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 و پیامد و کاربرد آن در ارزشیابی اقتصادی مراقبت سالمت نرخ تنزیل هزینه 

 مقدمه
 منش دکتر اولیایی

شهتت در مااعاهات و    است که بهه  لیمحاسبات نرخ تنز یامروز در خصوص بررس بحث

اسهت    یارزشهننت  اریبسه  و گفتگهو  قابل بحثر کاربرد دارد و در کشو یاقتصاد یابیارز

آن  درکهه   یههر بح ه  و  یا هیسرما یها نهیهز ،یجار یها نهیرا در هز لیبحث نرخ تنز

محتود در خارج از بحث سهممت   ة  چنت مااعارود یبه کار م دارد وجود یکن یامتهایپ

آن اسهت  در   نیتهر  ماهرو   یدکتر عبتع یآقا ةوجود دارد که مااعا لیدر مورد نرخ تنز

اقتصهاد   یدکتهرا  1۳۹۳سها    لیاعتحص که فارغ یدکتر اهر یآقا ةسممت مااعا ةحوز

 یا هستنت تنها مااعاه زیتبر یدانشگاه علوم پزشک یعلن ئتیسممت دانشگاه تهران و ه

 ةحهوز  یهها را بهرا   بخه   ریسها  ةشته است  ما قبمً مااعا انجام نهیزم نیاست که در ا

بخه  سهممت    یمااعاهه را بهرا   نیه ا یاههر  یآقا که نیاتا  میبرد یبه کار مسممت 

موضوع را به بحث  نیتا امروز ا میدعوت کرد یدکتر اهر یکردنت  ما از آقا یساز یبوم

نهرخ   ایه ما وجود دارد که آ یو بخ  دانشگاه تیاسات نیدر ب یگرید یها بحث  بگذارنت

مااعاهات   یبهرا  ایمته است درست است و آآ دست به شانیکه توسط محاسبات ا یلیتنز

به  شانیجز روش ا یگرید یها اگر روش ایآ ؟را به کار گرفت نیهن تیسممت با ةحوز

؟ این انت تهیمااعاه به آن رس نیا درکه  رسانت یم یا جهینت نیکار گرفته شود ما را به هن

 زانیعز ةاز هن من ضنن تشکر ایم و تشکیل داده سؤاالتجلسه را برای پاسخ به هنین 

 خود را داشته باشنت  ةارائ خواهم یدکتر م یاز آقا
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 نشست گفتمان سیاستیدومین  

 یمحبوب اهر رضایعل دکتر

ة فه یوظدر بخ  سهممت شهویم    آنوارد بحث تنزیل هزینه و پیامتهای  که نیاقبل از 

دکتهر   یآقامن،  یپور رضا استاد راهننا یآقا خود میتانم که از اساتیت خود تشکر کنم 

مشهاور   ینه یدکتهر رح  یآقا و من  مشاور طرح ییایاوع ، آقای دکترراستاد مشاو یسار

علهوم   یاست و در گروه آموزشه  ۹2-۹۳کار سا   نیکار بودنت  سا  انجام ا نیا یآمار

از  یقسهنت  اسهت   شهته  تههران انجهام   یدانشگاه علوم پزشک و اقتصاد سممت تیریمت

  هت  کلی ما است شته نیأمدان  سممت ت از یبردار کار توسط مرکز بهره نیابودجه 

 در discountingاز این پژوه  این بود که برای اوعین بار وارد ادبیات نرخ تنزیهل یها   

 مااعاات ارزشیابی اقتصادی شویم 

 اهداف کلی پژوهش
در ابتتای شروع مااعاه حتی یک صفحه از یک کتاب به این مفاهیم اختصاص نتاشت  

ه هست و چه کهاربردی در مااعاهات ارزشهیابی    مفاهینی که توضیح دهت نرخ تنزیل چ

ادبیات ناشناخته در  برای اولین بار در ایرانبا انجام پژوه  حاضر، ؛ اقتصادی دارد

 یشناسه  روشهزینهه و پیامهت در بخه  سهممت واکهاوی شهته و        حوزه تابیق زمانی

و  یرسه موردبر منهت  نظاممااعاات پینایشی صورت گرفته در دنیا با استفاده از یک مرور 

  ردیگ یمتحلیل قرار 

بر اساس شرایط اقتصهادی اجتنهاعی کشهور     طراحی یک پرسشنامه جامعین هت  دوم

در دو حیاه انفرادی و  ها نهیهزبرای تحلیل ترجیحات زمانی افراد برای پیامتها و  ایران،

  بوده است اجتناعی

 سایر اهتا  مااعاه عبارت بودنت از:
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 و پیامهتهای   ها نهیهزمانی خاعص افراد برای رجیحات زتخنین میانگین نرخ ت

