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اثر آزادســازی تجــاری بر نـرخ مـرگ ومیـر در
استان های ایـران :همانباشتگی پانلی با وابسـتگی
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تاریخ دریافت1395/6/18 :

تاریخ پذیرش1395/8/29 :

چکیده

یکی از چالش های اساسی در حوزه سالمت ،موضوع تجاار ساالمت
پاسخ به این سؤال است که آیا آزادسازی تجاری بااای بشاش ساالمت
مفید است یا نه؟ با این اساس ،تحقیق حاضاا باا اساففاده از دادههاای
پانل اسفان های ایاان طی د ره زمانی  ،1381-91به بارسی ارتباط بین
آزادسازی تجاری ناخ ماگ میا (باه عناوان یاش خاااس اساسای از
سالمت) پاداافه ،به این منظور ،از تحلیلهای همانباخفگی پاانلی باا
ابسفگی مقطعی باآ ردگا بهر زرساانی مکاار کاامالا تعادیل خاده
( )Cup-FMاسففاده خده ،نفایج حاصل از باآ رد مدل نشان مایدهاد
که آزادساازی تجااری ا اا منفای معنااداری باا نااخ مااگ میاا در
اسفان های کشور داخفه اسات همچناین ،نفاایج نشاان از آن دارد کاه
 1خناسه دیجیفال (10.22051/edp.2018.16572.1103 :)DOI

 2دانشجوی دکفاا ،دانشگاه لاسفان (نویسنده مسئول)؛ golkhandana@gmail.com
 3اسفادیار اقفصاد دانشگاه لاسفان؛ alizadeh_176@yahoo.com
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تعامل میان آزادسازی تجاری درآمد ساانه ،مثبات معناادار اسات
بیانگا این حقیقت که بششی از ا ا کاهنده آزادساازی تجااری باا نااخ
ماگ میا در اسفانهای ایاان ،با افزایش درآمد ساانه ،کاهش مییابد
واژگـان للیــدی :آزادساازی تجااری ،ناااخ مااگ میاا ،ایاااان ،ر

بهر زرسانی مکار کامالا تعدیلخده

)(Cup-FM

طبقهبندی C23, F10, O15, I10, I11 :JEL

 .1مقدمه

پدیده جهانی خدن که فاایند درهمآمیشفن ادغام اقفصادهای ملّای باا اقفصااد جهاانی
است ،در دهههای اایا مورد بحث سیاسفگذاران بانامه ریازان باوده اسات آزادساازی
تجاری نیز که به عنوان حاکت به سمت تجار آزاد از طایق کاهش در تعافههاا ساایا
موانع تجاری تعایف خده ،مهمتاین نیا ی پیشبانده جهانیخادن محساو مای خاود
آزادسازی جهانیخدن ،موجب افزایش حجم نوع مباادت ماازی کاتهاا اادما
(افاازایش بازرگااانی بااینالمللاای) ،افاازایش جایااان سااامایهگااذاری مساافقیم اااارجی
بینالمللی همچنین تسایع انفقال فنا ری جهانیخدن تولید میخود (خاایفی رناانی
همکاران)29 :1392 ،
در این راسفا ،بشش سالمت به رغم عمومی بودن طبیعت غیاتجااری ا  ،باه میازان
قابل توجهی تحت تأ یا جهانی خدن آزادسازی تجااری قااار گاففاه اسات آزادساازی
تجاری به اسطه باداخفه خدن مازهای گماکی ،ایجاد بازارهای مشافا ،،رخاد توزیاع
درآمد  ،می تواند به طور مسفقیم با سالمت تأ یاگذار باخد؛ به عال ه ،آزادسازی تجاری
به اسطه عواملی چون تأ یا با ر ی فاهنگ آدا رسوم ،با عاصه سالمت تأ یاگاذار
است (ااوانبهبهانی)1383 ،
دیدگاه های مففا تی در زمینه آ ار جهانیخدن آزادسازی تجاری با سالمت جامعاه
جود دارد باای به این پدیده بهعنوان یش گام نهایی در تشایب سیسفمهاای ساالمت
ملی مینگاند؛ در حالیکه گا هی دیگا ،به آن بهعنوان ابزاری بااای توساعه گسافا
دامنه کیفیت ادما ساالمت باه جامعاه تحات پوخاش ،مایپادازناد باه هاا ر ی،
جهانی خدن آزادسازی تجار در بشش سالمت (مانند سایا بششهای جامعه) در حال
قوع بوده این موضوع پفانسیل ایجاد چالشها فاصتهای جدید باای کشورهای دنیا
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فااهم آ رده است پیوسفن به این جایان ،می باید با ارزیابیهای دقیق کارخناسانه
با مطالعه تجابیا سایا کشورها تحلیل موقعیت آنها بهصور گام به گاام در بشاش
سالمت بهداخت ،صور پذیاد (اسمیت همکاران)2009 ،1
با جود تمامی این اطالعا بحث های نظاای موجاود ،انجاام تحقیاق مطالعاا
تجابی ،پیاامون ا ا آزادسازی تجاری با سالمت افااد جامعه در کشاور ایااان ،همچناان
حس می خود لذا در مقاله حاضا ،سعی خده است تا با اسففاده از آمار اطالعا موجود
در زمینه آزادسازی تجاری سالمت ،به یش بارسی دقیاق در ایان حاوزه بااای کشاور
ایاان پاداافه خود به این منظور از مفغیاهای درجه بازبودن تجاری (بهعناوان خاااس
آزادسازی تجاری) ،ناخ ماگ میا در ها  1000نفاا جمعیات (باهعناوان یاش خاااس
اساسی معکوس از سالمت) سایا مفغیاهای مؤ ا با سالمت اسفانهای کشور ،خامل:
نااخ خهانشاینی
درآمد ساانه ،ا ا مفقابل آزدسازی تجاری درآمد سااانه ،آماوز
داده های آماری  28اسافان کشاور طای د ره زماانی 1381-91
همچنین ،اطالعا
2
تکنیش «همانباخفگی پانلی با ابسفگی مقطعی» بهاهگیای خده است
مقاله حاضا در  5بشش تنظیم خده اسات پاس از مقدماه بشاش د م ،مقالاه باه
ادبیا موضوع می پادازد بشش سوم ،به معافی مدل ر تحقیق اافصاا دارد در
بشش چهارم ،به بااآ رد مادل تحلیال نفاایج پاداافاه خاده در بشاش پایاانی نیاز
جمعبندی نفیجهگیای آمده است
 .2ادبیات موضوع
 .1-2مبانی نظری

سالمت بهداخت فاد جامعه ،از عوامل مفعددی ناخی میخود عوامال اااد کاالن
تأ یاگذار با سالمفی را در حالت کلی میتوان بهصور زیا دسفهبندی کاد:
الف) عوامل ااد :این دسفه از عوامل با سالمت فادی تأکید فقط به اصوصیا فادی
سبش زندگی افااد بسفگی دارد عواملی نظیا جنس ،سن ،را ت ،رژیم غذایی ،مصاا
داانیا  ،الکل این دسفه کمفا تحت تأ یا سیاستهای کالن اقفصاد قاار میگیاد

1. Smith, et al.
2. Panel Co-integration with Cross-Sectional Dependency

 / 38اثر آزادسازی تجاری بر نرخ مرگومیر در استانهای ایران :همانباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی

