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Health Financing and Human Development Index (HDI) in Iran

Introduction: The health sector is one of the key sectors of any countries and the value added created in it 
is one of the criteria for economic growth and development of countries. Therefore, the ultimate goal of all 
health systems in the world is to achieve public health coverage as one of the most basic economic sectors 
of any society. Since achieving universal health coverage depends on appropriate financing, aim of this 
study is to investigate the effect between Iran's human development index and Health system financing 
model (government, health insurance, people and the private sector).
Methods: This study is a retrospective and analytical study. To describe the long-term relationships between 
the variables under study, seasonal data from the time series of 2001 to 2018 and the aggregation technique 
using the Engle-Granger and Johansen -Joselius methods have been used.
Results: The results of model estimation based on the Engle-Granger method confirm that there is a long-
term relationship between variables. Also, results of the Johansen -Joselius method show the existence of 
two cumulative vectors, which overall confirm the positive effect of changes in government share, health 
insurance share, private sector share of Gross domestic product (GDP) and the inverse relationship of 
changes in the share of people in GDP to changes in Iran's human development index.
Conclusion: Recent health sector policies, including the implementation of the country's health 
transformation program, public insurance coverage policies and health tariffs, have been resultful and 
effective. Therefore, for the further and permanent growth of Iran's human development index and increase 
the country's development in the region and internationally, special attention should be paid to the country's 
health insurance sector and its importance in the health system financing model by reviewing basic health 
insurance packages and improved the quantity and quality of basic and supplementary health insurance.
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مقدمه: بخش سالمت ازجمله بخش های كليدی هركشور بوده و ارزش افزوده ایجاد شده در آن، ازمعیارهای رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست، 
بنابراین هدف نهایی همه نظام های سالمت در دنیا، دستیابی به پوشش همگانی سالمت بـه عنـوان یکـی از زیربنـاییتـرین بخـشهـای اقتصادی 
ــش همگانی سالمت در گرو تأمین مالی مناسب است، در این مطالعه سعی شده تا تاثیر بین  ــتیابی به پوش ــت. از آنجایی که دس هر جامعهای اس

شاخص توسعه انسانی ایران و الگوی تأمین مالی نظام سالمت )دولت، بیمه های سالمت، مردم و بخش خصوصی( بررسی شود.
روش بررسی: مطالعه حاضر مطالعه گذشته نگر و ازنوع تحلیلی است. برای تشریح روابط بلندمدت بین متغیرهای تحت بررسی از اطالعات فصلی 

سری زمانی سال های 1380تا 1397و از تكنیك هم جمعی با استفاده از روش های انگل-گرنجر و جوهانسن- جوسیلیوس استفاده شده است. 
ــت. همچنین نتایج حاصل از  ــاس روش انگل-گرنجر تاییدكننده وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهاس یافته ها: نتایج حاصل از برآورد مدل براس
روش جوهانسن-جوسیلیوس نیز نشان از وجود دو بردار هم جمعی میدهد كه در مجموع موید تاثیر مثبت تغییرات سهم دولت، سهم بیمه های 
سالمت، سهم بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی و رابطه معکوس تغییرات سهم مردم از تولید ناخالص داخلی بر تغییرات شاخص توسعه 

انسانی ایران است.
نتیجه گیری: سیاست های اخیر بخش سالمت اعم از اجرای برنامه تحول سالمت کشور، سیاست های پوشش بیمه همگانی و نیز اصالح تعرفه های 
ــد بیش از پیش و همیشگی شاخص توسعه انسانس ایران و افزایش جایگاه توسعه یافتگی کشور در  ــالمت، نتیجه بخش و موثر بوده و برای رش س
ــور و پررنگ کردن جایگاه آن درالگوی تأمین مالی نظام سالمت از  ــتی توجه ویژه ای به بخش بیمه سالمت کش ــطح منطقه و بین المللی، بایس س

طریق بازبینی بسته های بیمه پایه سالمت و ارتقای کمی و کیفی بیمه های سالمت پایه و تکمیلی داشت.
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تأمین مالی نظام سالمت و شاخص توسعه انسانی در ایران
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مقدمه
ــای كليدی هر كشور محسوب شده  بخش سالمت از جمله بخش ه
 ،]1[ شود  مي  مطرح  زيربنا  ــوان  به عن اقتصادی  توسعه  فرآيند  در  و 
ــه پیوسته در رویارویی با سایر بخشهای اقتصاد، نه تنها  ــه ای ک به گون
تأثیر  نیز تحت  بلکه خود  ــا شده،  آنه و کیفـی  تغییرات کمی  باعث 
و  هماننـد صـنعت  است. سالمت  گرفته  قـرار  تحوالت  این  مستقیم 
کشوری  هر  در  اقتصادی  بخشهای  از  یکی  عنـوان  بـه  کشـاورزی، 
نه تنهـا بـه خـودی خود تولید خدمت میکند و به طور مستقیم در 
بخشهای  دیگر  توسعه  بر  بلکه  دارد،  اساسی  نقش  اقتصـادی  رشد 
ایجاد  افزوده  ارزش  امروزه  رو،  این  از  میگذارد.  تأثیر  هـم  اقتصادی 
شده در بخش سالمت به عنوان یک بخش زیربنایی، از معیارهای رشد 

و توسعه اقتصادی کشورها دانسته میشود ]2[.

