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تاريخ دريافت 96/4/15 :تاريخ پذيرش96/6/23 :

چكيده
سالمت از طریق افزایش توان نیروی انسانی ملی بر رشد اقتصادی تأثیر مهمی دارد .ارتقای سالمت ،انسانهای سالمتر و
مولدتری به بار می آورد .از این رو یکی از مسائل مهمی که دولتها با آن روبه رو هستند ،سهم مخارج سالمتیِ
تخصیصیافته به بخش بهداشت است .در مقاله حاضر ،با استفاده از روش دادههای تابلویی به بررسی تأثیر مخارج
بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منطقه منا (شامل ایران ،الجزایر ،فلسطین ،اردن ،لبنان ،قبرس،
مصر ،مراکش و ترکیه) در بازه زمانی سالهای  1995تا  2014پرداخته شده است .نتایج حاکی از آن است که یک
درصد افزایش در هر یک از متغیرهای مخارج بهداشتی دولت ،امید به زندگی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ،به ترتیب
باعث افزایش  0/02 ،0/02و  0/31درصد در رشد اقتصادی این کشورها شده است .همچنین ،یک درصد افزایش در
متغیر نرخ رشد جمعیت ،رشد اقتصادی آنها را  0/01درصد کاهش داده است .بنابراین ،با توجه به تأثیر مثبت مخارج
بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی ،پیشنهاد میشود که برنامه ریزان اقتصادی در کشورهای منطقه منا ،مخارج بهداشتی
را به جای هزینه یک نوع سرمایهگذاری تلقی کرده است .بهعالوه ،آنها میتوانند با اتخاذ سیاستهای مناسب و با
اولویتبخشی به سرمایه گذاری در بخش بهداشت ،گامی موثر در جهت رشد اقتصادی بردارند.
طبقه بندیI180 ,O400 :JEL

واژههای کليدی :مخارج بهداشتی ،رشد اقتصادی ،کشورهای منطقه منا

 1کارشناسی ارشد اقتصاد ،دانشگاه بجنورد ،ایرانmanijeasady@gmail.com .
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استادیار اقتصاد ،دانشگاه بجنورد ،ایران (نویسنده مسئول)masoudnikooghadam@gmail.com .
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استادیار اقتصاد ،دانشگاه بجنورد ،ایرانj.herati@ub.ac.ir .
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دستیابی به رشد اقتصادی باالتر از دغدغههای اصلی
سیاستگذاران هر جامعهای به شمار میآید ،از این رو
هدف گذاری صحیح در این امر ،مستلزم شناسایی هر چه
بیشتر عوامل موثر بر رشد اقتصادی میباشد .مطالعات
مختلفی وجود دارند که اثر عوامل مختلف را بر رشد
اقتصادی شناسایی کردهاند که از مهمترین این عوامل می -
توان به نیروی کار ،سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی اشاره
کرد.
اما در این بین برخی از مطالعات جدید نیز توانستهاند
با معرفی مفهوم سرمایه بهداشتی ،اثرات بهداشت بر رشد
اقتصادی را وارد تابع تولید سازند .پایه اغلب این مطالعات ،از
بررسیهایی ناشی میشود که نشان میدهند بهداشت می -
تواند اثرات مستقیم و غیرمستقیم مثبتی بر سطح بهرهوری
نیروی کار داشته باشد ،ارتقای بهداشت باعث میشود
سرمایه انسانی از طریق انباشت سرمایه بهداشتی ،افزایش
یافته و به صورت مستقیم بر رشد اقتصادی تأثیر داشته
باشد .از سوی دیگر ،ارتقای بهداشت از طریق افزایش طول
عمر و کاهش روزهای کاری که نیروی کار به خاطر بیماریِ
خود یا بستگان از دست میدهد ،باعث ارتقای بهرهوری
نیروی کار شده و به طور غیرمستقیم تولید را تحت تأثیر
قرار میدهد .همچنین ،ارتقای بهداشت باعث افزایش امید به
زندگی شده ،در نتیجه تمایل به پسانداز در میان مردم
افزایش یافته که باعث افزایش سرمایهگذاری و رشد
اقتصادی سریعتر میشود .بهداشت در واقع نوعی توانمندی
است که به زندگی انسان ارزش میبخشد .به عبارتی،
سالمتی ثروت است .سالمت یک پروسه چند محوری است،
از یک سو عوامل بسیاری در ایجاد و تداوم آن نقش دارند و
حاصل مشارکت تمام دستگاههای اجرایی یک جامعه است و
ا ز طرف دیگر ،مقوله سالمت تأثیر قابل توجهی بر سایر
بخشهای جامعه دارد .به همین علت در برنامههای توسعه
هزاره سوم سازمان ملل متحد نیز مقوله سالمت ،به عنوان
یکی از شاخصهای اصلی توسعه یافتگی جوامع شمرده
میشود .سازمان بهداشت جهانی نیز در سال  2007به
منظور جلب توجه جهانی به موضوع امنیت بینالمللی
سالمت ،جلب نظر سطوح باالی سیاسی و ضرورت
سرمایهگذاری و توجه بیشتر مردم و دولتها ،شعار
«سرمایهگذاری در سالمت» را مطرح نمود (مرادی.)1394 ،
اهمیت مطالعه ی اثرات بهداشت بر رشد اقتصادی از دو
جنبه قابل بررسی است ،از یک سو گسترش و جداسازی هر
چه بیشترِ عوامل موثر بر رشد اقتصادی میتواند از
تحلیلهای نادرست در مورد سهم و نقش هر یك از عوامل

