202

شماره  / 307بهار و تابستان 1396

سالمت؛ كااليي لوكس يا ضرور در ايران؟
ابوالقاسم گلخندان ـ دانشجوي دكتري اقتصاد بخش عمومي دانشگاه لرستان
چكيده

هدف اصلي اين مقاله بررسي اهميت و جايگاه درآمد در تعيين هزينههاي سالمت (در قياس با ديگر متغيرهاي
مؤثر) و تعيين لوكس يا ضرور بودن سالمت بعنوان يك كاالي مصرفي ،در ايران است .به اين منظور ،از دادههاي
ساالنه دوره زماني  1358-1392و رويكرد ميانگينگيري بيزي برآوردهاي كالسيك ) (BACEاستفاده شده است.
نتايج نشان ميدهد كه درآمد سرانه با احتمال  ،0/98قويترين تعيينكننده هزينههاي سالمت در ايران است .كشش
درآمدي سالمت نيز نزديك به  0/70برآورد شده كه نشاندهنده آن است كه سالمت در ايران يك كاالي ضرور
است .براين اساس ،پيشنهاد ميشود كه خدمات سالمت از راه بودجههاي عمومي و دولتي تأمين مالي شود و
دولت در خدمات سالمت دخالت كند.
درآمد

 13كشور  OECDاستفاده كرد و به اين نتيجه رسيد
كه سهم هزينههاي سالمت با افزايش درآمد بيشتر

يكي از چالشهاي اساسي در حوزه اقتصاد

ميشود .پس از آن ،مطالعات گستردهاي در راستاي

سالمت است .بررسي عوامل تعيينكننده هزينههاي

هدفهاي سالمت و كاربردهاي مالي و سياستي آن

سالمت ،شناسايي عوامل مؤثر بر هزينههاي بخش

اندازهگيري شدت و بزرگي اين اثرگذاري در راستاي

سالمت ،موضوعي است كه از دهه  1970مورد توجه

صورت گرفت كه نتايج اين مطالعات را ميتوان در دو

اين زمينه در سال  1977توسط نيوهاوس انجام گرفت.

دسته نخست شامل مطالعاتي ميشد كه نتايج

اقتصاددانان بوده است .يكي از نخستين بررسيها در

نيوهاوس ( )1977اين پرسش را مطرح ميكند كه چه
عواملي ،مقدار منابعي را تعيين ميكند كه يك كشور

در راه سالمت هزينه ميكند؟ وي ،از تحليل رگرسيون
مقطعي از هزينههاي سالمت روي درآمد سرانه در

بخش اصلي تقسيمبندي كرد:

حاصل از تخمين دادههاي آنها نشان ميدهد كه كشش
درآمدي هزينههاي سالمت در حوزه مورد بررسي

بزرگتر از يك بوده و بنابراين ،ماهيت اين هزينهها
از نوع هزينههاي لوكس است .در ادامة اين مطالعات
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نتيجه گرفته شد كه بخش خدمات سالمت نيز بايد

طرف تقاضا و فاكتورهاي طرف عرضه طبقهبندي

شده و تعادل در اين زمينه به نيروهاي بازار واگذار

مانند :درآمد ،نرخ بيكاري ،باسوادي ،شهرنشيني،

همچون ديگر كاالها و خدمات اقتصادي درنظر گرفته
شود .اما از سوي ديگر و در سالهاي اخير مطالعاتي

صورت گرفته كه با بهرهگيري از روابط آماري متفاوت،

بر كمتر از يك بودن كششهاي درآمدي اين هزينهها
تاكيد داشته و با ضرور دانستن اين هزينهها ،دخالت
بيش ازبيش دولت در تأمين مالي خدمات ارائه شده از

سوي اين حوزه در كشورهاي گوناگون را توصيه كرده

است (دي ماتئو.)2003 ،

ميشود كه فاكتورهاي طرف تقاضا شامل متغيرهايي
آلودگي هوا ،درصد افراد باالي  64سال و زير 15

