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همگرایی سرانه مخارج سالمت و پیامدهای سالمت در کشورهای عضو
سازمان همکاری اقتصادی

چکیده

عزیز رضاپور /9سمیرا علیپور  /2وحید علیپور /3مریم سلیمانی موحد4

مقدمه :رشد اقتصادی کشورهای توسعهیافته بهطور طبیعی تمایل به کند شدن دارد بنابراین ،فرآیند رشد سرانجام منجر به
همگرایی خواهد شد .این مطالعه با هدف بررسی همگرایی سرانه مخارج سالمت و پیامدهای سالمت در کشورهای عضو سازمان
همکاری اقتصادی انجام شده است.
روش پژوهش :پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی  -تحلیلی است که با دادههای اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری
اقتصادی در سالهای  0991-4102و با استفاده از نرمافزار  EViewsنسخه  01انجام شد .همگرایی تصادفی با استفاده از آزمون
ریشه واحد دادههای پانلی ،همگرایی سیگما با استفاده از انحراف معیار مقطعی لگاریتم سرانه مخارج سالمت و پیامدهای سالمت؛ و
همگرایی بتای سرانه مخارج سالمت و پیامدهای سالمت با برآورد مدل همگرایی دادههای پانلی بررسی شد.
یافتهها :همگرایی تصادفی مطلق و شرطی سرانه مخارج سالمت در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی تأیید نشد.
ضریب بتای مطلق سرانه مخارج سالمت  1/49بود .ضریب بتای شرطی کشورهای با شاخص توسعه انسانی باال  1/01و برای
کشورهای با شاخص توسعه انسانی متوسط  1/10بود .ضریب همگرایی بتا امید به زندگی در کشورهای عضو اکو  1/42و برای
مرگومیر کودکان زیر پنج سال  0/01برآورد شد .همگرایی سیگما سرانه مخارج سالمت و پیامدهای سالمت تأیید نشد.
نتیجهگیری :نتایج مطالعه بیانگر عدم همگرایی سرانه مخارج سالمت و واگرایی پیامدهای سالمت است که نشان میدهد
نابرابریها در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی افزایش یافته و سالمت کشورهای کم درآمد با نرخی بسیار پایینتر از
اعضای ثروتمند سازمان بهبود یافته است؛ بنابراین الزم است سیاستهای اکو ،با هدف کاهش تفاوتهای منطقهای برنامهریزی و
اجرا شود.
کلید واژهها :همگرایی تصادفی ،همگرایی سیگما ،همگرایی بتا ،سرانه مخارج سالمت ،پیامدهای سالمت.

 -0دانشیار ،گروه اقتصاد سالمت ،دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 -4کارشناسیارشد اقتصاد بهداشت ،دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران( ،نویسنده مسئول)،
پست الکترونیکAlipoursamira_89@yahoo.com :
 -0استادیار ،گروه اقتصاد سالمت ،دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 -2استادیار ،گروه اقتصاد سالمت ،دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
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همگرایی سرانه مخارج سالمت و پیامدهای