جلوگیری کند و از سویی دیگر ،روشن شدن رابطهی بین
مخارج بهداشتی و رشد اقتصادی میتواند به نحوی در
ترسیم سیاستهای کالن اقتصادی در بخش بهداشت جامعه
برای رسیدن به شرایط مورد نظر مؤثر باشد.
از دههی  1960به بعد ،در بیشتر اقتصادهای صنعتی
سهم مخارج بهداشتی از تولید ناخالص داخلی مورد توجه
ویژه ی محققان اقتصادی بوده است .بر این اساس در
مطالعات فراوانی عوامل مؤثر بر ارتقاء این مخارج بررسی
شده است .ب ر اساس نتایج به دست آمده در اکثر این
مطالعات ،تولید ناخالص داخلی هر کشور مهمترین عامل
مؤثر بر مخارج بهداشتی آن کشور بوده است .از طرف دیگر،
مخارج بهداشتی نیز به نوبه خود میتواند بر  GDPکشورها
تأثیر گذار باشد .به اعتقاد برخی از اقتصاددانان ،مخارج
بهداشتی به دلیل منحرف نمودن منابع از سرمایهگذاریهای
مولد ،باعث کاهش میزان تولید ناخالص داخلی میشود
(آیسا و پویو .)2005 ،1
اما ورود مفهوم سرمایه انسانی توسط بکر  )1964( 2به
حوزه علم اقتصاد ،مسیر دیگری برای تأثیرگذاری مخارج
بهداشتی بر  GDPباز نموده است .در این مسیرِ جدید،
مخارج بهداشتی میتواند از طریق بهبود شاخصهای
بهداشتی ،باعث افزایش موجودی سرمایه انسانی شده و
رشد  GDPکشورها را در پی داشته باشد.
هدف پژوهش حاضر ،بررسی اثر مخارج بهداشتی دولت
به عنوان معیاری برای بهداشت ،بر رشد اقتصادیِ منتخبی از
کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) است .بر
این اساس ،این پرسش مطرح میشود که مخارج بهداشتی
دولت چه تأثیری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منطقه
منا دارد؟ متناظر با این پرسش ،این فرضیه طرح شده است
که مخارج بهداشتی دولت تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی
کشورهای منتخب منطقه منا دارد.
این مقاله بصورت زیر سازماندهی شده است :بعد از
مقدمه ،در بخش دومِ مقاله به بیان مبانی نظری پژوهش
می پردازیم .در بخش سوم ،به مروری بر مهمترین مطالعات
انجام شده مرتبط با موضوع پرداخته خواهد شد .بخش
چهارم به ارائه مدل تجربی ،بخش پنجم به تجزیه و تحلیل
نتایج تجربی تحقیق اختصاص دارد و در نهایت در بخش
آخر ،نتیجهگیری و پیشنهادات سیاستی ارائه خواهد شد.
 -2مبانی نظری پژوهش
بسیاری از نظریهپردازانِ رشد اقتصادی ،نظریههای اولیه
در خصوص رشد اقتصادی را به اقتصاددانان کالسیک نسبت
داده اند .به طوری که این نظریات از زمان شکلگیری علم
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اقتصاد توسط آدام اسمیت  3تا اوایل دهه  50سهم عمدهای
را در مسائل مربوط به رشد اقتصادی دارا بودند .آدام اسمیت
بنیانگذار مکتب کالسیک ،عقیده داشت که منبع اصلی
ثروت هر جامعه طال و نقره و زمین نیست ،بلکه منبع اصلی
ثروت هر جامعه ای ،نیروی کار آن جامعه است .او بیش از
سایرین به انسان توجه داشته است ولی در عقاید او نامی از
سالمت انسان برده نشده است .در علم اقتصادِ سالمت ،یکی
از مهمترین سرمایهها ،سالمت انسان میباشد و بدون
سالمت ،زندگی بیارزش و غیرقابل تحمل است (کریمی،
 .)1384مارکس  4نظریه ارزش کار را مطرح کرده و به
اهمیت نیروی انسانی و کار به علت نقش آن در انباشت
سرمایه فیزیکی نظر داشت .پس از آن شومپیتر  5به نقش
نوآوران و مبتکران که هدایت سرمایه را به عهده داشتند
توجه ویژه کرد .سپس کینز  6و هواداران وی نیز رشد و
توسعه را نیازمند وجود و تشکیل سرمایه دانستند و با توجیه
دخالت دولت در فرآیندهای اقتصادی ،به ارائه راهحل برای
مشکل بیکاری پرداختند .با گذری بر این دیدگاههای
اقتصادی مشاهده میشود که در همه این دیدگاهها آنچه
اهمیت دارد سرمایه مادی و فیزیکی و نقش آن در تولید و
توسعه است و انسان تنها به عنوان یک عامل تولید برای
درآمیختن با سرمایه فیزیکی مطرح شده است .در دهه
 1950تئودور شولتز  7پدر تئوری سرمایه انسانی ،اهمیت
سرمایه انسانی را به عنوان عامل تولید ،همسنگ با اهمیت
سرمایه طبیعی و سرمایه فیزیکی معرفی کرد .این نگاه نو و
به ظاهر ساده در دهههای اخیر اهمیت زیادی یافته و
اقتصاددانان در پرتو آن به بازنگری در مفهوم سرمایه و
سرمایهگذاری پرداختهاند و منابع تازهای که میتواند سبب
افزایش تولید ،بهره وری نیروی کار و سطح رفاه گردد مورد
شناسایی و تأکید قرار گرفته است (قدس.)1378 ،
تئودور شولتز با بررسیها و آزمونهای مختلفی که انجام
داد این فرضیه را ثابت کرد که کلید توسعهی اقتصادی ،خود
انسان است و نه منابع مادی؛ درصورتیکه پیش از آن به
طور معمول ،اغلب اقتصاددانان "سرمایه" را در قالب کاال یا
کاالهایی که قابلیت تولید مجدد دارند تعریف میکردند و بر
سرمایه در چارچوب انسانی آن تأکید نداشتند .یکی دیگر از
نظریه پردازان در این زمینه فابریکانت  8است که بیان
میکند تردیدی نیست که مقدار و تنوع خوراک و شرایط
زندگی و کار و تفریح ،در سالمت ،توانایی و استقامت نیروی
کار تاثیر بارزی دارد .وی به عنوان شاهدی بر این ادعا ،به
ساختمان شاهراه پان امریکن اشاره میکند و میگوید
بخشی از این شاهراه که از آمریکای مرکزی میگذرد ،به
عنوان "جاده ای که غذا آن را ساخت" معروف شد ،زیرا