ــأن و ارزش های انسانی و  ــعه اعتالی ش در واقع هدف اصلی، توس
ــت ]3[. در این راستا شاخص توسعه  ــت انسان اس ــرایط زیس بهبود ش
انسانی یكی از مهم ترین معیارهای تعیین وضعیت اقتصادی، اجتماعی، 
ــورهای مختلف است ]4[.  ــالمتی و میزان توسعه یافتگی مردم كش س
ــاخص توسعه انسانی باال،  ــان می دهد كه كشورهای با ش مطالعات نش
ــالمت از تولید ناخالص داخلی ]5[ و مرگ و میر  ــهم باالی س دارای س
ــعه انسانی كه توسط محبوب الحق  ــتند ]6.7[. شاخص توس كمتر هس
ــد، میانگین 3  ــال 1990 میالدی ابداع ش ــتانی در س اقتصاددان پاكس
ــالم، دانایی و استاندارد زندگی است ]8[. زندگی سالم  مؤلفه زندگی س
ــاخص امید زندگی در بدو تولد، دانایی بر اساس نرخ سواد  از طریق ش
ــتغال به تحصیل در پایه های  ــوم( نسبت اش ــاالن با) وزن دوس بزرگس
ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان با) وزن یک سوم( و استاندارد زندگی با 
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شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی سنجیده می شود ]9[. این شاخص 
ــک میل پیدا کند،  ــمت ی ــن صفر و یک متغیر بوده و هر قدر به س بی

بیانگر توسعه یافتگی نیروی انسانی یک کشور است ]10[.
ــالمت  ــت که هدف نهایی همه نظام های س از این رو، پر واضح اس
ــالمت بخش سـالمت که بـه  ــتیابی به پوشش همگانی س در دنیا، دس
جامعهای  هر  اقتصادی  بخـشهـای  زیربنـاییتـرین  از  یکـی  عنـوان 
ــالمت به عنوان «حصول  ــد. پوشش همگانی س به حساب میآید، باش
ــگیرانه،  ــامل خدمات پیش ــالمت ش ــدارک خدمات س ــان از ت اطمین
ــی و تسکینی، برای همه مردم متناسب  ارتقادهنده، درمانی، توانبخش
ــت، به گونه ای  ــط نظالم سالمت اس ــان در وقت مقتضی توس با نیازش
ــات، تأمین  ــی عادالنه به خدم ــه تضمین دسترس ــبت ب که بتوان نس
ــالمت به ویژه  کیفیت خدمات و حمایت از افراد در برابر هزینه های س
هزینه های کمرشکن اطمینالن حاصل کرد« تعریف شده است. یکی از 
اصول پوشش همگانی در حوزه محافظت مالی و تأمین منابع، مشارکت 
ــت ]11[. به عبارت  عادالنه مالی مردم مبتنی بر توان پرداخت آنان اس
دیگر، دستیابی به پوشش همگانی سالمت در گرو تأمین مالی مناسب 

است ]12.13[.
ــالمت به عنوان یکی از 4  کارکرد اصلی نظام  تأمین مالی نظام س
ــت که در کنار تولیت، ارائه خدمات سالمت و تولید منابع  ــالمت اس س
قرار دارد. انواع الگوها یا مدلهای تأمین مالی نظام سالمت به طور کلی 

عبارتند از:
ــالمت،  ــالمت ملی و اجتماعی س مالیات های عمومی، بیمه های س
ــتقیم از جیب و  ــالمت خصوصی یا اختیاری، پرداخت مس بیمه های س
ــی در تأمین مالی نظام  کمک های بیرونی یا خیریه ها. دو راهبرد اساس
ــالمت با تأمین مالی متکی  ــالمت وجود دارد: 1- نظام های س های س
ــهروندان و حتی در برخی اوقات افراد  ــه مالیات. در این الگو، همه ش ب
ــهروند دارای اقامت دائم از بسته خدمات سالمت به طور یکسان  غیرش
ــود. 2- نظام  ــش همگانی خودبه خود محقق می ش بهره می برند و پوش
های سالمت با تأمین مالی بر مبنای بیمه های اجتماعی سالمت. منابع 
مالی ترکیبی است از مشارکت مالی بیمه شدگان صندوق/صندوق های 

بیمه ای و کمک های دولتی از محل منابع عمومی.
ــته بیمه پایه سالمت  منابع مالی تامین هزینه خدمات خارج از بس
ــط بیمه های خصوصی یا  ــالمت عمدتاً توس ــز مخارج خصوصی س و نی
پرداخت مستقیم از جیب تأمین می شود. در بسیاری کشورها، ترکیبی 
ــده وجود دارد، یعنی بخشی از طریق مردم به واسطه  از الگوهای یاد ش
ــارکت در  ــع مالی حاصل از مالیات ها و بخش دیگری از طریق مش مناب
صندوق های بیمه اجتماعی اجباری و خصوصی از مزایای بسته خدمات 

ــالمت بهره مند می شوند. هریک از این ساختارها اگر به درستی  پایه س
ــالمت موفق  ــش همگانی س ــه وظایف خود عمل کنند در ایجاد پوش ب
ــالمت  خواهند بود ]14.15[. در جال حاضر الگوی تأمین مالی نظام س
ــالمت )پایه(،  ــی از منابع عمومی دولت، بیمه های س ــران نیز ترکیب ای
ــی )بیمه های تکمیلی، خیرین  ــت از جیب مردم، بخش خصوص پرداخ