) عوامل کالن :این دسفه از عوامل با اصوصیا کالن جامعه مفماکاز باوده تحات
کنفال افااد جامعه نیست از عوامل مشفلفی نظیا عوامل اقفصادی ،اجفماعی ،فاهنگای
تأ یا میپذیاند (هالیکیا غلو)2011 ،1
یکی از مفغیاهای کالن مؤ ا با ضعیت سالمت ،که باهتاازگی ماورد توجاه تجابای
محققان قاار گاففاه ،جهاانیخادن (کاه یکای از خاااسهاای عماده انادازهگیاای آن
آزادسازی تجاری است) می باخد باهرغام اینکاه در تعاداد زیاادی از مطالعاا  ،ا ااا
جهانیخدن با مفغیاهایی مانند :رخد اقفصاادی ،مالیاا  ،هزیناههاای د لات ،نااباابای
درآمد در کشورها حفی کیفیت محیطزیست بارسی خده ،اما تاکنون در مورد تاأ یاا
جهانی خدن با سالمت جامعه ،تحقیق چندان زیادی صور نگاففه است (گالانادان
رسفمی )82 :1395 ،بهطور کلی میتوان آ ار جهانیخدن با ر ی ضعیت ساالمت را از
د زا یه مثبت منفی تشایح بارسی کاد
از زا یه مثبت ،جهانیخدن از راههای مشفلف مانند :افزایش جاباهجاایی مفشصصاان
حوزه سالمت ،افزایش جابهجایی بیماران بهعنوان مصا کننادگان ساالمت ،اساففاده از
فنا ریهای جدید در ارائه ادما بهداخفی درماانی ،افازایش دسفاسای باه دار هاا
تجهیزا پزخکی ،منجا به ارتقای سطح سالمت افااد جامعه میخود (تیسای)2007 ،2
در نقطه مقابل از زا یه منفی ،جهاانیخادن مایتواناد از راههاای مشفلاف مانناد:
گسفا سایع تا سیع تا بیماری هاای عفاونی مساای مانناد یاا سهاای HIV
آنفوتنزای ماغی  ،H5N1تغییا رژیم غذایی ،ایجاد اضطاا  ،آلودگیهای زیستمحیطای
ناباابای درآمد ،سالمت افااد جامعه را تهدید کند (باگ نیلسون )2009 ،3عال ه باا
حذ مالیاا
آن ،در االل جهانی خدن با رفع موانع گماکی ،حذ تعافههای اردا
با صادرا  ،درآمد کشورها از محل عوارض تعافاههاا کااهش اواهاد یافات ایان اماا
ممکن است به کاهش سهم هزینه سالمت عمومی از تولیاد ناااالس داالای ) (GDPدر
کشورهای در حال توسعه منجا خود همچنین ،با جهانی خادن ،در کشاورهای در حاال
خکوفایی اقفصاد ،مشارکت زنان در نیا ی کار جامعه افزایش
توسعه ،همااه با گسفا
اواهد یافت اگا این مشاارکت بیشافا باا توساعه کاافی مااکاز مؤسساا مااقبات از
کودکان همااه نباخد ،ممکن است علی رغم افزایش درآمد اانواده ،به افزایش صادما
سوءتغذیه در بین کودکان بیانجامد (ااوانبهبهانی)287-288 :1383 ،
1. Halicioglu
2. Tsai
3. Bergh & Nilsson
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ادما ساالمت در طاول ساال هاای اایاا باهدلیال پیشاافت هاای ایجادخاده در
تکنولااوژیهااای اطالعااا ارتباطااا  ،افاازایش نقاال مکااان ارائااهدهناادگان نیااز
مصا کنندگان ادما (بیماران) توسعه مشارکت بشش اصوصی به صور ر زافز ن مورد
تجار قاار گاففهاند خمار ر به رخدی از کشورها باای تبدیلخدن به صاادرکنندگان
کلیدی ادما سالمت به رقابت میپادازند (تورانی همکاران)454 :1390 ،
تجار ادما سالمت به چهار ر زیا انجام میخود:
 1عاضه با نمازی :)M1( 1در این ر  ،اادما از طایاق ابزارهاای مفعاددی نظیاا
پست سنفی یا الکفا نیکی بد ن جابهجایی ارائهدهنده دریافتکنناده اادما  ،ارائاه
3
ماایخااود (بلااون همکاااران )2006 ،2مثااال بااارز ایاان ر «پزخااکی از راه د ر»
«آماوز از راه د ر» 4اسات مباادت باا نماازی اادما ساالمت از طایاق انفقااال
نمونههای آزمایشگاهی ،انجام مشا رههای تششیصی بالینی از کانالهای پسافی سانفی
خیوههای مفعدد سالمت از راه د ر (مانند پاتولوژی ،رادیولوژی مشاا ره از راه د ر)
نیز انجام فعالیتهای تکمیلی نظیا مسفندسازی مدار ،پزخکی بیماران ،تنظیم صاور
حسا های مالی باای مطالبا بیمهای موارد مشابه انجام میخود (چاندا)2002 ،5
 2دریافت ادما از اارج :)M2( 6در این الگاو ،اادما از طایاق جاباهجاایی موقات
مصا کننده ادما به محل اقامت ارائهدهنده آن ،ارائه مایخاود گاا ههاای مشفلاف
دریافتکنندگان ادما پزخکی از اارج ،عبار اند از:
الف) این گا ه خامل گادخگاان پزخکی اسات کاه بااای دریافات اادما پزخاکی باا
کیفیت بهفا ،هزینه کمفا ،درمان سایع یا بهدلیل غیاقانونی یا غیاقابل دسفاس باودن
باای از ادما پزخکی در کشورخان ،به کشورهای دیگا مسافا میکنند؛ یا عال ه با
دتیل فوق ،به منظور بازدید از طن اود درمان در آنجاا از کشاور محال اقامات ااود
اارج میخوند؛
) گادخگاانی که بهصور اتفااقی باه اادما پزخاکی در کشاور مقصاد نیااز پیادا
میکنند؛
1. Cross Border Supply
2. Blouin, et al.
3. Tele Medicine
4. Tele Education
5. Chanda
6. Consumption Abroad
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ج) بازنشسفگان اارجی (مقیم کشور مقصد)؛
د) کارگاان مهاجا یا موقت اارجی؛
ه) مسافاین دائمی که میتوانند از گزینههای مشفلف پوخاشهاای بیماهای چنادملیفی
اسففاده کنند (بلون همکاران)2006 ،
 3حضور تجاری :)M3( 1در این ر  ،اخاشا حقاوقی یاا خااکتهاای ارائاهدهناده
ادما  ،در کشورهای دریافتکنناده آن اادما  ،ساامایهگاذاری مایکنناد (ساامایه
نه تنها مولد منابع بیشفا باای سامایهگذاری
گذاریمسفقیم اارجی )(FDI) 2این ر
در ارتقای زیاسااتها تکنولوژیها کاهش فشار موجود با منابع د لفای باوده ،بلکاه
موجب ایجاد فاصتهای خغلی ارتقای اسفانداردهای مااقبت ،مدیایت فاااهم باودن
ادما میخود (اسمیت)2004 ،3
حضور تجاری اارجی اغلب از طایق تأسیس باای از اقسام نهادهاای قاانونی نظیاا
خعب یا دفاتا نمایندگی ،سامایهگاذاری مشافا ،مشاارکت در مالکیات خااکتهاای
داالی یش کشور اارجی یا تأسیس خاکتهای چنادملیفی (MNCs( 4یاا مادیایت
مااکز موجود توسط خاکتهای ااارجی باد ن مالکیات انجاام مایخاود (مورتنسان،5
)2008
6
 4نقل مکان اخشا حقیقای ) :(M4در ایان ر  ،انفقاال جاباهجاایی کارکناان
مفشصصان سالمت به محل اقامت مصا کنندگان این ادما به صور موقات صاور
میپذیاد این ر  ،مهاجا موقت ارائهکنندگان ادما که بهصور مسافقل در یاش
کشور اارجی فعالیت می کنند ،گادخگاان کسب کار (با اقامت موقت) ،کارکناان یاش
خاکت اارجی که در کشور میزبان تأسیس خده کارکنانی کاه یاش خااکت ااارجی
باای انجام تعهدا اود (طبق قاارداد با میزبان) به این کشور اعزام کاده است ،را در باا
میگیاد (بلون همکاران)2006 ،
7
باای در ،بهفا تمامی تأ یاا جهانی خدن با ساالمت ،ساازمان بهداخات جهاانی
) ،(WHOچارچو مفهومی ذیل را ارائه کاده است
1. Commercial Presence
2. Foreign Direct Investment
3. Smith
4 Multi Nation Companies
5. Mortensen
6. Movement of Natural Persons
7. World Health Organization

فصلنامة سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) 41 /

شکل  .1چارچو مفهومی تأ یاا جهانیخدن با سالمت
مأاذ :سازمان بهداخت جهانی ()2001

این چارچو مفهومی ،به طور اجمالی ،پیونادهای جهاانی خادن ساالمت را نشاان
میدهد که در ادامه ،به اافصار به ارزیابی آن پاداافاه خاده اسات در ایان چاارچو ،
جهانیخادن باه د صاور  ،مسافقیم غیامسافقیم باا نظاام مااقبات ساالمت تاأ یا
می گذارد در خکل مسفقیم آن ،ا اگاذاری از طایاق سیاساتهاایی اسات کاه باهطاور
مسفقیم با تصمیما بشش سالمت ارد میخود ،مانند :موافقتنامههای عمومی دربااره
تجار در زمینه ادما سازمان تجار جهانی (GATS) 1بهعال ه ،هماانطاور کاه در
چارچو مفهومی فوق (خکل  )1مالحظه می خود ،بازارهای جهانی به طور غیامسافقیم
نیز با نظام مااقبت سالمت تأ یا میگذارند ،مانند ا ا موافقتنامه ابعاد ماتبط با تجاار
حقوق مالکیات معناوی ساازمان تجاار جهاانی باا ر ی قیمات محصاوت دار یای