بررسی انجام شده نشان داد اضافه کردن غذاهای پروتئیندار
به خوراک معمولی کارگران که به طور عمده از نیشکر
تشکیل میشد ،باعث گردید که مقدار کار کارگران به نحو
چشمگیری افزایش یابد.
تعدادی از اقتصاددانان معروف آمریکایی نیز مثل کنت
آرو  9و میلتون فریدمن  10شروع به تجزیه و تحلیل بعضی از
تئوری های اقتصادی در حیطه بهداشتی و درمانی کردند .در
دهه  70میالدی ،اقتصاددانان شروع به پیاده نمودن
تکنیکهای ارزشیابی اقتصادی کالسیک مثل تجزیه و
تحلیل نسبت هزینه به منفعت یا فایده در سیستم بهداشتی
و درمانی کردند و باالخره در دهه  90میالدی ،مطالعات و
پژوهشها در حیطهی اقتصاد بهداشت و درمان توسعهی
بیشتر پیدا کرد و به نام رابطه بین اندازه کیفیت و زندگی
انسانها خود را معرفی نمود .مایکل گروسمن  11نیز عقیده
داشت که وضعیت و کیفیت سالمتی انسان به عنوان یک
ذخیره در نظر گرفته میشود و لذا سالمت ،کاالیی
سرمایهای است که عمر سالم برای فرد تولید میکند .او
عقیده داشت که سرمایهی دانش و آموزش ،بهرهوری بازاری
و غیر بازاری نیروی کار را تحت تأثیر قرار میدهد ،اما
سرمایه ی سالمت فرد ،نقش مهمی در تعیین زمانی دارد که
فرد قادر است آن را صرف کسب درآمد کند (آصفزاده،
 .)1371در بحث رشد اقتصادی و سالمت ،از جریان "علیت
دورانی و تراکم میردال"  12نیز نام برده میشود که بر حسب
این جریان ،درآمدهای کم ،به سطح پایین زندگی منجر
میشود .لذا سطح بهره وری نیروی انسانی را در حد پایین
نگه می دارد .این امر ،به نوبه خود درآمدهای پایین را سبب
میشود و این دور باطل تکرار میگردد (لطفعلیپور1390 ،
و حسنیصدرآبادی و همکاران.)1389 ،
سالمت به عنوان جزئی از سرمایه انسانی ،از ادبیات
گسترده ایی برخوردار است .به اعتقاد سلما ماشکین ،13
سالمتی نوعی سرمایه است و بهبود در سالمتی میتواند به
عنوان یک سرمایهگذاری باشد .گروسمن مدلی را گسترش
داد که بر طبق آن بیماری مانع فعالیت کاری نیروی کار
می گردد و معادل دوره زمانی کسب مجدد سالمت ،زمان
انجام کار هدر خواهد رفت .بالگ  14معتقد است سطح
سالمت نیروی کار و مراقبتهای بهداشتی ،آموزش ضمن
کار و تجربه شغلی ،میزان درآمد را افزایش میدهد .مطالعات
مارتین  ،15بیانکننده آن است که مهمترین اجزاء سرمایه
انسانی شامل تحصیالت ،تجربه کاری و سالمت است .به نظر
استراوس و توماس  ،16بهداشت و تندرستی یادگیری را
افزایش داده و بازدهی سرمایهگذاری در آموزش را باال
میبرد .کوری و مادریان  17سالمت را زمینهساز افزایش
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بهرهوری معرفی میکنند ،و سوراکی و همکاران  18سالمت و
بهداشت را عامل افزایش پسانداز و سرمایهگذاری و
همچنین افزایش عرضه نیروی کار میدانند (سرلک.)1394 ،
در مورد تأثیر مخارج بهداشتی به عنوان یکی از مخارج
اجتماعی و مولد بر رشد اقتصادی ،میتوان بیان کرد که
افزایش مخارج بهداشتی میتواند از طریق کانالهای زیر بر
رشد اقتصادی تأثیر گذارد:
الف) سرمایه انسانی :اگر مخارج بهداشتی به عنوان
یک سرمایهگذاری در جهت انباشت سرمایههای انسانی تلقی
شود (موشکین  ،1962 ،19فوچز  ،1966 ،20گروسمن ،21
 ،1972ون زن و مویسکن  ،)2001 ،22با توجه به اینکه
سرمایه انسانی به عنوان موتور رشد اقتصادی در نظر گرفته
میشود (لوکاس  ،)1988 ،23میتوان ادعا کرد که هر
افزایشی در مخارج بهداشتی از طریق بهبود در موجودی
سرمایه انسانی منجر به افزایش رشد اقتصادی خواهد شد.
ب) افزایش عرضه نيروی کار و بهرهوری :افزایش در
مخارج بهداشتی در صورتی که منجر به افزایش امید به
زندگی افراد جامعه شود ،باعث افزایش عرضه نیروی کار و
در نتیجه تولید خواهد شد .همچنین با توجه به اینکه نیروی
کارِ سالمتر ،دارای انگیزه و بهرهوری باالتری است ،بنابراین
مخارج بهداشتی در صو رتی که سالمت افراد جامعه را ارتقاء
بخشد ،میتواند از طریق بهبود بهرهوری به افزایش تولید
منجر شود.
ج) هزینههای مصرفی :در این میان برخی از اقتصاددانان
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نیز بر این نظرند که مخارج بهداشتی دولت به دلیل اینکه
جزء هزینههای مصرفی محسوب میشود و فرصت
سرمایهگذاری را کاهش میدهد ،میتواند تأثیر منفی بر رشد
تولید داشته باشد (عابد.)1389 ،
شفلر  ،)2004( 24عالوه بر افزایش سرمایه انسانی،
عرضه نیروی کار و بهرهوری نیروی کار ،یک مسیر دیگر را
برای تأثیرپذیری تولید از مخارج بهداشتی معرفی میکند .به
نظر وی با توجه به اینکه در اغلب کشورهای در حال توسعه
میزان زاد و ولد بسیار زیاد است ،بنابراین بار تکفل یا نسبت
وابستگی  25بسیار باال بوده و میزان پسانداز و در نتیجه
تولید پایین است .مخارج بهداشتی در زمینه تنظیم خانواده
و کنترل جمعیت میتواند میزان زاد و ولد و به تبع آن بار
تکفل را کم کند و عالوه بر این ،مشارکت زنان در
فعالیتهای اقتصادی را افزایش دهد (صادقی.)1393 ،
بنابراین میتوان گفت که مهمترین دستاوردهای ناشی
از بهبود هزینههای بهداشتی و سالمت در جامعه عبارتند از:
مهمترین دستاورد ناشی از بهبود سالمت ،کاهش
روزهای غیبت از کار به واسطه بیماری (مرخصیهای

استعالجی) ،افزایش بهرهوری ،امکان تصاحب فرصتهای
بهتر کاری با درآمدهای باالتر و افزایش طول عمر کاری
کارگران و کارکنان است .نکته مهم این است که در نگرش
جدید ،صرف سالمت نیروی کار در ارتقاء بهرهوری کافی
نمیباشد ،بلکه سالمت اعضاء خانواده و مجموعه ارتباطی با
نیروی کار و حتی سالمت محیط کار شامل پیامدهای
خارجی قطعی است که به طور مشخص آثار مثبت و منفی
معنیداری بر کارآیی و بهرهوری آن خواهد داشت
(گروسمن.)1972 ،
مخارج بهداشتی دولت بر توزیع درآمد مؤثر است
به این دلیل که هم این مخارج بالفاصله میتوانند بر منافع
افراد اثر بگذارند و هم اینکه این مخارج میتوانند بر توزیع
ظرفیت کسب درآمد خانوارها تأثیر بگذارند به این صورت
که هر چه استفاده از امکانات بهداشتی برای افراد بیشتری از
جامعه محقق شود ،کارایی افراد باالتر میرود و در نتیجه
ظرفیت کسب درآمد و توان تولیدی آنها بیشتر میشود .پس
مخارج بهداشتی میتواند به توزیع برابر درآمد کمک کند.
در سطح کلی ،بلوم و همکاران  )2003( 26چهار
مسیری که سالمت میتواند بر بهرهوری تأثیر گذارد را
شناسایی کردند -1 :نخست اینکه نیروی کار سالم ممکن
است بهرهوری بیشتری داشته باشد و همچنین کارگران
انرژی فیزیکی و روانی بیشتری خواهند داشت و کمتر از کار
غایب میشوند - 2 .افراد با امید به زندگی باالتر احتمال دارد
مقدار بیشتری برای آموزش سرمایهگذاری کنند و بازگشت
بیشتری از سرمایهگذاریهایشان عایدشان گردد -3 .با امید
به زندگی بیشتر ،افراد برای پسانداز بیشتر جهت دوران
بازنشستگی انگیزه پیدا میکنند که این امر منجر به انباشت
بیشتر سرمایه فزیکی خواهد شد -4 .بهبود در بقاء و سالمت
کودکان خردسال ممکن است مشوقهایی برای کاهش
باروری فراهم کند و در نتیجه ممکن است به افزایش
مشارکت نیروی کار بیانجامد .در حقیقت ممکن است این
امر نیز به نوبه خود ،در صورت جایگزینی این افراد توسط
بازار کار ،منجر به افزایش درآمد سرانه شود (رئیسپور و
پژویان.)1392 ،
مخارج بهداشتی دولت میتواند به عنوان ابزاری
جهت کاهش گسترده فقر و همچنین یک سیاست بازتوزیعی
یا توزیع مجدد درآمد در بین مردم استفاده شود ،به این
صورت که افراد با توجه به ظرفیت مالیشان و همچنین
خدمات بهداشتی که نیاز به دریافت دارند ،مالیات پرداخت
می کنند .هر چه دولت در زمینه بهداشت و درمان هزینه
نماید ،از یك طرف سبب ارتقاء سطح بهداشت و سالمت
جامعه میشود و از سوی دیگر این امر اثرات بازتوزیعی در

