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Since the last couple of decades ago, Iran has faced swift population changes, such as
reduced fertility, increased life expectancy, and larger number of senior citizens. One
of the most significant challenges of population aging is the increase in health costs
for providing healthcare services. Considering the general policies of population in
Iran to increase the dynamic atmosphere of fertility, this study aims to investigate
the effect of population aging on the proportion of health costs in gross domestic
production, using data from the national statistics of Iran and the world bank from
1981 to 2019. First, a model for analyzing the health costs in the GDP was provided.
Then, its ratio was analyzed using auto-regression. Also, to investigate the balance
speed of short term to the long term model, the error correction model was employed.
The findings indicated that the increased population aging led to increases healthcare costs in the long term in that, 1% increase in the aging index resulted in 0.37%
increase in the healthcare costs. Moreover, in the long term, the increase of annual
GDP variables, price index in the healthcare, and urbanization had a significantly
positive impact on the healthcare costs with respect to the GDP. The error correction
rate was 46%.
JEL Classification: J11, I15, H51, C54.
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طــی چنــد دهــۀ گذشــته ،ایــران بــا تغییــرات جمعیتــی ســریع ،ازجملــه کاهــش شــدید نــرخ
زادوولــد و افزایــش امیــد بــه زندگــی ،مواجــه بــوده و ایــن امــر موجــب افزایــش درصــد
ســالمندان شــده اســت .یکــی از چالشهــای مهــم ســالمندی جمعیــت افزایــش هزینههــای
ســامت جوامــع بهدلیــل نیــاز زیــاد ســالمندان بــه انــواع خدمــات بهداشــتی و درمانــی اســت.
ایـــن پژوهش بـــا توجـه بـــه سیاسـتهای کلـی جمعیتـی نظـــام مقـدس جمهـوری اسـالمی
درخصــــوص ارتقــای پویایــی ،بالندگــی و جوانــی جمعیــت بــا افزایــش نــرخ بــاروری بــه بیش
از ســطح جانشــینی ،بهدنبــال بررســی تأثیــر ســالمندی جمعیــت بــر ســهم هزینههــای
ســامت در تولیــد ناخالــص داخلــی اســت و بــا اســتفاده از دادههــای مرکــز آمــار ایــران و
دادههــای بانــک جهانــی ،بــرای دورۀ زمانــی  1360تــا  ،1398انجــام شــده اســت .ابتــدا
الگویــی بــرای ســهم هزینههــای ســامت در تولیــد ناخالــص داخلــی ارائــه شــد؛ ســپس
ضرایــب آن بــا اســتفاده از الگــوی خودرگرســیون بــا وقفههــای گســترده بــرآورد شــد.
همچنیــن بهمنظــور بررســی ســرعت تعدیــل مــدل کوتاهمــدت بــه مــدل بلندمــدت ،الگــوی
تصحیــح خطــا بــرآورد گردیــد .نتایــج نشــان داد افزایــش جمعیــت ســالمند در بلندمــدت بــه
ی کــه  1درصــد افزایــش در شــاخص
افزایــش هزینههــای ســامت میانجامــد؛ بهطــور 
ســالمندی بــه  0/37درصــد افزایــش در هزینههــای ســامت منجــر میشــود .همچنیــن در
بلندمــدت ،رشــد متغیرهــای تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه ،شــاخص قیمــت در بخــش
بهداشــت و درمــان و شهرنشــینی اثــر مثبــت و معنــادار بــر ســهم هزینههــای ســامت در
تولید ناخالص داخلی دارد .ضریب تصحیح خطا نیز  46درصد بهدست آمد.
طبقهبندی .J11 ،I15 ،H51 ،C54 :JEL
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 .1مقدمه

فراینــد توســعۀ اقتصــادی بههمــراه پیشــرفتهایی کــه در حــوزۀ ســامت ایجــاد شــد ،بــه بهبــود
اســتانداردهای زندگــی انجامیــد کــه حاصــل آن افزایــش طــول عمــر و افزایــش امیــد بــه زندگــی
افــراد در مناطــق مختلــف جهــان بــوده اســت .در کنــار افزایــش امیــد بــه زندگــی ،نــرخ بــاروری
زنــان نیــز هــر ســال در کشــورهای مختلــف کاســته شــده اســت .ایــن دو موضــوع درنهایــت رشــد
افــراد ُمســن در جامعــه را بهدنبــال داشــته اســت .افزایــش جمعیــت ســالمندان یکــی از مهمتریــن
معضــات کشــورهای توســعهیافته در دهههــای اخیــر بــوده و پایــداری رشــد و توســعۀ اقتصــادی در
ایــن کشــورها را بــا نگرانیهــای جــدی روب ـهرو کــرده اســت (باســخا ،یــاوری ،صادقــی و ناصــری،
 .)1394پیشبینیهــای جمعیتــی نشــان میدهــد کشــورهای درحــال توســعه هــم در مســیر
ســالمندی جمعیــت قــرار دارنــد و در ســالهای آینــده بــا مشــکالت مربــوط بــه ایــن پدیــده مواجــه
میشــوند (میرزایــی ،دارابــی و باباپــور.)1396 ،
براســاس آمارهــای منتشرشــده از ســوی ســازمانهای بینالمللــی و همچنیــن سرشــماریهای
مرکــز آمــار ایــران ،ســاختار ســنی جمعیــت ایــران بهســوی ســالخوردگی پیــش م ـیرود و ايــران از
كشـــورهاي درحـــال توســـعهاي اســت كه بهشــدت با مســـئلۀ پيـــري دسـتبـهگريبـــان اســت .ایران،
پــس از امــارات و بحریــن ،ســومین کشــور دنیــا از نظــر ســرعت رشــد جمعیــت ســالمند اســت (باســخا
و دیگــران.)1394 ،
در هــر برنامهریــزی اقتصــادی و اجتماعــی ،ناگزیــر بایــد جمعیــت و تغییــرات آن لحــاظ گــردد.
در ســالهای اخیــر ،بحرانهــای خرنــدهای همچــون کاهــش نــرخ رشــد جمعیــت ،زیــاد شــدن ســن
ازدواج ،بحــران کاهــش نیــروی انســانی و ســونامی ســالمندی درحــال افزایــش اســت (تاجبخــش و
نصیــری .)1400 ،افــت شــاخصهای جمعیتــی بســیار نگرانکننــده اســت و هشــداری جــدی بــرای
ســالهای آینــده محســوب میشــود .در ایــن راســتا و بــرای مقابلــه بــا چالشهــای جمعیتــی،
سیاســتهای کلــی جمعیــت در اردیبهشــت  ،1393بهعنــوان یکــی از مهمتریــن سیاســتهای
کلــی نظــام ،از ســوی رهبــر انقــاب ابــاغ شــد .در ایــن سیاسـتهای کلــی ،از یــک ســو بــر پویایــی،
بالندگــی و جوانــی جمعیــت و از ســوی دیگــر بــر جبــران کاهــش نــرخ رشــد جمعیــت و نــرخ بــاروری
سـ�الهای گذشـ�ته تأکیـ�د شـ�ده اسـ�ت (شقاقیشــهری و کریــم.)1400 ،
یکــی از بخشهایــی کــه بیشــترین اثرپذیــری را از ســاختار جمعیتــی جوامــع دارد ،اقتصــاد اســت.
ســاختار جمعیتــی بــر ســرمایهگذاری ،پسانــداز ،مصــرف و درنهایــت رشــد اقتصــادی اثــر میگــذارد؛
زیــرا ســالمندی جمعیــت موجــب کاهــش جمعیــت فعــال میشــود و بهتبــع آن ،عرضــۀ نیــروی کار
را کاهــش میدهــد و کاهــش در عرضــۀ نیــرویکار هــم بــر رشــد اقتصــادی و رفــاه کشــور تأثیرگــذار
اســت (میــری ،مــداح و راغفــر .)1398 ،یکــی دیگــر از چالشهــای مهــم ســالمندی جمعیــت افزایــش
هزینههــای ســامت جوامــع بهدلیــل نیــاز فــراوان ســالمندان بــه انــواع خدمــات بهداشــتی و درمانــی
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اســت .ماهیــت دوران ســالمندی مقتضــی وجــود نیازهــای ویــژهای اســت کــه بــا توجــه بــه کاهــش
توانمندیهــای فیزیکــی بــدن ،خدمــات بهداشــتی و درمانــی یکــی از اساسـیترین نیازهــای ایــن گــروه
از جامعــه بهشــمار م ـیرود .ایــن مهــم باعــث شــده اســت ســالمندان بــه مشــتریان اساســی خدمــات
درمانــی و مراقبتــی تبدیــل شــوند .از طرفــی بیشــتر نیازهــای درمانــی ســالمندان خدماتــی هزینهبــر
اســت .بســتریهای طوالنیمــدت ،خدمــات بازتوانــی دورهای ،کاهــش ســطح هشــیاری و بهدنبــال آن
ناتوانــی در خودمراقبتــی در میــان ســالمندان عواملــی اســت کــه ماهیتـاً خدمــات مــورد نیــاز ســالمندان
را پرهزینــه کــرده اســت (یحیــوی دیــزج ،تاجــور ،محمــدزاده و ماریاوریــاد .)1398 ،بــا توجــه بــه اهمیت
موضــوع ،در ايــن مطالعــه بــه بررســي تأثيــر افزايــش جمعيــت ســالمند بــر ســهم هزینههــای ســامت در
تولیــد ناخالــص داخلــی ایــران ،طــی دورۀ زمانــی  1360تــا  ،1398پرداختــه شــده اســت.