و...( است.
ــت و ضرورت نظام  ــگفت درخصوص اهمی ــا توجه به موارد پیش ب
ــورها، مطالعات بسیاری در  ــالمت در توسعه انسانی و اقتصادی کش س
ــانی از جمله نظام های تأمین  ــی عوامل موثر بر توسعه انس حوزه بررس
اجتماعی و... همچنین نقش توسعه انسانی بر رشد اقتصادی کشورها و 
ــعه انسانی بر شاخص های سالمتی انجام شده، اما تاکنون  یا نقش توس
ــالمت بر  ــه ای درخصوص تاثیر الگوی تأمین مالی نظام س هیچ مطالع
شاخص توسعه انسانی صورت نگرفته است. به همین دلیل، این مطالعه 
ــالمت و شاخص  با هدف تعیین ارتباط بین الگوی تأمین مالی نظام س
ــمندی را در  ــده و نتایج آن، اطالعات ارزش ــانی انجام ش ــعه انس توس
اختیار سیاست گذاران و مدیران ارشد کشور، به ویژه در بخش سالمت، 

به منظور بهبود سطح سالمت جامعه قرار می دهد.

روش بررسی
ــتفاده از داده های  ــته نگر-تحلیلی و با اس ــن مطالعه از نوع گذش ای
ــعه انسانی و  ــاخص توس ــی رابطه بین ش ــری زمانی بوده و به بررس س
الگوی تأمین مالی نظام سالمت در بازه زمانی 1380 تا 1397در ایران 
می پردازد. داده های تأمین مالی نظام سالمت مورد مطالعه، از گزارشات 
ــار و وزارت  ــط مركز آم ــار یافته توس ــالمت انتش ــاب های ملی س حس
بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و داده های مربوط به شاخص توسعه 
انسانی، از گزارش توسعه انسانی برنامه توسعه سازمان ملل، جمع آوری 
ــده است. الزم به ذکر است علت انتخاب این بازه زمانی، دردسترس  ش
بودن حساب های ملی سالمت تنها در بازه زمانی 1380 تا 1395 است 
ــط پژوهشگران مطالعه براساس  ــال های 1396 و 1397 نیز توس که س
ــتگاه ها و نیز گزارش های عملکردی  اطالعات بودجه ای و هزینه ای دس
ــازمان های بیمه گر پایه، برآورد شده است. همچنین باتوجه به اینکه  س
ــال های 1398 و 1399  ــاخص ها و هزینه های بخش سالمت در س ش
ــته، از این رو  ــی داش ــل پاندمی بیماری کرونا تغییرات محسوس به دلی
ــت. برای بررسی تاثیر  ــال ها نیز وارد مطالعه نشده اس داده های این س
متغیرهای تأمین مالی سالمت بر شاخص توسعه انسانی ایران از روش 
ــت. با توجه به آنکه سری های زمانی اکثراً  ــتفاده شده اس هم جمعی اس
ــتند و به کارگیری روش های متداول اقتصادسنجی همچون  ناپایا  هس
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ــری های زمانی ناپایا  ــات معمولی  )OLS( برای س ــل مربع روش حداق
بسیاری از اوقات منجر به تفسیر نادرست نتایج و باعث بروز رگرسیون 
ــود، برای بررسی پایایی یا ناپایی هر سری زمانی از آزمون  کاذب می ش
ریشه واحد  استفاده شده است. در این مطالعه از رایج ترین آزمون های 
 )ADF( و دیکی فولر تعمیم یافته )DF( ریشه واحد، آزمون دیکی فولر

که قابلیت بیشتری دارند، به کار گرفته شده است.
برای تعیین ارتباط بلندمدت بین متغیرها نیز از تکنیک هم جمعی 
ــت که دو یا  ــت. مفهوم اقتصادی هم جمعی آن اس ــده اس ــتفاده ش اس
ــری زمانی بر اساس مبانی نظری با یکدیگر ارتباط داده  چند متغیر س
ــوند تا یک رابطه تعادلی بلندمدت را شکل دهند. هرچند ممکن  می ش
ــند  ــری های زمانی دارای روندی تصادفی بوده باش ــت خود این س اس
ــه خوبی دنبال می کنند،  ــند( اما در طول زمان یکدیگر را ب )ناپایا باش
ــت. بنابراین مفهوم  ــا ثبات )پایا( اس ــه تفاضل بین آنها ب ــه ای ک به گون
ــت که  ــده وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت اس ــی تداعی کنن هم جمع
سیستم اقتصادی در طول زمان به سمت آن حرکت می کند. روش های 
ــنهاد شده که دراین مطالعه برای  متعددی برای آزمون هم جمعی پیش

انجام این آزمون، از دو روش 
ــتفاده  ــیلیوس )JJ( اس انگل-گرنجر )EG( و روش جوهاسن-جوس