2

)(TRIPs

جهانی خدن با ر ی سایا عوامل ماتبط با سالمت نیاز تأ یاگاذار اسات؛ چنانکاه در
سطح جمعیت ،از طایق انفقال فاامازی بیماریهای عفونی فاا محصاوت (نظیاا
داانیا ) مؤ ا است تأ یااتی که جهانیخدن در بعد اقفصاد ملای باا جاای مایگاذارد،
بهطور غیامسفقیم با تأ یا با ر ی نظام مااقبت ،نظام ساالمت را نیاز تحات تاأ یا قااار
میدهد (نظیا تأ یا آزادسازی تجار جایانهای مالی با تأمین منابع باای هزینههاای
1. General Agreement on Trade in Services
2. Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights
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عمومی سالمت) همچنین تغییاا در اقفصااد ملای باه اساطه تاأ یا باا اقفصااد ااانوار
(بشصو تأ یا آن با تغذیاه ا ضااع زنادگی ناخای از تغییاا درآماد ااانوار) باا ر ی
سالمت نیز ا ا دارد طبق آموزه سازمان بهداخت جهانی ،این چارچو مفهومی میتواند
مبنایی باای تد ین سیاست های سالمت ارائه راهکارهایی در سیاسفگذاری اقفصاد ملی
مذاکاا بینالمللی باخد
بهطور کلای از لحاان نظاای ،رابطاه باین تجاار ساالمت مابهم اسات قسامت
گسفاده ای از ادبیا نظای موجود ،معفقدند که تجار ممکان اسات تاأ یا مثبفای باا
1
خااس های سالمت در کشورهای درحال توسعه داخافه باخاد باهعناوان مثاال ،ر ماا
( )1989بهعنوان یکی از پیشگامان این مطالعا  ،اسفدتل میکند که باازبودن تجاار ،
فعل انفعال بین کشورها را تقویت میکند که این موجب افزایش دانش عمومی میخاود
به تولیدکنندگان داالی باای افزایش بهاه ریخان همچنین رخاد اقفصاادی کماش
می کند رخد اقفصادی باتتا به افزایش درآمد اانوار کمش میکند دسفاسی بهفاا باه
امکانا بهداخفی را افزایش میدهد (آتم همکاران)2016 ،2
اسفیونز همکاران )125 :2013( 3معفقدند کاه گسافا تجاار ممکان اسات از
طایق د مکانیسم ،منجا به بهبود با ندادههای ساالمت خاود تجاار از یاش سامت،
رخد اقفصادی را تاقی میدهد که این به نوبه اود درآمد بیشفای را باای افااد جامعه
مقاما د لفی ،به منظور بهبود خاایط زندگی تأمین هزینههای بهداخت عمومی (مانند
اکسیناسایون جهاانی) فاااهم مایکناد (مکانیسام نشسات)
سیسفم تشلیه فاضال
مکانیسم دیگا ،ساریز دانش است که موجب انفشار جهانی یاففههاای جدیاد پزخاکی
همچنین ،محصوت دار یی سایل پزخکی مدرن میخود
اسفار )2004( 4،ادعا میکند که باز بودن تجار موجب افزایش سطح تحصیال
افزایش آگاهی از سالمت در میان انبوهی از افااد میخود که به بهبود امیاد باه زنادگی
آنها کمش میکند عال ه با این ،دیفون )2004( 5تأکیاد مای کناد کاه ادغاام یکپارچاه
اقفصاد ،سالمت عمومی را بهبود می بششد؛ زیاا باز بودن اقفصاد ،دانش تشصس مابوط
به سالمت را انفقال میدهد
1. Romer
2. Alam, et al.
3. Stevens, et al.
4. Stark
5. Deaton
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ها کس )2007( 1مدعی است که آزاد سازی تجار باعث کاهش میزان ساوء تغذیاه
کودکان بزرگساتن میخود؛ زیاا ایان اماا امکاان دسفاسای بیشافا باه ماواد غاذایی
تصفیهخده ،پاکالای مغذی را در کشورهای درحالتوسعه فااهم میآ رد با ایان حاال،
بزان ییهیس )2014( 2نفایج مطالعه ها کس ( )2007را باه چاالش کشایدند آنهاا باا
اسففاده از یش مجموعه اطالعاتی از  37کشور درحالتوسعه ،خاواهد جدیادی را نشاان
می دهند که آزادسازی تجار با ر ی دسفاسی به مواد غذایی ،تأ یا منفی مای گاذارد
ممکن است در مورد کشورهای درحال توسعه ،تأ یاا مضا ر ی سالمت عمومی داخافه
باخد
پاپاجاجیو همکاران )2007( 3نشان دادهاند که گسفا فنا ری پزخاکی از طایاق
بازبودن تجار  ،یکی از عوامال مهام رخاد ساالمت در ساالهاای اایاا در بسایاری از
کشورهای درحال توسعه است این مطالعاه باا اساففاده از اطالعاا مقطعای  67کشاور
اردکننده فن آ ری ،نشان می دهد که اردا تکنولوژی پزخکی به طور قابل تاوجهی باه
بهبود امید به زندگی در بسیاری از کشورهای کمفا توسعهیاففه کمش کاده است با ایان
حال ،کا اخی امات )2006( 4بیان می کنند که ادغام اقفصاادی از طایاق حاکات آزاد
کاتها سامایه ممکن است از طایق گسفا سایع بیماری های عفونی مانناد SARS
 HIVتهدیدی باای سالمت عمومی ایجاد کند
بلون همکاران ( )2009بیان می کنند که اگاچه ممکان اسات تجاار باا افازایش
سطح زندگی افزایش دسفاسی به ادما کاتهای پزخکی ،سالمت عمومی را بهبود
بششد ،اما ممکن است بااای ساالمت عماومی از راه هاای مشفلفای از جملاه نارضاایفی
اقفصادی ،ناباابای درآمد ،آلودگی محیطزیست در دسافاس باودن محصاوت ناساالم
مانند تنباکو ،الکل غذاهای کنسا خده ،زیانآ ر باخد
با توجه به مباحث فوق ،می تاوان گفات کاه ارتبااط باین جهاانیخادن ساالمت،
مسالهای پیچیده چند بعدی است ،که در اصاو آن پاساشی آخاکار قااطع ،قابال
ارائه نیست هاگونه نفیجهگیای باید نسبی با احفیاط کامل تلقی خود

1. Hawkes
2. Bezuneh & Yiheyis
3. Papageorgiou, et al.
4. Kawachi & Wamala

 / 44اثر آزادسازی تجاری بر نرخ مرگومیر در استانهای ایران :همانباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی

 .2-2مطالعات تجربی

در این بشش بهتاتیب االصهای از اهم مطالعا اارجی داالی انجاامخاده در زمیناه
موضوع تحقیق یا ماتبط با آن ،آمده است:
درحالیکه طیف گسفاده ای از ادبیا نظای در رابطه با تأ یا تجار با ر ی سالمت
در دسفاس می باخد ،تعداد مطالعا اندکی در دست است که این موضاوع را باهصاور
تجابی بارسی کاده باخند (آتم همکاران)2016 ،1
مطالعه ی  ،)2002( 2یکی از مطالعا پیشگام است که بهطاور تجابای ارتبااط
ضعیت سالمت عمومی را مورد بارسای قااار داده ،نااخ پاایین
بین بازبودن تجار
تعافه به عنوان خااس بازبودن تجاری درنظا گاففه خده با این اساس نشان می دهاد
که بازبودن بیشفا تجار  ،با امید به زندگی طوتنیتا ناخ پایین ماگ میا ناوزادان در
ارتباط است
3
ا اسکا تاکاخیما ( ،)2006ا اا آزادی اقفصاادی تجاار را باا ساطح خاادی
رضایت از زندگی بارسی کادهاند به این منظور از تحلیال مقطعای  68کشاور دنیاا در
سال  1990اسففاده نمودهاند نفایج حاصل از بارسی آنها نشاان داده کاه در بسایاری از
موارد ،آزادی اقفصادی دارای ا ا مثبت معناداری با امید به زندگی است
لوین ر تمن ،)2006( 4در مطالعه اود ایان موضاوع را بارسای کاادهاناد کاه آیاا
گسفا تجار بین الملل با ر ی سالمت کودکان مؤ ا است یا نه؟ نفایج این مطالعه باا
اسففاده از دادههای مقطعی  130کشور جهان نشان می دهد که باازبودن تجاار باعاث
کاهش ماگ میا نوزادان ،ماگ میا کودکان سوء تغذیه میخود
اسفا پ ،)2007( 5با اسففاده از دادههای پانل نشاان داده اسات کاه خاااس آزادی
اقفصادی ،رابطه مثبفی با امید به زندگی سایا با ندادههای رفاه دارد
تیسای ( ،)2007با اسففاده از دادههای پانل  112کشور دنیاا در ساالهاای ،1980
6
 ،2000 1990نشان داده که یش رابطاه مثبات باین خاااس جهاانیخادن KOF
1. Alam, et al.
2. Wei & Wu
3. Ovaska & Takashima
4. Levine & Rothman
5. Stroup

 .6اژه  KOFمشفف عبار آلمانی ( ،)Konjunkturforschungsstelleبهمعنای مؤسسه تحقیقا در زمیناه کساب
کار ،عنوان یش مؤسسه اقفصادی در سوئیس است
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خااس توسعه انسانی (که یکی از مؤلفههای آن امید به زندگی مای باخاد) جاود دارد؛
امااا خااد ایاان ا اگااذاری مثباات در کشااورهای توسااعهیاففااه بیشاافا از کشااورهای
درحالتوسعه است
ا ن  ،)2007( 1در یش تحلیل بینکشوری با اسففاده از ر اقفصادسنجی پانال
باااای  219کشااور جهااان طاای د ره زمااانی  1960-95نشااان دادهانااد کااه گساافا
اردا باه
جهانیخدن اقفصادی (که با اساففاده از خاااس نسابت مجماوع صاادرا
تولید نااالس داالی اندازهگیای خده است) ناخ ماگ میا را کاهش امید باه زنادگی
را افزایش میدهد در مقابل ،باسامن)2009( 2؛ باه خاواهدی مبنایباا اینکاه باازبودن
تجاری منجا به افزایش امید به زندگی در زنان میخود ،دست نیافت
باگ نیلسون ( ،)2009در مطالعهای که بهر پانل باینکشاوری انجاام دادهاناد،
رابطه بین جهانیخدن امید به زندگی را در  92کشور جهان طای د ره زماانی -2005
 1975بارسی کادهاند نفاایج حاصال از ایان بارسای نشاان داده اسات کاه باا ااال
خااسهای جهانیخدن سیاسی اجفماعی ،یش رابطاه قاوی ( مثبات) باین خاااس
جهانیخدن اقفصادی امید به زندگی در کشورهای مورد مطالعه جود دارد
اسفیونز همکااران ( ،)2013ارتبااط باین بااز باودن تجاار ساالمت را در یاش
3
مجموعه بزرگ از کشورها مورد بارسی قاار داده اند آنها با اسففاده از مدل ا ااا ابات
نفیجه میگیاند که درجه بازبودن تجاری تأ یا مثبفی با سالمت جمعیت در کشاورهای
کم درآمد دارد با این جود ،با اساس تجزیه تحلیل آنها ،رابطه بین درآماد ساالمت
بهصور غیااطی است تأ یا بازبودن تجار با سالمت ،بهدلیل افازایش ساطح درآماد
کاهش مییابد در سطوح باتی درآمد ،منفی میخود باز بودن تجاار تاا یاش ساطح
مششس از درآمد به نام سطح آسفانه ،سالمت را افزایش پس از آن ،های تاأ یا قابال
توجهی با سالمت عمومی ندارد این یاففه از سوی محققان این گونه اسافدتل مایخاود
که بازبودن تجار میتواند در کشورهای دارای درآمد بات مضا باخد؛ درآماد بیشافا باا
ساعت کار طوتنی ،فشار ر انی بیشفا ،اوا کام افازایش مصاا محصاوت ناساالم
همااه است

