردد (.)3

اهاراد علایالخصاود نیاروی کاار،

نتایج مطالعه علمی و همکاران نیز مبنی بر آن بود که

میتواند موجاب بهارهوری و تولیاد بیشاتر و ایجااد

درآمد حاصل از شغل شاغ ن منااطج شاهری کشاور

کاه

و معنیداری بر هقار دارد و باه مراتاب باا

درآمد و رهاه بیشتری گردد .این به نحاوی اسا
بهداش

مناسب موجاب تندرساتی ماردم و اهازایش

توان بالقوه و بالفعل نیروی کار میشود و نیروی کاار

تأثیر مثب

اهاازایش هر ااه بیشااتر سااط تحصاای ت اهااراد ،اثاار
اهزایش درآمد بر کاهش هقر بیشتر میشود (.)12

سالمتر نیز ساهم بیشاتری در اهازایش تولیاد و رشاد

در بین مطالعات خارجی نیز ،محماود و صادیج در

و به تناسب ،هقر و تبعاات آن

مطالعهای که به بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمادت

اقتصادی خواهد داش

هزینههای دولتی با هقر پرداختند به این نتیجه رسیدند

در جامعه کاهش مییابد (.)11
با نگاهی اجمالی بر بیشتر مطالعات صاورت گرهتاه
بر روی معضل هقر و مباحف مرتبط با آن باه راحتای

که در کوتاه مدت ،همانند بلندمدت رابطاه معکوسای
بین هزینههای دولتی با هقر وجود دارد (.)13

که در طول تاریخ و در مطالعاات صاورت گرهتاه در

صورت گره

گواه بر این بود که باه منظاور کااهش

این حوزه سیاس ها و راهکارهاای مختلفای پیشانهاد

اثرات هزینههای س م

میتوان دریاه

وضعی

گردیده اس .
حسن زاده به این نتیجه دس

رهاهی اهراد ،بایستی دسترسی دارویای اهاراد

که به ازای هر

بااه تسااهی ت عمااومی و سوبس اید تعلااج گرهتااه بااه

یک درصد اهازایش در میازان رشاد اقتصاادی اساتان

جمعی

شهری و روستایی اهزایش یابد ( .)8همچنین

های کشور ،متوسط حجام هقار باه انادازه %111134

با ماروری اجماالی بار مطالعاات هقار در کشاورهای

درصد کاهش مییابد .همچنین به ازای هریک درصاد

که عاواملی اون رشاد
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که هقر پدیدهای ند بعدی مایباشاد

همچنین نتایج مطالعهای که توسط  Gargو Karan

بررسی تأثیر مخارج عمومی و خصوصی سالمت بر فقر در ایران

اقتصادی ،کاهش نابرابری درآمدی ،اهزایش هزینههای
س م

و همچنین اهزایش سرمایهگذاری در احادا

جواد هراتی و همکاران

تنها  31کشاور از جملاه ایاران کاه در گازارشهاای
توسعه انسانی ساازمان توساعه باینالملال باه عناوان

جادههای روساتایی و تساهی ت زیربناایی بهداشاتی

کشورهای در حال توسعه دستهبندی شده بودند برای

موجب کاهش هقر میگردند (.)14-17

دوره زمانی مدنظر در مطالعه انتخاب گردیدند (.)18

موضاو هقار و نقاش

بااا توجااه بااه ادبیااات موضااو و بااا در نظاار گاارهتن

بنابراین با توجه باه اهمیا

و هزینههای مرتبط با آن در بهارهوری اهاراد،

مطالعات تجربی مطرح شده در خصود تأثیر هزیناه

در این مطالعه به دنبال مشاخص کاردن تاأثیر هزیناه

و آماوزش بار هقار الگاوی زیار بارای

س م

هااای عمااومی و خصوصاای ساا م

باار هقاار در

کشورهای منتخب در حال توسعه و ایران میباشیم.