شده است.
ــازی فرآیندهای  ــک روش دو مرحله ای برای مدل س روش EG، ی
ــتفاده از آزمون های  ــه اول این روش، با اس ــت. در مرحل هم جمعی اس
ــپس با استفاده از روش حداقل  ــه واحد متغیرها را پایا کرده و س ریش
ــود. در مرحله دوم  مربعات معمولی معادله مورد نظر تخمین زده می ش
ــتفاده از آزمون های ریشه واحد، پایایی جمالت خطا را آزمون  نیز با اس
ــود. اگر جمالت خطا پایا باشد آنگاه نتیجه گیری خواهد شد که  می ش
ــدت بین آنها وجود  ــث همجمعند و رابطه بلندم ــای مورد بح متغیره
ــود.  دارد. در غیر این صورت، رابطه بلندمدت بین متغیرها تایید نمی ش
ــت اما  ــاده ترین روش های هم جمعی اس ــی از س ــه یک روش EG اگرچ
ــردار تعادلی وجود  ــت که اگر بیش از یک ب ــی از معایب آن این اس یک
داشته باشد، روش OLS تخمین های سازگاری از هیج یک از بردارهای 
 EG ــوان برطرف کرد. برخالف روش ــی ارائه نمی کند اما می ت هم جمع
که تنها یک بردار هم جمعی را مشخص می کند، در روش JJ این امکان 
 JJ ــخص شود. در روش وجود دارد که بیش از یک بردار هم جمعی مش
ــتفاده از ضرایب  تعیین و برآورد بردارهای هم جمعی بین متغیرها با اس
ــورت می گیرد. ارتباط  ــوی خودتوصیح برداری )VAR( بین آنها ص الگ
موجود بین الگوی VAR و هم جمعی این امکان را فراهم می آورد تا به 
ــت  ــادگی بردارهای هم جمعی را از روی ضرایب الگوی VAR به دس س

ــت آوردن رابطه بلندمدت متغیرها ابتدا  آورد. در این روش برای به دس
ــژه  و آزمون اثر ، وجود هم جمعی و  ــتفاده از دو آماره حداکثر وی با اس

تعداد بردارهای هم جمعی مشخص می شود ]16[.
ــون بلندمدت بین  ــه منظور آزم ــدل: در این مطالعه، ب ــح م تصری
ــانی و متغیرهای تأمین مالی نظام سالمت از مدل  شاخص توسعه انس
رگرسیون چندمتغیره استفاده می شود. در این مطالعه متغیرهای تأمین 
مالی نظام سالمت عبارت است از اجزای حساب ملی سالمت و بودجه 
ــامل منابع تأمین شده توسط وزارت بهداشت و  عمومی سالمت که ش
درمان و آموزش پزشکی در نقش دولت، منابع بیمه های سالمت، منابع 
ــن منابع تأمین  ــد بیمه های تکمیلی و... همچنی ــش خصوصی مانن بخ
ــط خانوارها )جمع پرداخت از جیب مردم(. بتوجه به اینکه  ــده توس ش
ــالمت بر سرمایه انسانی  ــهم هزینه های س در تمامی مطالعات نقش س
ــانی به صورت کلی تایید شده، به منظور بررسی  و شاخص توسعه انس
ــالمت بر شاخص توسعه انسانی،  تاثیر هر یک از اجزای تأمین مالی س
ــص داخلی)درصد( به  ــای فوق از تولید ناخال ــهم هر یک از متغیره س
ــتقل( در نظر گرفته شده و مدل رگرسیون  عنوان متغیر توضیحی )مس
ــاخص  ــالمت و ش ــی رابطه بین اجزای تأمین مالی س ــر برای بررس زی

توسعه انسانی به صورت زیر تصریح شده است:
LHDI=ƒ)LHF(
LHDI= α+ β1 LHMt+ β2 LHIt + β3 LOOPt+ β4 LPSt + Ut

که در آن:
LHDI برابر است با لگاریتم طبیعی شاخص توسعه انسانی

ــت با لگاریتم طبیعی سهم تأمین مالی سالمت از تولید  LHF برابر اس

ناخالص داخلی
ــت با لگاریتم طبیعی سهم تأمین مالی وزارت بهداشت  LHMt برابر اس

و درمان )دولت( از تولید ناخالص داخلی
LHIt برابر است با لگاریتم طبیعی سهم تأمین مالی بیمه های سالمت 

از تولید ناخالص داخلی
LOOPt برابر است با لگاریتم طبیعی سهم تأمین مالی مردم )پرداخت 

از جیب( از تولید ناخالص داخلی
ــت با لگاریتم طبیعی سهم تأمین مالی بخش خصوصی  LPSt برابر اس

)بیمه های تکمیلی و...( از تولید ناخالص داخلی
ــت که روش های EG و JJ در صورتی به نتایج قابل  شایان ذکر اس
ــت خواهند یافت که معادله فوق الذکر دارای واریانس همسانی  اتکا دس
)واریانس برابر( باشد. بنابراین قبل از تخمین بردارهای هم جمعی ابتدا 
ــتفاده از آزمون ضریب الگرانژ )LM( بر روی  ــانی با اس واریانس همس
جمله خطای معادله یادشده، بررسی می شود. اگر نتیجه آزمون، وجود 
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واریانس ناهمسانی باشد، با استفاده از مدل واریانس ناهمسانی شرطی 
ــن حذف واریانس  ــیون تعمیم یافته ))GARCH)1.1(( ضم خودرگس

ناهمسانی، مدل تخمین زده می شود.