بررسی تأثير مخارج بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب خاورميانه و شمال آفريقا (منا) 67 /

 -3پيشينه پژوهش
اغلب مطالعههای کمی که با رویکرد اقتصادسنجی
متعارف (سنتی) به بررسی ارتباط مؤلفههای کنترل دولت
در حوزه ی بهداشت و رشد اقتصادی پرداختهاند ،بیشتر بر
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جامعه دارد یعنی دولت از ثروتمندان مالیات میگیرد و برای
فقرا هزینه مینماید .در اکثر کشورها بخصوص کشورهای
توسعهیافته ،فقرا به ندرت مالیات بر درآمد میپردازند و در
عوض سهم بزرگی از مخارج بهداشتی و دیگر پرداختهای
انتقالی دریافت مینمایند و از سویی اغنیاء مالیات بیشتری
میپردازند ولی در عوض از مخارج عمومی کمتری استفاده
مینمایند و بیشتر مخارج مصرفی آنها در زمینه بهداشت،
آموزش و  ...به صورت خصوصی میباشد (دهقانیانفرد،
.)1391
مخارجی که دولت برای برنامههای سالمتی به
صورت فراگیر انجام میدهد ،دارای فایدههای بلندمدت
بصورت کاهش روزهای از دست رفته بر اثر بیماری ،باال
رفتن بهره وری نیروی کار و افزایش درآمد خانوار میباشد.
برعکس ،زمانی که مخارج کافی برای بهداشت و درمان
وجود نداشته باشد ،سطح سالمتی پایین میآید و سالمت
ناکافی و ضعف سالمت نتایجی را به بار میآورد که گاهی
برگشت ناپذیرند و در تمام طول عمر باقی میمانند و یا
حتی به نسلهای آینده انتقال مییابند (دهقانیانفرد،
.)1391
در مطالعات مربوط به بهداشت و رشد اقتصادی،
معیارهای مختلفی برای بهداشت در نظر گرفته شده است .از
جمله این معیارها میتوان به شاخص امید به زندگی ،قد و
وزن افراد ،مخارج بهداشتی دولت ،نرخ مرگ و میر کودکان
و بزرگساالن و نرخ زاد و ولد اشاره کرد .استفاده از معیار
مخارج بهداشتی دولت برای بهداشت ،ناشی از آن است که
بهداشت به عنوان کاالیی عمومی شناخته میشود که بخش
خصوصی تمایل چندانی برای سرمایهگذاری در آن ندارد .از
این رو دولت به عنوان متولی اصلی بخش بهداشت و درمان،
از طریق مخارج بهداشتی دولت ،میتواند تأثیرات مثبتی بر
رشد و توسعه اقتصادی داشته باشد.
به طور سنتی اقتصاددانان بر این عقیده بودهاند که
افزایش مخارج دولت یك عامل بازدارنده برای رشد اقتصادی
محسوب میشود .چرا که با افزایش مخارج دولت یا به بیان
دیگر با گسترش و بزرگتر شدن دولت ،محیط فعالیت بخش
خصوصی محدود شده و باعث کاهش سرمایهگذاریهای
بخش خصوصی میشود (رینهارت  .)1999،27اما در مباحث
نظری جدیدِ رشد اقتصادی ،به جنبه دیگری از مخارج دولت
با عنوان مخارج مولد دولت توجه شده است .در این نظریات
بحث میشود که این نوع مخارج (شامل مخارج آموزشی و
بهداشتی دولت) در بیشتر موارد تأثیرات غیریکنواخت بر
رشد اقتصادی دارند.

به طور کلی مخارج عمومی دولت دو اثر متناقض دارد.
از یک سو ،افز ایش مخارج مولد دولت مانند مخارج بهداشتی
دولت ،به طوالنی شدن طول عمر افراد جامعه منجر شده و
در نتیجه ،باعث ارتقای پسانداز و رشد اقتصادی میشود .اما
از سوی دیگر ،این مخارج ماهیتاً تأثیراتی منفی بر
سرمایهگذاری بخش خصوصی داشته و باعث کاهش
سرمایهگذاری میشوند ،از این رو به عنوان مانعی برای رشد
اقتصادی محسوب میشود .اثر اول که بیانگر تأثیر مثبت
مخارج بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی است ،احتماالً در
کشورهای در حال توسعه بیشتر مشاهده میشود .چرا که در
این کشورها معموالً امید به زندگی و سطح بهداشت عمومی
پایین تر بوده و مخارج عمومی بهداشتی از کارایی باالتر
برخوردار است .بنابراین ،افزایش در مخارج بهداشتی دولت
نه تنها به زندگی طوالنیتر منجر میشود ،بلکه رشد
اقتصادی سریعتر را نیز به دنبال خواهد داشت .اما در مقابل،
در کشورهای توسعهیافته که معموالً بهداشت و امید به
زندگی در سطح باالیی قرار دارد ،افزایش مخارج بهداشتی
دولت از کارایی الزم برخوردار نبوده و احتماالً میتواند اثرات
منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد (آیسا و پویو .)2005 ،28
در مجموع میتوان بیان داشت که اگر چه به طور سنتی
یك ارتباط منفی میان مخارج دولت و رشد اقتصادی وجود
دارد ،اما در مطالعات نظری جدید میان مخارج دولت و رشد
اقتصادی وجود یک رابطه غیریکنواخت مطرح شده است .به
بیان دیگر ،اگر اثر مثبت مخارج بهداشتی دولت بر امید به
زندگی و پسانداز به اندازهای قوی باشد که بتواند اثر منفی
بر منافع سرمایهگذاری را جبران کند ،آنگاه افزایش مخارج
بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی تأثیر مثبتی خواهد داشت.
این همان حالتی است که معموالً در کشورهای در حال
توسعه انتظار میرود و باعث میشود تا سطح باالتر مخارج
بهداشتی دولت به تولید بیشتر و رشد اقتصادی سریعتر
منجر شود (سلمانی و محمدی.)1388 ،
مبتنی بر تمامی نظریات فوق ،رشد و توسعه اقتصادی
در هر پاره جغرافیایی (ملی ،منطقهای ،ناحیهای و  ،)...منوط
به سالمتی نیروی انسانی در جامعه است .لذا مبتنی بر
مبانی نظری موضوع ،انتظار میرود با تقویت شاخصهای
سالمت ،اثری مثبت در شاخصهای رشد و توسعه اقتصادی
بروز نماید.