های سا م

کشورهای منتخب (اسامی کشورهای منتخب در حاال
توسعه که در مطالعه مورد بررسی قرار گرهتند عبارت
بودند از :ایران ،اروگوئه ،آ ربایجان ،اکوادور ،بولیوی،

روش بررسی

ونزوئ  ،هندراس ،السالوادور ،پاناماا ،پارو ،پاراگوئاه،

مطالعه حاضر ،کااربردی و از ناو مطالعاات اقتصااد

جامائیکا ،قرقیزستان ،جمهاوری دومنایکن ،انادونزی،

سنجی با رویکرد پانل دیتا میباشد کاه جامعاه ماورد

پاکسااتان ،گرجسااتان ،ارمنسااتان ،برزیاال ،مکزیااک،

مطالعه آن ،کشورهای منتخب در حاال توساعه بارای

مقدونیااه ،قزاقسااتان ،لهسااتان ،رومااانی ،صربسااتان،

دوره زمانی  1384تا  1391بود .باا توجاه باه نااقص

مونتنگرو ،تایلناد ،ترکیاه ،اوکاراین ،کلمبیاا) در حاال

بودن دادههای مورد نظر جها

انادازهگیاری هقار در

توسعه ارائه میگردد (.)11،13،14

طی سالهای ماختلف و در بین کشورهای گاوناگون
) POV  F( puHE , prHE , ISF , PSE , REM
=( )POV )Poverty headcount ratio at $2 a day (PPP) (% of population
it

نسبت سرشمار فقر در سطح خط فقر ( 2دالر در روز(

it

it

it

it

it

it

هزینههای عمومی سالمت بر حسب درصدی از تولید ناخالص =( ))Public Health Expenditures (% of Gross Domestic Production

it

puHE
داخلی

هزینههای خصوصی سالمت بر حسب درصدی از تولید ناخالص =( )prHE )Private Health Expenditures (% of Gross Domestic Production
it

داخلی

نرخ ثبت نام در مقطع ابتدایی بر حسب درصد جمعیت=()PSE )School enrollment, primary (%Population
it

میزان وجه ارسالی شخصی دریافت شده=( )REM )Personal Remittances, received (current US(($
it
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دسترسی به تسهیالت بهداشتی سالم بر حسب درصد جمعیت=( ))Improved sanitation facilities (% of population with access

it

ISF

بررسی تأثیر مخارج عمومی و خصوصی سالمت بر فقر در ایران

جواد هراتی و همکاران

به طور کلی اثرات تمامی متغیرهاا در اار وب مادل
;

t

زیر مورد بررسی قرار گره :

POV     puHE   prHE   ISF   PSE   REM  
it

it

5

4

it

3

2

it

it

1

i

it

t=1….T

در این مدل  iنشان دهنده سال و  tنشان دهنده کشاور

معیارهای انادازهگیاری هقار در جواماع مایباشاد کاه
مقایسه بینالمللی کشورها بار مبناای وضاعی

بود .همچنین کلیه دادههای موردنیاز بارای انجاام ایان

قابلی

مطالعه از منابع اینترنتی باناک جهاانی و گازارشهاای

هقر بر اساس این شاخص امکاانپاذیر مایباشاد .ایان

توسعه ساازمان ملال متحاد گاردآوری شاد (.)18،19

و درصادی از اهاراد هقیار

شاخص نشان دهنده نسب

سپس برای برآورد مادل و تحلیال نتاایج از نارماهازار

اس

 Eviewsنسخه  6استفاده گردید .اولاین مساألهای کاه

شاخص بین صفر (هیج هرد هقیاری در جامعاه وجاود

در مطالعات پانل (مطالعاتی که به صورت همزماان در

نداشته باشد) و یک (کلیه اهراد جامعه هقیر باشند) قرار

نااد مقطااع مکااانی  iو نااد سااال  tمختلااف انجااام

به شکل زیار مایباشاد

میشود) باید به آن توجاه کارد ،تعیاین روش مناساب

که در زیر خط هقر زندگی میکنند و انادازه ایان

دارد .روش محاسبه این نسب
(:)3

برآورد بود .در ایان راساتا از آزماون ااو باه منظاور
انتخاب مدل مناسب از بین دو الگو با اثرات تلفیقای و
ثاب

و از آزمون هاسمن برای انتخاب از بین دو مادل

با اثرات تصادهی و ثاب

 =Hنسب

استفاده شد.

