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چكیده
وجود حباب های قیمتی کاالها و داروهای پزشکی در بیثباتی بازار دارویی نقشی اساسی ایفا
می کند .از آنجا که بازار مواد دارویی در هر کشوری با سطح توسعهیافتگی آن کشور ارتباط
مستقیم دارد ،بررسی حبابی بودن بازار مواد دارویی ،تاریخگذاری و تعیین نوع حبابهای موجود،
یگانه یا چندگانه بودن آنها در بازار اهمیت ویژه ای دارد .در این مقاله از الگوهای نوین کشف و
تاریخگذاری حباب چون  GSADFو  ،RADFاستفاده شده است .نتایج حاصل از این مطالعه حبابی
بودن بازار مواد دارویی را تأیید کرد .تعداد حبابهای موجود در این بازار  8مورد است که فقط یک
مورد از آنها چندگانه و سایر آنها یگانه هستند .در حوزه بازار دارویی بخش سالمت ،با بررسیهای
الزم و تشخیص زودهنگام حباب های قیمتی ،می توان از تبعات حبابی بودن بازار کاست و
قیمتهای کاالهای پزشکی و دارویی را جهتدهی و کنترل کرد.
واژههای كلیدی :سالمت ،بازار مواد دارویی ،حباب های یگانه و چندگانه ،رفتار انفجاری مالیم،
دیکی فولر پنجره غلطان.
طبقه بندی E3, G11, G12 : JEL

 -1دکتری اقتصاد بین الملل ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمان  ،ایرانkhodabakhsh.said@gmail.com .
 -2استادیار گروه اقتصاد  ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمان  ،ایران( .نویسنده مسئول) m_roody2000@yahoo.com
 -3استاد دانشکده اقتصاد ،دانشگاه شهید باهنر ،کرمان ،ایرانjalaee@uk.ac.ir .
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 -1مقدمه
بازارهای مالی نقش مهمی در نقل و انتقاالت ،تخصیص منایع و قیمتگذاری منابع سرمایه ای
ایفا میکنند (آسیکوم و آگبونخس .) 1802 ،0موفقیت هر سیستم مالی به سطح کارایی آن بستگی
دارد .کارایی بازار سرمایه را می توان به فرض رقابت کامل در بازار کاالها شامل تعداد زیاد
تولیدکنندگان ،ورود و خروج آزاد ،تعداد زیاد بازیکنان  ،حداقل هزینه معامله یا عدم وجود آن و
عقالیی عمل کردن افراد مرتبط دانست .بر این اساس طبق فرضیه بازار کارا قیمت سهام با ورود
اطالعات جدید به سرعت خود را تعدیل خواهد کرد (ریلی)0383 ،1؛ به گونهای که همه اطالعات
در دسترس و مرتبط بر قیمت سهام مبادله شده اثرگذار بوده و این اثرگذاری نسبت به اطالعات
جدید بسیار سریع است( .ویلکیس ،0388 ،9ریلی  .) 0393،بنابراین یک بازار کارا بازاری است که
در آن قیمت سهام به اطالعات جدید واکنش نشان میدهد و قیمت سهام جاری بهطور کامل
منعکس کننده همه اطالعات در دسترس شامل ریسک میباشد و ناکارایی بازار منجربه تحریف
قیمت بازار سهام ،رکود و در نهایت فروپاشی بازار خواهد شد (کیلی0393 ،؛ فاما1970). ،4
امروزه بهداشت و سالمت از شاخصهای مهم توسعه اقتصادی در هر کشوری محسوب می
شود  .از آنجا که دسترسی کافی تقاضاکنندگان به خدمات سالمت از معیارهای مهم توسعهیافتگی
هر جامعهای است  ،شناخت روند قیمتی و تحوالت بازار مالی در حوزه سالمت از اهمیت باالیی
برخوردار است .تحقق اهداف حوزه سالمت در صورت وجود اطالعات دقیق و صحیح میسر میشود،
لذا طراحی و پیادهسازی نظام اطالعات کارا و کارآمد الزمه پیادهسازی اهداف است .یکی از
معضالتی که منجربه کاهش دسترسی به اطالعات و گمراهی فعاالن بازار سالمت میشود ،وجود
حباب در بازار است.
حباب ،افزایش قیمت دارایی در یک فرآیند مستمر است که در آن افزایش اولیه قیمت ،انتظار
افزایشهای آتی قیمت را به دنبال داشته و منجر به جذب خریداران جدید میشود (نصراللهی و
همکاران .)0932 ،بر اساس مقبولترین تعریف حباب ،اگر قیمتهای دارایی از قیمت مبنای آن
منحرف شود ،می توان گفت حباب وجود دارد (هاتفی و همکاران .) 1809 ،2اما معموالً پس از
مدتی ،این افزایش و انحراف قیمت با انتظارات معکوس و درنتیجه کاهش ناگهانی قیمت همراه
است که اغلب زمینهساز بحرانهای مالی میشود (کیندلبرگر1991). ،6
با توجه به ماهیت حباب و اثرات آن بر بدنه اقتصاد ،بررسی حبابهای قیمتی باعث ارتقای
قابلیتها و توانمندسازی فعاالن بازار و همچنین سیاست گذاران حوزه سالمت میشود .نتایج
بررسی حبابی بازار باعث شفافیت و کمک به شناسایی اطالعات شده و بازار را در رسیدن به کارایی
کمک میکند .همچنین تفکیک حبابهای قیمتی در سنجش عملکرد بازار و مدیریت آن موثر
فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 05بهار 1311