یافته ها
یافته های توصیفی

ــانی در ایران در بازه زمانی 1380 تا 1397 از  شاخص توسعه انس
ــد 17/7 درصدی( )نمودار 1(. در  ــیده است )رش 0/678 به 0/788 رس
ــاخص توسعه انسانی برابر با 0/78 و  این بازه زمانی میانگین و میانه ش

0/75 است. 
در همین بازه زمانی، مطابق گزارش های حساب های ملی سالمت، 
الگوی تأمین مالی سالمت از سال 1391، تغییرات قابل توجهی داشته 
ــبت اجزای  ــده، نس ــان داده ش ــت و همان طور که در نمودار 2 نش اس
ــالمت به کل هزینه های سالمت )درصد(، به خوبی  اصلی هزینه های س
ــان می دهد که مطابق سیاست های باالدستی بخش سالمت، سهم  نش
ــد افزایش یافته  ــال 1391 به 29/8درص ــا از 18/6 درصد در س بیمه ه
است. همچنین سهم وزارت بهداشت نیز در همین دوره از 14/2درصد 
ــهم بخش خصوصی از 64/2 درصد  ــته است. س به 20/1درصد بالغ گش
ــال 1391 به  ــهم پرداختی خانوار از 52/9 درصد در س و به تبع آن س
ــت.  ــته اس ــال 1395 کاهش داش ترتیب به 49/1 و 38/8 درصد در س
ــالمت و بودجه  ــاب ملی س ــهم اجزای حس ــت که س این در حالی اس
عمومی سالمت از تولید ناخالص داخلی از 6/9 درصد در سال 1391 به 
9/5 درصد در سال 1395 افزایش یافته است. همچنین سهم بیمه های 
سالمت از 1/2 درصد در سال 1391 به 3 درصد در سال 1395 رسیده 
است. سهم وزارت بهداشت نیز از یک درصد به 1.8 درصد تولید ناخالص 
ــهم خانوار از 3/7 درصد سال 1391 به  ــت. س داخلی افزایش یافته اس
ــته است. بنابراین افزایش سهم  ــال 1395 کاهش داش 3/3 درصد در س
ــالمت از تولید ناخالص داخلی عمدتا از منابع دولتی و بیمه ای بوده  س

که در راستای سیاست های باالدستی بخش سالمت است.

یافته های تحلیلی
1. بررسی پایایی سری های زمانی متغیرها: برای انجام آزمون های 
مربوط به انگل-گرنجر)EG( و جوهانسن-جوسیلیوس)JJ( ابتدا آزمون 
ــی پایایی متغیرها  ــه واحد دیکی فولر تعمیم یافته به منظور بررس ریش
ــت. نتیجه  به منظور پی بردن به درجه جمعی متغیرها انجام گرفته اس
ــان می دهد که کلیه متغیرها ناپایا هستند، از این  رو تفاضل  آزمون نش
ــده که نتایج آزمون ریشه واحد روی  ــبه ش مرتبه اول ADF نیز محاس
ــای بهینه با  ــا برای تعیین وقفه ه ــل مرتبه اول متغیره ــطح و تفاض س

استفاده از معیار شوارز-بیزین )SBC( به شرح جداول 1 و 2 است.
ــج آزمون روش EG: در مرحله اول مدل مورد نظر به روش  2. نتای
OLS، تخمین زده شده که نتایج به شرح جدول 3 است. سپس پایایی 

متغیر
عرض از مبدا با روندعرض از مبدا بدون روند

آماره آزمونکمیت بحرانیآماره آزمونکمیت بحرانی

LHDI-2/803 - 2/904-3/5218-3/284

LHMt-2/8037-1/752-3/5218-1/9490

LHIt-2/8037-2/7615-3/5218-1/5692

LOOPt-2/8037-1/296-3/5218-2/1387

LPSt-2/8037-2/0474-3/5218-3/0591

جدول 1|  آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته بر روی سطح متغیرها

متغیر
عرض از مبدا با روندعرض از مبدا بدون روند

آماره آزمونکمیت بحرانیآماره آزمونکمیت بحرانی

LHDI-2/8046 - 11/314-3/5224-11/805

LHMt-2/8046-13/8771-3/5224-14/6534

LHIt-2/8046-8/3742-3/5224-9/1778

LOOPt-2/8046-5/3629-3/5224-6/1309

LPSt-2/8046-9/4189-3/5224-9/3862

جدول 2|   آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته بر روی تفاضل مرتبه اول 
متغیرها

نمودار 1 | روند شاخص توسعه انسانی ایران طی سال های 2000 تا 2018

  

  
  2018تا  2000ي هاسال روند شاخص توسعه انساني ايران طي .1نمودار 

  
است و تغييرات قابل توجهي داشته ، 1391مالي سالمت از سال  تأمينالگوي ، ي ملي سالمتهاحساب هايگزارشمطابق ، در همين بازه زماني

دهد كه مي به خوبي نشان، (درصد) سالمتهاي سالمت به كل هزينههاي اصلي هزينهنسبت اجزاي ، شدهنشان داده  2طور كه در نمودار همان
درصد افزايش يافته است. همچنين سهم وزارت 8/29به  1391در سال  درصد6/18از ها سهم بيمه، ي باالدستي بخش سالمتهاسياستمطابق 

و به تبع آن سهم پرداختي خانوار  درصد2/64درصد بالغ گشته است. سهم بخش خصوصي از 1/20درصد به 2/14بهداشت نيز در همين دوره از 
حساب ملي  يسهم اجزاحالي است كه  اين در .كاهش داشته است 1395در سال  درصد8/38و  1/49به ترتيب به  1391در سال  درصد9/52از 