از آنجا که ایان مطالعاه در باین کشاورهای مختلاف
انجام گره  ،جه

سرشامار هقار  =Qتعاداد اهاراد هقیار =N

تعداد کل اهراد جامعه

انتخاب گردد که عا وه در دساترس باودن اط عاات

ابتدا نیاز به بررسی ایستایی متغیرها در طول زماان مای

مقایسه در بین کشورهای مختلف

باشد .در نرماهزار اقتصادسنجی  Eviewsنساخه  6باه

را داشته باشد .برخ ف مطالعات متعددی نظیر مطالعاه

این منظور از آزمونهاای دیکای هاولر و دیکای هاولر

 Cheneryو همکاران کاه از معیاار ناابرابری درآماد،

تعمیم یاهته برای بررسی این مهم استفاده شاد .تماامی

مطالعه  Jhaو همکاران که از معیار شکاف هقر ،مطالعه

آزمونها در سط معنیداری  1/15انجام گره .

مربوط به آن ،قابلی

 Andersonو همکاران که از خط هقر مطلج به عناوان
شاخصهایی برای اندازهگیری هقر استفاده نموده بودند

یافتهها

سرشامار هقار

در برآورد یک الگاوی دادههای تاابلویی در اولین گام

در سط  2دالر در روز ،به عنوان نماینده اندازهگیاری

الزم اس

باه

هقار اساتفاده نمود .این شاخاص یکی از رایاجتارین

انتاخاب مادل مناسب اقادام گردد .ناتایج حااصال از

( ،)21-22این مطالعه از شاخص نسب
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اندازهگیری هقر ،بایستی شاخصای

در هر مطالعه اقتصادسانجی در هار هرآیناد تخماین،

بررسی تأثیر مخارج عمومی و خصوصی سالمت بر فقر در ایران

جواد هراتی و همکاران
جدول  :2نتایج آزمونهای چاو و هاسمن به منظور انتخاب مدل

آزمون دیااکی هاولر و دیکای هاولر تعمایم یاهتاه باه

آماره آزمون

مقدار آماره

درجه آزادی

احتمال

مانظور بررسای ایساتایی متغیرهاا نشاان داد کاه کلیاه

F

1/32

( 531و )1

1/1111

متغیرها در سط معنیداری  %5ایستا بودند .عا وه بار

2

1/1111

3

5/1111

این ،مجموعه آزماونهاای تشخیصای صاورت گرهتاه
گویای این بودند که مدل به درساتی تصاری گردیاده
اس

با توجه به آمارههای به دس

آمده از دو آزمون او و

و جم ت خطا دارای توزیع نرماال هساتند .بار

هاسمن ،نتایج مبنی بر تخمین مدل با اثارات تصاادهی

اساس آزماونهاای ناهمساانی واریاانس و همخطای،

بود .در جادول  3نتاایج حاصال از تخماین مادل باه

جم ا ت خطااا در ماادل ،واری اانس یکسااانی داشااتند؛

صورت اثرات تصادهی گزارش گردیده اس .

بنابراین بر اساس آزمون ولادریج مشاکل همخطای در
ماادل وجااود نداشا  .بااه منظااور بررسای ناهمسااانی
واریاانس نیاز از آزماون نساب

راسا نماایی ( LR:

جدول  :3نتایج حاصل از تخمین مدل اثرات تصادفی با متغیر وابسته نسبت
سرشمار فقر
متغیر

(آماره  )tضرایب

عرض از مبدأ

(52/72 )3/18

puHE

(-2/93 )-3/48

prHE

(1/19 )3/41

ISF

(-1/81 )-3/61

بنابراین مدل مشکل ناهمسانی واریانس وجود نداش .