 .2پیشینۀ تحقیق

باســخا و دیگــران ( )1394در مطالعــۀ خــود بــا عنــوان پیــری جمعیــت و تهدیــد بیمــاری هزین ـهای
بامــول در بخــش ســامت ایــران ،بهمنظــور بررســی عوامــل مؤثــر بــر رشــد ســهم هزینههــای ســامت
در اقتصــاد ،از مــدل رشــد نامتــوازن بامــول اســتفاده کردنــد .نتایــج پژوهــش نشــان داد افزایــش
جمعیــت ســالمند در کل جمعیــت ،افزایــش درآمــد ســرانه و رشــد قیمتهــا در بخــش بهداشــت و
درمــان نقــش مثبــت و معنــاداری در افزایــش روزافــزون ســهم هزینههــای بخــش ســامت در تولیــد
ناخالــص داخلــی داشــته اســت.
رضایــی ( )1394در بررســی اثــرات تغییــرات جمعیتــی بــر مخــارج اجتماعــی دولــت و مخــارج
ســیکل زندگــی در اقتصــاد ایــران ،دریافــت کــه مخــارج ســامت در ایــران بــا افزایــش ســاختار ســنی
جمعیــت در طــول زمــان و در بیــن طبقــات ســنی ،رونــد صعــودي معنــاداري دارد .همچنین با اســتفاده
از مــدل مبتنــی بــر متغیرهــاي جمعیتــی ،اجــزاي مختلــف ســیکل زندگــی بخــش خصوصــی نشــان داد
اجــزاي مخــارج مصرفــی خانوارهــا نخســت براســاس طبقــات ســنی ،الگــوي خــاص کوهانیشــکل بــه
خــود میگیــرد و ســپس بــا افزایــش ســن گروههــا ،برخــی اجــزاي مخــارج ،ماننــد مخــارج ســامت
و مراقبتهــاي بلندمــدت ،بهلحــاظ میانگیــن رونــد صعــودي مییابــد.
عبداهللمیالنــی ،محمــدی و توســلی ( )1396در پژوهشــی ،بــه بررســی و شناســایی عوامــل مؤثــر بــر
مخــارج ســامت در کشــورهاي مختلــف جهــان پرداختنــد و بدیــن منظــور از روش دادههــای تابلویــی
بــرای  148کشــور طــی دورۀ زمانــی  1995تــا  2013م اســتفاده کردنــد .طبــق نتایــج پژوهــش ،اثــر
متغیــر ســالخوردگی جمعیــت در گــروه کشــورهاي بــا درآمــد متوســط و بــاال کــه بیشــترین رشــد
جمعیــت ســالمند را طــی ســالهای اخیــر داشــتهاند ،مثبــت و معنــادار بــوده و در گــروه کشــورهاي
بــا درآمــد بــاال بیشــترین اثــر را داشــته اســت .درآمــد هــم یکــی دیگــر از عوامــل مؤثــر بــر مخــارج
ســامت اســت کــه همــراه بــا امیــد بــه زندگــی و ســهم جمعیــت زیــر چهــارده ســال ،در همــۀ
گروههــای درآمــدي معنــادار بــوده اســت .کشــش درآمــدي نیــز در تمــام گروههــا کوچکتــر از یــک
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بــود کــه نشــان میدهــد خدمــات ســامت در تمــام کشــورها کاالیــی ضــروري محســوب میشــود.
میرزایــی و دیگــران ( )1396در بررســی هزینههــای بهداشــت و درمــان در چرخــۀ زندگــی
خانوارهــای شــهری ایرانــی بــا تأکیــد بــر دوران ســالمندی طــی ســالهای  1375تــا  ،1391اظهــار
کردنــد کــه تقاضــای خدمــات ســامت از  25تــا  50ســالگی بهصــورت نســبتاً مالیمــی افزایــش
مییابــد ،پــس از آن شــیب تنــدی میگیــرد و در ســالهای پایانــی عمــر بــه حداکثــر میرســد .از
دیگــر نتایــج تحقیــق ایــن اســت کــه افــراد در طــول چرخــۀ زندگــی همــواره درصــدی از هزینــۀ کل
خــود را بــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی اختصــاص میدهنــد؛ امــا ایــن هزینــه در ســنین مختلــف
متفــاوت اســت؛ بهصورتــی کــه بــا افزایــش ســن و بهویــژه در دوران ســالمندی ،تقاضــا در بخــش
هزینههــای بهداشــت و درمــان افزایــش زیــادی خواهــد یافــت.
ســاوجیپور ،عصــاری آرانــی ،عاقلــی و حسـنزاده ( )1396در پژوهشــی بــا عنــوان بررســی عوامــل
مؤثــر بــر مخــارج ســامت خانوارهــاي شــهري ،بــه مدلســازی مخــارج ســامت بــا اســتفاده از دادههای
طــرح هزینــه و درآمــد خانوارهــای شــهری و روســتایی پرداختنــد .نتایــج نشــان داد افزایــش درآمــد،
تحصیــات ،نســبت زنــان ،توســعهیافتگی محــل ســکونت از نظــر ســامت و تعــداد ســالمندان موجــب
افزایــش مخــارج ســامت خانــوار میشــود .بهرهمنــدي از پوشــش بیم ـهاي و مصــرف دخانیــات نیــز
باعــث میشــود خانــوار مبالــغ بیشــتری را در بخــش ســامت هزینــه کنــد.
یحیــوی دیــزج و دیگــران ( )1398در مطالعــهای ،بــه بررســی تأثیــر ســن سرپرســت خانــوار و
تعــداد ســالمند در خانــوار بــر هزینههــای درمانــی و کل هزینههــای ســامت خانوارهــای شــهررددی
و روســتایی ایــران پرداختنــد .یافتههــا نشــانگر وجــود رابطــۀ معنــادار میــان وجــود فــرد ســالمند در
خانــوار و افزایــش کل هزینههــای ســامت و هزینههــای درمانــی خانــوار بــا کنتــرل تأثیــر ســایر
متغیرهــای مؤثــر اســت .بهلحــاظ ســن ســالمند ،خانوارهــای دارای ســالمند  75تــا  79ســاله و بیشــتر
متحمــل بیشــترین هزینههــای ســامت بودهانــد و آنهایــی کــه دارای ســالمند 80ســاله و بیشــتر
بودنــد ،کمتریــن افزایــش هزینــه را داشــتهاند .یافتههــای پژوهــش حاکــی از ایــن اســت کــه درآمــد
خانــوار ،داشــتن فــرد ســیگاری ،جمعیــت خانــوار ،زندگــی در شــهر ،تحصیــات سرپرســت خانــوار
و ســطح توســعهیافتگی اســتان محــل ســکونت از نظــر بهداشــتی ،رابطــۀ مثبــت و معنــاداری بــا
هزینههــای ســامت و درمانــی خانوارهــا داشــته اســت؛ امــا داشــتن بیمــۀ ســامت خانــوار رابطــۀ
معنــاداری بــا مخــارج درمانــی خانــوار نشــان نــداد.
شــجاعی ،محســنی زنــوزی و محمــدزاده ( )1398تأثیــر ســالمندی جمعیــت بــر مخــارج ســامت
طــی دورۀ زمانــی  1352تــا  1395را بــا اســتفاده از روش بیزیــن ـ ور 1بررســی کردنــد .یافتههــای
پژوهــش نشــان داد بــا  1درصــد افزایــش در جمعیــت ســالمند ،هزینههــای بخــش ســامت بیــش از
1. Bayesian-VAR
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 2درصــد افزایــش مییابــد؛ همچنیــن رشــد شهرنشــینی و افزایــش درآمــد ســرانه موجــب افزایــش
هزینههــای بخــش ســامت میشــود.
دهقانــی ،دشــتبان فاروجــی ،خوشــنودی و علینــژاد ( )1399در مطالعــهای ،بــه بررســی تأثیــر
ســالخوردگی جمعیــت بــر نظــام بازنشســتگی ایــران بــا اســتفاده از الگــوی تعــادل عمومــی نسـلهای