 / 68منيژه اسدی ـ مسعود نيکوقدم ـ جواد هراتی
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مبنای الگوهای رشد برونزا انجام شدهاند .همچنین به علّت
آنکه آمار و اطالعات کافی در خصوص متغیرهای بخش
بهداشت بسیاری از کشورها در دورههای زمانی دور وجود
ندارد ،در اغلب پژوهشهای انجام شده ی این حوزه
مطالعاتی ،از دادههای سری زمانی  50سال اخیر استفاده
شده است .از جمله این پژوهشها میتوان موارد زیر را نام
برد:
29
مطالعه فوگل ( ،)1994در مورد ارتباط بین رشد
اقتصادی و وضعیت بهداشتی کشور بریتانیا در فاصله سال -
های  1780تا  1979است .این مطالعه نشان میدهد که
افزایش کالری در دسترس در طول  200سال گذشته در
کشور بریتانیا از دو مجرای عمده بر رشد اقتصادی اثر داشته
است :اول آنکه مشارکت نیروی کار در  20درصد از جمعیتی
که کمترین مصارف مواد غذایی را داشتهاند ،به میزان زیادی
افزایش یافته است .دوم آنکه افزایش کالری در دسترس
برای نیروی کار موجود به میزان حداقل  50درصد در طول
دوره مذکور افزایش داشته به گونهای که در مجموع افزایش
مشارکت نیروی کار فقیرترین بخش جامعه به عالوه افزایش
انرژی در دسترس برای نیروی کار موجود میتواند حدود 30
درصد از رشد اقتصادی را برای دوره مذکور توضیح دهد.
آرورا  ،)2001( 30به بررسی اثر بهداشت بر رشد اقتصادی
100تا  125سال اخیر منتهی به سال  2000در کشورهای
نر وژ ،دانمارک ،هلند ،فرانسه ،ایتالیا ،ژاپن ،سوئد و فنالند
پرداخته و با در نظر گرفتن متغیرهای مختلفی به نمایندگی
از وضعیت بهداشتی این گروه از کشورها نظیر برخی
بیماریهای مهم ،بلندی قد و امید به زندگی و  ...به این
نتیجه میرسد که اثر این قبیل متغیرها بر رشد اقتصادی
گروه کشورهای فوق کامالً مشابه است .وی با بررسی موردیِ
هر یك از شاخصهای بهداشتی در مجموع نتیجه میگیرد
که حدود  20تا 40درصد رشد اقتصادی کشورهای مذکور را
میتوان به وضعیت بهداشتی آنها نسبت داد.
بوخاری و بات  ،)2007( 31با استفاده از آزمون مقادیر
کرانهای و همگرایی یوهانسون نشان دادند که در کشور
پاکستان طی دوره  1972-2005علیت از تولید ناخالص
داخلی به مخارج بهداشتی بوده و مخارج بهداشتی بر تولید
اثری نداشته است.
چاکرون  )2009( 32در مقالهای به بررسی اثرات
آستانهای ر ابطه بین مخارج بهداشتی و درآمد ملّی  17کشور
عضو  OECDدر طول سالهای  1975-2003پرداخته
است .وی در این پژوهش نشان میدهد که بین درآمد ملّی
و مخارج بهداشتی در این کشورها رابطه غیرخطی وجود
دارد .به عبارت دیگر میتوان گفت که خدمات بهداشتی در

این قبیل از کشوره ا برخالف بسیاری از کشورهای دیگر ،به
عنوان یک کاالی ضروری (و نه کاالی لوکس) به حساب
میآید.
33
زاون ( ،)2014در پژوهشی با استفاده از روش حداقل
مربعات پانلی و در فاصله زمانی  1995تا  2011به این
نتیجه رسید که مخارج بهداشتی سرانه ،تأثیر مثبت و
معنیدار بر تولید ناخالص داخلی داشته است.
حسینیصالحی ( ،)1383در چارچوب الگوهای رشد
درونزا و دادههای آماری حدوداّ  30کشور در حال توسعه،
به بررسی تأثیر هزینههای بهداشتی بر رشد اقتصادی در
کشورهای منتخب پرداخته است .نتایج حاکی از آن است که
مخارج بهداشتی به عنوان متغیر نماینده سرمایه بهداشتی،
تأثیر مثبت و قابلتوجهی بر رشد اقتصادی دارد.
هادیان و همکاران ( ،)1385به بررسی اثر مخارج
بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی ایران طی سالهای - 1383
 1358پرداخته اند .آنها در مطالعه خود از الگوی سولو و
روش حداقل مربعات معمولی برای تخمین مدل تجربی خود
استفاده کردهاند .نتایج این مطالعه بیانگر اثر مثبت و
معنی دار مخارج بهداشتی دولت و متغیرهای موجودی
سرمایه و نیروی کار بر رشد اقتصادی ایران بوده است.
شجاعی ( ،)1386به بررسی اثر مخارج بهداشتی ،نیروی
کار و سرمایه بر رشد اقتصادی ایران طی سالهای - 1382
 1358پرداخته است .او در مطالعه خود از الگوی سولو و
آزمون هاسمن برای تخمین مدل تجربی خود استفاده کرده
است  .نتایج این مطالعه بیانگر اثر مثبت و معنیدار مخارج
بهداشتی ،سرمایه و نیروی کار و اثر مثبت اما بیمعنی رشد
جمعیت بر رشد اقتصادی در دوره مورد مطالعه است.
بهشتی و سجودی ( ،)1386در مطالعهای به بررسی
تجربی رابطه بین مخارج بهداشتی و تولید ناخالص داخلی
در ایران طی دوره  1338-1383با استفاده از آزمون باند و
همگرایی یوهانسن پرداختهاند .نتایج مطالعه آنان نشان
میدهد که تنها یک رابطه بلندمدت بین مخارج بهداشتی
دولت و رشد اقتصادی وجود دارد که در آن ،تولید ناخالص
داخلی تأثیر مثبت و معنیداری بر مخارج بهداشتی دولت
داشته است.
قنبری و باسخا ( ،)1387در پژوهشی به بررسی اثرات
تغییر هزینه بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی ایران طی
سالهای  1338-1383پرداختهاند .آنها با استفاده از الگوی
رشد برون زای سولو و متغیرهای تولید ناخالص داخلی به
قیمت ثابت سال  ،1376موجودی سرمایه فیزیکی در جریان
تولید ،جمعیت فعال (شامل تمام افراد باالی  10سال) و
متغیرهای آموزش و بهداشت که در این پژوهش هزینههای
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 -4معرفی مدل تجربی تحقيق
بر پایه مبانی نظری مطرح شده ،در این تحقیق برای
بررسی تأثیر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی از مدل زیر
که برگرفته از مطالعهی زاون  ،)2014( 34است ،استفاده
میکنیم:
lnGDPPC c,t = β0 + β 1 lnHEPCc,t + β 2 LEc,t
+ β 3 lnGFCFc,t + β 4 POPc,t + μc,
( )1