سعید خدابخش زاده ،محسن زاینده رودی و سیدعبدالمجید جالیی اسفندآبادی 09 /

است .ضرورت مهم دیگری که برای بررسی حباب در بازار سالمت وجود دارد ،تشخیص حباب در
راستای کسب اطالعات برای تخلیه حباب قبل از انفجار آن است .اطالع از وجود حباب قبل از
انفجار آن ،می تواند به تخلیه حباب قبل از آن کمک کند؛ چرا که اثرات انفجار حباب بر بدنه
اقتصاد بسیار مخرب و به اقتصاد کشور لطمات زیادی وارد میکند.
از آنجا که امکان وجود حباب در بازار سالمت دور از ذهن نیست و مطالعه داخلی اندکی به
بررسی امکان رخداد حباب در بازار سالمت پرداخته اند  ،مطالعه حاضر بر آن است تا با استفاده از
روشهای نوین کشف و تاریخگذاری حباب چون  GSADFو  ،RADFبه بررسی حبابهای موجود
در بازار سالمت پرداخته و یگانه و چندگانه بودن حبابهای موجود را تعیین نماید .پرسش ها
عبارتند از اول اینکه چه زمانی حباب سالمت ایجاد میشود؟ دوم ؛ چه تعداد حباب سالمت در طی
زمان وجود داشته است .سوم اینکه در صورت وجود حباب ،زمان شروع ،انفجار و محو کامل این
حبابها در چه تاریخی است؛ چهارم اینکه حباب های موجود در این بازار از چه نوعی هستند ،به
عبارت دیگر ،یگانه یا چندگانه هستند.
تنظیم و ساماندهی مقاله به شرح زیر است .در بخش اول مقدمه ،بخش دوم بررسی مبانی
نظری  ،در بخش سوم روش پژوهش و در بخش چهارم یافتههای تجربی و در نهایت نتیجهگیری
و پیشنهادهای سیاستی را شامل می شود.
 -2بررسی ادبیات موضوع
از زمان رخداد بحران رهنی آمریکا در سال  1889و انفجار حباب مسکن در این کشور ،کشف
حباب های اقتصادی در راستای ارائه اطالعات پیشگیرانه در بازار به زمینه علمی مهمی در ادبیات
اقتصادی تبدیل شده است (چن و همکاران1806 ،9؛ ایتین و همکاران1804 ،8؛ فیلیپس و
همکاران1804 ،3؛ فیلیپس و همکاران1809 ،؛ بیتندراف و چن1809 ،08؛ بول و همکاران1809 ،00
؛ عباسی و همکاران .) 0939 ،عبارت حباب اقتصادی معموالً موقعیتی را توضیح میدهد که در آن
کاالها یا داراییها افزایشهای قیمت بسیار زیادی را تجربه میکنند که از ارزش ذاتی آن کاال یا
دارایی فزونی میگیرد (اسمیت و همکاران .)0339 ،01لی و فیلیپس ( )1806حباب را به صورت زیر
زیر تعریف کردند:
« هرگاه قیمت یک دارایی از ارزش درآمدهای آتی آن در خالل عمر دارایی مزبور تجاوز کند ،آن
دارایی حباب تشکیل داده است».
سیاستهایی که منجر به دستیابی آسان به منابع مالی از طریق کاهش نرخهای بهره و افزایش
بدهی و کسری بودجه دولت میشوند ،از عناصر اصلی خلق حباب اقتصادی در بازار به شمار
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میروند (رینهارت و روگاف1883 ،09؛ فوی .)1801 ،04در مطالعهای اخیر فوی ( )1801در بررسی
چگونگی شکل گیری حبابهای بخش سالمت و انفجار آنها ،وی بحث میکند که در بازار سالمت
آمریکا حبابی عظیم شکل گرفته که این حباب از طریق قرض منابع توسط دولت در نرخ بهره
پایین ایجاد شده است .کافمن )1800( 02وی برای رفع حباب در سیستم سالمت آمریکا ،پیشنهاد
نموده تا سیستم سالمت در این کشور بر انتقال به سیستمی تمرکز کند که قادر به درمان تعداد
بیشتری از بیماران در هزینههای پایینتر باشد .به عالوه (دنتزر ) 1888 ،06و نشریه درد (گرین،09
 )1888بیان می کنند که وجود حباب سالمت به ترتیب نتیجهای از افزایش در مخارج تکنولوژی
پزشکی و کمبود تحقیق در بررسی درد است.
بازار سالمت ایران ویژگی هایی دارد که از جنبه حبابی بودن آن را قابل بررسی میکند .اول
اینکه از مجموع هزینههای حوزه سالمت حدود  88درصد آن به خدمات درمانی ( 69درصد) و دارو
( 09درصد) اختصاص یافته است (طبیبی و داوودی .)0934 ،دوم اینکه طی سالهای -0938
 0980هزینههای سالمت به قیمت جاری از رشد متوسط  16/2درصدی برخوردار بوده و با توجه
به شرایط عمومی کشور در حیطه تورم و افزایش قیمت کاالها و خدمات حوزه سالمت به قیمت
ثابت سال  0989بهطور متوسط ساالنه  9/4درصد افزایش یافته است .سوم بررسی هزینههای
سالمت طی دوره  0980 -0938نشان میدهد که گرچه سهم هزینههای سالمت از تولید ناخالص
داخلی از رشد باثباتی برخوردار بوده ،اما ترکیب هزینه های صورت گرفته در حوزه سالمت نشان
دهنده بهرهوری پایین هزینههای انجام شده است (طبیبی و داوودی.)0934 ،
بازار سالمت متفاوت از بازار دیگر کاالها و خدمات است .این تفاوت و ویژگی عبارت است از:
08
● حباب سالمت یک حباب دارایی واقعی محسوب نشده اما ریسک مشابهی (کولومبو ،
 )1809را شامل می شوند (مثل ریسک تخریب اقتصاد در بلندمدت) و کاربردهایش (مثل
تخصیص نامناسب منابع که منجربه تغییر در ترجیحات به سمت کاالها و خدمات خاص
میشود) همانند حباب دارایی است (کولومبو1809 ،؛ رینهارت و همکاران1883 ،؛ فوی،
.)1801
● بهطورکلی سه نوع از سیستم های سالمت در جهان وجود دارد .سیستم خدمات ملی
سالمت 03که تأمین ما لی آن از طریق منافع مالیات ،منابع مالی به دست آمده از محافل
عمومی و مکانیسمهای قاعدهمند دائمی که تحت کنترل دولت هستند ،انجام میشود
(چن .)1809 ،18سیستم بیمه سالمت اجتماعی 10که دربرگیرنده امور مالی سالمت عمومی
بوده و مبتنی بر مشارکت نهادهای عمومی و خصوصی است (چن .)1809 ،سیستم بیمه
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سالمت خصوصی 11که از طریق نهادهای مالی خصوصی سالمت و بر اساس عواید و
پرداختهای مالی تعیین میشود (چن.)1809 ،
گرچه اکثر سیستمهای سالمت در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
( 19)OECDاز سیستمهای خدمات ملی و بیمه اجتماعی تبعیت میکنند (فروگنر و همکاران،14
 ،)1800اما کشورهای درحالتوسعهای چون ایران عمدتاً مبتنی بر خدمات بیمه خصوصی استوار
است؛ بهطوریکه تقریباً  26درصد از منابع بهداشت و درمان را مردم متحمل شده و کل پرداختی
دولت در این بخش حدود  08درصد بوده است .12با توجه به حضور پر رنگ بخش خصوصی در
حیطه سالمت ،بیمه سالمت خصوصی نقش مهمی در شکلگیری و نوع حباب سالمت بازی خواهد
کرد.
از آنجا که تاکنون کمتر مطالعه ای به بررسی حبابهای موجود در بازار سالمت پرداخته و با
توجه به شواهد مطرح شده ،احتمال حبابی بودن این بازار وجود دارد ،مطالعه حاضر بر آن است تا
با استفاده از روشهای نوین کشف و تاریخگذاری حباب چون  GSADFو  ،RADFبه بررسی
حباب های موجود در این بازار پرداخته و یگانه و چندگانه بودن حبابهای موجود را نیز تعیین
نماید.
 -3پیشینه پژوهش
فانتی و گوری )1800( 16مخارج عمومی سالمت ،بهرهوری افراد مسن و رشد اقتصادی را