همپوشــان پرداختنــد و دریافتنــد کــه بــا کاهــش رشــد جمعیــت و افزایــش نســبت ســالمندی
جمعیــت ،میــزان تولیــد ناخالــص داخلــی در ســالهای آتــی بهشــدت کاهــش مییابــد و درصــورت
عــدم اصالحــات ســاختاری ،نظــام بازنشســتگی بــا کســری مــداوم و فزاینــدهای مواجــه میشــود کــه
خــود هزینههــای اجتماعــی دولــت را زیــاد میکنــد.
درک و چــن )2004( 2در مقالــۀ خــود ،بــه بررســی اثــر تغییــر ســاختار ســنی جمعیــت بــر کســري
بودجــۀ دولــت در کشــورهاي درحــال توســعه و توســعهيافته بــا اســتفاده از روش رگرســیونی پانــل،
طــی دورۀ زمانــی  1975تــا  1992م پرداختنــد .براســاس نتايــج ،بــا افزايــش ســهم افــراد پیــر و جــوان از
جمعیــت ،کســري بودجــه افزايــش میيابــد؛ بــه ايــن صــورت کــه افزايــش ســهم افــراد پیــر از جمعیــت
ســبب افزايــش هزينههــاي ســامت و بهداشــتی دولــت و افزايــش ســهم جمعیــت جــوان از کل جمعیــت
موجــب افزايــش هزينههــاي عمومــی دولــت ازجملــه هزينههــاي آمــوزش و پــرورش میشــود.
هافمــن ،کمپکــز و ســیتز )2008( 3پیامدهــاي تغییــرات جمعیتــی را در درآمدهــا و مخــارج دولــت
فــدرال آلمــان بررســی کردنــد .نتایــج مطالعــات آنهــا نشــان داد تغییــرات جمعیتــی بیتعادلیهــاي
عمــودي معن ـاداري را در میــان الیههــاي مختلــف بودجــۀ دولــت ایجــاد میکنــد.
اوئربــاخ )2012( 4در مطالعـهای تأثیــر ســالمندی جمعیــت بــر بخــش مالــی دولــت ژاپــن را بررســی
کــرد .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد افزایــش جمعیــت ســالمند در کل جمعیــت موجــب افزایــش
هزینههــای ســامت و اجتماعــی دولــت میشــود و بنابرایــن دولــت میتوانــد بــا پیشبینیهــاي
خــود از آينــدۀ تغییــرات ســنی جمعیــت ،پساندازهايــی را بــراي مواجهــه بــا پیامدهــای منفــی
ســالمندی انجــام دهــد؛ بهعبارتــی در برنامههــاي رفــاه اجتماعــی خــود ،منافعــی را کــه در آينــده
قــرار اســت بــه افــراد شــاغل در زمــان کنونــی تخصیــص دهــد ،از همــان مالیاتهــاي کنونــی آنهــا
تأمیــن و برنامهريــزي کنــد.
کلوگــه )2013( 5در بررســی تأثیــر پیــر شــدن جمعیــت بــر سیســتم مالــی دولــت آلمــان نشــان داد
بــا افزايــش تعــداد افــراد پیــر جامعــه ،مخــارج بودجــۀ دولــت و تأمیــن اجتماعــی افزايــش میيابــد.
2. Derek & Chen
3. Hofmann, Kempkes & Seitz
4. Auerbach
5. Kluge
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هوســویا )2014( 6در مطالعــهای بــه بررســی عوامــل مؤثــر بــر مخــارج ســامت بــا تأکیــد بــر
ســالخوردگی جمعیــت در  25کشــور عضــو  OECDطــی دورۀ زمانــی  1997تــا  2006م پرداخــت.
براســاس یافتههــای پژوهــش ،بــا افزایــش جمعیــت 65ســاله و باالتــر در کل جمعیــت ،هزینههــای
ســامت بهطــور فزاینــدهای افزایــش مییابــد.
وارمــورا و الرینــوا )2015( 7عوامــل جمعیتــی و کالن مؤثــر بــر مخــارج بهداشــتی و ســامت
خانوارهــای شــهری در کشــورهای  OECDطــی دورۀ زمانــی  1990تــا  2011م را بررســی کردنــد و
دریافتنــد کــه ســن ،درآمــد ،تعــداد اعضــای خانــوار ،هزینههــای مســکن ،مخــارج آموزشــی و نــرخ
تــورم از مهمتریــن دالیــل افزایــش هزینههــای ســامت خانوارهــا و کل جامعــه بــودهاســت.
لوپوریــت و مــارو )2017( 8در مطالعــۀ خــود ،تأثیــر ســالمندی جمعیــت بــر هزینههــای بخــش
ســامت ایتالیــا را بــا اســتفاده از روش بیزیــن ـ ور ،طــی دورۀ زمانــی  1990تــا  2013م مــورد بررســی
قــرار دادنــد .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد هزینههــای بهداشــتی در ایــن کشــور بــا افزایــش امیــد
بــه زندگــی ،افزایــش تعــداد ســالمندان و افزایــش تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه افزایــش مییابــد و
در ایــن میــان ،رشــد جمعیــت ســالمند اثرگذارتریــن عامــل بــر هزینههــای ســامت اســت.
لوپوریــت و چــو )2020( 9در پژوهشــی ،اثــرات پیــری جمعیــت و افزایــش امیــد بــه زندگــی را بــر
هزینههــای بهداشــتی و رشــد اقتصــادی در کشــورهای چیــن و آمریــکا بــا اســتفاده از رویکــرد بیزیــن
ـ ور مــورد بررســی قــرار دادنــد .طبــق نتایــج ایــن پژوهــش ،افزایــش نســبت جمعیــت 65ســاله و باالتــر
از آن بهدلیــل تقاضــای بیشــتر بــرای خدمــات پزشــکی و مراقبتهــای بلندمــدت درمانــی بــه چالشــی
فزاینــده بــرای پایــداری مالــی در چیــن تبدیــل شــده اســت .از دیگــر یافتههــای پژوهــش ایــن اســت
کــه بــرای بهبــود کیفیــت زندگــی جمعیــت ســالخورده ،بــه سیاســتی جامــع کــه عوامــل اقتصــادی،
اجتماعــی و بهداشــتی را دربــر گیــرد ،نیــاز اســت.
جیــا 10و دیگــران ( )2021در مطالعــۀ خــود ،بــه بررســی دالیــل رشــد فزاینــدۀ مخــارج ســامت
در چیــن پرداختنــد؛ زیــرا در ســالهای اخیــر رشــد مخــارج ســامت باالتــر از رشــد اقتصــادی ایــن
کشــور بــوده و موجــب افزایــش فشــار بــر بودجــۀ دولتــی و بخــش خصوصــی شــده اســت .نتایــج ایــن
مطالعــه نشــان داد بهبــود شــرایط اقتصــادی و افزایــش جمعیــت ســالمند در کشــور چیــن مهمتریــن
دالیــل افزایــش تقاضــای خدمــات بهداشــتی بــوده کــه خــود ،افزایــش هزینههــای بهداشــت و درمــان
را درپــی داشــته اســت.
6. Hosoya
7. Varlamova & Larionova
8. Lopreite & Mauro
9. Lopreite & Zhu
10. Jia
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بــورش ـ هیــگا و ولنزوییــا )2021( 11در مقالـهای ،بــه بررســی و مقایســۀ تأثیــر ســالمندی جمعیــت
بــر هزینههــای مراقبتهــای بهداشــتی بهصــورت ســهمی از تولیــد ناخالــص داخلــی طــی دورۀ
زمانــی  1995تــا  2013م ،در  22کشــور آمریــکای التیــن پرداختنــد .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد
بــا افزایــش جمعیــت ســالمند ،هزینــۀ مراقبتهــای بهداشــتی در کشــورهایی کــه ســطح تحصیــات
پایینتــری دارنــد ،بیــش از کشــورهایی اســت کــه ســطح تحصیــات باالتــری دارنــد.