که در این مدل GDPPC ،تولید ناخالص داخلی سرانه
(به قیمت ثابت سال  2010بر حسب دالر آمریکا) ،35

 1995تا  2014است .ضمناً آمار و اطالعات مربوط به
متغیرهای به کار برده شده در پژوهش ،از منبع آماری
بینالمللی و معتبر بانک جهانی  )WDI) 42استخراج شده
است .در جدول شماره ( )1توصیف آماری متغیرهای مورد
استفاده در پژوهش ارائه شده است:
 -5تجزیه و تحليل نتایج
دادههای ترکیبی به دلیل آنکه هم تغییرات زمانی و هم
تغییرات درون هر مقطع را منعکس میکند ،میتواند
اطالعات بیشتری را منعکس نماید .بسیاری از نکاتی که در
تحلیلهای سریهای زمانی ،نادیده گرفته میشود و یا
غیرقابل مشاهده هستند ،در تحلیل دادههای ترکیبی روشن
میشوند .به ویژه ناهمگنیهایی که غالباً در تحلیل سری
زمانی از آنها چشمپوشی میشود و اصطالحاً غیرقابل
مشاهده هستند ،در تحلیل دادههای ترکیبی امکان بررسی
آنها فراهم می گردد .در مطالعه حاضر نیز در برآورد مدل از
روش دادههای تابلویی (پانل دیتا) استفاده خواهیم کرد.
پیش از برآورد مدل ،الزم است پایایی تمام متغیرهای
مورد استفاده در مدل ،مورد آزمون قرار گیرد ،زیرا ناپایایی
متغیرها چه در مورد دادههای سری زمانی و چه در دادههای
تابلویی ،باعث بروز رگرسیون کاذب میشود .برخالف آنچه
در مورد دادهها ی سری زمانی مرسوم است ،در مورد
دادههای پنلی نمیتوان برای آزمون پایایی از آزمونهای
دیکی -فولر  43و دیکی  -فولر تعمیمیافته  44بهره جست ،بلکه
الزم است به نحوی پایایی جمعی متغیرها آزمون شود .در
این تحقیق به منظور بررسی پایایی متغیرها ،از آزمون لوین،
لین و چو  ) LLC( 45استفاده شده است .بر این اساس ،نتایج
آزمون مذکور در جدول  1آورده شده است .با توجه به کمتر
بودن مقادیر احتمال از مقدار  ،0/05فرضیه  H 0مبنی بر
وجود ریشه واحد در سطح اطمینان  95درصد در مورد
تمامی متغیرها رد شده و بنابراین متغیرهای مدل همگی پایا
میباشند.
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آموزشی و بهداشتی هستند ،نتیجه گرفتند که نخست بین
متغیرهای فوق رابطه همانباشتگی وجود دارد (مجموعه
متغیرها در بلندمدت دارای ارتباط متقابل با یکدیگر هستند)
و دوم افزایش یک درصدی در هزینههای آموزشی و
بهداشتی دولت در طول دوره مورد بررسی به ترتیب  0/22و
 ،0/32افزایش تولید را به دنبال خواهد داشت.
سلمانی و محمدی ( ،)1388با استفاده از روش
خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی و مدل رشد تابع تولید
کل تعمیمیافته به بررسی تأثیر مخارج بهداشتی بر رشد
اقتصادی ایران طی سالهای  1350-1381پرداختهاند.
نتایج برآورد مدل آنها بیانگر این است که مخارج بهداشتی
دولت تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی ایران دارد.
بررسی نتایج استحکام نیز وجود رابطه مثبت و معنیدار بین
مخارج بهداشتی و رشد اقتصادی دولت را مورد تأیید قرار
داده است.
حسنیصدرآبادی و همکاران ( ،)1389در مطالعهای
رابطهی میان هزینههای بهداشتی دولت ایران را در سالهای
( )1359-1386با استفاده از تحلیلهای همانباشتگی و
روش کمترین مجذورات معمولی مورد بررسی قرار دادهاند.
نتایج مطالعه آنها حاکی از آن است که اثر مخارج بهداشتی
بر رشد اقتصادی در ایران ،مثبت و معنیدار و اثر
غیرمستقیم مخارج بهداشتی بر مخارج مصرف خصوصی،
منفی است.
فتاحی و همکاران ( ،)1390در پژوهشی با استفاده از
داده های پنلی برای کشورهای عضو اوپک و در فاصله زمانی
 1995تا  2009به این نتیجه رسیدهاند که یک رابطه مثبت
بین مخارج بهداشتی و رشد اقتصادی وجود دارد به طوری
که با یک درصد افزایش در مخارج بهداشتی ،تولید ناخالص
سرانه به اندازه  0/06درصد افزایش مییابد .همچنین
مجموع اثر آموزش و بهداشت بر درآمد سرانه بیش از 0/26
درصد است .در حالی که اثر سرمایه فیزیکی بر رشد درآمد
سرانه حدود  0/14درصد است.