مقدمه

توسعه یک فرایند تکاملی درونزای بلندمدت،
دربرگیرنده رشد اقتصادی مستمر ،کاهش نابرابریها ،از
بین بردن فقر و محرومیت است[ .]0دستیابی به رشد
مناسب و شناخت عوامل مؤثر بر آن همواره از
مهمترین موضوعات قابلطرح در هر اقتصادی
است[ .]4همگرایی ،مشخصه کلیدی مدل رشد
نئوکالسیکها است .مسئله همگرایی از مدلهای رشد
نئوکالسیک مانند مدلهای سولو و سوان بهدستآمده
است که این مدلها بر پایه فرضیه بازدهیهای نزولی
سرمایه تجدید پذیر استوارند .در مدل همگرایی اگر
اقتصادها تنها در سطح اولیه متغیر موردنظر از یکدیگر
تفاوت داشته باشند ،در نهایت به یک سطح تعادلی
خواهند رسید؛ یعنی به دلیل بازدهی نزولی ،نرخ رشد
مناطق ثروتمند کمتر از نرخ رشد مناطق فقیر شده و
شکاف بین مناطق بهتدریج محو میشود و همگرایی در
طول زمان اتفاق میافتد[.]0
سالمت یکی از ملزومات اصلی رفاه و توسعهیافتگی هر
جامعه به شمار میرود[ .]4سرمایهگذاری در بخش
سالمت و درمان باید از موقعیت مناسبی برخوردار شود؛
زیرا رشد تولید در شرایطی حاصل میشود که اطمینان
بیشتری نسبت به بازگشت سرمایهگذاری در اقتصاد
وجود دارد .همچنین رشد اقتصادی از طریق افزایش
منابع الزم برای تولید کاالها و خدمات ،موجب افزایش
بازده مورد انتظار در بخش سالمت و درمان
میگردد[ .]2ارتقای بهداشت و شاخصهای بهداشتی
در جامعه با کاهش مرگومیر و افزایش امید به زندگی،
افراد را به پسانداز بیشتر تشویق خواهد کرد .به دنبال
افزایش پسانداز در جامعه ،سرمایهگذاری افزایشیافته
و این موضوع به افزایش تولید منجر خواهد شد[.]1
مرگومیر نوزادان در جهان صنعتی به شدت
کاهشیافته و پیشرفت در سالمت منجر به کاهش
میزان مرگومیر شده است .با این حال در درجه اول
جوامع و اقتصادهای ثروتمندتر ،از این پیشرفت بهرهمند
شدهاند .کشورهای فقیرتر سالمت خود را با نرخ بسیار
پایینتر از همساالن ثروتمند خود بهبود بخشیدند که
این منجر به واگرایی بزرگ در بهداشت جهانی شده
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است[ .]1طبق آمار بهدستآمده از بانک جهانی در سال
 4101امید به زندگی برای ایران و ترکیه با  51سال
بیشترین و برای افغانستان با  11سال کمترین مقدار
بوده است .در بین کشورهای عضو اکو ،کشور ترکیه با
 02/0درصد کمترین و کشور افغانستان با  90/9درصد
بیشترین میزان مرگومیر کودکان زیر پنج سال را
داشتهاند[.]5
در رویکرد جهانی مراقبتهای بهداشتی ،اطمینان از
دسترسی فقیرترین جوامع به مراقبتهای بهداشتی
ضروری میباشد .سرمایهگذاری هدفمند در کمک به
بهبود سالمتی باید با تالشهای ملی سرمایهگذاری در
بهداشت همراه باشد .با ایجاد یک همگرایی جهانی بر
اهداف توسعه پایدار ،میتوان از یک تعهد پایدار برای
سرمایهگذاری جهانی و ملی در سالمت اطمینان حاصل
نمود )1(.طی دهه گذشته عالوه برافزایش روزافزون
میزان مخارج سالمت کشورها ،نابرابری بیشتری در
توزیع منابع و مخارج سالمت نیز در میان کشورها
وجود داشته است )2(.همگرایی مخارج سالمت به
سیاستگذاران جهانی اجازه میدهد کشورهای مختلف
را ازنظر سیاستهای موجود برای پوشش ،هزینه،
دسترسی و کیفیت مراقبتهای بهداشتی بررسی کرده و
برای انجام طرحهای جدید تصمیم بگیرند[.]9
اهداف توسعه پایدار تا سال  4101با طرح سرمایهگذاری
درافزایش مداخالت سالمت و توسعه ابزارهای جدید برای
کشورهای کمدرآمد و درآمد متوسط به پایین میتواند نرخ
مرگومیر کودکان زیر پنج سال را به سطح قابلمقایسه با
کشورهای درآمد متوسط به باال برساند و همگرایی در
جهت کشورهای با درآمد باال اتفاق بیافتد .نابرابریهای
آشکار در سالمت امروزه ،در سراسر کشورها و جوامع
میتواند تا حد زیادی با ایجاد فرصتهای برابر برای بقا و
رفاه همگانی کاهش یابد[.]1
اگرچه مطالعات زیادی در مورد همگرایی مخارج
سالمت در کشورهای توسعهیافته انجام شده است ولی
تعداد این مطالعات در کشورهای درحالتوسعه محدود
بوده است[ .]0همچنین مطالعات اندکی به بررسی