 .3چارچوب نظری

افزایــش امیــد بــه زندگــی ،کاهــش نــرخ زادوولــد و بهبــود مراقبتهــای بهداشــتی ،پدیــدۀ ســالمندی
را در جوامــع بهوجــود آورده اســت ( .)Kinsella & Phillips, 2005ســالمندی فراینــدی اســت کــه
در آن نسـ�بت افـ�راد پیـ�ر در جمعیـ�ت افزایـ�ش و نسـ�بت افـ�راد جـ�وان کاهـ�ش مییابـ�د (World
 .)Health Organization, 2011هرچنــد تغییــرات نــرخ مرگومیــر و بــاروری مهمتریــن عوامــل مؤثــر
بــر ســالمندی شــمرده میشــود ،نقــش بــاروری پررنگتــر اســت و میتــوان گفــت عامــل اصلــی
تغییــرات ســاختار ســنی و ســالمندی جمعیــت کاهــش بــاروری اســت .درواقــع هنگامــی کــه در همــۀ
ســنین ،مرگومیــر کاهــش مییابــد ،تأثیــر زیــادی بــر ترکیــب ســنی نــدارد؛ امــا کاهــش مــرگ در
ســالهای پایانــی زندگــی اثــر چشــمگیری بــر ســالمندی جمعیــت برجــای میگــذارد .ســا ِزکار ایــن
ی ـ اجتماعــی و بهبــود شــرایط بهداشــتی،
فراینــد بــه ایــن صــورت اســت کــه بــا توســعۀ اقتصــاد 
مرگومیرکاهــش و امیــد بــه زندگــی افزایــش مییابــد؛ بنابرایــن تعــداد بیشــتری از افــراد بــه
ســنین باالتــر میرســند .زمانــی کــه ایــن فراینــد بــا کاهــش بــاروری همــراه باشــد ،ســاختار ســنی
دگرگــون میشــود؛ بــه ایــن صــورت کــه بــا پاییــنآمــدن بــاروری ،ســهم افــراد جــوان در جمعیــت
کــم میشــود و بــا گذشــت زمــان ،وزن جمعیــت از گروههــای ســنی جــوان بــه گروههــای ســنی
باالتــر منتقــل میشــود و نســبت افــراد ســالخورده بــه کل جمعیــت افزایــش مییابــد .درواقــع
میتـ�وان گفـ�ت سـ�المندی جمعیـ�ت محصـ�ول گـ�ذار جمعیـ�ت اسـ�ت ( .)ibid.بــر اســاس گــزارش
ســالمندی جهــان ( ،)2018تعــداد جمعیــت ســالمند جهــان ( 65ســال و باالتــر) در ســال  2018م
بــه بیــش از 962میلیــون نفــر رســیده و پیشبینــی میشــود تعــداد افــراد ســالمند تــا ســال 2050
م بهطــور مــداوم افزایــش یابــد و بــه حــدود 2.1میلیــارد نفــر برســد .جمعیــت ســالمند در مناطــق
درحــال توســعه بســیار ســریعتر از مناطــق توســعهیافته رشــد میکنــد؛ زیــرا در دهههــای گذشــته،
نــرخ رشــد جمعیــت در آنهــا بســیار بــاال بــود و در دهــۀ اخیــر ،کاهــش بــاروری در آنهــا ســریعتر از
کشــورهای توســعهیافته اتفــاق افتــاده اســت .در ســال  2018م ،بیــش از دوســوم افــراد ســالخوردۀ
جهــان در مناطــق درحــال توســعه زندگــی میکردنــد .پیشبینــی میشــود طــی دورۀ  2050تــا
 2018م ،تعــداد افــراد ســالمند در مناطــق درحــال توســعه بــه بیــش از دوبرابــر افزایــش یابــد و از
652میلیــون نفــر بــه 1.7میلیــارد نفــر برســد کــه حــدود  69درصــد از جمعیــت ســالمند جهــان اســت؛
11. Borrescio-Higa & Valenzuela
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درحالــی کــه پیشبینــی میشــود مناطــق توســعهیافته شــاهد رشــد 38درصــدی در افــراد ســالمند
باشــد؛ یعنــی از 310میلیــون نفــر در ســال  2018م بــه حــدود 427میلیــون نفــر در ســال  2050م
افزایــش یابــد.
کشــور ایــران در ســه دهــۀ اخیــر ،تحــوالت جمعیتــی چشــمگیری را ســپری کــرده اســت .رشــد
جمعیــت از حــدود  3/9درصــد در دهــۀ  1355تــا  1365بــه  1/29درصــد در دورۀ  1385تــا 1390
و بــه  1/24در دورۀ  1390تــا  1395کاهــش یافتــه و میــزان بــاروری کل نیــز در دورۀ مشــابه از
حــدود  7فرزنــد بـهازای هــر زن ،بــه  1/8فرزنــد کاهــش یافتــه اســت .تحــوالت بــاروری و مرگومیــر
و بهتبــع آن رشــد جمعیــت در دورۀ پــس از انقــاب اســامی ایــران ،تــورم جوانــی را موجــب شــده
کــه بهتدریــج گــذار میانســالی و ســالخوردگی جمعیــت در دهههــای آینــده را رقــم خواهــد زد.
براســاس سرشــماریهای ســه دهــۀ اخیــر ( 1365تــا  )1395مرکــز آمــار ایــران ،نســبت جمعیــت زیــر
 15ســال کشــور از  45/5درصــد بــه  24درصــد کاهــش یافتــه اســت .در کنــار آن ،ســهم جمعیــت در
ســنین فعالیــت ( 15تــا  64ســال) در طــی ایــن مــدت از  51/5درصــد بــه حــدود  70درصــد افزایــش
یافتــه اســت .همچنیــن ســهم جمعیــت ســالمند ( 65ســال و باالتــر) از  3/1درصــد در ســال  1365بــه
 6/1درصــد در ســال  1395فزونــی گرفتــه اســت .براســاس سرشــماری ســال  ،1395در دورۀ 1385
تــا  1395میانگیــن ســنی جمعیــت کشــور از  24/7ســال بــه  31/1ســال افزایــش یافتــه اســت .ایــن
افــت شــاخصهای جمعیتــی بســیار نگرانکننــده اســت و هشــداری جــدی بــرای ســالهای آینــده
محســوب میشــود.
3ـ .1سالمندی و هزینههای سالمت
یکــی از چالشهــای اساســی حــوزۀ ســامت ،شناســایی عوامــل مؤثــر بــر هزینههــای بخــش ســامت
اســت .در تحقیقــات انجامشــده ،بــه عوامــل متعــددی اشــاره شــده کــه بــر هزینههــای بخــش ســامت
مؤثــر اســت کــه یکــی از مهمتریــن آنهــا ســالمندی جمعیــت اســت (گلخنــدان .)1397 ،ماهیــت
دوران ســالمندی مقتضــی وجــود نیازهــای ویــژهای اســت .بهدلیــل کاهــش توانمندیهــای فیزیکــی،
خدمــات بهداشــتی و درمانــی یکــی از اساس ـیترین نیازهــای ایــن گــروه بهشــمار م ـیرود .ســالمندان
بهدليــل بيماريهــاي مزمــن و زمين ـهاي از پرهزينهتريــن افــراد بــراي ســازمانهاي بيمهگــر و نظــام
ســامت هســتند .مطالعــات انجامشــده نشــان ميدهــد بــا ورود بــه مرحلــۀ ســالمندي ،هزينههــاي
درمانــي رونــد تصاعــدي مییابــد و گاه هزينــۀ ســامت و درمــان دو ســال آخــر عمــر بــا هزينــۀ
دیگــر ســالهای زندگــی برابــري ميکنــد .بــا افزايــش اميــد بــه زندگــي ،دورۀ همــراه بــا ناتوانــي
و بيمــاري ســالمندی نيــز طوالنيتــر میشــود و هزينههــاي ســامت ســالمندان و نيــاز آنهــا بــه
خدمــات بيمارســتاني بهمراتــب فزونــی میگیــرد .طبــق برآوردهــا ،حــدود  ۴۰درصــد کل هزينههــاي
بهداشــتي و درمانــي در جوامــع صنعتــي صــرف افــراد ۶۵ســاله و بيشــتر ميشــود و بهطــور متوســط
بــراي دولتهــا هزينههــاي بهداشــتي فــرد ۷۵ســاله و بیشــتر ش ـشبرابر هزينههــاي بهداشــتي فــرد