1. Owen & Wu
2. Bussmann
3. Fixed Effects
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تندر همکاران ،)2014( 1با اسففاده از دادههای پانال  70کشاور در حاال توساعه
طی سالهای  ،1970-2007نشان دادهاندکه یش رابطه مثبت بین خااس جهانیخادن
 KOFسالمت کودکان در کشورهای مورد مطالعه جود دارد
هازر ،)2015( 2در مطالعه ای به بارسی تأ یا بلندمد تجار با امید به زنادگی در
کشور ایات مفحده ،با اسففاده از دادههای سای زمانی سال های  1960-2011پاداافه
است نفایج این تحقیق با اسففاده از تکنیشهای همانباخفگی ،نشاندهنده تأ یا مثبت
معنادار تجار در بلندمد با امید به زندگی در این کشور است
ناگل همکاران ،)2015( 3تأ یا  FDIرا با سالمت با اسففاده از دادههاای پانال 179
کشور جهان طی د ره زمانی  1980-2011بارسی کادهاناد نفاایج ایان تحقیاق نشاان
میدهد که رابطه بین  FDIخااس سالمت (ناخ ماگ میا نوزادان باهازای هاا 1000
تولد زنده) غیااطی است به سطح درآمد ابسفه است در سطوح پاایین درآمادFDI ،
تأ یا مثبت با سالمت دارد؛ اما با افزایش سطح درآمد ،این تأ یاگاذاری مثبات ،کااهش
مییابد
لین همکاران ،)2015( 4تأ یا تجار را با ماگ میا ناوزادان در کشاورهای کمفاا
توسعهیاففه (LDC) 5طی سال های  1995-2012بارسی کاده اند نفایج این تحقیاق باا
اسففاده از دادههای پانل  48کشور  LDCنشان میدهد که تجار به کاهش مااگ میاا
کودکان کمش نمی کند در اقع ،این مطالعه نشان میدهد که تجاار مایتواناد باعاث
افزایش ماگ میا کودکان از طایق افزایش آلودگی محیطزیست خود
آتم همکاران ( ،)2016تأ یا  FDIبازبودن تجار را با امید به زنادگی در کشاور
پاکسفان ،با اسففاده از دادههای سای زمانی سالهاای  1972-2013بارسای کاادهاناد
6
نفایج این تحقیق با اسففاده از ر
اودرگاسایون باا قفاههاای تاوزیعی )(ARDL
7
علیت گانجای مبفنی با مدل تصحیح اطاای بااداری ) (VECMنشاان مایدهاد کاه
افزایش  FDIبازبودن تجاری در کشور پاکسفان با افزایش امید به زندگی در کوتاهمد
بلندمد همااه خده است
1. Welander, et al.
2. Herzer
3. Nagel, et al.
4. Lin, et al.
5. Least Developing Countries
6. Auto Regression Distributed Lag
7. Vector Error Correction Model
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بانز همکاران ،)2017( 1تأ یا  FDIرا با سالمت با اسففاده از دادههای تاکیبای 85
کشور جهان (با درآمد پایین مفوسط) طی د ره زماانی  1974-2014باا اساففاده از
ر یکاد مفغیاهای ابزاری بارسی کادهاند نفایج این مطالعه نشان مایدهاد کاه  FDIباا
افزایش امید به زندگی کاهش ناخ ماگ میا بزرگساتن این گا ه از کشاورها ،تاأ یا
معناداری داخفه است؛ در حالی که بین  FDIناخ ماگ میا کودکان ،رابطه معناداری
مشاهده نشده است
از معد د مطالعا داالی نزدیش به موضوع میتوان به مطالعا زیا اخاره کاد:
فطاس همکاران ( ،)1391با اسففاده از دادههاای پانال  7کشاور منفشاب (خاامل
ایاان) طی د ره زمانی  2000-2010نشان دادهاند که آزادی اقفصادی بیشفا ،مایتواناد
امید به زندگی را در کشورهای منفشب افزایش دهد
حضارمقدم همکاران ( ،)1394در مطالعهای به بارسی ا ا جهاانیخادن اقفصاادی،
اجفماعی سیاسی با سالمت افااد جامعاه باا اساففاده از یاش نموناه  144کشاوری از
کشورهای درحال توسعه طی د ره زمانی  1970-2009پاداافه اند بدین منظاور از ساه
مفغیا ناخ ماگ میا کودکان ،ناخ ماگ میا زیا  5سال مفوسط امید به زندگی در
بد تولد بهعنوان خااسهای سالمت اسففاده خده ،نفایج این مطالعه نشاان مایدهاد
که گسفا خااسهای جهانیخدن سبب بهبود خاااس هاای ساالمت در کشاورهای
مورد مطالعه خده است
گل اندان رسفمی ( ،)1395با اساففاده از داده هاای ساای زماانی  1358-90باه
کوتاه ماد باین خاااس هاای ساالمت ،خاااسهاای
بارسی رابطه پویای بلندمد
جهانیخدن ،درآمد ساانه ساانه پزخش پاداافه به این منظاور ،از آزماون همگاایای
کاانهها مدل  ARDLاسففاده کادهاند با اساس نفایج بهدستآمده ،جهانیخادن کال،
جهانیخدن اقفصادی ،جهانیخدن اجفماعی ،درآمد ساانه ساانه پزخش ،خاااسهاای
بلندمد بهبود میبششند ،در حاالیکاه تاأ یا جهاانیخادن
سالمت را در کوتاهمد
بلندمد بیمعناست یش درصد افزایش
سیاسی با خااس های سالمت در کوتاهمد
بلندمد  ،بهتاتیاب 0/03
در خااس جهانیخدن کل ،امید به زندگی را در کوتاهمد
 0/14درصد افازایش نااخ مااگ میاا کودکاان زیاا  5ساال را در کوتااهماد
بلندمد  ،بهتاتیب  0/29 0/07درصد کاهش میدهد
1. Burns, et al.
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در مورد جه تمایز نوآ ری مطالعه حاضا ،میتوان گفت که ا ل آنکه تااکنون های
مطالعه داالی با اسففاده از داده های پانل اسفانی به بارسای ا اا آزادساازی تجااری باا
ضعیت سالمت نپاداافه است د م اینکه مطالعه حاضا از حیث مدلساازی بااتاس
در نظاگاففن ا اا مفقابل آزادسازی تجاری درآمد ساانه ،با معد د مطالعاا داالای
نزدیش به موضوع مففا است
از مطالعا داالی انجامخده در زمینه عوامال ماؤ ا باا خاااسهاای ساالمت ،نیاز
میتوان به مطالعا زیا اخاره کاد:
جهانگاد علی زاده ( ،)1388به باآ رد عوامل اقفصادی -اجفماعی مؤ ا با تابع تولید
سالمفی در اسفانهای ایاان طی د ره زمانی  1379-82پاداافهاند نفاایج بااآ رد تاابع
نشان داده است که افزایش ساانه مشارج بهداخفی تأ یا معنایداری باا بهباود ضاعیت
سالمت در کشور نشواهد داخت؛ لی افزایش درصاد خااغالن ،درصاد باساوادی ،درصاد
جمعیت خهانشین ،درآمد سااانه بهباود الگاوی تغذیاه ،ساالمفی را در کشاور بهباود
اواهند بششید همچنین در بین مفغیاهای ذکا خده ،درصد جمعیات خااغل درصاد
باسوادی بیشفاین ضایب اهمیت را دارا هسفند
سالطین محمدی ( ،)1394در مطالعهای به بارسی میزان تأ یاگذاری عوامل مهام
مؤ ا با مشارج بهداخفی درمانی به عناوان خاااس ساالمت در اسافانهاای ایااان باا
اسففاده از دادههای پانل پاداافهاند نفایج حاصل از آزماون فاضایه باا اساففاده از ر
ا اا ابت طی د ره زمانی  1380-90نشان می دهد که تعداد دانشجویان دانشاگاه هاا
مااکز آموز عالی اسفان ها به عنوان خااس نشاندهنده سامایه انسانی ،درآماد سااانه،
تعداد بیمه خدگان اصلی تحت پوخش سازمان تأمین اجفماعی با حسب بیماه اافیااری
اسفان ها ،تأ یا مثبت معناداری با مشارج بهداخفی درمانی به عنوان خااس ساالمت
در اسفانهای ایاان دارد
طاهای بازاانه همکاران ( ،)1394در مطالعهای به خناسایی عوامل ماؤ ا باا امیاد
زندگی در ایاان طی سالهای 1351-87پاداافهاند نفاایج بااآ رد مادل باا اساففاده از
ر  ARDLنشان می دهد که در بلندمد  ،مفغیاهای ناخ خهانشینی ،ناخ بی سوادی
ساانه مشارج مصا داانیا  ،ا ا منفی درآمد ساانه ساانه مشارج رفااه اجفمااعی
د لت ،ا ا مثبت با امید به زندگی داخفه اند اما مفغیا ساانه مشارج بهداخفی د لت ،ا اا
معناداری با با نداد سالمت جامعه با جای نگذاخفه است
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غفاری گولش همکاران ( ،)1395مطالعهای با هد بارسی ا ااا اد ار تجااری باا
ناخ ماگ میا (به عنوان یش خااس اساسی از ساالمت) در اسافان هاای ایااان در د ره
 1381-89با ر داده های تاکیبی انجام داده اند نفایج بارسی نشااندهناده رابطاه ای
منفی بین ماگ میا تولید نااالس داالی ساانه است ضایب ا اا مفقابل بیکااری
سطوح فعالیت اقفصادی نیز منفی خده ،یعنی باا افازایش  ،GDPرابطاه باین بیکااری
ماگ میا منفی تا می خود (بیکاری بیشفا موجب ماگ میاا کمفاا اسات) همچناین
رابطهای مثبت بین ماگ میا خهانشینی نیز ماگ میا آلودگی هوا جود دارد
 .3مدل و روش تحقیق