سال و فاكتورهاي طرف عرضه شامل متغيرهايي
مانند :پزشك ،تخت ،دندانپزشك ،داروساز و داروخانه

ميشود (بالتاجي و مسكون.)2010 ،

با توجه به اين توضيحات ،هدف اصلي در اين

نوشتار ،بررسي اهميت و جايگاه درآمد در تعيين

هزينههاي سالمت (در سنجش با ديگر متغيرهاي

نخستين بار نيوهاوس در بررسيهاي خود به

مؤثر) و تعيين لوكس يا ضرور بودن سالمت بعنوان

و توسعهيافته در سنجش با ديگر كشورها اشاره

ايران است .به اين منظور از اطالعات آماري و دادههاي

ماهيت دوگانه خدمات سالمت در كشورهاي صنعتي
ميكند و بر آن است كه در جوامع توسعهيافته ،ماهيت

هزينههاي بهداشتي بيشتر براي فرار از بيماريهاي
اپيدميك 1و مرگوميرهاي عفوني و زودرس كه بيشتر

شهروندان در جوامع كمتر توسعهيافته با آن روبهرويند،

نبوده است ،بلكه در اين كشورها مردمان بيشتر براي

خدماتي از سالمت هزينه ميكنند كه در راستاي به
تعويق انداختن مرگومير ،بهدست آوردن آرامش بيشتر
در برابر تنش و اضطراب ،تشخيصهاي بهتر و دقيقتر
است كه اين نيز تا اندازهاي ميتواند كششهاي متفاوت

يك كاالي مصرفي ،در سايه نامطمئن بودن مدل در

سري زماني  24متغير مؤثر بر هزينههاي سالمت

براساس مباني نظري و مطالعات تجربي (شامل درآمد)
در دوره زماني  1358-1392و رويكرد ميانگينگيري

بيزي برآوردهاي كالسيك( 2به علت ويژگيهاي مناسب

براي درنظر گرفتن فرض مطمئن نبودن مدل) استفاده
شده است.

روش كار

با پيشرفتهاي اقتصادسنجي ،مسئله روشن نبودن

درآمدي را در كشورهاي گوناگون از ديدگاه توسعه

مدل درست در چارچوب روش بيزي قابل بررسي

برميخوريم كه در مورد مناطقي همسان در كشورهاي

الگوسازي به آزمون مدلهاي گوناگون پرداخته ميشود

از روشهاي گوناگون آماري انجام ميگيرد و گوياي

مؤثرترين متغيرهاي اثرگذار بر متغير وابسته مشخص

بررسيهاي تجربي (بهترتيب خارجي و داخلي) آمده

ميانگينگيري بيزي ) (BMAنام دارد كه در آن مقادير

در بررسي عوامل مؤثر بر هزينههاي بخش سالمت،

خاص محاسبه ميشود .وزنها به اندازه حمايت دادهها

هزينههاي سالمت مطرح شده است .برسرهم ،عوامل

پسين هر مدل اندازهگيري ميشوند .اصل اساسي در

اقتصادي باعث شود .با اين همه ،هنوز به بررسيهايي

است .در اين روش با بهكارگيري قوانين احتمال در

جهان (براي نمونه كشورهاي عضو  (OECDبا استفاده

و از ميان انبوهي از متغيرهاي توضيحي ،مهمترين و

كششهاي متفاوتي است .در جدول ( )1گزيدهاي از

ميشود .راهحل بيزي براي مسئله نبود اطمينان ،مدل

است.