PSE

(-1/34 )3/87

REM

(-6/37)-2/57

نتااایج حاصاال از آزمااونهااای همخط ای و ناهمسااانی

R-Square

1/59

آماره دوربین واتسون

1/53

آماره F

17/15

تعداد مشاهدات

241

تعداد کشورها

31

 )Likelihood Ratioاستفاده گردید .هارض صافر در
این آزمون دالل

بر ناهمسانی واریانس داش

کاه بار

اساس نتایج حاصل از آزمون  ،LRهرض صفر رد شد؛

واریانس در جدول  1گزارش گردیده اس .
جدول  :1نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس و همخطی
آماره آزمون

مقدار آماره آزمون

احتمال

آزمون ناهمسانی

نسبت راست نمایی

532/25

1/115

آزمون همخطی

آزمون ولدریج

531/52

1/111

واریانس

نتایج حاصل از پانل دیتا برای  31کشور که در مجمو
شامل  241مشاهده بود ( 8متغیر برای  31کشور) نشان
داد که مخارج بهداشتی دولتی دارای تاأثیر معنایداری

در ادامه به منظور انتخااب مادل ،از آزماونهاای ااو

در کنار سایر متغیرها بر بهبود وضعی

(انتخاااب ماادل بااا اثاارات تلفیقای و ثابا ) و آزمااون

توان بیان نمود کاه یاک واحاد اهازایش (کااهش) در

هاسامن (انتخاااب ماادل باا اثاارات تصااادهی و ثابا )

ساابب  2/93کاااهش

استفاده گردید که نتاایج حاصال از ایان آزماونهاا در

(اهزایش) در نسب

جدول  2گزارش گردیده اس .

همچنین هزینههای خصوصی سا م

سرشمار هقر و میزان هقر میگردد.
تاأثیر منفای در

بهبود مسلله هقر در جامعه داش  .ضریب این متغیر در
مدل باررسی شده 1/19 ،بود که از ماعنیداری بااالیی
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هزینااههااای عمااومی ساا م

هقار باود .مای

بررسی تأثیر مخارج عمومی و خصوصی سالمت بر فقر در ایران

جواد هراتی و همکاران

برخوردار باود .ساایر متغیرهاایی کاه در مادل لحاا

ادعا تأکید کرد که این نو از هزینهها یکای از کلیادی

گردید نیز دارای اثرات منطقی و معنیداری بار نساب

ترین عناصر در بهبود وضعی

هقر در جوامع مختلاف

سرشمار هقر بودند .نرف ثبا ناام در مقطاع ابتادایی و

میباشاد کاه در کناار نتاایج حاصال از ایان مطالعاه،

بهبود دسترسی به تسهی ت بهداشتی و همچنین میازان

مطالعات بسیاری تصدیج کننده اثر مثب

و معنایدار و

وجوه ارساالی شخصای متغیرهاایی بودناد کاه انتظاار

همچنین نقش پر رنگ مخارج بهداشتی بر کاهش هقار

میره

اهزایش آنها نقش مهمی در بهباود وضاعی

و

میباشند.