در این مطالعه بهمنظور بارسای تاأ یا آزادساازی تجااری باا خاااسهاای ساالمت در
اسفان های ایاان ،از مدل کلی مطاحخده در مقات اسفیونز همکاران ( )2013ناگال
همکاران ( )2015بهصور زیا اسففاده خده است:
()1

Ln(Health)it = β0 + β1 Ln(OPEN)it + β2 Ln(GDPpc)it
+ β3 Ln(OPEN)it × Ln(GDPpc)it

M≥1

M+3

+ ∑ βm Ln(Control)it + μt + εit ,
m=4

که در رابطه فوق:
 :Lnلگاریفم طبیعی؛
 :Healthخااس اندازهگیای سالمت؛ در این مطالعه با توجه به در دسفاس بودن دادهها
از خااس ناخ ماگ میا در ها  1000نفا جمعیات ) (MRهاا اسافان ،باهعناوان یاش
خااس معکوس اساسی از اندازهگیای سالمت اسففاده خده است
 :iمقاطع (اسفان ها)؛ بهعلت عدم جاود داده هاای آمااری ،ساه اسافان البااز ،زنجاان
اااسان خمالی از بین اسفانهای مورد بارسی حذ خدهاند
 :tد ره زمانی تحقیق ()1391-1381؛
 :β0عاض از مبدأ (ا ا ابت مقاطع)؛
اردا از  GDPباا حساب
 :OPENدرجه باازبودن تجااری (ساهم مجماوع صاادرا
درصد) اسفانها ،بهعنوان خااس آزادسازی تجاری؛
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 :GDPpcتولید نااالس داالی (درآمد) ساانه اسفانها ،به قیمتهای ابات ساال 1383
با حسب هزار ریال؛ درآمد یکی از مهم تاین عوامل ااد مؤ ا با سالمت بوده معموتا
بین درآمد پایین فقا بهداخت ،همبسفگی بات دائمای جاود دارد آخاکار اسات کاه
دسفاسی به درآمد کافی ،اود پیش نیاز دسفاسی به سایا عوامل تعیین کنناده بهداخات
مانند تغذیه آموز میباخد افااد کمدرآمد با اسافانداردهای پاایین زنادگی ،امکاناا
مالی کم باای تأمین مشارج بهداخفی ،تغذیه ناکافی تحصیال پاایین ،کاه هماه ایان
موارد ،میتواند موجب کاهش سالمفی افااد جامعه خوند بنابااین ،انفظار با آن است کاه
عالمت ضایب باآ ردی این مفغیا ،مثبت باخد؛ یعنی β2 > 0
) :Ln(OPEN)×Ln(GDPpcا اا مفقابل آزادسازی تجاری درآمد ساانه؛ به این معناا
که ا ا آزادسازی تجاری با ضعیت سالمت جامعه در سطوح مشفلاف توساعه درآماد،
مففا است همانطور که اسفیونز همکاران ( )2013در مطالعه اود نشان میدهناد،
ممکن است کسب درآمد بیشفا در ا ا آزادسازی تجاری ،با سااعت کاار طاوتنی ،فشاار
ر انی بیشفا ،اوا کمفا افزایش مصا محصوت ناسالم همااه باخد؛ که تماام ایان
موارد سبب کاهش سطح سالمت افااد جامعه میخوند بنابااین ،انفظار با آن اسات کاه
عالمت ضایب باآ ردی این مفغیا ،منفی باخد؛ یعنی  β3 < 0با توجه باه جاود ا ااا
مفقابل در مدل تحقیق ،میتوان تاأ یا آزادساازی تجااری باا ساالمت را از رابطاه زیاا
محاسبه کاد:
()2

∂Ln(Health)it
= β1 + β3 Ln(GDPpc)it
∂Ln(OPEN)it

با اساس رابطه فوق ،میتوان گفت که ا اآزادسازی تجاری با سطح سالمت ،با توجاه
به عالمت انفظاری ا اا مفقاطع که منفی است ،غیااطی میباخد باا افازایش ساطح
درآمد ساانه ،کاهش مییابد در این حالت ،نقطهای که در آن ،تغییا آزادساازی تجااری
با ضعیت سالمت بیا ا پس از آن ،حفی منفی میخود (باا فااض اینکاه  )β1 < 0را
میتوان بهصور زیا محاسبه کاد:
()3

∂Ln(Health)it
= 0 ⇔ β1 + β3 Ln(GDPpc)it = 0 ⇔ (GDPpc)it
∂Ln(OPEN)it
β1
] = exp [−
β3

توصیف سادهای از این توضیحا در خکل ( )2نشان داده خده است

فصلنامة سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) 51 /

شکل  .2ا اا فاضی آزادسازی تجاری با سالمت
مأاذ :یاففههای تحقیق

 :Mتعداد مفغیاهای کنفال ( :)Controlمفغیاهای کنفاال ماؤ ا باا ساالمت؛ ساالمفی
مفهااومی چندبعاادی اساات کااه در دنیااای اقااع تحاات تااأ یا طیااف گساافادهای از
تعیینکننده های محیطی ،اجفماعی ،زیسفی اقفصادی اسات کاه هاا یاش ساهمی در
توضیح تغییاا آن دارد لذا تنها آزادسازی تجاری رخد اقفصادی نمیتوانناد تغییااا
خااس سالمت را توضیح دهند باهمنظاور افازایش قادر توضایحدهنادگی مادل
همچنین جلوگیای از تور تصایح مدل با توجه به اصل قلت پارامفاهای توضایحی
محااد دیتهااای آماااری از بااین خااااسهااای مشفلااف ،مفغیاهااای تعااداد دانشااجویان
دانشگاهها مااکز آموز عالی ) (EDUها اسفان (باهعناوان خاااس آماوز ) نااخ
خهانشینی )( (URدرصدی از کل جمعیت که در خهاها زنادگی مایکنناد) باهصاور
مفغیاهای کنفال دیگا مفغیاهای توضیحی به مدل اضافه خاده اسات ایان اسافدتل
جود دارد که افاادی که از تحصیال بااوردارند ،در اصو اتشاذ سبش زندگی سالم،
یاففن خغل مناسب تصمیما درسفی داخفه باخند بنابااین ،انفظار با آن اسات کاه
عالمت ضایب باآ ردی این مفغیا ،مثبت باخد؛ یعنای  β4 > 0باهطاور کلای در ماورد
تأ یا خهانشینی با ضعیت سالمت ،د دیدگاه جود دارد باا اسااس دیادگاه نشسات،
گسفا خهانشینی افزایش جمعیت ساکن در نقاط اسفاندارد خاهای ،دسفاسای باه
را افزایش باعث بهبود سالمت جامعاه مای خاود در مقابال،
مااقبت های بهداخفی
دیدگاه د م معفقد اسات کاه گسافا خهانشاینی از طایاق آلاودگی هاوا ،اسافاس
بیماری های عصبی ناخی از تنش های خهانشینی ،تهدیدی باای سالمت می باخد لذا در
مورد عالمت ضایب باآ ردی این مفغیا نمیتوان از پیش قضا قطعی داخت

 / 52اثر آزادسازی تجاری بر نرخ مرگومیر در استانهای ایران :همانباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی

 :μtا ا ابت زمان  εitجمله اطاء تصادفی؛ با این اساس می توان گفات کاه مادل
نهایی تحقیق بهصور زیا میباخد:
()4