موردنظر بيشتر از راه ميانگينگيري وزني مقادير مدلهاي

برخي از عوامل غيردرآمدي ديگر در توضيح نوسانهاي

از مدل موردنظر بستگي دارد كه توسط احتمالهاي

اثرگذار بر هزينههاي سالمت به دو دسته فاكتورهاي

اين روش آن است كه با مدلها و پارامترهاي مرتبط با
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آن ،بعنوان پديدههايي غيرقابل مشاهده رفتار و توزيع
آنها را بر مبناي دادهها و اطالعات قابل مشاهده برآورد

ميكند (دراپر.)1995 ،

در اين سالها اقتصادسنجي بيزي با گسترش

قوانين احتمال در الگوسازي توانسته تحولي بزرگ
در اقتصادسنجي پديد آورد .تغييرات ايجاد شده در

الگوسازي (نسبت به اقتصادسنجي متعارف) را ميتوان
در موارد زير خالصه كرد :الف .براي داشتن يك الگوي

خوب ،همواره دوگونه نبود اطمينان وجود دارد :نخست
در انتخاب متغير و دوم ،در انتخاب مدل (نوع ،تعداد
و تركيب متغيرها) .اقتصادسنجي بيزي گذشته از غلبه

بر نبود اطمينان در انتخاب متغيرهاي مؤثر ،توانسته
نبود اطمينان در انتخاب مدل را نيز از ميان بردارد.

ب .اقتصادسنجي بيزي «اطالعات پيشين» پژوهشگر را
وارد ميكند و در محاسبه ضرايب متغيرها ،نقش او را
در تصميمگيري در مورد اين محاسبه پررنگتر ميكند.
بسياري كسان برآنند كه اطالعات بهدست آمده از

دادهها به تنهايي براي بهدست آوردن تخميني مطمئن

از ضرايب كافي نيست .بههمين علت اقتصادسنجي

بيزي با وارد كردن اطالعات قبلي پژوهشگر ،نبود
اطمينان ناشي از انتخاب و شيوه اثرگذاري متغيرها را تا

اندازه زيادي كاهش داده است .از سوي ديگر ،داشتن
اطالعات بيشتر در مورد متغيرها نسبت به نداشتن آن
بهتر است و اين اطالعات باعث روشنتر شدن مدل
خواهد شد .البته درصورت عدم تمايل به استفاده از

اين اطالعات يا نداشتن چنين اطالعاتي ،امكان درنظر
گرفتن در تخمين ضرايب نيز در اقتصادسنجي بيزي

فراهم شده است .برسرهم ميتوان گفت كه امكان
استفاده از «اطالعات گذشته» در اقتصادسنجي بيزي

يك مزيت مهم نسبت به اقتصادسنجي متعارف بهشمار
ميآيد؛ پ .در اقتصادسنجي بيزي براي هر پديدهاي

كه از آن اطالع نداشته باشيم (مانند پارامترها و يا
حتي خود مدل بهينه و )...يك توزيع درنظر ميگيريم

و سپس با نمونهگيري فراوان بر مبناي الگوريتمهاي
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● برسرهم ،عوامل اثرگذار بر هزينههاي سالمت
به دو دسته فاكتورهاي طرف تقاضا و فاكتورهاي
طرف عرضه طبقهبندي ميشود كه فاكتورهاي
طرف تقاضا شامل متغيرهايي مانند :درآمد ،نرخ
بيكاري ،باسوادي ،شهرنشيني ،آلودگي هوا ،درصد
افراد باالي  64سال و زير  15سال و فاكتورهاي
طرف عرضه شامل متغيرهايي مانند :پزشك ،تخت،
دندانپزشك ،داروساز و داروخانه ميشود.
مناسب ،اقدام به برآورد آن عامل ميكنيم.

موارد باال و بسياري ديگر از مزيتهاي اقتصادسنجي

بيزي نسبت به اقتصادسنجي كالسيك باعث شده است
كه پژوهشگران بيش از پيش به اين رويكرد توجه كنند؛

ضمن اينكه استفاده از رايانه و برنامههاي نرمافزاري

پيشرفته محاسباتي نيز زمينه را براي بهكارگيري اين

روش در پژوهشهاي كاربردي بسياري هموار ساخته

است .مدل ميانگينگيري به لحاظ مفهومي بسيار ساده
است .اين روش اطالعات نمونهاي موجود در تابع
درستنمايي براي يك مدل خاص را با وزنهاي معيني
از مدل يا احتماالت پسين مدل ،تركيب و از اين راه