عزیز رضاپور و همکاران

همگرایی پیامدهای سالمت برای مجموعهای از
کشورها تمرکز داشتهاند[.]01
نتایج مطالعه داس با عنوان "مخارج سالمت در
ایالتهای هند :همگرایی و برابری" در سال 4102
برای دوره  0991-4101نشان داد که ضریب همگرایی
بتای مطلق منفی ( )-05/1بوده و ایالتهای هند با
سرعت بسیار باالیی همگرا میشوند ،اما نتایج بررسی
همگرایی سیگما حاکی از عدم همگرایی سیگما ایالتها
بوده و پراکندگی سرانه مخارج سالمت در بازه زمانی
کاهش نیافته است[ .]00نتایج مطالعهی آپرگیس با
عنوان "مخارج سالمت و رشد اقتصادی :همگرایی در
هند " در سال  4100به روش فیلیپس و سول برای
دوره  0921-4111نشان داد که همگرایی درآمد و
همگرایی مخارج سالمت برقرار میباشد؛ بنابراین
افزایش سرمایهگذاری در هزینههای بهداشتی از طریق
سیاستهای مداخله مستقیم دولت در بخش سالمت و
یا با افزایش درآمد اقتصادی در همه کشور اتفاق
میافتد .این یافتهها به سیاستگذاران در طراحی
برنامههای مناسب برای رشد هدفمند و برنامههای
بخش سالمت و تعیین اولویتهای اجرای برنامهها
کمک میکند[.]04
نتایج مطالعهی حسن بگلو با عنوان "بررسی همگرایی
مخارج بهداشتی استانهای ایران در سالهای -0091
" 0059در سال  0092نشان داد که شوکهای وارده بر
سرانه مخارج سالمت استانها اثر موقت خواهد داشت و
در بلندمدت اثر این شوکها از بین میرود و همگرایی
مطلق و شرطی برقرار میباشد .همچنین همگرایی بتای
مطلق برای سرانه مخارج سالمت وجود ندارد؛ اما
همگرایی بتای شرطی وجود دارد و استانها به مقدار
تعادلی خود همگرا میشوند؛ اما سرعت همگرایی بسیار
پایین است .درنهایت نتایج بررسی همگرایی سیگما نشان
داد که میزان پراکندگی سرانه مخارج سالمت در دوره
مطالعه افزایشیافته است[.]0
دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی یکی از اهداف
مهم اقتصادی تمام کشورها به شمار میرود .وجود
نابرابری و اختالف مابین کشورها از موارد بسیار اساسی
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و مطرح برای سیاستگذاران کشورها میباشد که
میتواند منجر به ایجاد نارضایتی و تنشهای اجتماعی
گردد .اهمیت کاهش فاصله و شکاف درآمدی ،موجب
شکلگیری تحقیقات پیرامون همگرایی و عوامل مؤثر
بر آن بوده است[ .]00نیمه دوم قرن بیستم بهعنوان
دوره همگرایی سالمت بینالمللی و دوره رشد سریع
اقتصادی برای بسیاری از کشورهای درحالتوسعه
شناختهشده است[.]02
توسعه بخش بهداشت و درمان بهتنهایی میسر نیست و
در چارچوب رشد و توسعه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی همه بخشهای یک منطقه امکانپذیر
است[ .]0،01سازمان همکاری اقتصادی (اکو) نیز یکی
از نمادهای همگرایی منطقهای برای حضور مؤثر
کشورهای درحالتوسعه در تصمیمگیریهای بینالمللی
است[ .]01نظر به اهمیت شاخصهای بهداشتی در ماده
 42قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری
اسالمیایران[ ]05و با توجه به اهداف اکو برای
همگرایی اقتصادی کشورهای عضو و همگرایی با
اقتصاد جهانی[ ]02و توجه به این نکته که دلیل اصلی
همگرایی یا عدم همگرایی مخارج سالمت ،همگرایی
اقتصادی میباشد؛[ ]9بررسی همگرایی مخارج سالمت
و پیامدهای سالمت امری مهم و ضروری میباشد و در
این راستا کاهش نابرابریهای منطقهای یکی از اهداف
اصلی برنامههای توسعهای میباشد ]09[،بنابراین
بررسی همگرایی منطقهای میتواند از اهمیت ویژهای
در راستای تأمین اهداف برنامهای برخوردار باشد.
روش پژوهش
این پژوهش یک مطالعه توصیفی  -تحلیلی میباشد.
جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کشورهای عضو
سازمان همکاری اقتصادی بوده و نمونهگیری به روش
سرشماری جمعیتی بوده است .دادههای هر یک از
متغیرهای مطالعه برای کشورهای عضو سازمان
همکاری اقتصادی در دوره  0991-4102از سایت
بانک جهانی استخراج و در فرم جمعآوری اطالعات
ثبت شد و تخمین مدلهای همگرایی با رهیافت