350

سمیه کوچکزاده و همکاران .اثر سالمندی جمعیت بر هزینههای سالمت با رویکرد سیاستهای کلی جمعیت.

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

تابستان  .1401دورۀ  .10شمارۀ 2

در ســن کار و توليــد اســت (باقــری و دیگــران .)1395 ،از علــل اصلــي افزايــش هزينههــاي ســامت در
دورۀ ســالمندي میتــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد :افزايــش دفعــات اســتفاده از خدمــات ســامت،
طوالنيتــر شــدن مــدت اســتفاده از خدمــات (ماننــد افزايــش مــدت اقامــت در بيمارســتانها) و
هزينــۀ زیــاد دارو ،درمــان و توانبخشــي در مقايســه بــا ســاير گروههــاي ســني بــه جهــت نــوع
بيمــاري و ميــزان پاســخگويي بــه درمــان (عبداهللمیالنــی و دیگــران1396 ،؛ .)Jenson, 2007
یکــی از بخشهایــی کــه تحــت تأثیــر تغییــرات جمعیتــی قــرار میگیــرد ،نظــام بازنشســتگی اســت؛
زیــرا تغییــرات جمعیتــی و افزایــش تعــداد ســالمندان نســبت بــه جوانــان در ســن کار ،باعــث ایجــاد
فشــار مضاعفــی بــر نظــام بازنشســتگی میشــود و اجــرای برنامههــای بازنشســتگی را بــا هزینههــای
هنگفتــی مواجــه میکنــد (میرزایــی و دیگــران)1396 ،؛ زیــرا از طرفــي بــا ســالمند شــدن جمعيــت،
تعــداد افــراد شــاغل و درآمــد حاصــل از وصــول حــق بيمــۀ شــاغالن کاهــش مییابــد و از طــرف ديگــر
پرداخــت مســتمري بازنشســتگي توســط ســازمانهاي بازنشســتگي افزایــش پیــدا میکنــد و موجــب
افزایــش هزینههــای دولــت میشــود .لــذا افزایــش ســاختار ســنی جمعیــت افزایــش هزینههــای
بخــش ســامت را ب ـ ه دنبــال دارد و فشــار بــر بودجــۀ دولــت را تشــدید میکنــد.