توزيع پارامترهاي ناشناخته را در ميان مدلها برآورد
ميكند .متدولوژي ميانگينگيري بيزي برآوردهاي

كالسيك ) (BACEدر اصل شكل گسترشيافته

BMA

است كه در آن برآوردهاي همه مدلها را كه در واقع

برگرفته از مفهوم بيز است ،با مجموعهاي از برآوردهاي
كالسيك به روش حداقل مربعات معمولي

)(OLS

تركيب ميكند كه با توجه به فروض پيشين متفاوت
حاصل ميشود .علت انتخاب نام  BACEاين است كه

در همان حال كه ميانگينگيري از مدلها بر پايه قاعده
بيزي صورت ميگيرد ،اين روش از اطالعات پيشين
استفاده ميكند و يك روش از خانواده اقتصادسنجي

كالسيك را مورد استفاده قرار ميدهد .برخالف روش
معمول  BMAكه نيازمند تعيين و تصريح توزيع پيشين

براي همة پارامترهاست ،روش  BACEتنها به توزيع
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پيشين پارامترهاي موردنظر در مدلهاي مورد استفاده

دوره زماني مورد بررسي  35ساله ()1358-1392

 Ќباشد ،نيازمند تعيين تنها توزيع پيشين همين اندازه

شامل  25متغير ( 24متغير مستقل و يك متغير وابسته)،

نياز دارد .به سخن ديگر ،اگر حجم انتخابي مدل پايه
از پارامترها هستيم .مزيت ديگر اين روش آن است كه
در رهيافت  BMAتفسير برآوردهاي حاصل ،بهصورت

مستقيم براي اقتصاددانان ممكن نيست زيرا ،وزنهاي

انتخاب شده براي مدلهاي گوناگون ،متناسب با لگاريتم
تابع درستنمايي است كه با درجه ْآزادي مرتبط است،

است .متغيرهاي بهكار گرفته شده در اين پژوهش
از گروههاي شاخصهاي عمومي سالمت ،شاخصهاي

اجتماعي اقتصادي سالمت ،شاخصهاي جمعي اجتماعي
اقتصادي سالمت ،شاخصهاي هزينه در بخش سالمت،
شاخصهاي منابع فيزيكي و انساني سالمت ،شاخصهاي

وضع سالمت و ...و به شرح جدول ( )2است .متغيرهاي

درحاليكه در روش  ،BACEبرآوردها تنها با روش

مطرح شده با توجه به مباني نظري ،مطالعات تجربي،

ساده است (سااليي مارتين و همكاران.)815:2004 ،

است .اطالعات مربوط به اين متغيرها از منابع آماري

 OLSبهصورت تكراري حاصل ميشود و تفسير آنها

ساختار اقتصاد ايران و در دسترس بودن ،انتخاب شده
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گوناگون از جمله بانك مركزي ،مركز آمار ايران و
شاخصهاي توسعه جهاني ) (WDIگرفته شده است.

در ضمن ،همه متغيرها بهصورت لگاريتمي درنظر

گرفته شده است زيرا استفاده از مقادير مطلق دادهها

بهعلت نوسانهاي موجود در طول دوره ،باعث ميشود
كه الگو نتواند همه نوسانها را پوشش دهد و از اينرو
استفاده از مقادير لگاريتمي دادهها ،دامنه اين نوسانها

را تا اندازه زيادي تعديل ميكند .نكته مهمتر آنكه با
لگاريتم گرفتن از متغيرها ،ضرايب تخميني مفهوم
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● درآمد سرانه با احتمال  ،0/98قويترين
تعيينكننده هزينههاي سالمت در ايران است.
كشش درآمدي سالمت نيز نزديك به  0/70برآورد
شده كه نشاندهنده آن است كه سالمت در ايران
يك كاالي ضرور است .براين اساس ،پيشنهاد
ميشود كه خدمات سالمت از راه بودجههاي
عمومي و دولتي تأمين مالي شود و دولت در
خدمات سالمت دخالت كند.