همگرایی سرانه مخارج سالمت و پیامدهای

اقتصادسنجی دادههای پانلی و با استفاده از نرمافزار
 EViewsنسخه  01صورت گرفت.
در ادبیات اقتصادی حداقل سه روش برای بررسی
همگرایی وجود دارد .0 :همگرایی تصادفی.4 ،
همگرایی سیگما .0 ،همگرایی بتا[ ]41همگرایی
تصادفی نوعی از همگرایی است که نشان میدهد
شوکها بر روند متغیر وابسته اثر موقت خواهند
داشت[ .]0این فرضیه میتواند با آزمون ریشه واحد
دادههای پانلی آزمون شود[ .]0،40برای اثبات همگرایی
تصادفی باید ریشه واحد اختالف متغیر از سطح میانگین
آن در سطح مانا باشد[ .]40اگر فرضیه صفر در چهار
روش لوین ،لین و چو ،ایم ،پسران و شین و آزمونهای
نوع فیشر که بر وجود ریشه واحد داللت دارد ،رد نشود،
واگرایی و در غیر این صورت همگرایی وجود دارد .در
این آزمون احتمال کمتر از )P-value<0.05( 1/11
داللت بر مانایی و همگرایی دارد .در آزمونهادری
فرضیه صفر ،مانایی است و بر همگرایی داللت دارد .در
این مطالعه آزمون همگرایی تصادفی مطلق و شرطی
یکبار نسبت به میانگین سرانه مخارج سالمت
کشورهای عضو اکو و بار دیگر نسبت به میانگین سرانه
مخارج سالمت کشورهای با سطح توسعه انسانی باال
انجام شد.
همگرایی بتا و سیگما ،مفاهیم متفاوت اما مرتبط به هم
میباشند ،همگرایی بتا شرط الزم اما نه شرط کافی
برای همگرایی سیگما است[ ]44و تمایل دارد تا به
سمت همگرایی سیگما حرکت کند[ .]0همگرایی
سیگما کاهش پراکندگی متغیر را بین مناطق در طول
زمان نشان میدهد[ .]40برای بررسی همگرایی سیگما
انحراف معیار مقطعی لگاریتم سرانه مخارج سالمت و
پیامدهای سالمت محاسبه شد .پیامدهای سالمت ،امید
به زندگی و نرخ مرگومیر کودکان زیر پنج سال در
نظر گرفته شد.
همگرایی بتا پیشبینی میکند که رشد کشورهای
توسعهنیافته بیشتر از کشورهای توسعهیافته است؛
بنابراین رشد کشورهای توسعهنیافته به سطح رشد
کشورهای توسعهیافته میرسد .همگرایی بتا به دو نوع
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دستهبندی میشود :همگرایی مطلق و همگرایی
شرطی .طبق فرضیه همگرایی مطلق همه اقتصادها به
یک سطح یکنواخت همگرا میشوند ،اما در همگرایی
شرطی هر اقتصادی به سطح تعادل منحصربهفرد خود
همگرا میشود[.]42
همگرایی بتا مطلق را میتوان با استفاده از تابع روندی
مانند رابطه زیر تخمین زد،
+

= α+ (1+β) log

در ایننن رابطننه شننرط

Log

داللننت بننر
بنزرگتنر باشند،

هم گرایی دارد و هرچقندر ضنریب
سرعت همگرایی بیشتر است[.]40،42
برای محاسبه نیمهعمر همگرایی (مدتزمنانی کنه الزم
است تنا فاصنله اقتصنادها نصنف شنود) از رابطنه زینر
استفاده میشود[.]41،41
=
اگر هم گرایی برای کشورهایی بررسی شود که سناختار
مشابهی داشته باشنند ،آنگناه منیبایسنت بنه بررسنی
همگرایی شرطی پرداخته شود؛ یعنی کشنورها بنه چنند
گروه تقسیم شوند و همگرایی هر گنروه از کشنورها بنا
ساختار مشابه بررسی شود[.]00
در این مطالعه کشورهای عضو اکو بر اسناس شناخص
توسعه انسانی تقسیم میشوند]45[:
شاخص توسعه انسانی باال :قزاقستان ،ایران ،ترکیه،
جمهوری آذربایجان ،ازبکستان
شاخص توسعه انسانی متوسط :ترکمنستان ،قرقیزستان،
تاجیکستان ،پاکستان
شاخص توسعه انسانی پایین :افغانستان
برای برآورد همگرایی بتای مطلق و بتای شرطی ابتدا
مراحل زیر انجام شد:
 -0آزمون ریشه واحد برای بررسی مانایی متغیرها
قبل از برآورد مدل ضروری است نسبت به عدم داشتن
ریشه واحد متغیرها اطمینان حاصل شود .اگر متغیرها
در سطح ناپایا باشند ،الزم است آزمون پایایی متغیرها
در تفاضل مرتبه اول آنها انجام شود[ .]42در این
مطالعه برای آزمون فرضیه ریشه واحد در دادههای
پانل دیتا از آزمون لوین ،لین و چو استفاده شد.

عزیز رضاپور و همکاران

 -4آزمون هم انباشتگی برای اطمینان از وجود رابطه
بلندمدت بین متغیرها در صورت نامانا بودن متغیرها در
سطح و مانا شدن با تفاضل گیری
درصورتیکه برخی از متغیرها در سطح مانا نباشند،
ضروری است از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها با
استفاده از آزمون هم انباشتگی اطمینان حاصل شود.
برای بررسی وجود هم جمعی در الگوی پانل دیتا
آزمونهای مختلفی ازجمله آزمون کائو ،آزمون پدرونی
و آزمون فیشر وجود دارد[ .]42در این پژوهش برای
اثبات کاذب نبودن رگرسیون ،آزمون هم جمعی پدرونی
انجام گرفت.
 -0برآورد مدلهای ارائهشده با استفاده از تکنیک
اقتصادسنجی دادههای ترکیبی
برای این منظور ابتدا دو آزمون انجام میشود :برای
تعیین حالت برابری عرض از مبدأ کشورها باحالت
تفاوت در عرض از مبدأ کشورها از آزمون F-limer
استفاده میشود .در این آزمون فرضیه  H0بیانگر
یکسان بودن عرض از مبدأها و فرضیه  H1بیانگر
ناهمسانی عرض از مبدأها میباشد .درصورتیکه
فرضیه  H0رد شود ،برای تعیین روش اثر ثابت و یا اثر
تصادفی از آزمونهاسمن استفاده میشود .در
آزمونهاسمن فرضیه  H0مبنی بر وجود اثرات
تصادفی و فرضیه  H1مبنی بر وجود اثرات تابت است.
برای تخمین مدلها از روش حداقل مربعات
تعمیمیافته استفاده شد.