 .4روش تحقیق
4ـ .1معرفی مدل و دادههای تخمین
در ایــن پژوهــش ،بــه روش کتابخان ـهای و بــا اســتفاده از دادههــای اقتصــاد ایــران ،تأثیــر ســالمندی
جمعیــت بــر ســهم هزینههــای ســامت در تولیــد ناخالــص داخلــی بررســی شــده اســت .بــا مــرور
مطالعــات انجامشــده دربــارۀ الگوســازی تأثیــر ســالمندی بــر هزینههــای ســامت میتــوان دریافــت
کــه مهمتریــن متغیرهــای جمعیتــی و اقتصــادی اثرگــذار بــر ســهم هزینههــای ســامت در تولیــد
ناخالــص داخلــی عبــارت اســت از :شــاخص ســالمندی جمعیــت ،تولیــد (درآمــد) ناخالــص داخلــی
ســرانه ،شــاخص قیمــت در بخــش بهداشــت و درمــان و شهرنشــینی .بنابرایــن مــدل تحقیــق حاضــر
بــه ایــن صــورت اســت:
()1
که در آن:
( Hceســهم مخــارج ســامت در تولیــد ناخالــص داخلــی) :مخــارج ســامت براســاس تعریــف
ســازمان بهداشــت جهانــی ،شــامل مجمــوع مخــارج ســامت در هــر دو بخــش دولتــي و خصوصــي
اســت .ایــن بخــش شــامل عرضــۀ خدمــات ســامت (پیشــگیرانه و درمانــی) ،فعالیتهــای تغذیــه و
کمکهــای اضطــراری طراحیشــده بــرای ســامت اســت و مجمــوع مخــارج همــۀ عوامــل مالــی بــرای
خریــد کاالهــا و خدمــات ســامت را نشــان میدهــد (عبدالهمیالنــی و دیگــران.)1396 ،
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(شــاخص ســالمندی) :همانگونــه كـــه پيشتــر نيــــز بيــــان شــــد ،دو مؤلفـــۀ ایجادکننــدۀ
ســالمندي افزايــش اميــد بــه زندگــي و كـــاهش نـــرخ بــاروري اســت .هرچنــد ســالمندي جمعیــت در
ايــران تــا کنــون بهطــور کامــل بــروز و ظهــور نيافتــه ،افزايــش تدريجــي اميــد بـــه زندگــي و كاهــش
نــرخ زادوولــد ،از نشــانههای زودرس ايـــن پديــده اســت .بنابرایــن بــا تركيــب ایــن دو مؤلفــه مـيتـــوان
شاخصـــي بـهدســـت آورد كـــه نشـاندهنـــدۀ رونـــد ســـالمندي جمعيت باشــد .اين شــاخص نســبت
جمعيــت بـــاالي  65ســال بــه جمعيــت پاییــن  15ســـال اســت و مســير حركــت ســاختار جمعيــت در
دهههــاي آتــي را مینمایانــد.
( GDPPتولیــد (درآمــد) ناخالــص داخلــی ســرانه) :در بیشــتر مطالعــات انجامشـــده دربارۀ بررســـی
عوامـــل مـــؤثر بـــر مخـــارج ســـامت« ،درآمــد» اولیــن و حتــی مهمتریــن عامل اثرگـــذار بر مخـــارج
ســـامت خـــانوار معرفـــی شـــده اســت؛ زیــرا درآمــد توانایــی پرداخــت و قــدرت خریــد بــراي افــراد
ایجــاد میکنــد .افزایــش توانایــی پرداخــت موجــب میشــود خانوارهــا خریــد خــود از همــۀ کاالهــای
عــادی و لوکــس را افزایــش دهنــد؛ لــذا افــراد ســهم بیشــتری از درآمــد خــود را صــرف مراقبتهــای
بهداشــتی میکننــد (همانجــا؛ .)Islam, 2015
( Infشــاخص قیمــت در بخــش بهداشــت و درمــان) :هزینههــای بهداشــت و درمــان تأثیــر
زیــادی در زندگــی اجتماعــی و اقتصــادی جوامــع بشــری دارد و ســهم عهــدهای از ســبد خانوارهــا
یــا هزینههــای بنگاههــا را شــامل میشــود .بررســیهای آمــاری نشــان میدهــد طــی ســالهای
اخیــر ،در بیــن گروههــای اصلــی شــاخص بهــای کاالهــا و خدمــات مصرفــی ،گــروه بهداشــت و درمــان
بیشــترین افزایــش قیمــت را داشــته اســت (کردبچــه و احمــدی.)1396 ،
( Urbanشهرنشــینی) :براســاس نتایــج مطالعــات ،آثــار زندگــی شــهری بــر مخــارج بهداشــتی و
درمانــی متفــاوت اســت؛ زیــرا از یــک طــرف زندگــی شــهری فرصتهــای زیــادی ،ازجملــه دسترســی
بالقــوه بــه مراقبتهــای بهداشــتی بهتــر ،را در اختیــار افــراد قــرار میدهــد و از طــرف دیگــر معضــات
بهداشــتی زیــادی ،بهخصــوص در کشــورهای درحــال توســعه در شــهرها مشــهود اســت کــه مربــوط
بــه آب ،محیطزیســت ،خشــونت و آســیبها ،بیماریهــا ،رژیمهــای غذایــی ناســالم ،بیتحرکــی
و خطــرات ناشــی از شــیوع بیمــاری اســت کــه مســتقیماً بــر ســامت افــراد و نیــز مخــارج بهداشــتی
تأثیــر میگــذارد (لطفــی ،متقــی و ابراهیمــی1398 ،؛ .)Fang & Rizzo, 2012; Jensen, 2011
در ایــن پژوهــش ،تمــام متغیرهــای توضیحــی و وابســته بهصــورت لگاریتمــی وارد مــدل میشــود.
اســتفاده از فــرم لگاریتمــی دادههــا موجــب میشــود ضرایــب تخمینــی میــزان تغییــر در متغیــر
وابســته را ب ـهازای  1درصــد تغییــر در متغیــر توضیحــی ،بــا فــرض پایــداری ســایر متغیرهــا ،نشــان
دهــد .در ایــن مــدل ،ضرایــب  β1تــا  β4درصــد تغییــر در نســبت مخــارج ســامت بــه تولیــد ناخالــص
داخلــی را بــهازای  1درصــد تغییــر در متغیرهــای توضیحــی نشــان میدهــد کــه از آن بــا عنــوان
کشــش هــم یــاد میشــود .همچنیــن ضرایــب بهدســتآمده مســتقل از واحــد اندازهگیــری اســت.
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بنابرایــن مـــدل نهایــــی تحقیــــق بهصــــورت زیــــر معرفــــی میگشــود (حــرف  Lقبــل از متغیرهــا
بیانگــر لگاریتــم طبیعــی اســت):
()2
در معادلــۀ  ،2جملــه خطــای معادلــۀ رگرســیون ،عــرض از مبــدأ و  tســال اســت .بــراي تخمـــين
ضـــرايب ،از دادههــاي ســري زمانــي اقتصــاد ايــران در دورۀ زمانــی  1360تــا  1398اســتفاده شــده
اســـت .آمــار و اطالعــات مربــوط بــه تمــام متغیرهــا از ســایت مرکــز آمــار ایــران و ســایت بانــک جهانــی
( )WDI12اســتخراج شــده و تمــام دادههــا بهصــورت ســالیانه اســت.
۴ـ .2روش تخمین
مطالعــۀ حاضــر از نظــر نــوع تحقیــق ،کاربــردی و بهلحــاظ روش تحقیــق ،توصیفــی ـ تحلیلــی اســت.
در قســمت توصیــف ،از روش اســنادی و کتابخان ـهای اســتفاده شــده و بخــش تحلیــل نیــز متکــی بــر
الگوهــای اقتصادســنجی اســت .رویکــرد استفادهشــده در ایــن پژوهــش بهمنظــور بــرآورد ضرایــب،
مــدل خودرگرســیون بــا وقفههــای توزیعــی )13ARDL(p,qمعرفیشــده از ســوی پســران ،شــین و
اســمیت )2001( 14اســت.
در اقتصادســنجي ،وقفــه بـهداليـــل مختلـــف وجـــود دارد .مهمتريــن ايــن داليــل ايســـتايي عادات
انســانها ،مــدت زمــان الزم بــراي دائمــي فـــرض شــدن درآمــد ،تأخيرهــاي موجــود در دنیــای واقعــي،
داليــل تكنولوژيــك ،نهــادي ،قانونــي و قراردادهــاي نيــرويكـــار اســت .مدلهــاي حــاوی وقفــۀ
توزيـــعي نوعي از مـدلهـــاي علّـي پويـاست كـه داراي متغيرهاي توضـيحي زيـاد بـا وفقـههـاي انـدك
و يـــا وقفههــاي نامحــدودي از يــك متغيــر اســت و بهعنــوان متغيرهـــاي توضيحــي مــورد اســتفاده
قــرار ميگيــرد .در ايــن وضـــعيت ،احتمــال وجــود همخطـــي ميـــان متغيرهـــا وجـــود دارد و پاييــن
بودن درجات آزادي در مســـير تخمـــين ا ِشـــكال ايجاد خواهد كرد .در ايـــن وضـــعيت ،امكـان تخمـين
دقيــــق پارامترهــــا از طريــــق روش حــــداقل مربعــات معمـــولی ( )OLSوجـود نـــدارد و استفاده از
روشهــاي مدلســازي بـــا اســـتفاده از توزيـــع وقفــه توصيــه ميشــود (باســخا و دیگــران.)1394 ،
مــدل  ARDLیکــی از مدلهــای پویاســت کــه برای تحليلهـــاي كوتــاهمــــدت و بلنــدمــــدت از آن
اســتفاده میشــود .افزونبر این ،در نمونـههـــاي كوچـــك نيـــز بـهدليـــل درنظـــر گـــرفتن پوياييهاي
كوتاهمــدت بيــن متغيرهــا ،از كارايــي بیشــتری برخــوردار اســت (احمــد ،تشــکینی و ســوری.)1387 ،
جهــت تخمیــن مــدل بــا اســتفاده از مــدل  ARDLابتــدا بایــد مانایــی همــۀ متغیرهــا بررســی گــردد
12. World Development Indicators
13. Autoregressive Distributed Lag
14. Pesaran, Shin & Smith
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تــا ايــن اطمينــان حاصــل شــود كـــه هـيچيـــك از متغيرهـــای ایســتا از مرتبــۀ دو ) I(2نباشــد تــا بدين
وســ�يله از نتــ�ايج ســ�اختگي اجتنـــ�اب شــ�ود .بـــ�راساس مطالعۀ اوتــــارا ،)2004( 15درصورت وجـــود
متغيرهــاي ) I(2در مــدل ،آمــارۀ  Fمحاسبهشــده قابــل اعتمــاد نيســت؛ زيــرا آزمـــون  Fمبتنـــي بـــر
ايـــن فـــرض اســـت كـــه همـــۀ متغيرهــاي موجود در مــدل ) I(0يــا ) I(1باشــد .در ایــن مطالعه ،جهت
انجــام مراحــل تخمیــن مــدل ،از نرمافــزار ایویــوز( 16نســخۀ  )11اســتفاده شــد.

 .5یافته های تحقیق

ابتــدا بهمنظــور جلوگیــری از رگرســیون کاذب ،مانایــی دادههــا مــورد آزمــون قــرار گرفــت .بدیــن منظــور ،از
آزمــون دیکــی ـ فولــر تعمیمیافتــه ( 17)ADFاســتفاده شــد .نتایــج آزمــون مانایــی نشــان داد کــه متغیرهاي
لگاریتــم ســهم مخــارج ســامت در تولیــد ناخالــص داخلــی ،لگاریتــم شــاخص ســالمندی ،لگاریتــم تولیــد
ناخالــص داخلــی ســرانه و لگاریتــم شــاخص قیمــت در بخــش بهداشــت و درمــان در ســطح مانا نیســت و با
یــک بــار تفاضلگیــری مانــا شــدهاســت؛ امــا لگاریتــم شــاخص شهرنشــینی در ســطح مانــا قــرار دارد .بــا
توجـــه بـــه اينكـــه متغيرهـــا انباشته از درجات صـــفر و يـــك است ،میتوان از مدل   ARDLبراي تخمین
مــدل اســتفاده کــرد .همچنیــن بـهمنظـــور بررســي شكســت ســاختاري در متغيرهــاي نامانا ،آزمـــون پرون
انجـــام شــد كـــه وجـــود شكســـت در ايـــن متغيرها را تأييــد نميكنــد .در این مطالعــه ،بــرای تعیین وقفۀ
بهینــه از معیــار شــوارز ـ بیزیــن ( )SBCبهــره گرفتــه شــد؛ زیــرا در تعــداد وقفههــای بهینــه صرفهجویــی
میکنــد؛ بنابرایــن بــرای نمونههایــی بــا کمتر از  50مشــاهده بســیار مناســب اســت (نوفرســتی ،جواهردهی
و عبدالهــی .)1396 ،بــرای اطمینــان از صحــت اعتبــار مــدل ،آزمونهــای تشــخیصی الزم در پایــان جــدول
 3گــزارش شــده اســت .آزمونهــای تشــخیصی نبــو ِد خودهمبســتگی در بیــن جمــات اخــال ،شــکل
تبعــی صحیــح ،توزیــع نرمــال جمــات پســماند و همســانی واریانــس را تأییــد میکنــد.