بررسی و نشان دادند که حالت باثبات و مثبت در اقتصاد منحصر به فرد خواهد بود .الگوهای پویای
تعادل نشان می دهد که وقایع پیچیده و چندگانه حبابها به اندازه سیستم سالمت عمومی بستگی
دارد و اینکه درجه باالتری از پایداری ،نشان دهنده احتمال بیشتر در معرض تغییر درونی بودن
اقتصاد است ،زیرا پسانداز در هنگام جوانی برای تأمین مصرف در هنگام پیری الزم است.
فرازمند و حسنپور )1809( 19در تحلیل اثر مخارج تحصیل و سالمت خصوصی و دولتی بر
رشد اقتصادی ایران دریافتند که مخارج سالمت دولتی اثری مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی دارد.
بااینحال مخارج تحصیلی دولتی اثری منفی بر رشد اقتصادی دارد که تعجبآور نیست؛ چرا که
سیستم آموزشی کشور با مشکالت جدی چون عدم تطابق بین سیستم آموزشی و نیاز جامعه و بازار
کار به آنها مواجهه است.
18
ووترس و همکاران ( ) 1809رابطه بین سالمت و مخارج سالمت را با استفاده از مدل مارکوف
پنهان مدل سازی کردند .در این مطالعه یک متغیر پنهان مبتنی بر شاخصها و مخارج مشاهده
شده سالمت تخمین زده شد .احتمال انتقال ساالنه بین حاالت متغیرهای پنهان نیز با استفاده از
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مدل مارکوف تخمین و نتایج نشان داد که اگرچه اثر پسانداز هزینه مراقبت سالمت محدود است،
اما منافع قابل توجه سالهای زندگی که با سالمت سپری میشود ،میتواند منجربه توسعه
سرمایهگذاری سالمت برای جمعیت سالمندان شود.
الورنس باباتوندی )1804( 13به تحلیل اثر رشد مخارج سالمت در نیجریه به شکل گیری
سرمایه ناخالص ،مخارج کل سالمت و بهرهوری نیروی کار و آثار آن در رشد اقتصادی نیجریه
پرداختند  ،درحالی که نرخ انتظارات زندگی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد.
پیکاتوستی )1809( 98در بررسی محیط اقتصادی و پوشش مراقبت سالمت ارزیابی قابل قبول
بودن سیاست های محدود کننده بر مخارج سالمت عمومی به دلیل بحرانهای اقتصادی و کاربرد
سیاستهای اقتصادی از نقطه نظر شهروندی را بررسی کرده است .این مقاله فرض میکند که این
قابل قبول بودن یا عدم وابستگی شهروندان به استفاده از سیستم مراقبت سالمت عمومی ،شرطی
کافی است .نتایج این مطالعه نشان داد که توافق عمومی در مورد کاهش مخارج سالمت وجود
ندارد اما در سطح خرد استفاده بیش از حد از خدمات سالمت عمومی وجود دارد.
چن ( )1809حرکت همزمان عواید بخش های سالمت را در بازارهای سهام آمریکا ،انگلیس و
آلمان بررسی و نشان دادند که عواید بخش سالمت در بازار سهام انگلیس (آمریکا) منجر به همین
عواید در بازارهای سهام آمریکا و آلمان در کوتاهمدت و میانمدت میشود؛ درحالیکه عواید بخش
سالمت در بازار سهام آمریکا منجر به همین عواید در بازار سهام انگلیس در بلندمدت میشود .بر
اساس نتایج م طالعه کمترین تغییر ساختاری در عواید بخش سالمت بازار سهام انگلیس (آمریکا)
مشاهده شد ،بهطوریکه هر دو کشور به سیستمهای سالمت افراطی (یعنی عمومی و خصوصی)
مرتبط هستند .همچنین افزایشی کلی روابط بلندمدت بین بخش های سالمت آمریکا و انگلیس
مشاهده میشود.
پناهی و همکاران ( ) 0934به بررسی اثر القایی تعداد پزشکان و تختهای بیمارستانی بر مخارج
سالمت در ایران با استفاده از دادههای تابلویی پرداخته و نشان داد که تغییر تعداد پزشکان تأثیر
مثبت و معناداری بر میزان مخارج سالمت استان ها دارد .بنابراین وجود تقاضای القایی در بخش
سالمت که به قانون روئمر معروف است را در استان های کشور تأیید کردند؛ اما در رابطه با تراکم
تختهای بیمارستانی ،تقاضای القایی از جانب عرضه کننده وجود ندارد و رابطه معکوسی بین این
متغیر و مخارج سالمت را نتیجه گرفتند .وی نتیجه گرفت که متغیرهای تولید ناخالص داخلی و
نرخ مرگ و میر رابطه مثبت و معنادار و متغیرهای آموزش ،بیکاری و نرخ زاد و ولد رابطه معکوس
و معناداری با مخارج سالمت استانها دارند .همچنین نسبت جمعیت باالی  62سال و درجه
شهرنشینی نیز اثر معناداری بر مخارج سالمت نداشته است.
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مهرگان و همکاران ( ) 0934با استفاده از سیستم استنتاج فازی به بررسی تأثیر شرایط
اقتصادی و اجتماعی روی سالمت روانی در استانهای ایران پرداختند .نتایج آنها ضمن تأیید
وضعیت مطلوبتر استان های خراسان جنوبی و شمالی و وضعیت نامطلوب استانهای فارس ،تهران
و اصفهان نشان داد که متغیر بیکاری ،ضریب جینی ،نرخ شهرنشینی و تورم رابطه معکوس و
معناداری با سالمت روانی دارند و متغیر رشد اقتصادی و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری
با شاخص سالمت روان دارد.
سبحانیان و همکاران ( )0939به ارزشگذاری اقتصادی منافع پروژهها و سیاستهای سالمت
پرداختند .آنها با استفاده از آزمایش انتخاب گسسته نتیجه گرفتند که یکی از الزامات و
پیش نیازهای اجرای موفق طرح پزشک خانواده در کشور ،آگاهی پیدا کردن نسبت به مؤلفههای
اثرگذار بر تصمیم پزشکان عمومی برای ورود به این طرح و شناخت عوامل مؤثر بر تصمیم
شهروندان در انتخاب پزشک خانواده خود است .وجود چنین شناختی و لحاظ آن در نحوه
پیاده سازی طرح ،در کنار تمهید سایر بسترهای الزم همچون منابع مالی و زیرساختهای الزم،
احتمال اجرای موفقیتآمیز طرح را بهطور چشمگیری افزایش میدهد.
سپهردوست و ابراهیمنسب ( )0939با استفاده روش رگرسیونی حداقل مربعات معمولی به
بررسی رابطه توسعه بیمه عمر و رفاه اجتماعی با سالمت در ایران طی سالهای -0968
0938پرداختند .نتایج آنها نشان داد که در دور ه مورد بررسی ،ضریب نفوذ بیمه عمر ،بیمه عمر
سرانه و حق بیمه عمر اثر مثبت بر بهبود وضعیت امید به زندگی و کاهش نرخ مرگ و میر کودکان
دارند .همچنین متغیرهای تورم و نرخ بیکاری اثر منفی بر بهبود وضعیت امید به زندگی و کاهش
نرخ مرگ و میر کودکان دارند .همچنین در فرا یند توسعه انسانی و بهبود شاخص سالمت در حوزه
رفاه اجتماعی ،تقویت و توسعه بیمه عمر می تواند باعث افزایش امید به زندگی و کاهش مرگ و میر
کودکان در ایران شود.
صادقی ( )0939با استفاده از تکنیک رگرسیون دادههای تلفیقی (پانل) برای  49کشور آسیایی
و با کنترل اثرات ثابت بین کشورها در فاصله سالهای 0332-1808؛ به بررسی عوامل مؤثر بر
هزینه های بهداشتی بخش خصوصی و مقایسه شدت اثر آنها پرداختند .نتایج آنها بیانگر آن است که
متغیر درآمد سرانه می تواند قسمت اعظمی از تفاوت موجود در هزینههای بهداشتی بین کشورها را
توضیح دهد .همچ نین تفاوت معناداری در نوع عوامل اثرگذار و همچنین شدت اثر آنها در هر یک