افزايش يافته است. همچنين  1395در سال  درصد5/9به  1391در سال  ددرص9/6سالمت و بودجه عمومي سالمت از توليد ناخالص داخلي از 
 درصد1,8به  درصدسهم وزارت بهداشت نيز از يك رسيده است. 1395در سال  درصد3به  1391در سال  درصد2/1سالمت از هاي سهم بيمه

افزايش بنابراين كاهش داشته است.  1395در سال  درصد3/3به  1391سال  درصد7/3توليد ناخالص داخلي افزايش يافته است. سهم خانوار از 
  .است ي باالدستي بخش سالمتهاسياستبوده كه در راستاي اي هسهم سالمت از توليد ناخالص داخلي عمدتا از منابع دولتي و بيم

  

  است) ميليون ريال (اعداد 1395تا  1380ي هاسال طي حساب ملي سالمت و بودجه عمومي سالمت ياجزاروند . 2نمودار 
  ي ملي سالمتهاحساب هايگزارش: منبع
  تحليليهاي يافته

0.6

0.65

0.7
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جمع خانوارها  بخش خصوصي بيمه هاي سالمت   وزارت بهداشت

نمودار 2 | روند اجزای حساب ملی سالمت و بودجه عمومی سالمت طی سال های 1380 
تا 1395 )اعداد میلیون ریال است(منبع: گزارش های حساب های ملی سالمت

  

  
  2018تا  2000ي هاسال روند شاخص توسعه انساني ايران طي .1نمودار 

  
است و تغييرات قابل توجهي داشته ، 1391مالي سالمت از سال  تأمينالگوي ، ي ملي سالمتهاحساب هايگزارشمطابق ، در همين بازه زماني

دهد كه مي به خوبي نشان، (درصد) سالمتهاي سالمت به كل هزينههاي اصلي هزينهنسبت اجزاي ، شدهنشان داده  2طور كه در نمودار همان
درصد افزايش يافته است. همچنين سهم وزارت 8/29به  1391در سال  درصد6/18از ها سهم بيمه، ي باالدستي بخش سالمتهاسياستمطابق 

و به تبع آن سهم پرداختي خانوار  درصد2/64درصد بالغ گشته است. سهم بخش خصوصي از 1/20درصد به 2/14بهداشت نيز در همين دوره از 
حساب ملي  يسهم اجزاحالي است كه  اين در .كاهش داشته است 1395در سال  درصد8/38و  1/49به ترتيب به  1391در سال  درصد9/52از 

افزايش يافته است. همچنين  1395در سال  درصد5/9به  1391در سال  ددرص9/6سالمت و بودجه عمومي سالمت از توليد ناخالص داخلي از 
 درصد1,8به  درصدسهم وزارت بهداشت نيز از يك رسيده است. 1395در سال  درصد3به  1391در سال  درصد2/1سالمت از هاي سهم بيمه

افزايش بنابراين كاهش داشته است.  1395در سال  درصد3/3به  1391سال  درصد7/3توليد ناخالص داخلي افزايش يافته است. سهم خانوار از 
  .است ي باالدستي بخش سالمتهاسياستبوده كه در راستاي اي هسهم سالمت از توليد ناخالص داخلي عمدتا از منابع دولتي و بيم

  

  است) ميليون ريال (اعداد 1395تا  1380ي هاسال طي حساب ملي سالمت و بودجه عمومي سالمت ياجزاروند . 2نمودار 
  ي ملي سالمتهاحساب هايگزارش: منبع
  تحليليهاي يافته
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جمع خانوارها  بخش خصوصي بيمه هاي سالمت   وزارت بهداشت
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ــیون تخمین زده شده بررسی شده که  ــماند حاصل از رگرس جمله پس
ــماند است. بنابراین باتوجه به نتایج  نتایج حاکی از پایا بودن جمله پس
می توان گفت رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود دارد. بر اساس نتایج 
ــوده و رابطه مثبت بین  ــن، تنها ضرایب LHM و LHI معنادار ب تخمی

تغییرات این دو متغیر با تغییرات شاخص LHDI وجود دارد. 
ــیلیوس)JJ(: باتوجه به  ــن- جوس ــج آزمون روش جوهانس 3. نتای
اینکه در تحلیل چندمتغیره سری های زمانی، روش EG تنها یک بردار 
ــه بلندمدت بین متغیرهای  ــی ارائه می کند، برای تعیین رابط هم جمع
ــتفاده  ــت آوردن بردارهای هم جمعی اس ــدل از روش JJ برای به دس م
شده است. در این روش ابتدا وقفه بهینه الگوی VAR، بر اساس معیار 
شوارز-بیزین )جدول 4( تعیین شده که برابر سوم است. مرحله دوم در 

ــاس آزمون حداکثر  این روش، تعیین تعداد بردارهای هم جمعی بر اس
ــا، وجود دو بردار  ــت که نتایج آن آزمون ه ــدار ویژه و آزمون اثر اس مق
ــت که  ــه حاکی از روابط بلندمدتی اس ــان می دهد ک هم جمعی را نش
ــده  ــان داده ش ــن متغیرهای الگو وجود دارد که در جدول 5 نش در بی
ــت. از میان بردارهای به دست آمده، برداری که بیشترین انطباق را  اس
ــود.  با مبانی نظری و نیز بهترین توجیه اقتصادی دارد، باید انتخاب ش
ــاس، بردار شماره یک برآورد شده، به عنوان بردار هم جمعی  بر این اس