یافتهها
همگرایی تصادفی مطلق و شرطی سرانه مخارج
سالمت

نتایج تمام آزمونها برای بررسی همگرایی تصادفی
مطلق نسبت به میانگین سرانه مخارج سالمت تمام
کشورهای عضو در جدول ( )0با احتمال بیشتر از 1/11
( )0.05>P-valueنشاندهنده عدم رد فرضیه صفر
مبنی بر وجود ریشه واحد برای متغیر میباشد؛ بنابراین
همگرایی تصادفی مطلق وجود ندارد .همچنین نتایج
تمام آزمونها بهجز آزمون لوین ،لین و چو برای بررسی
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همگرایی تصادفی شرطی نسبت به میانگین سرانه
مخارج سالمت تمام کشورهای عضو نشاندهنده وجود
ریشه واحد برای متغیر هستند؛ بنابراین فرضیه صفر را
نمیتوان رد کرد؛ لذا همگرایی تصادفی شرطی برقرار
نمیباشد.
همچنین نتایج تمام آزمونهای بررسی همگرایی
تصادفی مطلق سرانه مخارج سالمت نسبت به میانگین
سرانه مخارج سالمت کشورهای با سطح توسعه انسانی
باال ،با احتمال بیشتر از  1/11نشاندهنده عدم رد
فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد برای متغیر
میباشد .در بررسی همگرایی تصادفی شرطی ،نتایج
تمام آزمونها بهجز آزمون لوین ،لین و چو نشان داد که
سرانه مخارج سالمت کشورهای عضو اکو نسبت به
میانگین سرانه مخارج سالمت کشورهای با سطح
توسعه انسانی باال همگرا نمیشود( .جدول )0
همگرایی سیگما سرانه مخارج سالمت

بر اساس نمودار ( )0پراکندگی سرانه مخارج سالمت در
همه کشورهای عضو اکو روند ثابتی داشته است و
همگرا نمیشوند .همچنین پراکندگی سرانه مخارج
سالمت در بین کشورهای با شاخص توسعه انسانی باال
عضو اکو طی زمان تقریباً روند ثابتی داشته است ،اما
همگرایی در آنها اتفاق نمیافتد .نتایج نشان میدهد
پراکندگی سرانه مخارج سالمت در بین کشورهای با
شاخص توسعه انسانی متوسط عضو اکو ابتدا در حال
کاهش بوده اما از سالهای  4112به بعد افزایش
پیداکرده است .با توجه به اینکه انحراف استاندارد سرانه
مخارج سالمت در کشورهای با شاخص توسعه انسانی
متوسط از  1/42به میزان  1/01کاهش پیدا کرده است،
میتوان گفت که در این کشورها همگرایی ضعیفی
وجود دارد( .نمودار )0
همگرایی سیگما امید به زندگی

همانطور که در نمودار ( )4نشان داده شده است،
پراکندگی شاخص امید به زندگی در کشورهای عضو
اکو ،با نرخ ثابت و اندکی روند افزایشی داشته است .در
کشورهای با شاخص توسعه انسانی باال پراکندگی امید
به زندگی در سالهای مطالعه روند افزایشی داشته

همگرایی سرانه مخارج سالمت و پیامدهای

است .پراکندگی در کشورهای با شاخص توسعه انسانی
متوسط ،از سالهای  0999تا سال  4111روند کاهشی
اندکی داشتهاند ،اما بعد از سال  4115دوباره روند
افزایشی داشتهاند.
همگرایی سیگما مرگومیر کودکان زیر پنج سال

با توجه به نمودار ( ،)4پراکندگی شاخص مرگومیر
کودکان زیر پنج سال در بین کشورهای با توسعه
انسانی باال و کشورهای با توسعه انسانی متوسط،
کاهش پیدا نکرده است؛ بنابراین این کشورها همگرا
نمیشوند .همچنین این شاخص بین تمام کشورهای
عضو اکو روند افزایشی داشته است و فرضیه همگرایی
سیگما تائید نمیشود( .نمودار )4
همگرایی بتا مطلق و شرطی سرانه مخارج
سالمت