اقتصادي كشش پيدا ميكند ،به اين معنا كه مقدار اين

مدل نمونهبرداري كرد .به پيروي از سااليي مارتين و

ازاي يك درصد تغيير در متغير مستقل ،با فرض ثبات

انتظاري مدل است و در اين نوشتار مساوي شش در

با درنظر گرفتن اين متغيرها در كنار هم ،اين امكان

با توجه به كارهاي تجربي كه در گذشته صورت گرفته،

با هم سنجيد و سرانجام متغيرهايي را كه با حضور همه

انتظار ميرود سرانجام شش متغير بعنوان متغيرهاي

مؤثر است ،شناسايي كرد.

روشن است كه ممكن است سرانجام كمتر يا بيشتر از

ضرايب نشاندهندة اندازه تغيير در متغير وابسته ،به

همكاران ( )2004با تعيين يك فراپارامتر كه اندازه

ديگر متغيرهاست و مستقل از واحد اندازهگيري است.

نظر گرفته شده ،محاسبات انجام گرفته است .عدد شش

پديد ميآيد كه بتوان نتايج متفاوت كارهاي تجربي را

انتخاب شده است .اين عدد گوياي اين نكته است كه

متغيرهاي ديگر بر هزينههاي بخش سالمت در ايران

غيرشكننده توسط فرايند محاسبات معرفي شود .ولي،

نتايج تجربي

 6متغير غيرشكننده باشد .با اين فرض ،احتمال پيشين
ورود هر متغير بهدست ميآيد .با توجه به اينكه شمار

براي حصول نتيجه بايد محاسبات روي همة مدلها

متغيرهاي مستقل در اين پژوهش  24است ،بنابراين

مورد بررسي ،شمار مدلهاي موجود (براساس حضور

هر متغير كمابيش  0/25بهدست ميآيد .الگوريتم مورد

در فضاي مدل انجام گيرد .با توجه به شمار متغيرهاي
يا عدم حضور هر متغير) در فضاي مدل  224مدل

با تقسيم عدد شش به عدد  ،24احتمال پيشين ورود
نياز براي نمونهگيري از فضاي مدل ،در بستههاي

است كه بيش از  16ميليون مدل رگرسيوني است .به

نرمافزاري موجود يافت نميشود .از همينرو ،براي

توجه به فرض مطمئن نبودن مدل ،يعني دور از اعمال

شده ،از نرمافزار  Rبراي كدنويسي برنامه مورد نياز

سخن ديگر ،فضاي مدل شامل  224مدل است كه با
نظرسنجي در انتخاب مدل بايد همه مدلها بررسي و از

اطالعات همه مدلها براي حصول نتيجه استفاده شود.
حتي اگر با پردازندههاي مناسب بتوان هر مدل را در
يك دقيقه برآورد كرد ،به زماني بيش از  11600روز
نياز است .اين درحالي است كه اگر شمار متغيرها از

 24به  25افزايش يابد ،حجم محاسبات و زمان مورد

نياز دستكم دو برابر ميشود .بنابراين ،بايد از فضاي

نمونهگيري تصادفي و برآورد رگرسيونهاي نمونهگيري
استفاده شده است.

در ابتدا ،با بهدست آوردن نمونهاي شامل  10هزار

رگرسيون از فضاي مدل ،ضرايب و انحراف معيار

متغيرها محاسبه شده و احتمال پسين هر متغير از
مجموع احتمال پسين مدلهايي كه شامل متغير است،

بهدست آمده است .در ادامه نمون ه ديگري شامل 10
هزار رگرسيون از فضاي مدل نمونهگيري شده و با
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افزودن اين نمونه به نمونه نخست ،محاسبات براي