Ln(MR)it = β0 + β1 Ln(OPEN)it + β2 Ln(GDPpc)it
+ β3 [Ln(OPEN)it × Ln(GDPpc)it ] + β4 Ln(ED)it
+ β5 Ln(UR)it + μt + εit

خایان ذکا است که چون خااس اندازهگیای سالمت در این مطالعاه ،یاش خاااس
معکوس است ،لذا با توجه به توضیحا ارائهخده قبلی ،بایسفی عالمت ضاایب بااآ ردی
 ،β4 β3 ،β2به تاتیب منفی ،مثبت منفی باخد در مورد عالمت ضاایب بااآ ردی β1
 β5نیز نمیتوان از پیش قضا قطعی داخت همچنین ،منبع دادههای آمااری کلیاه
مفغیاهای تحقیق ،ماکز آمار ایاان میباخد
الگوی موردنظا در این مقاله ،به صور یش معادله تاکیبی (پانل) است ا لین گام در
اقفصادسنجی داده هاای پاانلی ،تشاشیس اسافقالل مقطعای 1باین دادههاا اسات؛ زیااا
ابسفگی بین مقاطع می تواند در ا ا عواملی همچاون پیامادهای ااارجی ،ارتبااط هاای
منطقااهای اقفصااادی ،ابساافگی مفقاباال اجاازای باقیمانااده محاساابه نشااده عواماال
غیامعمول مشاهده نشده ،در بین مقاطع مشفلف جود داخفه باخد (آقاایی همکااران،
2
پاگاان
 )159 :1392به این منظور ،آزمونهای مفعددی نظیاا :آزماونهاای بایاو
( CD )1980پساان )2004( 3ارائه خدهاند کاه در ایان مقالاه ،از آزماون  CDپسااان
اسففاده خده است این آزمون باای داده های پانل مفوازن نامفوازن قابل اجاا بوده در
نمونههای کوچش دارای اصوصیا مطلوبی است همچنین ،باا ااال ر بایاو
پاگان ،باای ابعاد مقطعی بزرگ ابعاد زمانی کوچش نیز نفایج قابل اعفمادی ارائه نماوده
نسبت به قوع یش یا چند خکست ساافاری در ضاایب خیب رگاسیون فادی مقاا م
است (پساان )2004 ،فاضایه صافا در آزماون  CDپسااان نشااندهناده عادم جاود
ابسفگی مقطعی ،باای پانلهای مفوازن آماره آزمون  CDبه صور زیا قابل محاسابه
است:
()5

N−1

N
2T
)̂ij ) → N(0,1
√ = CD
∑ ∑(
P
)N(N − 1
j=i+1
i=1

1. Cross- Sectional Independence
2. Breusch & Pagan
3. Pesaran’s Cross- Sectional Dependence
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که در آن P̂ij ،ضاایب همبسفگی جفت جفات پیاساون از جماال پساماندهای معادلاه
رگاسیونی  yit = αi + βi xit + uitاست هاگااه آمااره  CDمحاساباتی در یاش ساطح
معناداری معین از مقدار بحاانی توزیع نامال اسفاندارد بیشفا باخد ،در آن صور  ،فاضیه
صفا این آزمون رد ابسفگی مقطعی نفیجهگیای اواهد خد
هاگاه ابسفگی مقطعی در دادههای پانل رد نشد ،می باید در گام بعد ،جاود رابطاه
بلندمد بین مفغیاهای مدل توسط آزمونهای ریشه احد همانباخفگی آزماون خاود
به این منظور ،از آزمون ریشه احد تعمایم یاففاه مقطعای ایام ،پسااان خاین ()CIPS
(ارائهخده توسط پساان ( ))2007آزمون همانباخفگی سفاتند )2007( 1باای دادههاا
با ابسفگی مقطعی ،اسففاده خاده اسات در ایان آزماونهاا ،فاضایه صافا باهتاتیاب،
نشان دهنده جود ریشه احد (نامانایی) عدم همانباخفگی است در گام آااا نیاز مای
باید مدل ،باآ رد خود
در صور عدم رد ابسفگی مقطعی باین مفغیاهاای مادل ،نمایتاوان از ر هاای
2
معمول باآ رد مدل در دادههای تاکیبی ،اسففاده کاد در ایان راسافا ،باای همکااران
( )2009باآ ردگای به نام به ر ز رسانی مکار کامالا تعدیل خده )Cup-FM( 3را بااای
داده های پانلی که در آنها مشاکل ابسافگی مقطعای جاود دارد ،باا مبناای باآ ردگاا
حداقل مابعا کامالا تعدیلخده (FMOLS) 4پیشنهاد داده اناد ایان باآ ردگاا همانناد
باآ ردگا  ،FMOLSنسبت به اریب اودهمبسافگی پیااپی اریاب در نزایای مقاا م،
عال ه با این ،نسبت به مانایی نامانایی مفغیاهای توضیحی بیتفاا اسات باهمنظاور
معافی این باآ ردگا ،فاض میکنیم یش الگوی پانل بهصور زیا جود داخفه باخد:
yit = x́ it β + eit
i = 1, … , n, t = 1, … , T xit = xi,t−1 + εit
()6
که در این رابطه :yit ،مفغیا ابسفه :xit ،مجموعهای از  kمفغیا توضیحی ناماناا :β ،یاش
بادار  k × 1بعدی از پارامفاهاای خایب  :eitجملاه اااالل معادلاه رگاسایون اسات
باآ ردگا حداقل مابعا تلفیقی باای بادار پارامفاهای  βبهصور زیا ارائه میخود (بای
همکاران:)89 :2009 ،
()7

T

−1 n

∑ ∑ xit yit
i=1 t=1

T

n

) β̂LS = (∑ ∑ x́ it xit
i=1 t=1

1. Westerlund
2. Bai, et al.
3. Continuously-updated and Fully-Modified
4. Fully Modified Ordinary Least Squares
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با اساس تحلیل فیلیپس هانسن )1990( 1توزیع حدی این باآ ردگا بهدلیل اریاب
به جود آمده بین  εit eitاز صفا فاصله میگیاد ،مگا در خاایطیکه  xitباهطاور اکیاد
توزیع نامال
با نزا باخد در این راسفا میتوان بهمنظور دسفیابی به سازگاری بلندمد
مجانبی یش باآ ردگا  FMOLSرا به ر فیلیپس هانسن باای دادههای پاانلی ارائاه
داد (همان )83 :از طافی ،فاض اسفقالل مقطعی در مطالعاا ساای زماانی اقفصاادی
بسیار محد دکننده بهسشفی قابل توجیه است بای همکاران ( )2009بااای در نظاا
گاففن بحث ابسفگی مقطعی ،فاض نمودهاند که جملاه اطاای معادلاه رگاسایون از
الگوی عاملی رابطه زیا تبعیت میکند:
eit = λ́it Ft + uit
()8
که در آن Ft ،یش بادار  r × 1از عوامل مشفا ،غیاقابل مشاهده  λiیاش باادارr × 1

از زنهای عاملی اسات؛ بناابااین الگاوی پاانلی رابطاه ( )6را مایتاوان در ایان حالات
بهصور زیا تعایف نمود:
yit = x́ it β + λ́it Ft + uit
()9

جدا نماودن  Ftاز جازء اااالل ارد نماودن آن باه تاابع رگاسایون باعاث بهباود
تشمینها میخود؛ زیاا اگا باای از اجزای  xitمانا بوده  Ftبا  xitهمبسفه باخد ،باا در
نظا گاففن  Ftبهعنوان جزئی از جمله ااالل ،باآ رد  βناسازگار اواهد بود با توجاه باه
مطالب فوق ،باآ ردگا  Cup-FMکه باآ ردی سازگار از ضااایب معادلاه ارائاه مایکناد؛
بهصور زیا معافی تعایف خده است:
()10

́

−1 n

)) ∑(x́ i MF̂ yi + − T(∆̅̂+ εui − δ̂i ∆̅̂+ ηu
i=1

N

] β̂Cup−FM = [∑ x́ i MF̂ xit
i=1
n

1
] ́) F̂Vnt = [ 2 ∑(yi − xi β̂Cup−FM )(yi − xi β̂Cup−FM
nT
i=1

در د معادله فوق ∆̅ ،عملگا ماتایس کواریانس یشطافه Vnt ،ماتایس قطای از  rتاا
از بزرگ تاین مقادیا یژه ماتایس داال بااکت است که بهصور کاهنده ماتب خدهاناد
مفغیاهای  ui yi + ،F،xiنماینده بادارهای زیا هسفند:
()11

ui1
x́ i1 +
yi1 +
F́1
+
+
u
́
y
i2
] ⋮ [ = = [ i2 ] , xi + = x́ i2 , F = F2 , ui
⋮
⋮
⋮
uiT
yiT +
] [F́T
] [x́ iT +

yi +

1. Phillips & Hansen
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مفغیا  ηنیز جمله ااالل فاایند اودتوضیح  Ftبا فاض نامانایی  Ftبهصور زیاا
معافی خده است (همان:)86 :
Ft = Ft−1 + ηt
()12
همچنین ،فاض میخود که رابطه  uit = ai ηt + bitبین جمال اااالل (اطاا) د
معادله ( ) 12( )8باقااار باخاد باه ایان تاتیاب ،در ایان مطالعاه باهمنظاور تجزیاه
تحلیلهای اقفصادسنجی ،از نامافزارهای  GAUSS STATAاسففاده خده است
 .4برآورد مدل و تحلیل نتایج