از گروه های مختلف درآمدی از کشورها مشاهده کردند .عالوه براین نتیجه گرفتند که با وجود
شدت اثرگذاری متفاوت در بین گروه های درآمدی مختلف از کشورها ،هنوز ماهیت هزینههای
بهداشتی در اکثر کشورهای این منطقه از جهان از نوع هزینههای ضروری است.
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مهدی و همکاران ( ) 0939به بررسی و تحلیل سالمت زیست و دسترسی به شاخصهای
سالمت در محالت حاشیهنشین پرداختند .آنها براساس  988پرسشنامه و مدل کوکران نتیجه
گرفتند که به علت ضعف مفرط اجتماعی ،فرهنگی و به ویژه اقتصادی و وجود عوامل تهدیدزای
درونی-بیرونی ،ساکنان مورد مطالعه ،دسترسی مناسبی به شاخصهای سالمت ندارند و بهتبع از
سالمت زیست مناسبی نیز برخوردار نیستند.
عمادزاده ( )0939به بررسی درآمدهای نابرابر و سالمتی «در کشورهای عضو سازمان کنفرانس
اسالمی» با استفاده ا ز روش داده های تابلویی و اثر تصادفی و ثابت پرداختند .در الگوی آنها امید به
زندگی و مرگ و میر کودکان به عنوان شاخص سالمتی و ضریب جینی ،مالك نابرابری درآمدی به
کار رفت .نتایج آنها نشان داد که سطوح باالی نابرابری درآمد ،باعث افزایش مرگ و میر کودکان و
کاهش امید به زندگی می گردد .همچنین طبق فرضیه درآمد مطلق با افزایش درآمد ،سالمتی با
نرخ کاهشی افزایش مییابد.
متقی و همکاران ( )0931به بررسی عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری در بخش سالمت کشورهای
عضو سازمان کنفرانس اسالمی پرداختند .آنها با استفاده از مدل گروسمن ،شاخصهای مؤثر
اقتصادی -اجتماعی و محیطی را که شامل تولید ناخالص داخلی ،سرمایهگذاری در بخش سالمت،
نرخ باسوادی ،جمعیت ،نرخ شهرنشینی ،شرایط زندگی ،امید به زندگی میشدند ،را انتخاب و با
تحلیلهای پانل دیتا در دوره زمانی  ، 0332 -1883به بررسی تأثیر آنها بر سالمت کشورهای عضو
 OICپرداختند.
نتایج تحقیق آنها نشان داد که اوالً :وضعیت سالمت کشورهای مسلمان نسبت به کشورهای
توسعه یافته و حتی درحال توسعه در موقعیت پایین تری قرار دارد؛ ثانیاً :افزایش در تولید ناخالص
داخلی ، ،سرمایه گذاری در سالمت ،نرخ باسوادی ،نرخ شهرنشینی و کاهش در جمعیت و ابتال به
ایدز در کشورهای مذکور ،به صورت معناداری امید به زندگی را افزایش میدهد .ثالثاً بر اساس
نتایج به خوبی مشخص است که متغیرهای اقتصادی (تولید ناخالص داخلی ،و سرمایه گذاری در
بخش سالمت) نسبت به سایر متغیرها ،بیشترین تأثیر را بر سالمت کشورهای عضو خواهند داشت.
فرجی و وزین ( ) 0931به بررسی مدل ساختاری رابطه سطح سالمت با خدمات بهداشتی-
درمانی پرداختند .یافته های آنها نشان داد که بین متغیرهای بهداشت باروری و خدمات درمانی و
تسهیالت ایمنسازی موجود و متغیرهای سطح جسمی و سالمت فردی شهرستانها رابطه
معناداری وجود دارد.
عباسی آقا ملکی و همکاران( ) 0939به بررسی تأثیر نوآوری بر نوسانات سهام شرکتهای
داروسازی بورس اوراق بهادار تهران پردختند و نتایج آنها نشان داد بین متغیرهای مستقل بین
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نوآوری و نوسانات سهام شرکتهای داروسازی رابطه مثبت وجود دارد و نهایتاً روی سالمت تأثیرات
مثبتی دارد .امینی علیرضا و ذوالفقاری ،سعید ( )0983به تحلیل عوامل موثر بر بهره وری کل
صنایع منتخب داروساری ایران پرداختند .نتایج آنها نشان داد افزایش تحقیقات و توسعه ارتباط
معناداری با بهره وری صنایع داروسازی و نهایتاً سالمت مردم دارد.
حیدری و همکاران ( ) 0931به بررسی سرمایه اجتماعی ،سرمایه سالمت و رشد اقتصادی در
کشورهای خاورمیانه پرداختند .آنها با استفاده از دادههای  Panelو روشهای LS1و  EGLSنتیجه
گرفتند که نه تنها سرمایه سالمت و سرمایه اجتماعی بر روی رشد اقتصادی مؤثر است؛ بلکه ارتباط
متقابل آن ها ،با توجه به اینکه از یک طرف ،سرمایه اجتماعی باعث تقویت شاخصهای سالمت
روحی و جسمی افراد جامعه میشود ،و از سوی دیگر ،سالمت افراد جامعه در بهبود شاخصهای
اجتماعی موثر است ،بر روی رشد و توسعه اقتصادی کشورها اثر مضاعفی دارد.
بیاتی و همکاران ( )0930به بررسی تعیینکنندههای اقتصادی -اجتماعی سالمت در کشورهای
غرب اقیانوس آرام با استفاده از رگرسیون چندگانه پرداختند .نتایج آنها نشان داد که غرب اقیانوس
آرام ،نشان دهنده اثرات مثبت و معنادار متغیرهای درآمد سرانه ،آموزش ،اشتغال ،مخارج سالمت بر
امید به زندگی بود.
باسخا و همکاران ( )0930به بررسی پیری جمعیت و تهدید بیماری هزینهای بامول در بخش
سالمت ایران پرداختند .نتایج آنها نشان داد که رشد دستمزد به اندازه بیش از رشد بهرهوری نیروی
کار ،تأثیر معناداری بر رشد سهم هزینه های سالمت در اقتصاد ایران داشته است و به عبارت دیگر
وجود رشد نامتوازن در این بخش را نمی توان رد کرد .عالوه بر این نتیجه گرفتند که رشد درآمد
سرانه و افزایش سطح قیمت ها در بخش سالمت نیز در رشد سهم هزینههای سالمت در تولید
ناخالص داخلی اثر معناداری داشته است.
 -4روش تحقیق
فیلیپس ،وو و یو )1800( 90روشی بازگشتی ارائه کردهاند که قادر به تعیین رونق سریهای
قیمت دارایی در طول دوره های تورمی است .این روش زمانی کاراست که در دادههای نمونه فقط
یک حباب ،همانند حباب نزدك 91در دهه  0338و حباب قیمت مسکن آمریکا در دهه ،1888
وجود داشته باشد .وقتی دوره نم ونه به اندازه کافی طوالنی باشد ،اغلب احتمال وقوع حبابهای
قیمت دارایی چندگانه در داده ها وجود خواهد داشت (درست همانند آنچه در تجربههای تاریخی
پیاپی چندین بحران مالی 99رخ داده است) .اما تشخیص اقتصادی حبابهای چندگانه همراه با
سقوط دورهای بسیار سختتر از تعیین حباب یگانه است .مشکل نیز از آن نشأت میگیرد که
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ساختار حباب های چندگانه غیرخطی و پیچیده است .در واقع چندگانه بودن منجر به کاهش قدرت
تشخیص مکانیسمهای موجود مثل آزمونهای بازگشتی موجود در  PWYمیشود (هاتفی و
همکاران .)1809 ،94این کاهش قدرت تالش برای تاریخگذاری حباب را بغرنج نموده و نیاز به
92
روشی جدید (که این مشکل را نداشته باشد) را افزایش میدهد .در این راستا فیلیپس و همکاران
( )1809چارچوب جدیدی برای حل این مسئله ارائه کردهاند که برای وجود حبابهای چندگانه در
دادهها کاربرد دارد.
چارچوب پژوهش یک الگوی خودرگرسیونی با  kوقفه به صورت زیر است:
()0
جزء خطا میباشد .در آزمون ریشه واحد دیکی -فولر
بیانگر قیمت و
در این رابطه،
و فرضیه
تعمیم یافته چپ دنباله ( LTADF)96متعارف ،فرضیه صفر وجود ریشه واحد
مقابل مانایی متغیر را نشان میدهد