بر اساس نتایج جدول ( )4متغیرها در سطح مانا نبودند و
با یکبار تفاضل گیری مانا شدند؛ بنابراین آزمون هم
انباشتگی انجام شد و رابطه بلندمدت بین متغیرها تأیید
شد( .جدول  )4نتایج ارائهشده در جدول ( )0با احتمال
بیشتر از  )0.05>P-value( 1/11نشان از عدم رد
فرضیه  H0آزمون  F-limerبود؛ بنابراین مدل
همگرایی بتا مطلق و شرطی سرانه مخارج سالمت به
روش تجمیعی برآورد شد( .جدول )0
ضریب بتای بهدستآمده در رابطه همگرایی بتا سرانه
مخارج سالمت در نتایج جدول ( )2برای کشورهای
عضو اکو  1/49بود و نشان داد که کشورهای عضو اکو
همگرا نمیشوند .ضریب بتای شرطی به دست آمده
برای کشورهای با شاخص توسعه انسانی باال  1/01و
برای کشورهای با شاخص توسعه انسانی متوسط 1/10
بود و ضریب بتای شرطی هیچکدام از گروه کشورها
کمتر از صفر نیست؛ بنابراین همگرایی بتا شرطی در
این کشورها وجود ندارد( .جدول )2
همگرایی بتا مطلق پیامدهای سالمت

بر اساس نتایج جدول ( )4متغیرها در سطح مانا بودند؛
بنابراین به انجام آزمون هم انباشتگی نیاز نبود .طبق
نتایج جدول ( )0با احتمال کمتر از P-( 1/11
 )0.05<valueفرضیه  H0آزمون  F- limerرد شد؛
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بنابراین آزمونهاسمن برای این مدلها انجام گرفت.
نتایج آزمونهاسمن برای مدل همگرایی بتا مرگومیر
کودکان زیر پنج سال با احتمال  1/102نشان دهنده رد
فرضیه  H0مبنی بر وجود اثرات تصادفی و برای
همگرایی بتا امید به زندگی با احتمال  1/119نشان
دهنده عدم رد فرضیه  H0بود؛ بنابراین همگرایی بتا
امید به زندگی به روش اثرات تصادفی و همگرایی بتا
مرگومیر کودکان زیر پنج سال به روش اثرات ثابت
برآورد شد.
نتایج جدول ( )2نشان میدهد که ضریب همگرایی بتا
برای شاخص امید به زندگی در کشورهای عضو اکو
برابر با  1/42و برای شاخص مرگومیر کودکان زیر
پنج سال برابر با  0/01برآورد شده که عددی بزرگتر از
صفر بوده است ،بنابراین این شاخصها در دوره مطالعه
در کشورهای عضو اکو واگرا میشوند.

بحث و نتیجهگیری
در ادبیات اقتصاد رشد و تجارت بینالملل ،همگرایی
درآمد سرانه کشورها اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا
همگرایی درآمد سرانه در شکلگیری اتحادیههای
اقتصادی منطقهای و پایداری آنها نقش اساسی ایفا
میکند .بررسی همگرایی بتا مطلق و سیگما درآمد
سرانه در کشورهای عضو اکو نشان داده است که
نابرابری درآمدی ده عضو سازمان همکاری اقتصادی
در دوره  0991-4101افزایشیافته و این سازمان در
کاهش شکاف درآمدی اعضای خود موفق عمل نکرده
است[.]49
در مطالعه حاضر نتایج آزمون فرضیه همگرایی تصادفی
مطلق و شرطی نشان داد که سرانه مخارج سالمت
کشورهای عضو اکو همگرا نمیباشد .به عبارتی نرخ
رشد سرانه مخارج سالمت در کشورهای با توسعه
انسانی متوسط بیشتر از رشد کشورهای با توسعه انسانی
باال نیست .در تأیید نتایج مطالعه حاضر بررسی
همگرایی تصادفی مخارج سالمت در کشورهای اروپایی
نشان از عدم همگرایی مخارج سالمت این کشورها
دارد[ .]01برخالف نتایج مطالعه حاضر بررسی همگرایی