 .6نتیجهگیری

آمــار توصیفــی متغیرهــا در جــدول  1بیــان شــده اســت .مطابــق ایــن جــدول ،میانگیــن ســهم هزینههــای
ســامت در تولیــد ناخالــص داخلــی طــی دورۀ زمانــی  1360تــا  1398مقــدار  5/1±0/8درصــد بــوده و طــی
دورۀ مــورد بررســی تقریبـاً دوبرابــر شــده اســت .در ایــن پژوهــش ،از نســبت جمعیــت بـــاالی  65ســال بــه
جمعیــت پاییــن  15ســال بهعنــوان شــاخص ســالمندی اســتفاده شــده اســت .میانگین ایــن شــاخص در دورۀ
مــورد بررســی  0/158±0/011بــوده اســت .بهعبارتــی نســبت جمعیــت بــاالی  65ســال بــه جمعیــت پاییــن
 15ســال طــی ایــن دورۀ زمانــی از  0/057در ابتــدای دوره بــه  0/31در انتهــای دوره افزایــش یافتــه اســت.
در ایــن بــازۀ زمانــی ،درآمــد ملــی ســرانه بیــن  3481/4دالر تا  10861/6دالر نوســان داشــته و شــاخص
15. Ouattara
16. Eviews
)17. Augmated Dickey Fuller (ADF
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قیمــت در بخــش بهداشــت و درمــان نیــز بیــن  0/281تــا  471واحــد در نوســان بــوده اســت .شــاخص
شهرنشــینی هــم از  0/32درصــد در ابتــدای دوره به0/71درصــد در انتهــای دوره افزایــش یافتــه اســت.
جدول  .1آمار توصیفی متغیرها طی دورۀ زمانی  1360تا 1398
متغیر
ضرایب

حداقل

حداکثر

Hce

5/0±1/8

3/8

6/17

Ageing

0/158±0/011

0/057

0/31

GDPP

6127±129

3481/4

10861/6

Inf

168/16±1/8

0/281

471

Urban

0/0±44/8

0/32

0/71

(منبع :یافتههای پژوهش)

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

جهــت بــرآورد الگــوی بلندمــدت بیــن متغیرهــای توضیحــی و وابســتۀ مــدل ،بایــد فرضیــۀ وجــود
و یــا عــدم همجمعــی بیــن متغیرهــای موجــود در الگــو آزمــونشــود .در ایــن مطالعــه ،قــدر مطلــق
مقــدار بحرانــی ارائهشــده از ســوی بنرجــی ،دوالدو و مســتر  -2/218و آمــارۀ  tمحاســباتی بــرای
مــدل مــورد بررســی ،برابــر  -3/712بهدســت آمــد .بــا توجــه بــه اینکــه قــدر مطلــق  tبهدس ـتآمده
از مقــدار بحرانــی ارائهشــده از ســوی بنرجــی ،دوالدو و مســتر بیشــتر اســت ،فرضیــۀ صفــر مبنــی بــر
عــدم رابطــۀ بلندمــدت رد ،و فرضیــۀ وجــود رابطــۀ تعادلــی بلندمــدت بیــن متغیرهــای مــدل تأییــد
میشــود .نتایــج حاصــل از تخمیــن رابطــۀ بلندمــدت در جــدول  2آمــده اســت.
جدول  .2نتایج برآورد رابطۀ بلندمدت )ARDL(1,1,0,1,0,1,1,0
متغیر

ضرایب

آمارۀ آزمون [احتمال]

LAgeing

0/371

[2/088 ]0/044

LGDPP

0/214

[2/416 ]0/001

LInf

0/091

[1/916 ]0/033

LUrban

0/062

[1/923 ]0/009

C

-0/490

[-0/926 ]0/310

(منبع :یافتههای پژوهش)
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در بلندمــدت ،همــۀ متغیرهــا در ســطح  95درصــد معنـادار بــوده و از عالیم مــورد انتظار برخـــوردار
اســت .بــا توجــه بــه وجــود رابطــۀ بلندمــدت بیــن متغيرهـــا ،ميتــوان از مــدل تصحيــح خطــا ()ECM
بــراي تعييــن رابطــۀ بیــن نوســـانات كوتـاهمـــدت و ضـــرايب بلنــدمدت و تعادلــي بهــره بــرد .الگــوی
تصحیــح خطــا نوســانات کوتاهمــدت متغیرهــا را بــه مقادیــر تعادلــی بلندمــدت آنهــا ارتبــاط میدهــد
و واکنــش پویــای کوتاهمــدت بیــن متغیرهــای الگــو را نیــز بررســی میکنــد .نتایــج بــرآورد الگــوي
تصحیــح خطــا در جــدول  3ذکــر شــده اســت.
جدول  .3نتایج برآورد ضرايب تصحيح خطا )ARDL(1,1,0,1,0,1,1,0
متغیر

ضریب

آمارۀ ]Prob] t

)D (LAgeing

0/271

[2/266 ]0/042

)D (LGDPP

0/112

[2/117 ]0/041

)D (LInf

0/071

[1/529 ]0/208

)D (LUrban

0/0143

[2/927 ]0/019

)Ecm (-1

-0/460

[-3/027 ]0/000

آزمونهای تشخیصی مدل ARDL

آزمون

آمارۀ [ Fاحتمال]

آمارۀ [ LMاحتمال]