 .اما آزمون ریشه واحد دیکی-فولر تعمیم یافته راست

را در متغیر نشان میدهد .به طور
دنباله ( ، RTADF)99فرضیه مقابل رفتار انفجاری
کلی ،آماره آزمونهای  ،RTADFبر مبنای رگرسیونهای بازگشتی چندگانه 98محاسبه میشود ،که
تعداد مشاهدات و نیز مشاهده اولیه در رگرسیونها با یکدیگر متفاوت است .جهت آزمون فرضیهها
مقادیر حاصل از محاسبه هر یک از این آمارهها با مقادیر بحرانی مقایسه میگردد .تاریخ شروع یک
حباب برابر با تاریخی است که در آن ،آماره  ADFراست دنباله بزرگتر از مقدار بحرانی در آن تاریخ
شود .به طور مشابه ،زمان فروپاشی (ریزش) کامل حباب نیز تاریخی است که این آماره پایینتر از
مقادیر بحرانی قرار گیرد.
چارچوب این مطالعه از ساختار فوق تبعیت میکند .روش استفاده شده در  PWYیک آزمون
سوپریموم  ADF (SADF)93و مبتنی بر تسلسل آزمونهای ریشه واحد چوله به راست بازگشتی
روبه جلوی است .این روش قا در به تعیین تاریخ شروع ،طول دوره و تاریخ انفجار حباب است.48
آزمونهای دیگری نیز برای تاریخگذاری همچون آزمون چو( 40انتخاب مدل) و آزمون CUSUM 41
وجود دارد اما هوم و بریتانگ ( )1801نشان دادند فرآیند  PWYبرخالف دیگر روشهای بازگشتی
برای شکستهای ساختاری به خوبی عمل می کند و خصوصاً به عنوان الگوریتمی کارا برای کشف
حباب تلقی میشود.
زمانی که دوره نمونه شامل رویدادهای چندگانه رونق و سقوط است ،آزمون  SADFقدرت کافی
برای تعیین حباب و ایجاد سازگاری را نخواهد داشت .برای رفع این مشکل و کار با شکستهای
چندگانه رونق و سقوط ،از آزمون  ADFغلطان 49 (RADFاستفاده میشود .آزمون  RADFنیز
فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 05بهار 1311

سعید خدابخش زاده ،محسن زاینده رودی و سیدعبدالمجید جالیی اسفندآبادی 03 /

مبتنی بر آزمونهای بازگشتی چوله به راست ADFاست اما در استفاده از پنجرهها در اجرا،
انعطافپذیری باالیی دارد .به عبارت دیگر به جای ثابت در نظر گرفتن نقطه شروع بازگشت روی
مشاهده اول ،نمونه را از طریق تغییر نقطه شروع و پایان بازگشت حول بازه شدنی از پنجرههای
انعطافپذیر؛ گسترش میدهد.
فرآیند گام تصادفی تحت روش