نشان دهنده رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای الگو است. 
باتوجه به اینکه مدل برآوردی این مطالعه لگاریتمی است، ضریب 
ــان دهنده کشش آن است. بنابراین، چنانچه سهم تأمین  هر متغیر، نش
مالی وزارت بهداشت و درمان )دولت( از تولید ناخالص داخلی یک درصد 
ــانی 3/5 درصد افزایش خواهد یافت.  ــاخص توسعه انس افزایش یابد، ش
افزایش در سهم تأمین مالی بیمه های سالمت از تولید ناخالص داخلی 
ــانی به میزان 5/7 درصد  ــعه انس به میزان 1درصد، موجب افزایش توس
ــت و بیانگر حساسیت باالی شخص توسعه انسانی به میزان پوشش  اس
ــازمان های بیمه ای )وضعیت بسته های  ــط س ــالمت توس هزینه های س
ــش هزینه های سالمت توسط دولت هاست.  بیمه پایه( و نیز میزان پوش
ــی مردم )پرداخت از  ــهم تأمین مال همچنین یک درصد افزایش در س
ــاخص توسعه انسانی  جیب( از تولید ناخالص داخلی موجب کاهش ش
ــود. افزایش یک درصدی سهم تأمین مالی بخش  به میزان 0/89 می ش
ــد ناخالص داخلی نیز باعث  ــی )بیمه های تکمیلی و...( از تولی خصوص

افزایش 1/5 درصدی شاخص توسعه انسانی می شود.

بحث
ــالمت بر روی شاخص  این مطالعه، تاثیر مدل تأمین مالی نظام س
ــی قرار داده و نتایج توصیفی و تحلیلی  ــانی را مورد بررس ــعه انس توس
ــارکت هریک از اجزا در الگوی  ــه حاکی از ارتباط بین نحوه مش مطالع
ــانی است.  ــعه انس ــاخص توس ــالمت بر میزان ش تأمین مالی نظام س
ــط دولت )وزارت  ــدت میزان تأمین مالی توس ــه طوری که در بلندم ب
ــت( و بیمه های پایه و تکمیلی تاثیرات مثبت و میزان پرداخت  بهداش
از جیب مردم به صورت معکوس بر شاخص توسعه انسانی تاثیر داشته 
ــت. این در حالی است که در مجموع می توان گفت سهم بیمه های  اس
سالمت از کل هزینه های سالمت عمده ترین عامل تاثیرگذار بر شاخص 
ــانی ایران بوده، به گونه ای که یک درصد افزایش در سهم  ــعه انس توس
ــالمت کشور، میزان توسعه انسانی و به عبارت دیگر میزان  بیمه های س
ــور را 5/7 درصد افزایش می دهد و بعد از آن، سهم  ــعه یافتگی کش توس

دولت و سهم بخش خصوصی، در رده های بعدی اهمیت قرار دارند.

VAR 1234صفرمرتبه

SBC 453/62462/76450/57486/68475/74معیار شوارز-بیزین

VAR جدول 4| آزمون تعیین مرتبه

بردار دوبردار یکمتغیرها

LHDI
0/12450/5489

)1()1(

LHMt
1/84470/7799

)3/5166()0/6291(

LHIt
3/14150/7659

)5/6917()0/8858(

LOOPt
- 0/58331/4418

)- 0/8992()2/7756(

LPSt
0/1328-0/6426

)1/5537()-0/8749(

جدول 5| تخمین بردارهای هم جمعی و نرمال شده متغیرها

آماره tضرایبمتغیر

LHMt2/46791/1347

LHIt1/50822/2136

LOOPt- 0/36280/1567

LPSt0/41040/1391
R20/19872
R20/13297
DW1/7296

جدول 3|   نتایج تخمین مدل بری متغیر وابسته شاخص توسعه انسانی
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ــر درخصوص رابطه  ــن مطالعه تنها مطالعه حاض ــی که ای از آنجای
ــالمت و شاخص توسعه انسانی است، امکان  بین اجزای تأمین مالی س
مقایسه با نتایج سایر مطالعات وجود ندارد و تنها می توان از نظر اثبات 
ــانی با مطالعات صورت گرفته درخصوص  ــعه انس نقش بیمه ها بر توس
ــاخص سالمت و یا تاثیر نظام تأمین اجتماعی  تاثیر بیمه ها بر میزان ش
ــی مطالعات یک رابطه  ــه کرد که در تمام ــعه اقتصادی مقایس بر توس
مثبت بین بیمه ها و شاخص سالمت و رشد اقتصادی دیده شده است. 
ــتقیم همخوانی  ــن مطالعه به صورت غیرمس ــر با نتایج ای ــن منظ از ای
ــی از موفق بودن  ــج این مطالعه، حاک ــن نتای دارد ]17-21[. همچنی
سیاست های تدوین شده در اسناد باالدستی و به ویژه برنامه های توسعه 
ــت ]22.23[ زیرا نگاه کلی به روند اجزای حساب های ملی  ــور اس کش
ــالمت، حاکی از رشد همه بخش های حساب های مذکور است اما در  س
ــالمت با رشد چشمگیر در راستای سیاست های  این میان، بیمه های س
ــالمت از طریق نظام  ــالمت )بند 7-2 مبنی بر گردش مالی س کلی س
ــال 1393 نسبت به منابع بودجه وزارت بهداشت پیشی  بیمه ای( از س
ــالمت از تولید ناخالص داخلی  ــت. همچنین افزایش سهم س گرفته اس
عمدتاً از محل منابع دولتی و بیمه ای بوده که در راستای سیاست های 
ــت که اثر مثبت این سیاست ها بر رشد  ــالمت اس ــتی بخش س باالدس
ــاخص توسعه انسانی به وضوح تایید شده و حاکی از اثر بسیار باالی  ش