نبو ِد خودهمبستگی ()Serial Correlation

]1/829 ]0/413

]1/713 ]0/207

تصریح فرم تبعی مدل ()Functional Form

]1/618 ]0/309

]1/014 ]0/299

نرمال بودن جمالت پسماند ()Normality

قابل کاربرد نیست

]2/129 ]0/287

ناهمسانی واریانس ()Heteroskedasticity

]1/728 ]0/211

]14/294 ]0/206

(منبع :یافتههای پژوهش)
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نتایــج حاصــل از بــرآورد مــدل بلندمــدت (جــدول  )2نشــان میدهــد در بلندمــدت افزایــش
جمعیــت ســالمند موجــب افزایــش نســبت مخــارج ســامت در تولیــد ناخالــص داخلــی میشــود.
یــک درصــد افزایــش در شــاخص ســالمندی (نســبت جمعيــت بـــاالي  65ســال بــه جمعيــت پاییــن
 15ســـال) در ســطح معنــاداری  95درصــد ،بــه افزایــش  0/37درصــد مخــارج ســامت منجــر شــده
اســت .بـــا توجـــه بــه آمارهــای ســازمان ملــل مبنــی بــر اینکــه ايـــران در قــرن بیسـتویکم ،ســومين
كشور جهـــان از نظـــر ســـرعت رشـد پيري در جهـان خواهـد بـــود و در دهـههـاي آتـي ،آثـار مختلف
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اقتصــادي ايــن پديــده دامــان بخشهــاي مختلـــف اقتصــاد ايــران را خواهـــد گرفـــت ،از اكنـــون بايــد
راهکارهــای الزم بــراي مواجهــه بــا آثـــار بلندمــدت ايـــن پديــده انديشــيده شــود (باســخا و دیگــران،
 .)1394نتایــج ایــن پژوهــش بــا یافتههــای مطالعــات شــجاعی و دیگــران ( ،)1398اوئربــاخ (،)2012
هوســویا ( )2014و لوپوریــت و چــو ( )2020کــه نشــان میدهــد ســالمندی موجــب افزایــش هزینههــای
بخــش ســامت میشــود ،همجهــت اســت.
در بلندمــدت ،تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه ( )LGDPPبــر مخــارج ســامت تأثیــر مثبــت و
معنــاداری میگــذارد .براســاس نتایــج ایــن پژوهــش 1 ،درصــد افزایــش در تولیــد ناخالــص داخلــی
سـ�رانه بـ�ه  0/11درصــد افزایــش مخــارج ســامت در بلندمــدت منجــر شــده اســت (ســطح اطمینــان
 99درصــد) .افزایــش ســطح درآمــد و ســطح رفــاه در جامعــه ســبب میشــود افــراد بخــش بیشــتری
از درآمدهــای خــود را صــرف مراقبتهــای بهداشــتی کننــد ( .)Islam, 2015بهطــور کلــي نقــش
درآمــد ،بهعنــوان عامــل مهــم و اثرگــذار بــر مخــارج ســامت ،در تمــام مطالعــات شــناخته و تأييــد
شــده اســت (عبداهللمیالنــی1396 ،؛ Auerbach, 2012; Lopreite & Marianna, 2017; Varlamova
.)& Larionova, 2015; Baltagi & Moscone, 2010
شــاخص قیمــت در بخــش بهداشــت و درمــان ( )LInfهــم بهعنــوان یکــی از متغیرهــای مؤثــر
بــر نســبت مخــارج ســامت بــه تولیــد ناخالــص داخلــی در مــدل تصریــح شــده اســت .ضریــب متغیــر
( )LInfدر بلندمــدت مثبــت و از معنــاداری مناســبی (ســطح اطمینــان  96درصــد) برخــوردار اســت؛
بهطــوری کــه بــا  1درصــد افزایــش شــاخص قیمــت در بخــش بهداشــت و درمــان در بلندمــدت،
ســهم مخــارج ســامت بــه تولیــد ناخالــص داخلــی  0/09درصــد افزایــش مییابــد .نتایــج ایــن تحقیــق
بــا یافتههــای مطالعــات رضایــی ( )1394و باســخا و دیگــران ( )1394ســازگاری دارد.
ضریــب شهرنشــینی ( )LUrbanدر بلندمــدت مثبــت بــوده ،در ســطح بیــش از  99درصــد اطمینــان
معنــادار اســت .مخــارج بهداشــتی در مناطــق شــهری بــا مناطــق روســتایی تــا حد زیــادی متفاوت اســت.
لونقــل ،نیــاز بــه تأمیــن انــرژی بیشــتر و انتشــار بیشــتر
گســترش شهرنشــینی عمدت ـاً بــا افزایــش حم 
گازهــای گلخان ـهای همــراه اســت .افزایــش ســطح آلودگــی و گســترش محیطزیســت شــهری ،تقاضــا
بــرای مراقبتهــای بهداشــتی را افزایــش میدهــد و ســالیانه بخــش بزرگــی از درآمدهــا صــرف تبعــات
ناشــی از آلودگــی بــر ســامت افــراد میشــود ( .)Kurt, 2015همچنیــن افــرادی کــه در مناطــق شــهری
زندگــی میکننــد ،بیــش از افــرادی کــه روســتا محیــط زندگیشــان اســت ،در معــرض گزینههــای
مختلفــی از ســبک زندگــی (ازجملــه ســبکهای ناســالم) قــرار میگیرنــد کــه موجــب افزایــش
هزینههــای بهداشــتی میشــود .نتایــج پژوهــش در ایــن زمینــه تأییدکننــدۀ یافتههــای تحقیقــات
دیگــری (Varlamova & Larionova, 2015; Cetin & Bakirtas, 2019; Barkat, Sbia & Maouchi,
 )2019اســت کــه در ایــن پژوهــش بررســی شــد.
براســاس نتایــج بــرآورد الگــوی تصحیــح خطــا کــه در جــدول  3آمــده ،در کوتاهمــدت نیــز هماننــد
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بلندمــدت ،بــا افزایــش ســالمندی ،نســبت مخــارج بهداشــتی بــه تولیــد ناخالــص داخلی تشــدید میشــود.
ضرایــب تمــام متغیرهــا در الگــوی تصحیــح خطــا هماننــد الگــوی بلندمــدت اســت و بهجــز شــاخص قیمت
در بخــش بهداشــت و درمــان ،بقیــۀ متغیرهــا در ســطح اطمینــان  95درصــد معنــادار اســت.
ضريــب مربــوط بــه مدل تصحيح خطا نيـــز معنـــاداري مناســبي دارد .ضريب تصحيح خطـــا نشـــان
ميدهــد كــه  46درصــد از عــدم تعــادل در درآمــد ســرانه از ميــزان بلندمــدت آن در كوتاهمــدت
تصحيــح ميشـــود و تقريبـاً در دو دوره ،بخـــش عمـــدهاي از خطـــاي كوتـــاهمدت جبــران ميشــود و
مــدل بهســمت تعــادل بلندمــدت حركــت خواهــد كــرد .بهعبارتــی اگــر یــک شــوک در کوتاهمــدت
ایجــاد شــود ،در هــر دوره تقریبـاً  46درصــد انحــراف ناشــی از شــوک از بیــن مـیرود و دوبــاره متغیرهــا
بــه رونــد بلندمــدت خــود برمیگــردد .منفـــی بـــودن ضريــب تصحيــح خطـــا نشــاندهندۀ ایــن اســـت
ـودن
کـــه هـــر بیتعـــادلی در الگـــو در بلندمــدت بهســمت تعــادل میــل میکنــد .کوچکتــر از یــک بـ ِ
ضریــب تعدیــل بیانگــر همگرایــی مــدل در کوتاهمــدت اســت.
مطالعــۀ حاضــر بــا هــدف بررســی اثــرات ســالمندی جمعیــت بــر هزینههــای ســامت ایــران طــی
دورۀ زمانــی  1360تــا  1398انجــام شــد .نتایــج حاصــل از بــرآورد مــدل نشــان داد افزایــش جمعیــت
ســالمند کــه خــود پیامــد کاهــش نــرخ بــاروری و افزایــش امیــد بــه زندگــی اســت ،ســبب افزایــش
ســهم هزینههــای ســامت در تولیــد ناخالــص داخلــی شــده اســت .از ســوی دیگــر ســالمندی جمعیــت
تنهــا عامــل اثرگــذار بــر هزینههــای ســامت نیســت و عواملــی نظیــر تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه،
شــاخص قیمــت در بخــش بهداشــت و درمــان و شهرنشــینی کــه در ادبیــات اقتصــادی بــه آن اشــاره
شــد ،نیــز بــر هزینههــای ســامت اثرگــذار اســت .در ایــن پژوهــش ،در کنــار ســالمندی جمعیــت،
تأثیــر متغیرهــای نامبــرده بــر ســهم هزینههــای ســامت در تولیــد ناخالــص داخلــی بررســی شــد.
نتایــج نشــان داد افزایــش درآمــد ملــی ســرانه ،افزایــش شــاخص قیمــت در بخــش بهداشــت و درمــان و
گســترش شهرنشــینی موجــب افزایــش هزینههــای ســامت میشــود.

 .7پیشنهادها

بــا توجــه بــه اینکــه در ســالهای آتــی جمعیــت ســالمند کشــور بــا ســرعت بیشــتری رشــد خواهــد
کــرد ،ســالمندی جمعیــت نیــروی بالقــوهای بــرای رشــد هزینههــای بخــش ســامت اســت .براســاس
نتایــج بهدس ـتآمده در ایــن پژوهــش ،برنامهریــزی و پیشبینــی تمهیــدات زیــر بــرای كاهــش آثــار
منفــی ســالمندی بــر هزینههــای بخــش ســامت ضــروری مینمایــد:
 ایجاد مشوقهای الزم در زمینۀ افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی؛ ارائــۀ آموزشهــای بهداشــتی و مراقبتــی بهمنظــور بهبــود کیفیــت زندگــی و کاهــش هزینههــایبهداشــتی و درمانی در دوران ســالمندی؛
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 توانمندســازی نســل جــوان و توســعۀ بیمههــای اجتماعــی بهمنظــور کاهــش مشــکالت دورانســالمندی جمعیــت؛
 توجــه بــه تربیــت نیــروی انســانی ماهــر و متخصــص در بخــش بهداشــت و درمــان بــرایپاســخگویی بــه نیازهــای درمانــی ســالمندان در ســالهای آتــی؛
 برنامهریــزی و تــاش بــرای کاهــش آلودگــی محیطزیســت ،آلودگــی صوتــی و گازهــایگلخانــهای در محیطزیســت شــهری بهمنظــور کاهــش هزینههــای بهداشــتی و درمانــی.
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