بصورت زیر است:
()1

که

یک مقدار ثابت،

ضریبی که وقتی اندازه نمونه ( ) به سمت بنهایت میل میکند ،مقدار

رانش را کنترل میکند و

جمله خطاست .معادله ( )8تعمیم معادله استاندارد زیر است:
()9

بهطوریکه متغیر مورد بررسی ،عرض از مبدأ و ماکزیمم تعداد وقفهها است .آزمون
استاندارد است که در آن فرض صفر مبتنی بر
حباب بر اساس نوسان چوله به راست آزمون
44
ریشه واحد و فرض مقابل مبتنی بر ضریب اتورگرسیو مالیم است .در ادامه الزم است که
بیان شوند .بازه نمونه برای سادهسازی تفسیر به
نمادگذاریهای به کار رفته در آزمونهای
نرمال میشود .نماد
معادله ( )1است که آماره
رگرسیون را با

معرف ضریب تخمینی در نمونه نرمال شده
نظیر به نظیر را با

نشان میدهند که به صورت

مرتبط با

نشان میدهد .اندازه پنجره در
تعریف میشود .اندازه اولیه پنجره نیز با

نمادگذاری میشود (کاسپی .)1804 ،تمایز بین آزمونهای

مرتبط با نحوه جایگذاری
استاندارد و

و

است .بر این اساس در ادامه به بررسی آزمونهای ریشه واحد
پرداخته خواهد شد.
فرض کنیم که  r0نشانگر حداقل مشاهده در میان رگرسیونها و به عبارتی اندازه کوچکترین پنجره
و r1نقطه شروع باشد .به عالوه ،فرض نماییم که  r2آخرین مشاهده مربوط به هر رگرسیونrw ،
اندازه پنجره جزئی رگرسیونها و اندازه کل نمونه برابر  0باشد .به عبارتی
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واحد

استاندارد ثابت و به ترتیب برابر اولین و آخرین مشاهده نمونه است؛ بنابراین
 .این موضوع در نمودار  0نشان داده شده است.

نمودار  -1نمایش فرآیند
منبع:کاسپی.1804 ،

اما در آزمون دیکی فولر پنجره غلطان 42ساختار بهگونهای دیگر است .ساختار آن مبتنی بر سطحی
غلطان از

استاندارد با پنجرهای با طول ثابت و مقدار

است .در هر مرحله از

تخمینهای این روش ،نقطه شروع و پایان (به ترتیب و ) با طول پنجره افزایش مییابند
(نمودار  1مشاهده شود) .همان طور که قبالً توضیح داده شد ،در هر مرحله از تخمین ،آماره
نمادگذاری
استاندارد هر پنجره محاسبه و با نقاط شروع و پایان هر پنجره به صورت
) عبارت از سوپریموم در میان کلیه آمارههای
میشود .آماره دیکی فولر پنجره غلطان (
مرتبط با هر پنجره 46است.

نمودار  -2نمایش فرآیند
منبع:کاسپی.1804 ،
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 -5یافتههای تحقیق
این مطالعه به بررسی وجود مراحل رفتار انفجاری شاخص مواد دارویی بازار بورس اوراق بهادار
تهران با استفاده از آزمونهای  ADFو  RADFدر بازه زمانی ابتدای آذر  0989تا پایان مرداد
 0936پرداخته است .بدین منظور در ابتداء دادههای شاخص مواد دارویی ،با میانگینگیری
دادههای روزانه تبدیل به داده های ماهانه شد .این دوره نمونه به دلیل محدودیت اطالعات در
دسترس انتخاب و تغییرات شاخص دارویی در دوره مذکور در نمودار  9نمایش داده شده است.
شاخص مواد دارویی بازار بورس اوراق بهادار تهران با یک روند تقریباً صعودی ،در انتهای دوره بسیار
باالتر از ابتدای دوره است .این شاخص در ابتدای دوره از  498واحد به  3988رسیده است.

نمودار  -3شاخص مواد دارویی بازار بورس اوراق بهادار تهران
منبع :یافتههای پژوهشگر

الگوی تخمین شامل دو قسمت میشود .قسمت اول به توضیح کشف حباب میپردازد .سپس در
قسمت دوم ،به تاریخگذاری حباب پرداخته میشود.
47

 -1-5كشف حباب
فرضیه صفر مبتنی بر وجود ریشه واحد است؛ رد فرضیه صفر نیز بیانگر وجود یک حباب قیمتی
است .در جدول ،0آزمونهای کشف حباب آورده شده است .بهطورکلی ،نتایج ،بیانگر رد فرضیه
وجود ریشه واحد است .به عبارت دیگر نتایج ،وجود حباب برای شاخص مواد دارویی بازار بورس
اوراق بهادار تهران را در طی 0989/83تا  0936/82رد نمیکنند.
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جدول -1آزمونهای كشف حباب
آماره شاخص

ADF

RADF

مواد دارویی

99/0
)(00/0

89/3
)(00/0

منبع :یافته های پژوهشگر
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 -2-5تاریخ گذاری حباب
تاریخ گذاری حباب با استفاده از رگرسیون غلتان صورت میگیرد .برای این منظور باید نحوه
شناسایی دورههای حبابی توضیح داده شوند .در نمودار 4؛ خط سبز بیانگر شاخص مواد دارویی،
خط آبی معرف روش به کار رفته در کشف حباب ،و خط قرمز بیانگر مرز بحرانی بین «وجود
حباب» و «عدم وجود حباب» است .در واقع اگر خط آبی در باالی خط قرمز باشد ،نشانگر آن است
که شاخص مواد دارویی دارای حباب است و اگر خط آبی در پایین خط قرمز باشد ،نشان گر آن
است که در شاخص مواد دارویی حباب رخ نداده است.
زمان پیدایش حباب هنگامی است که خط آبی ،ناحیه بحرانی (خط قرمز) را قطع کرده و سپس
امتداد آن در باالی ناحیه بحرانی قرار گیرد .هنگامی که خط آبی به اوج خود برسد؛ زمان انفجار
حباب تلقی میشود؛ محو کامل نیز به وضعیتی اتالق می شود که خط آبی با قطع ناحیه بحرانی
(خط قرمز) ،در زیر ناحیه بحرانی قرار گیرد.