عزیز رضاپور و همکاران

تصادفی مخارج سالمت کشورهای  OECDنسبت به
میانگین مخارج سالمت کشورها و نسبت به مخارج
سالمت آمریکا همگرایی بین کشورها را تأیید کرد[]00؛
همچنین همگرایی تصادفی سرانه مخارج سالمت در
ایالت متحده امریکا و همگرایی تصادفی سرانه مخارج
سالمت در استانهای ایران وجود داشته است[.]0،9
بر اساس نتایج همگرایی سیگما ،پراکندگی سرانه
مخارج سالمت در این کشورها کاهش پیدا نکرده است.
نتایج مطالعه بررسی همگرایی سیگما سرانه مخارج
سالمت در ایران ،در راستای نتایج مطالعه حاضر نشان
دهنده وقوع واگرایی سرانه مخارج سالمت بود[ .]0اما
نتایج مطالعات همگرایی سیگما سرانه مخارج سالمت
در چین ،هند و جنوب صحرای آفریقا ،وجود همگرایی
را تأیید میکند[.]00،40،04،00
همگرایی پیامدهای سالمت زمانی اتفاق میافتد که
مناطقی با سطوح سالمتی پایینتر ،وضعیت سالمتی
خود را بهبود بخشیده باشند[ .]14شاخص امید به
زندگی در بین کشورهای عضو اکو پراکندگی دارد.
همچنین نابرابریها در شاخص مرگومیر کودکان زیر
پنج سال در بین کشورهای عضو اکو کاهش نیافته
است و سالمت کشورهای فقیرتر با نرخی بسیار پایینتر
از همساالن ثروتمند خود بهبود یافته است که این
منجر به واگرایی در بهداشت شده است .برخالف نتایج
مطالعه حاضر ،مطالعه مونترو برای اسپانیا نشان داد که
امید به زندگی و مرگومیر نوزادان همگرا میشوند.
همچنین مطالعه محبی خواه نشان داد که همگرایی
سیگما امید به زندگی در استانهای ایران وجود داشته
است[ .]41،02مطالعات نشان داده است در کشورهای
درحالتوسعه طبق منحنی رفاه کوزنتس در مراحل اولیه
رشد اقتصادی ،افزایش امید به زندگی بیشتر از کاهش
مرگومیر نوزادان است .بهعبارتدیگر توسعه اقتصادی
در کشورهای درحالتوسعه بر همگرایی امید به زندگی
تأثیر مثبت و بر همگرایی مرگومیر نوزادان تأثیر منفی
داشته است؛ اما در مرحله بعدی توسعه ،رشد اقتصادی
بیشتر ،منجر به کاهش مرگومیر بیشتری خواهد
شد[.]02
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بر اساس نتایج همگرایی بتای سرانه مخارج سالمت،
شکاف بین کشورها در طول زمان افزایش یافته و از
یکدیگر واگرا شدهاند که مطابق با نتایج مطالعه بررسی
همگرایی بتا مطلق سرانه مخارج سالمت ایران و
همگرایی بتا مطلق در اکوواس ECOWAS
است[ .]0،01نتایج مطالعات دیگری برخالف نتایج
مطالعه حاضر ،نشان دهنده همگرایی مخارج سالمت در
چین ،هند و اتحادیه اروپا بودهاند[.]04،40،01
در مطالعه حاضر نتایج همگرایی بتای شرطی سرانه
مخارج سالمت با دستهبندی کشورها بر اساس شاخص
توسعه انسانی نشان داد که هیچکدام از گروه کشورهای
با توسعه انسانی باال و گروه کشورهای با توسعه انسانی
متوسط همگرا نمیشوند .بررسی همگرایی بتای شرطی
سرانه مخارج سالمت در استانهای ایران در راستای
نتایج مطالعه حاضر بود[.]0
نتایج همگرایی بتای پیامدهای سالمت نشان داد که
شاخص امید به زندگی و مرگومیر کودکان زیر پنج
سال در کشورهای عضو اکو واگرا شده است و
نابرابریها برای پیامدهای سالمت در بین این کشورها
کاهش پیدا نکرده است .عدم همگرایی امید به زندگی
در اتحادیه اروپا و در کشورهای  OECDدر راستای
نتایج مطالعه حاضر بوده است[ .]01،05برخالف نتایج
مطالعه حاضر ،همگرایی بتای امید به زندگی برای
ایران ،اسپانیا ،ترکیه ،اکوواس و مجموعهای از 091
کشور جهان در مطالعات گوناگون تأیید شده
است[ .]02،42،41،02،01در راستای نتایج این مطالعه
برای بررسی همگرایی بتا مرگومیر ،مطالعه پانوپولو
برای کشورهای  OECDو مطالعه کالرک برای 091
کشور جهان واگرایی مرگومیر در این کشورها را تأیید
کرده است و در کشورهای فقیرتر با توسعه اقتصادی،
افزایش امید به زندگی بیشتر از کاهش مرگومیر
نوزادان بهبود یافته است[ .]01،02افزایش چشمگیر
امید به زندگی در سه دهه اخیر را نمیتوان بهعنوان
یک موفقیت بزرگ بهداشتی ،تنها به اقدامات بهداشت
عمومینسبت داد؛ بخش مهمیاز این موفقیت مرهون
ارتقای سطح استاندارد زندگی است که خواهوناخواه بر
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سطح بهداشت نیز اثرگذار است؛ بنابراین آنچه واقع ًا
نتیجهبخش بوده است ترکیبی از پیشرفت بهداشت
عمومی و توسعه اقتصادی است[.]01
همبستگی بین بهداشت برتر و رشد اقتصادی باالتر در
مطالعات مختلف تائید شده است .در همه جوامع رفاه
اقتصادی خانوارها و جمعیت سالم الزمه کاهش فقر،
رشد اقتصادی و توسعه پایدار است .سطح توسعه
اقتصادی کشور و یا نرخ رشد اقتصادی بر بهبود سطح
رفاه زندگی انسان ،بهویژه در کشورهای کمتر
توسعهیافته اثر مثبتی دارد[ .]0،02دستیابی به توسعه
از مهمترین اهداف کشورها است .نظریههای رشد
اقتصادی سرمایه انسانی را بهعنوان عامل اصلی رشد
اقتصادی تلقی میکنند[ .]0،4با ارائه مراقبتهای
بهداشتی مناسب ،جمعیت یک کشور میتواند سالمت
بهتر داشته باشد و بنابراین تقویت سرمایه انسانی کشور
میتواند از طریق بهبود بهرهوری به رشد اقتصادی
کمک کند[.]02
با توجه به این نکته که دلیل اصلی همگرایی یا عدم
همگرایی مخارج سالمت ،همگرایی اقتصادی
میباشد[ .]9،01و عدم همگرایی درآمد سرانه و عدم
همگرایی اقتصادی در بین کشورهای عضو اکو در
مطالعات پیشین تأیید شده است؛[ ]01،49بنابراین عدم
همگرایی سرانه مخارج سالمت در کشورهای عضو اکو
میتواند به دلیل مشکالت ساختاری و عدم همگرایی
اقتصادی و عدم همگرایی سیاسی کشورهای عضو
سازمان باشد و سازمان اکو علیرغم اهداف سازمان
برای همگرایی اقتصادی کشورهای عضو و همگرایی
با اقتصاد جهانی ،نتوانسته است اقدامات مناسب را
انجام دهد .ازجمله عوامل واگرایی اقتصادی در اکو
میتوان به تفاوت ساختار اقتصادی کشورهای عضو،
فقدان برنامه مدون اقتصادی و فقدان نظام هم تکمیلی
اقتصادی در بین کشورهای عضو ،اقتصاد ضعیف
کشورهای عضو و نابرابری سطح توسعه اقتصادی
کشورهای عضو اشاره کرد[.])01،09
سالهای اخیر بهعنوان دوره همگرایی سالمت
بینالمللی و دوره رشد سریع اقتصادی برای بسیاری از
/ 03
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کشورهای درحالتوسعه میباشد[ .]02بنابراین باید
سیاستهای سازمان همکاریهای اقتصادی به عنوان
یکی از نمادهای همگرایی منطقهای برای حضور مؤثر
کشورهای در حال توسعه در تصمیمگیریهای
بینالمللی[ ،]01با هدف کاهش تفاوتهای منطقهای
پیامدهای سالمت بهمنظور افزایش سرمایه انسانی برای
بهبود سطوح رشد و ارائه حقوق اساسی به شیوه
منصفانه برنامهریزی و اجرا شود.