کاهش هقر داشته باشد .اهزایش (کاهش) یک واحاد در

همچن این بااا نگاااهی بااه ضااریب متغی ار هزینااههااای

میزان این متغیرهاا باه ترتیاب موجاب  1/34 ،1/81و

خصوص ای س ا م  ،نتااایج حاااکی از رابطااه منف ای و

سرشامار هقار

معکوس این نو از هزینهها بر بهبود هقر میباشاد .باا

در کشورهای مورد بررسی در مطالعاه مایگردیاد .باا

توجه به عدم پوشش همگانی مخارج بهداشتی توساط

آماده بارای مطالعاه ،نتاایج

در کشاورهای ماورد مطالعاه و همچناین عادم

 6/37واحد کاهش (اهزایش) در نساب
توجه به آماره  Fبه دسا

دول

نشان دهنده معنیدار بودن کل رگرسیون بود .همچناین

توسعه سیستم بیمه ،مخارج بهداشاتی از جیاب ،ساهم

آماده نشاان دهناده قادرت

عمدهای از مخارج بهداشتی خصوصی در این کشورها

تقریباً باالی متغیرهای مستقل در توضی دهندگی رهتار

را شامل میشود که نهایتااً اهازایش مخاارج بهداشاتی

متغیار وابسااته بااود و بنااابراین در سیاسا گااذاریهااا

خصوصی به دلیل اهزایش مخاارج بهداشاتی از جیاب

میتوان بر نتایج این مطالعه استناد نمود.

باعف اهزایش هقر و سقوط هر ه بیشتر اهراد با ساط

آماره  R2=1/59به دسا

درآمد پایین به زیر خط هقر میگردد که ایان نتاایج باا
بحث و نتیجهگیری

نتایج مطالعه  Yardimو همکاران و مطالعاه  Gargو

مباحف مربوط به هقار و هاکتورهاای ماؤثر بارای ایان

 Karanهمسو میباشد (.)25،26

پدیده یکی از نگرانیها و الشهاای اصالی سیاسا

از سویی دیگر سایر متغیرهای توضای دهناده مادل

گذاران در تمام کشورهای دنیا ،در سالهای قبال باوده

اگر ه دارای اثرات معنیداری بر پدیده هقر مایباشاد؛

اس  .باا توجاه باه نتاایجی کاه از بارآورد الگوهاای

این اثارات کو اکتار

اقتصادسنجی به دس

آمد ،مایتاوان عناوان نمود کاه

هزینااههااای سا م  ،میازان دسترسای بااه تسااهی ت
کلیدی هستند که هقار را تح
بنابراین بر اساس نتایج به دس

تأثیر قرار میدهند.
آمده از تخماین داده

بودند .با توجه به نتایج مطالعه نساب
دسترسی به تسهی ت بهداش
مخارج عمرانی دول

به عناوان نماینادهای از

و همچنین نرف ثب نام در مقطع

ابتدایی به عنوان نمایندهای از وضعی
کشور دارای تأثیر مثب

جمعیا

دارای

سط ساواد در

و معنیداری بر کااهش پدیاده

های پانلی میتوان ادعا نمود کاه هزیناههاای عماومی

هقر میباشند که این نتایج نیز در راساتای نتاایج ساایر

هقاار در

مطالعااات بااود ( .)3،21،27اهاازایش هر ااه بیشااتر

جوامع به عهده دارد .نتیجه این مطالعه همسو با نتاایج

دسترس ای اهااراد بااه تسااهی ت بهداشااتی و همچن این

مطالعات مشابه میباشد ( .)16،12،24میتاوان بار این

اهازایش هار ه بیشاتر ساط ساواد جاوامع ،موجب

سا م

نقااش مهم ای را در بهبااود وضااعی
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بهداشتی و نرف ثب نام در مدارس جزط شاخصهاایی

اما نسب

به هزینههای س م

بررسی تأثیر مخارج عمومی و خصوصی سالمت بر فقر در ایران

جواد هراتی و همکاران

اهزایش قابلی های هردی و اجتماعی آنان و در نهایا

ه اازینههااای س ا م

این باعف اهزایش قدرت انطباقپذیری اهراد باا شارایط

گسترش هقار مایگاردد بکاهناد .همچناین توجاه باه

و حل مشک ت ناشی از هقر میگردد.