هر متغير ،در مرحله نخست بعنوان اطالعات دادهاي

پسين به دست آمده است .با ادامه اين روند و در

نخست ،بهعلت فرض مطمئن نبودن مدل ،از اطالعات

 20هزار رگرسيون انجام گرفته و ضرايب و احتماالت

نمونهاي كه شامل  25هزار رگرسيون بود ،همگرايي

براي آن متغير استفاده شد .گفتني است كه در مرحله
غير دادهاي و در مرحله دوم ،براي رسيدن سريعتر به

ميان ضرايب حاصل شد و با مشاهده همگرايي مرحله

همگرايي از اطالعات دادهاي استفاده شد .در مرحله

بدون تغيير بودن ضرايب پسين تا دو رقم است.

انتخاب شد و محاسبات ضرايب ،انحراف معيارها و

نخست به پايان رسيد .گفتني است كه معيار همگرايي

دوم نيز ابتدا يك نمونه شامل پنج هزار رگرسيون

براي هرچه زودتر رسيدن به پاسخ ،با پيروي از

احتماالت پسين انجام گرفت .سپس محاسبات روي

مرحله انجام گرفت ،بدينسان كه از احتمال پسين

نمونه آخر ،شامل  15هزار رگرسيون همگرايي ضرايب

سااليي مارتين و همكاران ( ،)2004محاسبات در دو

نمونهاي شامل  10هزار رگرسيون انجام گرفت و در
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پسين مشاهده شد .بهعلت همگرايي ضرايب بهدست

اين متغيرها است .با توجه به نتايج جدول ( )3روشن

نتايج نهايي ميانگين بيزي مدل پذيرفته شده است.

هزينههاي عمومي سالمت ،بار تكفل ،سرانه پزشك و

آمده ،نتايج نمونه آخر شامل  15هزار رگرسيون بعنوان

است كه متغيرهاي درآمد سرانه ،نرخ شهرنشيني ،سرانه

احتمال پسين ورودي متغير عبارت است از

نرخ بيكاري در حضور همه متغيرها احتمال پسين ورود

نظر را دربرميگيرد .بنابراين ،ميتوان احتمال پسين

افزايش گمانه ما براي حضور اين شش متغير در مدل،

مجموع احتمالهاي پسين همه مدلهايي كه متغير مورد
ورود متغير را معياري از ميانگين وزني خوبي برازش
براي مدلهايي دانست كه شامل آن متغير ميشود.
بنابراين ،متغيرهايي كه داراي احتمال پسين ورود
بااليي است ،نقش زيادي در خوبي برازش مدل دارد.
(سااليي مارتين و همكاران .)2004 ،از همينرو ،در

بيشتري نسبت به احتمال پيشين خود يافته و بهعلت
اثر اين متغيرها روي سرانه هزينههاي بخش سالمت
قابل بررسي است و بهعبارت ديگر اين متغيرها با معني
است .در ميان شش متغير بهدست آمده ،همه متغيرها،
جز نرخ بيكاري اثر مثبت بر سرانه هزينههاي بخش
سالمت دارد .اثر بقيه متغيرها كه از نظر ترتيب احتمال

ادامه نتايج نمونه آخر ،به ترتيب نزولي احتمال پسين

پسين در رتبههاي  7تا  24قرار دارد ،به علت كمتر

اول ،متغيرهايي است كه احتمال پسين باالتري نسبت

پيشينشان ،بر سرانه هزينههاي بخش سالمت بيمعني

متغيرها مرتب شده است .در جدول ( ،)3شش متغير

به احتمال ورود پيشين (كه مقدار آن  0/27است) دارد؛
يعني مشاهده دادهها باعث باالتر رفتن احتمال پسين

ورود آنها نسبت به احتمال پيشين ورود آنها شده
است .در مورد ضرايب پسين ،ميتوان گفت كه اين

ضرايب مشخص ميكند كه بهگونه ميانگين ،اثر متغير

مورد بررسي بر متغير وابسته چه اندازه است .ضرايب

پسين متغيرهايي كه احتمال پسين باالتري از احتمال
پيشين دارد و بهعبارتي غيرشكننده است ،با معنا و قابل

اتكا است .بهترتيب در ستونهاي چهارم و پنجم جدول

( ،)3ضرايب پسين و انحراف معيارهاي پسين متغيرها
آمده است و در ستون آخر نسبتي از رگرسيونها ،كه

قدر مطلق آماره  tبراي متغير موردنظر بزرگتر از دو
هست يا بهعبارتي ،ضريب موردنظر در سطح 95درصد
معنيدار است ،بيان شده است.