تشکر و قدردانی:
این مقاله حاصل بخشی از پایاننامه با عنوان بررسی
همگرایی سرانه مخارج سالمت و پیامدهای سالمت در
کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی در مقطع
کارشناسی ارشد در سال  0091و با کد اخالق
) (IUMS/SHMIS_1396/9411552008است
که با حمایت دانشکده مدیریت و اطالعرسانی دانشگاه
علوم پزشکی ایران اجراشده است .نویسندگان بر خود
الزم میدانند تا از حمایتهای دانشگاه علوم پزشکی
ایران و همهکسانی که در انجام این تحقیق نقش
داشتهاند صمیمانه سپاس گذاری نمایند.
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امید به زندگی کشورهای با شاخص توسعه انسانی باال
امید به زندگی کشورهای با شاخص توسعه انسانی متوسط
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جدول - 2نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهای همگرایی بتا
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در سطح

نتیجه
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Convergence of Per Capita Health Expenditures and Health Outcomes in
Countries of the Economic Cooperation Organization

Abstract

Rezapour A1, Alipour S 2, Alipour V 3, Soleimani Movahed M4

Introduction: Economic growth in rich countries tends to slow down naturally, so the
growth process will ultimately lead to convergence. The aim of this study is to
investigate the convergence of per capita health expenditures and health outcomes in
countries of the Economic Cooperation Organization.
Methods: This is a descriptive-analytical Study that was done with the economic data
of the countries of the Economic Cooperation Organization in 1995 -2014 and using
EViews software version 10. Stochastic convergence using Panel Unit-Root test, and
also the standard deviation of log per capita health expenditures and health outcomes
have been used to evaluate sigma convergence, and beta convergence with estimating
the panel data convergence model.
Results: Absolute and conditional stochastic convergence in per capita health
expenditures were not approved in ECO countries. The coefficient of the absolute beta
convergence of per capita health expenditure in ECO countries was 0.29. The
conditional beta convergence coefficient was 0.30 in countries with high human
development and that was 0.01 in countries with medium human development. The life
expectancy Beta convergence coefficient was 0.28 in ECO-countries and 1.16 for the
under-five mortality rate. There is no sigma convergence.
Conclusion: Based on the results, the non - convergence of per capita health
expenditure and health outcomes divergence show an increase in disparity and reveal
that poorer countries have improved their health at a much slower rate than their
wealthier member in ECO. Therefore, it is necessary that ECO policies be planned and
implemented with the aim of reducing regional differences.
Keywords: Stochastic Convergence, Sigma Convergence, Beta Convergence, Per
Capita Health Expenditures, Health Outcomes.
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