نمودار  -4تاریخ وقوع حباب با استفاده از آزمون رگرسیون دیكی فولز تعمیم یافته غلتان
منبع :یافته های پژوهشگر
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همان طور که در نمودار نیز مشخص است ،پس از پیدایش حباب ،این فرآیند به رشد خود ادامه
داده تا در نهایت به اوج خود رسیده و منفجر شود .حبابها پس از انفجار ،به یکباره از بین
نمیروند ولی شروع به ریزش می کنند .این ریزش ممکن است منجر به فروپاشی کامل حباب شود
که در آن صورت حباب یگانه نامیده میشود و یا در حالت دیگر ،ممکن است قبل از فروپاشی کامل
حباب ،حباب دیگری شکل بگیرد (جاللی و هاتفی مجومرد )0932 ،که شاید حتی از حباب قبلی
نیز بزرگتر باشد (که در آن صورت به آن دوره ،دوره حباب چندگانه گفته میشود).
آزمون دیکی فول رتعمیم یافته غلتان هشت دوره حبابی را در بازار دارویی بورس اوراق بهادار
تهران نشان میدهد .تاریخ تشکیل حباب اول مصادف با خرداد  0983است .حباب مذکور پس از
یک ماه در تیرماه به اوج خود رسیده و پس از آن شروع به ریزش میکند و در نهایت در مردادماه
آثار حبابی بازار به مدت کوتاهی محو میشود؛ اما در همان ماه ،حباب دوم بازار شکل میگیرد.
حباب دوم پس از مدت کوتاهی به اوج خود رسیده و در مرداد ماه ،شروع به ریزش میکند .در
نهایت آثار حباب دوم در مهر ماه از بین میرود .حباب سوم در بهمن  0983تشکیل و پس از
رسیدن به اوج خود د ر ماه اسفند ،شروع به ریزش کرده و در اردیبهشت ماه بازار از حباب تسویه
میشود.
علل تشکیل حبابهای اول تا سوم را می توان به افزایش قیمت جهانی محصوالت ،سودآوری و
چشمانداز مناسب شرکت ها که عامل اصلی رشد شاخص بوده ،مرتبط دانست .همچنین رکود در
بازارهای جایگزین و سرازیر شدن نقدینگی دارندگان پسانداز به سمت بورس موجب حبابی شدن
قیمت سهام شده است .در این دوره ،همزمان با افزایش قیمتهای جهانی مواد اولیه و خروج نسبی
کشورهای اروپایی و آمریکایی از بحران مالی جهانی ،شاخص به سرعت صعودی خود افزود؛ در این
سال تمام نماگرهای ب ورس تهران از قبیل ارزش معامالت ،حجم معامالت ،شاخص بورس ،گردش
معامالت ،تعداد دفعات معامالت ،میزان بازده سرمایهگذاری و ارزش بورس تهران بهطور متوالی
رکورد های جدیدی ثبت کرد که در طول تاریخ بورس بیسابقه بود .شواهد نشان میدهد که
تغییرات بازار نیز اثرات خود را با حبابی شدن بازار نشان داده است.
حباب چهارم در خرداد ماه  0930شکل می گیرد و در تیرماه به اوج خود رسیده و شروع به
ریزش کرده و در شهریور ماه به مدت بسیار کوتاهی بازار بدون حباب میشود؛ اما بالفاصله حباب
پنجم شکل گرفته و بازار مجدداً حبابی میشود .حباب پنجم در مهرماه به اوج خود رسیده و شروع
به ریزش میکند؛ بهطوریکه در بهمن ماه بازار بدون حباب میشود.
حباب ششم در مرداد ماه  0931شکل می گیرد و در آبان ماه به اوج خود رسیده و شروع به
ریزش می کند ولی فرآیند ریزش قبل از محو کامل حباب از بازار ،در آذرماه متوقف شده و روند
فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 05بهار 1311

 / 00بررسی حبابهای قیمتی حوزه سالمت در بازار بورس اوراق بهادار تهران

افزایشی دیگری شکل می گیرد؛ فرآیند رسیدن به اوج و ریزش قبل از محو حباب ،دو بار دیگر تکرار
میشود تا در نهایت در اردیبهشت  0931بازار بدون حباب میشود .از دالیل وقوع این  9دوره
حبابی ،میتوان وضع و تشدید تحریمها در سالهای  0938-31و مشکالت انتقال ارز و کمبود مواد
اولیه دارویی در نتیجه آنها را نام برد.
حباب هفتم در شهریور ماه  0932شکل می گیرد .این حباب یک ماه بعد در مهر ماه به اوج
خود رسیده و شروع به ریزش کرده بهطوریکه در آبان ماه بازار بدون حباب میشود .نهایتاً حباب
هشتم در آذر ماه شکل گرفته ولی در همان ماه به اوج خود رسیده و در ماه بعد بازار بدون حباب
میشود .از دالیل وقوع دو حباب آخر میتوان به سیاستهای کاهش واردات و جایگزینی آن با
تولید داخل اشاره کرد .در این میان سیاست های افزایش صادرات تجهیزات و داروهای پزشکی نیز
اعمال شده است که این نیز به نوبه خود بر حبابی شدن بازار دارو و تجهیزات پزشکی اثرگذار بوده
است.
با توجه به جدول 1نتایج کلی زیر حاصل میشود:
 بازار مواد دارویی در  48درصد بازه مورد مطالعه حبابی بوده است.
 از هشت حبابی که در بازار رخ داده است ،هفت مورد دارای ساختار یگانه و یک مورد دارای
ساختار چندگانه است.
 کوتاه ترین بازه حبابی بازار مربوط به حباب دوره هشتم است که تقریباً دو ماه طول کشیده
است.
 بزرگترین بازه حبابی بازار مربوط به حباب ششم است که تقریباً  08ماه طول کشیده است.
جدول -2تاریخ گذاری حباب در شاخص مواد دارویی
شرحشرح
آزمون
دیکی
فولر
تعمیم
یافته
غلتان