تسهی ت بهداشتی و گونگی دسترسی مردم باه ایان

از سویی دیگار در ایان مطالعاه وجاوه و حوالاههاای
دریاهتی شخصی نیز تأثیر منفی و معنیداری بر هقار در
مدل ماورد بررسای داشا

کاه ایان نتیجاه باا نتاایج

بخااش خصوص ای کااه باعااف

تسهی ت و هراهم آوردن بستری مناسب جه
هر ه بیشتر بهداش

ارتقااط

و همچنین تشویج هر اه بیشاتر

اهراد و جوامع

مطالعاتی که توسط  Acharyaو  Leon-Gonzalezو

به تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی ،از عوامل مهام

 Bangaو  Sahuانجااام گرهتااه بااود ،همخااوانی دارد

دیگری اسا

کاه در ارتقااط بهارهوری نیاروی کاار و

(.)28،29

اهزایش هرص های مناسب در جوامع در کااهش هقار

حواله و وجوه شخصی دریاهتی به عنوان یکی از منابع

نقش مهمی دارد.

خارجی برای تأمین مالی طرحهای توساعهای مختلاف
یکی از ابزارهای مؤثر جها

کااهش هقار در جواماع

پیشنهادها

مختلف میباشد که باا توجاه باه گساترش روزاهازون

با توجه به اهمی

مشک ت مالی و کمبود بودجاه دولا هاا باه منظاور

بودن این پدیده پیشنهاد مایگاردد مطالعااتی در ماورد

مقابله با هقر میتوانند مورد استفاده قرار گیرند.

سایر عوامل بهداشتی مؤثر بر هقر انجام گردد .همچنین

با این تفاسیر و با استفاده از نتاایج باه دسا

آماده از

موضو هقر در جوامع و ند علیتی

معیارهای مختلف دیگری ون شکاف هقار در ساط

تخمینهای اقتصادسنجی در هار وب مادل مطالعاه

خط هقر بینالمللی برای اندازهگیری هقر وجود دارد که

حاضر ،نتایج حاکی از ایان مایباشاد کاه هزیناههاای

میتوانند در مطالعات آینده به به کار گرهته شوند.

عمومی و خصوصی س م

نقش مهمی بر مسلله هقار

دارند .همچنین با مقایسه اثر این هزینهها با اثرات سایر
متغیرهای موجود در مطالعه ،به نقش پررنگ س م

و

هزینههای مرتبط با آن پی برده میشود.
بنابراین با نگاهی عمقی به ساختار سیساتم بهداشاتی
کشورهای در حال توسعه ،بیش از پایش مایتاوان باه
که دول ها باید حجم بیاشتری از مانابع ماالی بخاش
س م

را تدار نمایند و از سویی دیاگر با گاسترده

کاردن هار ه بایشتر بیااماههای دولاتی ،از مایاازان

Iran. Social Welfare Quarterly 2012; 12(45):7-48.
Persian
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این مقاله حاصل بخشی از طرح پژوهشای باه شاماره
 93/342بود که در سال  1393با حمای

مالی دانشگاه

علوم پزشکی کرمان اجرا شد.
تعارض منافع
بدینوسیله نویسندگان تصری مینمایند که هایجگوناه
تعارض مناهعی در خصاود پاژوهش حاضار وجاود
ندارد.
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Abstract
Background & Objectives: Changes in twenty-first century and incidence of development
gap among countries has caused particular attention of all economic schools to the problem of
poverty and the factors affecting it, as a consequence of underdevelopment. Health and health
expenditures are considered as a tool for governments to get out from poverty.
Methods: This study is one type of econometric studies with using panel data for Iran and 30
developing countries during 2005 to 2012. To determine the effect of health expenditures on
poverty headcount ratio, Hassman and Chow tests were used in order to select the type of
random or fixed effect regression model. Data analysis was done through Eviews 6 software.
Results: Among factors affecting poverty, health expenditure had more significant impact on
poverty. So that, one unit increase in public and private health expenditures caused
respectively -2.93 decrease and 1.19 unit increase in headcount poverty ratio. In comparison
to health expenditure, access to health facilities and primary school enrollment rate with
respectively coefficients of -0.81 and 0.34 had less impact on poverty headcount ratio.
Conclusion: Governments should pay more attention to policies of financing health sector
and more expansion of governmental functions in financial support of health sector rather
than private sector.
Keywords: Public Health Expenditure, Private Health Expenditure, Poverty Headcount Ratio
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