 HEPCمخارج بهداشتی سرانه (به قیمت ثابت سال 2010
بر حسب دالر آمریکا)  LE ،36امید به زندگی کل (ساالنه) ،37
 GFCFتشکیل سرمایه ثابت ناخالص (به قیمت ثابت سال
 2010بر حسب دالر آمریکا)  POP ،38رشد جمعیت
(سالیانه  39 )%و  µجمله اخالل  40میباشد .همچنین در مدل
 cنشاندهنده مقطع و  tنشاندهنده زمان میباشد .قلمرو
مکانی پژوهش شامل کشورهای منتخب  41منطقه منا (شامل
ایران ،الجزایر ،فلسطین ،اردن ،لبنان ،قبرس ،مصر ،مراکش و
ترکیه) بوده و محدوده زمانی پژوهش فاصله سالهای

 / 70منيژه اسدی ـ مسعود نيکوقدم ـ جواد هراتی
جدول  :1نتایج آزمون پایایی متغیرهای مدل با استفاده از آزمون ریشه واحد جمعی لوین ،لین و چو
با عرض از مبدأ و روند

با عرض از مبدأ

احتمال

آماره آزمون

احتمال

0/9571

1/717

0/0184

نام متغير

آماره آزمون
-2/087

0/0004

-3/320

0/0016

-2/947

0/0000

-20/099

0/0000

-10/253

0/0000

-4/199

0/0000

-4/149

0/0000

-14/878

0/0000

-9/261

( lnGDPPتولید ناخالص داخلی سرانه)
)lnHEPCمخارج بهداشتی سرانه)
( LEامید به زندگی)
( lnGFCFتشکیل سرمایه ثابت ناخالص)
( POPرشد جمعیت)

منبع :محاسبات تحقیق
قبل از برآورد مدل ،به آزمون معنیدار بودن اثرات
فردی با استفاده از آزمون  Fلیمر پرداخته میشود .اگر در
یک سطح معنیداری مشخص F ،محاسبه شده از  Fجدول
با درجه آزادی صورت ( )N-1و مخرج ( (NT-N-Kبزرگتر
باشد ،فرضیه  H0مبنی بر معنی دار نبودن اثرات رد شده و
بنابراین میبایست مدل به صورت پانلدیتا برآورد شود .اما
اگر  Fمحاسبه شده ،از Fمربوطه در جدول کوچکتر باشد،
آنگاه فرضیه  H0را نمیتوان رد کرد.
H0: Pooled
H1: Panel

جدول شماره ( )2نتایج مربوط به آزمون اثرات ثابت را
نشان میدهد .همان طور که در این جدول مشاهده میشود،
با توجه به مقدار احتمال مربوط به آماره  ،Fدر سطح
اطمینان  95درصد ،آماره  Fمحاسبه شده از مقدار آماره F
جدول بزرگتر بوده و نشاندهنده رد فرضیه  H0و تأیید
روش تخمین پانلدیتا میباشد.
جدول  :2نتایج مربوط به آزمون اثرات ثابت.
Probe

(احتمال)
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0/0000
0/0000

( Statisticآماره آزمون)
1407/55
Cross- Section Chi- Square 782/08

منبع :محاسبات تحقیق

سطح اطمینان  95درصد ،فرضیه  H0مبنی بر سازگاری
تخمین های اثر تصادفی رد شده و باید جهت برآورد مدل از
تخمین به روش ثابت استفاده نمود.
مدل داری اثرات تصادفی H0:
مدل دارای اثرات ثابت H1:
جدول  :3نتایج بررسی اثرات تصادفی با استفاده از
آزمون هاسمن
( Probeاحتمال)
0/0000

( Chi-sq. Statisticآماره آزمون)
43/18

Cross-Section random

منبع :محاسبات تحقیق
رابطه ( )2نتایج مربوط به تخمین مدل را نشان میدهد.
براساس این نتایج مشاهده میشود که عالمت ضرایب هر
یک از متغیرهای مدل ،با مبانی تئوریک همخوانی داشته به -
طوری که یک درصد افزایش در هر یک از متغیرهای مخارج
بهداشتی دولت ،امید به زندگی و تشکیل سرمایه ثابت
ناخالص ،به ترتیب باعث افزایش  ،0/31 ،0/02 ،0/02درصد
در رشد اقتصادی و یک درصد افزایش در متغیر رشد
جمعیت باعث کاهش  0/01درصد در رشد اقتصادی
CrossSection
F
داخل پرانتز بیانگر آماره ( tجهت آزمون
اعداد
میشود.
معنیداری ضرایب) میباشند.
()2
lnGDPPC c,t = - 0/2415 + 0/0277 lnHEPCc,t +

در مرحله بعد ،برای پاسخ به این سؤال که آیا تفاوت در
عرض از مبدأ واحدهای مقطعی به طور ثابت عمل میکند
یا این که عملکردهای تصادفی میتوانند این اختالف بین
واحدها را به طور واضحتری بیان کنند ،از آزمون هاسمن
استفاده میشود .در این آزمون ،فرضیه  H0مبنی بر
سازگاری تخمینهای اثر تصادفی در مقابل فرضیه  H1مبنی
بر ناسازگاری تخمینهای اثر تصادفی یا سازگاری اثر ثابت
آزمون میشود .جدول  3نتایج مربوط به آزمون هاسمن را
نشان می دهد .با توجه به جدول مشاهده میشود که در

0/0207LEc,t + 0/3138 lnGFCFc,t - 0/0196 POPc,t
)(t = -0/777) (t = 1/121) (t = 6/398) (t = 16/703
)(t = - 3/807

البته همانگونه که مشاهده میشود ضریب متغیر
 lnHEPCدر سطح  5درصد معنیدار نیست و عدد  tاز
 1/96کوچکتر است .الزم به ذکر است که در محاسبات
رگرسیونی که در مباحث اقتصادسنجی تخمین زده می -
شوند ،معنیداری ضرایب در سه سطح معنیداری  %5 ،%1و
 %10آزمون میشوند و اغلب آزمونهای آماری نیز آمارههای
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تعریف شدهای برای این سطوح معنیداری دارند .از این رو با
اینکه ضریب متغیر  lnHEPCدر سطح  5درصد با اختالف
ناچیزی معنیدار نیست ،ولی این ضریب در سطح  10درصد
معنی دار است .بدین منظور در این پژوهش متغیرهای
مرتبط با بهداشت و متغیرهای دیگری که بیشترین
اثرگذاری را داشتهاند ،انتخاب شدهاند .با توجه به این که
برخی از متغیرهای مؤثر موجود در مدل پژوهش ،معنیدار
نبوده و ضرایب اثرگذاری متغیرهای مدل را کاهش میدادند،
از مدل حذف و مدل تصریح شده نهایی به صورت رابطه ()1
انتخاب شده است .از جمله این متغیرها نرخ مشارکت نیروی
کار و آزادسازی تجاری بود .در مورد معنیداری ضرایب دو
متغیر ذکر شده R 2 ،تعدیلشده میتواند به عنوان ابزار
تصمیمگیری جهت تعیین وجود یا عدم وجود متغیر مورد
نظر ،در مدل استفاده شود .اگر با اضافه شدن متغیر مستقل
به مدل R 2 ،تعدیلشده افزایش یابد ،متغیر اضافه شده در
مدل باقی میماند و اگر  R 2تعدیلشده کاهش یابد ،متغیر
از مدل حذف میشود .بر این اساس با توجه به اینکه حذف
دو متغیر نرخ مشارکت نیروی کار و آزادسازی تجاری از
مدل R 2 ،تعدیلشده را افزایش میدادند و وجود آنها