نشسفین گام درتشمین داده های پانل ،انجام آزمون ابسافگی مقطعای باین مفغیاهاای
مدل می باخد به این منظور ،از آزمون ابسفگی مقطعی پساان ( )2004اسففاده خده
نفیجه آن در جد ل ( )1آمده باتوجه به مقادیا بحاانی این آزمون که از توزیاع ناماال
بااوردار بوده ،فاضیه صفا مبنی با عدم جود ابسفگی مقطعی در ساطح  1درصاد رد
خده جود ابسفگی مقطعی قوی بین مفغیاهای مدل ،نفیجه گاففه خده است
جدول  .1نفیجه آزمون ابسفگی مقطعی  CDپساان ()2004
مقدار آماره
آزمون

-3/055

مقادیر بحرانی در سطوح احتمال مختلف
 10درصد
-1/64

 5درصد
-1/96

 1درصد
-2/57

نتیجه

عدم رد ابسفگی مقطعی
بین مفغیاهای مدل

مأاذ :محاسبا تحقیق

با توجه به جود ابسفگی مقطعای در مادل ،از آمااره  CIPSپسااان ( )2007بااای
بارسی جود یا فقدان ریشه احد اسففاده خاده اسات نفاایج ایان آزماون بااای تماام
مفغیاها ،یشبار با جود عاض ازمبدأ ( )Cیشبار با جود عاض از مبدأ ر ناد زماانی
( )C+Tدر سطح با یش تفاضل در جد ل ( )2آمده است با اساس این نفایج مقاادیا
بحاانی ارائه خده توسط پساان ( )280-281 :2007در قسمت پایین جد ل ( ،)2نفیجاه
میگیایم تماام مفغیاهاا درساطح ناماناا هسافند (درساطح10درصاد) ،اماا باا یاشباار
تفاضلگیای بهصور مانا درآمدهاند از درجه مانایی احد ،یعنی ) I(1بااوردارند
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جدول  .2نفایج آزمون ریشه احد پساان ()2007
مفغیا
)Ln(MR
)Ln(OPEN
)Ln(GDPpc
)Ln(OPEN)×Ln(GDPpc

)Ln(ED
)Ln(UR

مقدار آماره CIPS

سطح

تفاضل ماتبه ا ل

C

C+T

C

C+T

-1/821

-2/042

-3/638

-4/496

-2/061

-0/772
-0/418

-1/091
-1/552

-2/184
-1/454
-0/612

-1/314
-1/818

-3/895
-2/942
-2/726

-2/971
-3/214

درجه
مانایی
)I(1

-4/881

)I(1

-3/225

)I(1

-3/051

)I(1

-3/668

)I(1

-4/116

)I(1

مقادیر بحرانی آزمون ریشه واحد پسران ( )2007درسطوح مختلف

حالت
C

C+T

 1درصد
-2/51
-3/30

 5درصد
-2/25
-2/94

 10درصد
-2/12
-2/74

مأاذ :مقادیا بحاانی آزمون ریشه احد پساان ،از جد ل ارائه خده توسط پساان ( )280-281 :2007سایا
نفایج با اساس محاسبا تحقیق

با توجه به جود ابسفگی مقطعی در مدل ماورد بارسای همچناین نفاایج آزماون
ریشه احد اینکه تمام مفغیاهای مورد اسففاده در این مطالعه همانباخفه از ماتباه ا ل
هسفند ،جود رابطه بلندمد بین مفغیاهای مدل ،با اساففاده از آزماون هامانباخافگی
سفالوند ( )2007بارسی ،نفایج این آزمون در جد ل ( )3ارائه خده است با توجه باه
نفایج این جد ل (مقدار آماره سطح احفمال محاسبه خده) میتوان گفات کاه فاضایه
صفا مبنیبا عدم همانباخفگی بین مفغیاهای مدل ،با اساس آماره میاانگین گاا ه Gτ
د آماره پانل  Pα Pτدر سطح  1درصد رد مایخاود .سافون ساوم جاد ل ( )3مقاادیا

احفمال قوی آزمون سفاتند ( )2007را که به سیله ر بو اسفاپ باای حاذ ا اا
ابسفگی مقطعی بین مفغیاها بهدست آمده است ،نشان میدهد با اسااس ایان مقاادیا
نیز فاضیه صفا مبنی با عدم هم انباخافگی باین مفغیاهاای مادل ،باا اسااس د آمااره
میانگین گا ه  Gα Gτد آماره پانل  Pα Pτدر مدل رد میخود
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جدول ( .)3نفایج آزمون همانباخفگی پانلی سفالوند ()2007

نوع آماره

مقدار آماره

Gτ

-6/712

Gα
Pτ

Pα

-3/459

-26/518

-10/812

احفمال
0/000
0/945
0/000
0/000

احفمال قوی
0/000
0/002
0/000
0/000

پنجااه Bartlett-kernel

* طول قفه بهینه با اسففاده از معیار آکائیش ) (AICبا اساس جایگذاری در تعیین طول
تعیین ،تعداد بو اسفاپها نیز باای تعیین ارز احفمال بو اسافاپخاده کاه باعاث حاذ ا ااا مقطعای در
دادههای پانل میخوند 400 ،در نظا گاففه خده است
مأاذ :محاسبا تحقیق

بعد از عدم رد همانباخفگی بین مفغیاهاای مادل ،باد ن نگاانای از باا ز رگاسایون
کاذ  ،می توان مدل را باآ رد کاد همانطور که قابالا نیاز توضایح داده خاد ،باهدلیال
Cup-FM
ابسفگی مقطعی در مدل تحقیق ،به منظور باآ رد ضااایب بلندماد از ر
اسففاده خده نفایج این باآ رد در رابطه ( )13آمده است  1با اساس این رابطه ،عالمات
جبای ضاایب باآ ردی با توجه باه مباانی نظاای مطالعاا تجابای ،انفظاار ماا را در
تشمین رابطه بلندمد باآ رده میکنند مقدار آمااره  tنیاز نشاان مایدهاد کاه کلیاه
ضاایب باآ ردی در بلندمد در ساطح اطمیناان  10درصاد معناادار مایباخاند؛ لاذا
ضاایب تشمینی قابلیت تزم باای تحلیل تفسیا را دارند
−0.188
−0.341
Ln(OPEN)it +
Ln(GDPpc)it
)(−4.462
)(−2.81
0.016
()13
] [Ln(OPEN)it × Ln(GDPpc)it
+
)(2.21
−0.515
−0.125
+
Ln(EDU)it +
Ln(UR)it
)(−3.64
)(−1.925
ضایب خااس آزادسازی تجاری ) (OPENبه عنوان موضوع اصلی این تحقیق منفای

Ln(MR)it = αi +

معنادار است با این اساس میتوان گفات کاه آزادساازی تجااری باا ارتقاای اادما
بهداخفی درمانی ،منجا به رفع موانع آسیب های بهداخفی خاده از ایان طایاق باا
کاهش ناخ ماگ میا به بهبود ضعیت سالمت در اسافان هاای کشاور انجامیاده اسات

 1در نامافزار  GAUSSمقدار عاض از مبدأ در ر  Cup-FMبهطور اودکار ارائاه نمایخاود باه هاا حاال ایان
ضایب ،اهمیت آماری چندانی ندارد در صور لز م ،میتاوان آنرا باهصاور دسافی جاایگاذاری در معادلاه
رگاسیونی تحقیق محاسبه کاد در ضمن اعداد داال پاانفز در رابطه ( )10نشاندهنده مقدار آماره  tاست
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نفیجه به دست آمده مبنی با تأ یا مثبت آزادسازی تجاری با خاااس ساالمت ،باا نفاایج
( ،)2007تیسای ( ،)2007تنادر همکااران ( ،)2014هاازر
مطالعاتی نظیا :ا ن
( )2015لین همکاران ( )2015همسویی نزدیکی دارد بهمنظور تشایح کمی میازان
ا اگذاری آزادسازی تجاری با ناخ ماگ میا اسفانهای کشور ،با مشفقگیاای از رابطاه
( )13اواهیم داخت:
()14

∂Ln(MR)it
= −0.188 + 0.016Ln(GDPpc)it
∂Ln(OPEN)it

با اساس رابطه فوق ،میزان ا اپذیای ناخ ماگ میا (خااس سالمت) در اسفانهاای
کشور از آزادسازی تجاری ،به سطح درآمد ساانه ابسفه است با افزایش ساطح درآماد
ساانه ،میزان تأ یا منفی آزادسازی تجاری با ناخ ماگ میا یا بهعبار دیگاا ،میازان
ا اگذاری مثبت آزادسازی تجاری با خااس سالمت ،کاهش مییابد همانطور که پیش
از این نیز گففه خد ،کسب درآمد بیشفا در ا ا آزادسازی تجاری ،بهطور معمول با ساعت
کار طوتنی ،فشار ر انی بیشفا ،اوا کم افازایش مصاا محصاوت ناساالم هماااه
است؛ که تمام این موارد سبب کاهش سطح سالمت افااد جامعه میخود بنابااین نفیجه
بهدستآمده ،قابل قبول مطابق انفظار است باا نفاایج مطالعاا اسافیونز همکااران
( )2013ناگل همکاران ( )2015همسو میباخد
با توجه به رابطه ( )14میتاوان نقطاهای را کاه در آن تغییاا آزادساازی تجااری باا
ضعیت سالمت بیا ا پس از آن حفی منفی میخود ،میتوان بهصاور زیاا محاسابه
کاد:
∂Ln(MR)it
= 0 ⇔ −0.188 + 0.016Ln(GDPpc)it = 0
∂Ln(OPEN)it
()15
−0.188
⇔ (GDPpc)it = exp [−
] = 126708.7322
0.016