الگوی تأمین مالی سالمت بر شاخص توسعه انسانی است.
ــش بیمه  ــتای پوش ــالمت باید در راس ــوزه س ــت گذاران ح سیاس
ــش سطح( و افزیش عمق  ــور به صورت صددرصدی )پوش همگانی کش
ــش بیمه ای )هم از لحاظ کمی و هم کیفی(، بیش از پیش  سطح پوش
ــت که اگر هدف  ــزی و اقدام کنند. اهمیت این مهم چنان اس برنامه ری
دولت و سیاست گذاران، رشد و توسعه اقتصادی به صورت همیشگی و 
ــتاب بیشتری از طریق افزایش در سرمایه گذاری در بخش سالمت  با ش
ــالمتی جامعه باشد، بایستی بر روی مدیریت منابع  و بهبود وضعیت س
ــالمت از طریق نظام بیمه ای تمرکز کنند. همان طور که در مطالعات  س
صورت گرفته در جهان نشان داده شده، دستاوردهای سالمت در بهبود 
ــالمت مانند کاهش انواع مرگ ومیر کودکان، نوزادان،  ــاخص های س ش
ــد زندگی در بدو  ــاالن و همچنین افزایش امی ــادران و حتی بزرگس م
تولد و یا در سن 60 سالگی، ناشی از عوامل متعددی از جمله افزایش 
ــواد افراد )به ویژه مادران(، افزایش سهم سالمت از  سطح آموزش و س
ــت. اما  ــایر عوامل اجتماعی و اقتصادی اس ــد ناخالص داخلی و س تولی
ــتاوردها در دنیا با افزایش چشمگیری در هزینه های بهداشتی  این دس
همراه است، به طوری که پیامدهای بار اصلی مالی رشد فزاینده مخارج 
ــکن سالمت، باعث شده که بیماران ناچار از پرداخت مستقیم از  کمرش

جیب بیشتر برای درمان شوند و این مسئله منجر به سقوط بسیاری از 
ــود ]24[. بنابراین  مردم )حدود 1/3میلیارد نفر( به زیر خط فقر می ش
می توان اذعان کرد که با توجه به نتایج این مطالعه، درصورتی که تأمین 
مالی نظام سالمت به گونه ای باشد تا سهم دولت و سازمان های بیمه ای 
ــود، نه تنها میزان توسعه یافتگی  ــهم مردم در نظر گرفته ش بیش از س
کشور رشد خواهد کرد، بلکه از میزان و رشد مخارج کمرشکن سالمت 

نیز پیشگیری خواهد شد.

نتیجه گیری
ــت های  ــج این مطالعه می توان نتیجه گرفت سیاس باتوجه به نتای
ــالمت کشور منجر  ــالمت، اعم از اجرای برنامه تحول س اخیر بخش س
ــهم مشارکت دولت در هزینه های سالمت شده، همچنین  به افزایش س
ــام ایرانیان فاقد  ــش بیمه همگانی و بیمه کردن تم ــت های پوش سیاس
ــالمت،  ــز اصالح تعرفه های س ــال های اخیر و نی ــه  در س ــش بیم پوش
ــاس یافته های این مطالعه، برای  ــت. بر اس نتیجه بخش و موثر بوده اس
ــد بیش از پیش و همیشگی شاخص توسعه انسانی ایران و افزایش  رش
جایگاه توسعه یافتگی کشور در سطح منطقه و بین المللی بایستی توجه 
ویژه به بخش بیمه سالمت کشور و پررنگ کردن جایگاه آن در الگوی 
تأمین مالی نظام سالمت از طریق بازبینی بسته های بیمه پایه سالمت 

و ارتقای کمی و کیفی بیمه های سالمت پایه و تکمیلی داشت.

تش�کر و قدردانی: نویسندگان بر خود الزم می دانند مراتب تشکر خود را از معاون 
ــالمت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور که ما را  )برنامه( محترم امور س

در انجام و ارتقای کیفی این مطالعه یاری دادند، اعالم کنند.
ــد(، الناز قناتی:  ــید کمال صادقی: طراح مطالعه )10درص س�هم نویس�ندگان: س
ــه جز بخش مقدمه(  ــل داده ها، نگارش مقاله )ب ــع آوری اطالعات، آنالیز و تحلی جم
ــد(، و مجید  ــی متون و تهیه مقدمه )20درص ــتم پور: بررس ــعید رس )60درصد(، س

مزیدآبادی فراهانی: کمک در جمع آوری و برآورد اطالعات هزینه ای )10درصد(.
تأییدیه اخالقی: این مقاله براساس اطالعات و داده های منتشر شده در گزارش های 
حساب های ملی سالمت توسط مركز آمار و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی 
ــاخص توسعه انسانی، از گزارش توسعه انسانی برنامه توسعه  و داده های مربوط به ش
ــور  ــازمان برنامه و بودجه کش ــالمت س ــل و اطالعات عملکردی امور س ــازمان مل س

استخراج شده است.
تعارض منافع: نویسندگان این منافع هیچ گونه تعارضی اعالم نکرده اند.

منابع مالی: موردی گزارش نشده است.
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