شدن احتمال پسين ورود هر متغير نسبت به احتمال

است؛ يعني متغيرهاي رديف  7تا  24با حضور بقيه

متغيرها اثر خود را بر سرانه هزينههاي بخش سالمت
از دست داده است.

همچنين ،برپاية نتايج جدول ( ،)3متغير درآمد

سرانه ،با احتمال كمابيش  0/98نيرومندترين تعيينكننده

سرانه هزينههاي بخش سالمت در ايران است .ضريب
پسين اين متغير كه بهمعناي كشش درآمدي سالمت

است ،نزديك به  0/70برآورد شده كه نشان ميدهد

سالمت در ايران يك كاالي ضرور است.
بهرة سخن

تعيين كشش درآمدي سالمت و تعيين لوكس يا

ضرور بودن سالمت ،بعنوان يك كاال ،از مسائل مهم
سياستگذاران و برنامهريزان در بخش سالمت است .در

از آنرو كه در كنار بقيه متغيرها ،انتظار ما در

اين راستا ،در اين پژوهش به بررسي كشش درآمدي

يافته است ،اين متغيرها نيرومند يا غيرشكننده ناميده

مدل ،در دوره زماني  1358-1392و با استفاده از

مورد ورود شش متغير نخست به رگرسيون افزايش

ميشود .ديگر متغيرها را كه داراي احتمال ورود پسيني
كمتر از احتمال پيشين درنظر گرفته شده است ،شكننده

مينامند .شكننده بودن حاكي از حمايت كم دادهها از

سالمت در ايران ،با درنظر گرفتن فرض مطمئن نبودن

رويكرد ميانگينگيري بيزي برآوردهاي كالسيك
) (BACEپرداختهايم .به اين منظور ،با پيروي از سااليي

مارتين و همكاران ( )2004به نمونهگيري از مدل
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پرداخته شده و با محاسبات روي  40000رگرسيون،
در دو مرحله نتايج پژوهش بهدست آمده است .با

محاسبات و بررسي اثر  24عامل بر سرانه هزينههاي
بخش سالمت در ايران ،روشن شد كه درآمد سرانه با
احتمال پسين كمابيش  0/98مهمترين متغير مؤثر بر

سرانه هزينههاي بخش سالمت در ايران بوده است.
در بسياري از بررسيهاي تجربي نيز ،مانند بررسيهاي

نيوهاوس ( )1977و مگازينو و مل ( ،)2012درآمد

سرانه مهمترين متغير مؤثر بر هزينههاي بخش سالمت

معرفي شده است .ضريب اين متغير در اين نوشتار
حدود  0/70محاسبه شده است كه نشان ميدهد يك
درصد افزايش در درآمد سرانه ،سرانه هزينههاي بخش
سالمت در ايران را نزديك به  0/70درصد (كمتر از

يك درصد) افزايش ميدهد .اين نتيجه گوياي آن است

كه سالمت در ايران يك كاالي ضرور بهشمار ميآيد.

نتيجه بهدست آمده مبني بر اينكه سالمت يك كاالي
ضرور است ،با نتايج مطالعات كه و همكاران (،)2011

بيلگل و تران ( )2012و رضايي و همكاران ()1394

همسو است .براين اساس ،پيشنهاد ميشود كه خدمات
سالمت از راه بودجههاي عمومي و دولتي تأمين مالي

و دخالت دولت در زمينه خدمات سالمت ،بايسته

شمرده شود.
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