با توجه به اینکه طی د ره مورد بارسی تحقیق ،مقدار تولید نااالس داالی ساانه در
بسیاری از اسفانها طی سالهای مشفلف از مقدار محاسبهخاده فاوق (باا حساب هازار
ریال) کمفا است ،میتوان گفت که آزادسازی تجاری با ناخ مااگ میاا ،در کال منفای
بوده خااس سالمت را بهبود بششیده ،اما به ها حال با افازایش ساطح درآماد سااانه
اسفانهای کشور ،این ا اگذاری مثبت با خاااس ساالمت کااهش یاففاه ،کاه توصایف
سادهای از این توضیحا در خکل ( )3نشان داده خده است
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شکل ( :)3ا اا آزادسازی تجاری با ناخ ماگ میا در اسفانهای ایاان
مأاذ :یاففههای تحقیق

ضایب تولید نااالس داالی (درآمد) ساانه ) (GDPpcمنفای معناادار اسات ایان
نفیجه (مبنیبا ا ا مثبت درآمد با خااس سالمت) با نفایج بسایاری از مطالعاا مانناد
جهانگاد علیزاده ( ،)1388سالطین محمادی ( ،)1394غفااری گولاش همکااران
( ،)1395اساافیونز همکاااران ( ،)2013ناگاال همکاااران ( )2015بانااز همکاااران
( )2017همسو است این مفغیا به عنوان خااصی از ضاعیت اقفصاادی افاااد در مادل
ارد خده است منفیبودن ضایب آن به این معنا است که ها چه ساطح درآماد بااتتا
باخد ،دسفاسی به امکانا سالمفی پزخکی بیشفا بوده بناابااین مااگ میاا کامتاا
اواهد بود بالعکس با کاهش درآمد ،مادم بهنوعی کاتها اادما کمفاای از جملاه
ادما سالمفی اایداری می نمایند افزایش ساوء تغذیاه ،نااخ جاام جنایات بااتتا،
افزایش ناخ اودکشی ،بدتاخدن سالمت ر انای جسامانی تضاعیف زیاساااتهاای
سالمت عمومی را میتوان از پیامدهای منفی دیگا پایینبودن درآمد دانست
ضایب مفغیا تعداد دانشجویان دانشگاههاا مااکاز آماوز عاالی ) ،(EDباهعناوان
خااس آموز منفی معنادار است؛ بهگونهای که با افزایش یشدرصدی در این مفغیاا
در بلندمد (با فاض با سایا مفغیاها) ،ناخ ماگ میاا در هاا  1000نفاا جمعیات،
حد د  0/52درصد در اسفانهای کشور کاهش مییابد کودکانی که از آماوز مناساب
بااوردارند ،به احفمال فاا ان انفشا های ساالمتاای را بااای زنادگی در بزرگساالی در
مواردی نظیا :عادا غذایی ،رعایت بهداخت فادی ،اسففاده از الکل داانیا میازان
تحصیال  ،امکاان اخافغال کساب
رز اواهند داخت از سوی دیگا نیز ،آموز
درآمد بیشفای را باای افااد فااهم میکند از این طایق میتواناد باا ساطح بهداخات
ا اگذار باخد نفیجه بهدستآمده مبنی با ا ا مثبت آموز با خااس سالمت ،باا نفاایج
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مطالعا مفعددی نظیاا جهاانگاد علایزاده ( ،)1388ساالطین محمادی (،)1394
اسفیونز همکاران ( ،)2013ناگل همکاران ( )2015بانز همکاران ( )2017همسو
میباخد
ضایب مفغیا درجه خهانشینی ) (URمنفی معنادار است؛ بهگونهای که با افازایش
یشدرصدی در این مفغیا در بلندمد (با فاض با سایا مفغیاها) ،ناخ مااگ میاا در
ها  1000نفا جمعیات ،حاد د  0/13درصاد در اسافان هاای کشاور کااهش ماییاباد
همانطور که پیش از این نیز گففه خد ،در مورد تأ یا خهانشینی باا ضاعیت ساالمت،
د دیدگاه جود دارد با اساس دیدگاه نشست ،گسفا خهانشینی افازایش جمعیات
ساکن در نقاط اسفاندارد خهای ،دسفاسی باه مااقبات هاای بهداخافی را افازایش
باعث بهبود سالمت جامعه می خود در مقابل ،دیادگاه د م معفقاد اسات کاه گسافا
خهانشینی از طایق آلودگی هوا ،اسافاس بیمااری هاای عصابی ناخای از تانش هاای
خهانشینی ،تهدیدی باای سالمت می باخاد نفاایج ایان مطالعاه ،دیادگاه ا ل را تأییاد
میکند با نفایج مطالعه جهانگاد علیزاده ( )1388همسو با نفاایج مطالعاه غفااری
گولش همکاران ( )1395مغایا است
 .5جمعبندی و نتیجهگیری

یکی از چالشهای اساسی در حوزه سالمت ،موضوع تجار سالمت پاسخ به این سؤال
است که آیا آزادسازی تجاری باای بشش سالمت مفید است یا نه؟ در این راسفا ،تحقیق
حاضا با اسففاده از داده های پانل اسفان های کشور با بهاه گیای از ابزار اقفصادسانجی،
به بارسی ارتباط بین آزادسازی تجاری ناخ ماگ میا پاداافه است به این منظاور از
مفغیاهای ناخ ماگ میا در ها  1000نفا (خااس معکاوس ساالمت) ،درجاه باازبودن
تجاری (خااس آزادسازی تجاری) ،درآمد ساانه ،ا ا مفقابل آزادسازی تجااری درآماد
ساانه د مفغیا کنفال تعداد دانشجویان دانشگاه ها مااکز آماوز عاالی (باه عناوان
خااس آموز ) ناخ خهانشینی در قالب یش مدل پانلدیفا اسففاده خده است
پس از تأیید ابسفگی مقطعی بین مفغیاهای مدل بارسی مانایی مفغیاهاا توساط
آزمون ریشه احد  CIPSپساان ( ،)2007جاود هام انباخافگی (رابطاه بلندماد ) باین
مفغیاهای مدل توسط آزمون هم انباخفگی پانلی سفالوند ( )2007تأییاد خاده ،ساپس
به منظور به دست آ ردن رابطه بلندمد  ،باآ ردگای به ناام باهر زرساانی مکاار کاامالا
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تعدیلخده ( )Cup-FMبه کار رففه ،نفایج نشان میدهد ،ا ا آزادسازی تجاری باا نااخ
ماگ میا در اسفانهای کشور منفی است بهعبار دیگا ،آزادساازی تجااری منجاا باه
بهبود ضعیت سالمت در اسفانهای کشور میخود ضایب مفقابل آزادساازی تجااری
درآمد ساانه نیز نشان می دهد کاه ا اا مثبات آزادساازی تجااری باا ضاعیت ساالمت
اسفانهای کشور با افزایش سطح درآمد ،کاهش مییابد
نفایج دیگا این تحقیق حاکی از ا ا منفی معنادار درآمد سااانه ،تحصایال نااخ
خهاخینی با ناخ ماگ میا در اسفان های ایاان بوده ،با اساس ایان نفاایج ،مای تاوان
نفیجه گافت که اعمال آزادساازی تجااری در ایااان باعاث کااهش نااخ مااگ میاا در
اسفانها در نفیجه بهبود ضعیت سالمت آنها خده است در این راسفا ،بانامهریازی در
جهت گسفا جهانی خدن حاکت از سمت اقفصاد بسفه به سمت یش اقفصااد بااز در
جهت گسفا تجاار اادما ساالمت ،باه منظاور ارتقاای نظاام ساالمت در ایااان،
مهمفاین پیشنهاد توصیه سیاسفی این تحقیق است
همچنین ،پیشنهاد می خود که مااکز سازمان های مفولی اما سالمت بهداخات ،از
دسفا ردهای علمی فنا ری نوین در حوزه سالمت درمان که در جهان مورد اساففاده
قاار می گیاند ،بهاه بباند تا بفوانند به رفع موانع آسیبهای بهداخفی ارتقاای ساطح
سالمت جامعه بپادازند
منابع
 آقایی ،مجید؛ قنبای ،علی؛ عاقلی ،لطفعلی حساین صاادقی ( )1391بارسای
رابطه بین مصا اناژی رخد اقفصادی در اسفان های ایاان با اساففاده از مادل
هم انباخفگی تصحیح اطای پانل چند مفغیاه فصالنامه اقفصااد الگوساازی،
خماره .148-185 :9

 ااوان بهبهانی ،علی ( )1383جهانیخدن سالمت فصلنامه مجلس راهبااد
خماره 283-306 :43

 تورانی ،سوگند؛ طبیبی ،جمال الدین؛ توفیقی ،خاهاام نسااین خاعابافچیزاده
( )1390تجار بین المللای اادما ساالمت در کشاورهای منفشاب آساهآن،
چالشها فاصتها مدیایت اطالعا سالمت خماره 453-468 :4
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