 -6نتيجهگيری و پيشنهادات سياستی
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مخارج بهداشتی
دولت بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه
خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) بوده است .بر این اساس با
استفاده از روش پانل دیتا به بررسی این موضوع در
کشورهای منتخب حوزه منا شامل کشورهای ایران ،الجزایر،
فلسطین ،اردن ،لبنان ،قبرس ،مصر ،مراکش و ترکیه
پرداخته شد .نتایج پژوهش حاکی از آن است که مخارج
بهداشتی دولت تأثیر مثبت و بر رشد اقتصادی کشورهای
مذکور دارد .از این رو در پاسخ به سؤال پژوهش ،میتوان
بیان داشت که مخارج بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی در
کشورهای منتخب حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) تأثیر
مثبت دارد .براساس نتایج به دست آمده ،ضریب مخارج
بهداشتی مثبت میباشد .هر یك درصد افزایش در مخارج
بهداشتی منجر به افزایش  0/02درصد در تولید ناخالص
داخلی سرانه میشود .که میتواند مباحث نظری مطرح شده
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باعث کاهش  R 2تعدیلشده میشد ،از این رو از مدل
حذف شدند.
با توجه به نتایج به دست آمده در این بخش مشخص
گردید که مخارج بهداشتی دولت تأثیر مثبت بر رشد
اقتصادی دارد .در توجیه این ارتباط میتوان بیان داشت که
الف) افزایش مخار ج بهداشتی و به دنبال آن افزایش
بهداشت میتواند منجر به افزایش سرمایهی انسانی از طریق
انباشت سرمایه ی بهداشتی شده و از این طریق باعث
افزایش رشد اقتصادی شود .ب) افزایش مخارج بهداشتی
دولت و به دنبال آن افزایش میزان سالمتی باعث میشود که
منابع کمتری در آینده صرف مخارج درمانی شده و برخی از
این منابع که می توانستند صرف مخارج درمانی شوند ،صرف
افزایش سرمایه ی فیزیکی و انسانی شده و از این طریق
منجر به رشد اقتصادی شود .ج) افزایش مخارج بهداشتی
دولت و ارتقای بهداشت ،از طریق افزایش طول عمر و
کاهش روزهای کاری که نیروی کار به خاطر بیماری خود یا
بستگان از دست میدهد ،میتواند باعث ارتقای بهرهوری
نیروی کار شده و از این طریق باعث افزایش تولید و رشد
اقتصادی شود .د) افزایش مخارج بهداشتی دولت باعث
افزایش سالمتی در میان کارگران شده و از آنجا که
کارگران سالم ،بیشتر و بهتر از دیگران کار میکنند و ذهن
خالق و آمادهتری دارند ،بر تولید تأثیر میگذارند.

این نتیجه در مطالعهی زاون  ،)2014( 46هیتریس و
49
پوسنت  ،)1992( 47فوگل  ،)1994( 48ریورا و کورایز
( ،)1999آرورا  ،)2001( 50کیماز و همکاران ،)2006( 51
مجتهد و جوادیپور ( ،)1383شجاعی ( ،)1386قنبری و
باسخا ( ،)1387بهشتی و سجودی ( ،)1386نیز به تأیید
رسیده است .همچنین رشد جمعیت تأثیر منفی بر رشد
اقتصادی دارد و اگر این افزایش ،متناسب با افزایش امکانات
اقتصادی نباشد میتواند منجر به کاهش رشد اقتصادی شود.
این نتیجه در مطالعه لیو  ،)1986( 52کلیمان  ،)1974( 53و
هارتمن  ،)2010( 54نیز به تأیید رسیده است .همچنین نتایج
برآورد مدل نشان می دهد که تأثیر متغیر تشکیل سرمایه
ثابت ناخالص بر رشد اقتصادی مثبت بوده است ،زیرا سرمایه
به عنوان یکی از عوامل تولیدی است که با افزایش آن میزان
تولید نیز افزایش خواهد یافت که این نتیجه در مطالعه
پناهی و آلعمران ( ،)1394و فتاحی و همکاران (،)1390
نیز به تأیید رسیده است .از طرفی تأثیر متغیر امید به
زندگی بر رشد اقتصادی مثبت بوده است ،که این نتیجه در
مطالعه نولز و اوون  ،)1995( 55بلوم و کانینگ  ،)2000( 56و
بهارگاوا و دیگران  ،)2001( 57نیز به تأیید رسیده است.
همچنین در رابطه با محدودیت پژوهش ،میتوان بیان
داشت با توجه به این که در سایت بانک جهانی آمار و
اطالعات مربوط به متغیرهای به کار رفته در این پژوهش به
صورت منسجم فقط از سال  1995تا  2014وجود دارد ،از
اینرو دوره پژوهش به سالهای  1995تا  2014محدود
شده است.

 / 72منيژه اسدی ـ مسعود نيکوقدم ـ جواد هراتی
را کامالً توجیهپذیر سازد .لذا توجه و اهتمام بیشتر به
برنامههای فقرزدایی ،به واسطه گسترش مشارکت فقیرترین
بخشهای جامعه در تولید و سازندگی میتواند نقش اساسی
در تحقق رشد اقتصادی پایدار داشته باشد و تبعاً برنامههای
بهداشتی به عنوان یکی از مولفههای اصلی استراتژیهای
فقرزدایی باید نقش عمدهای را در این میان داشته باشد.
 سیاستگذاران حوزهی بهداشت باید آمادهی پذیرش وبرنامهریزی برای افزایش نسبت هزینههای بهداشتی به همراه
رشد تكنولوژی در این بخش باشند .به ویژه در كشورهایی
مانند ایران كه به دنبال تحوالت جمعیتی در سه دههی
اخیر ،هرم سنی جمعیت به نفع گروههای سنی باال در حال
تغییر میباشد ،اتخاذ تدابیر الزم برای گسترش بیمههای
درمانی تكمیلی ،افزایش هزینههای دولت و سازماندهیهای
جدید برای مدیریت صحیح هزینهها در این بخش ضروری
است.
عالوه بر این ،تخصیص مناسب مخارج بهداشتی و
افزایش سهم اعتبارات سرمایهای در مخارج بهداشتی ،اتكا به
سرمایههای انسانی در تولید به جای صادرات مواد اولیه و
خام و افزایش نقش نیروی انسانی در تولید میتواند در
اثربخشی مخارج بهداشتی دولت مؤثر واقع شود .همچنین با
توجه به این كه مخارج بهداشتی یك كاالی ضروری است،
بنابراین افزایش سهم مخارج بهداشتی در بودجهی دولت
میتواند باعث تقویت مخارج بهداشتی در ارتقای سالمت
جامعه و در نتیجه تولید شود.
منابع
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