نوع حباب زمان شروع زمان انفجار

زمان محو كامل

دوره حبابی اول

یگانه

03/1389

04/1389

05/1389

دوره حبابی دوم
دوره حبابی سوم

یگانه
یگانه

05/1389

05/1389

07/1389

10/1389

12/1389

02/1390

دوره حبابی چهارم

یگانه

03/1391

04/1391

06/1391

دوره حبابی پنجم

یگانه

06/1391

07/1389

10/1391

دوره حبابی ششم

چندگانه

05/1392

08/1392

02/1393

دوره حبابی هفتم

یگانه

06/1395

07/1395

08/1395

دوره حبابی هشتم

یگانه

09/1395

09/1395

10/1395
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بهطور کلی صنایع داروسازی ایران  4دوره را طی کردهاند .دوره اول ،دوره ایجادی است که از
اوایل دهه  0998تا سال  0929ادامه داشت .در این دوره اولین کارخانه داروسازی منطقه در ایران
احداث و تا سال  0929به تدریج توسعه یافت .در انتهای این دوره ،ظرفیت تولید داخلی انواع دارو
به  18درصد رسید و مابقی  88درصد باقیمانده از طریق واردات تأمین میشد .در این دوره و در
سال  0994مقررات سختی برای قیمتگذاری ،ساخت و واردات دارو وضع شد.
دوره دوم دوره تکوینی است که از سال  0929آغاز و تا اوایل دهه  0998ادامه داشت .دولت در
این دوره نقش مهمی در رشد این صنعت ایفا کرد .در این دوره با خروج شرکتهای دارویی خارجی
از ایران و شروع جنگ تحمیلی ،دولت و کارشناسان بیشتر به دنبال رفع نیازهای دارویی کشور
بودند .دوره سوم توسعه از اوایل دهه  0998تا اوایل دهه  0988را در بر گرفته و به عنوان دوره
رشد و توسعه صنایع دارویی شناخته میشود .در این دوران کمبود عرضه نسبت به تقاضا موضوع
چالش برانگیزی برای بخش دولتی و خصوصی بوده است .از جمله رخدادهای این دوره که به توسعه
صنایع دارویی کمک کرد ،می توان به تحوالت مالکیتی در این صنعت اشاره کرد .همچنین در این
دوره میزان تولید داخلی داروها به مرز  36درصد و مواد اولیه به حد  28درصد رسید .با توجه به
بازه انتخابی مقاله حاضر ،دوره های مذکور به دلیل نبود اطالعات کافی مورد بررسی قرار نگرفته
است .چه بسا که این دورهها ،دوره های حبابی بوده و اثر شگرفی در ادامه روند درمان کشور برجا
گذاشته است؛ اما تحلیل آن امکانپذیر نیست .در واقع بازه مورد بررسی مطالعه حاضر فقط دوره
چهارم تحول دارویی کشور را شامل میشود ،که در ادامه توضیح داده شده است.
دوره چهارم که از اواسط دهه  0988آغاز شده و تاکنون نیز ادامه دارد ،دوره سکون نسبی
صنایع دارویی است .در این دوره علی رغم اندك اتفاقات مثبتی که از اواخر دوره سوم آغاز شده بود
و در این دوره به ثمر رسید ،ولی در وضع کلی صنایع دارویی طی این دوره تغییرات قابل توجهی
رخ نداده است؛ اما به دلیل افزایش قیمت جهانی محصوالت ،سودآوری و چشمانداز مناسب
شرکتها که عامل اصلی رشد شاخص بوده ،حبابهای متعددی در طی سال  0983رخ داده است.
در این سال با افزایش قیمت های جهانی مواد اولیه و خروج نسبی کشورهای اروپایی و آمریکایی از
بحران مالی جهانی ،شاخص به سرعت صعودی خود افزود و بر اساس شواهد شرایط وقوع حباب در
طی این سال را فرا هم نموده است .در ادامه با وضع و تشدید تحریمها در سالهای  0938تا 0931
و مشکالت انتقال ارز و کمبود مواد اولیه دارویی در نتیجه آنها ،به تدریج مشکالت کمبود دارویی
شدت گرفت و تا اواخر این دوره به اوج خود رسید؛ که از نتایج این مشکالت ،میتوان به وقوع
حبابهای رخ داده در طی سالهای  0930و  0931اشاره کرد .با روی کار آمدن دولت یازدهم و
در اولویت قرار گرفتن رفع نیازهای دارویی کشور توسط دولت و تخصیص بودجه مناسب برای رفع
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کمبودهای مورد اشاره ،بسیاری از کمبودهای قابل توجه در تأمین نیازهای دارویی کشور رفع شد.
همچنین کاه ش تدریجی واردات دارو به کشور و جایگزینی آن به وسیله تولیدات داخلی و حداقل
کردن واردات داروهای دارای تولید داخلی مشابه در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفت (گروه
تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه.)0934 ،
 -6نتیجهگیری
امروزه بهداشت و سالمت از شاخصهای توسعه اقتصادی در هر جامعهای محسوب شده و از
اهمیت خاصی برای کشورهای مختلف برخوردار است .ایران نیز از زمره کشورهایی است که به این
مقوله توجه خاصی مبذول داشته است .در این میان چالشهای زیادی در مورد ارتقاء وضعیت
سالمت کشور و بهبود تولیدات داخلی ،کاهش واردات و افزایش صادرات اقالم و تجهیزات پزشکی
وجود دارد؛ که یکی از مهمترین آنها ،وجود حباب در این بازار و بیثباتی قیمت کاالها و داروهای
پزشکی است.
براساس مقبولترین تعریف حباب ،اگر قیمت های دارایی از قیمت مبنای آن منحرف شود،
می توان گفت حباب وجود دارد؛ اما معموالً پس از مدتی ،این افزایش و انحراف قیمت با انتظارات
معکوس و درنتیجه کاهش ناگهانی قیمت همراه است که اغلب زمینهساز بحران در آن بازار و سایر
بازارها خواهد شد.با توجه به ماهیت حباب و اثرات آن بر بدنه اقتصاد ،بررسی حبابهای قیمتی
باعث ارتقای قابلیتها و توانمندسازی فعاالن بازار و همچنین سیاستگذاران حوزه سالمت میشود.
با توجه به این مهم مقاله حاضر بر آن شد تا به بررس ی حباب در بازار سالمت ،تاریخگذاری آن و
تعیین یگانه یا چندگانه بودن حباب های موجود در این بازار بپردازد .نتایج حاصل از بررسی نشان
داد که بازار سالمت در بازه زمانی  0989تا  0936حبابی بوده و در کل  8دوره حبابی را شامل
شده است که برخی از آنها یگانه و برخی دیگر چندگانه بودهاند .بهطور خالصه نتایج حاکی از آن
بود که :بازار مواد دارویی در  48درصد بازه مورد مطالعه حبابی بوده است .از هشت حبابی که در
بازار رخ داده است ،هفت مورد دارای ساختار یگانه و یک مورد دارای ساختار چندگانه است.
کوتاهترین بازه حبابی بازار مربوط به حباب دوره هشتم است که تقریباً دو ماه طول کشیده است.
بزرگترین بازه حبابی بازار مربوط به حباب ششم است که تقریباً  08ماه طول کشیده است.
در پایان به سیاستگذاران پیشنهاد میشود که با بررسیهای الزم و تشخیص زودهنگام حباب،
از تبعات حبابی بودن بازار کاسته و قیمتهای کاالهای پزشکی و دارویی را جهتدهی کنند؛ چرا
که بر اساس روش حاضر به محض شروع دوره حبابی ،با روش های آماری میتوان حبابی یا
غیرحبابی بودن بازار را تأیید و از این طریق سیاستهای مناسب را اتخاذ نمود.
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