 انفرادی و اجتناعی سممت در دو ننونه خانوارها و متخصصان

  عهام و ترجیحهات زمهانی     طهور  بهبر ترجیحات زمانی افراد  مؤثرعوامل تحلیل

 منفی و صفر

  از  یا ننونهه  بر اساستنزیل هزینه و پیامت  یها مت آزمودن مفروضات اصلی

 نیخانوارهای ایرا

 یها یابیارزشتنزیل مناسب جهت استفاده در  یها نرخپیشنهادهایی برای  ارائه 

 اقتصادی

مااعاههة پینایشههی و  صههورت بهههننونههة خانوارهههای ایههران  بههر اسههاسایههن پرسشههنامه 

زمینهة اقتصهادی    هنچنین مقایسهة آن بها ترجیحهات متخصصهان مختلفهی کهه پهی        

ه باشههنت و هنچنههین عوامههل ی داشههتگههذار اسههتیسو اقتصههاد سههممت و مههتیریت و 

بهر  بهه شهکل ترجیحهات منفهی ماهرح شهود،        توانسهت  یمبر ترجیحات افراد که  مؤثر

بها نیهرو تخنهین زدیهم  سهرو مفروضهات اصهلی         regressionی هها  مهت   اساس

ههای تنزیهل مناسهبی     یی بهرای نهرخ  شهنهادها یپهای اصلی تنزیهل را آزمهودیم و    مت 

دادیهم  در اینجها    ارائهه تصهادی اسهتفاده شهود    توانهت در مااعاهات ارزشهیابی اق    که مهی 

ة تنزیهل یهک کهار پژوهشهی نیسهت و یهک       محاسهب دانهم توضهیح دههم کهه      نیاز مهی 

ای کهه مها انجهام دادیهم فقهط بههرای       مااعاهه  درواقهع ة آمهاری و اجرایهی اسهت     پهرو  

بههرآورد نههرخ تنزیههل نبههود  مهها بههه دنبهها  ایههن بههودیم کههه رفتارهههای یههک ننونههة     

ا در راباهه بها بحهث تنزیهل بسهنجیم  اگهر بهه رسهاعة بنهته رجهوع           خانوارهای ایران ر

روی رفتارهههای افههراد  عنههتتاًکههه  تیههنیب یمههتوانیههت مااعاههات مختلهه  را  کنیههت مههی
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 نشست گفتمان سیاستیدومین  

ی کههه سههؤاعکههه جههزو حیاههة اقتصههاد رفتههاری و روانشناسههی اسههت      متنرکزشههته

خههواهیم در ایههن گفتنههان سیاسههی بههه آن پاسههخ دهههیم ایههن اسههت کههه چههه      مههی

ی بههرای محاسههبة نههرخ تنزیههل، هزینههه و پیامههت در بخهه  سههممت وجههود رویکردههای 

و پیامهت سهممت بحهث     discountingههای تنزیهل هزینهه یها      دارد  در مورد مهت  

ة تجربههکنههیم و نههرخ تنزیههل هزینههه و پیامههت را در مااعاههات دیگههر و هنچنههین      

رای کشههورهای دیگههر را در نظههر بگیههریم، میههانگین نههرخ تنزیههل هزینههه و پیامههت را بهه

 سهؤا  بهه ایهن    تهاً ینهایک ننونه از خانوارههای ایهران تخنهین زده و مارفهی کنهیم و      

توانهت در شهرایط    پاسخ دهیم که آیها اسهتفاده از نهرخ تنزیهل سهه تها پهنم درصهت مهی         

فالی کشور ایران مناسب باشت یها خیهر  مناهق تنزیهل ایهن اسهت کهه افهراد تهرجیح          

تههر دریافههت کننههت  مهها  منههافع را سههریع ههها را بههه تاویههق بینتازنههت و هزینههه دهنههت یمهه

که اگر قرار اسهت منفاتهی در قاعهب پهو  و منفاتهی مهرتبط بها سهممت          میمنت عمقه

ی گهذار  اسهت یس حهوزة تهر آن را دریافهت کنهیم  ایهن موضهوع در       به مها برسهت سهریع   

ههایی کهه    روی برنامهه  عنهتتاً ههای مختله     بسیار مهم است  اگر دقهت کنیهت دوعهت   

کننهت امها ایهن برنامهه بایهت در       سممتی به بار بیهاورد تنرکهز مهی    نتمتتبلتوانت در  می

دههت کهه    بازدهی خهوبی داشهته باشهت  ایهن نشهان مهی       گذار استیسدورة متیریت آن 

دهنهت   ی و ههم در حهوزة رفتهار فهردی افهراد تهرجیح مهی       گهذار  اسهت یسهم در حهوزة  

ویهق بینتازنهت  ایهن    هها را بهه تا   آن خسهارت  تبهع  بهه منهافع را زودتهر دریافهت کننهت و     

ادبیههات  در time preferenceخاصههیت رفتههار انسههان ترجیحههات زمههانی یهها     

  پژوهشی نام دارد
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 فلسفه وجودی ترجیحات زمانی

دو علت برای ترجیح زمانی وجود دارد  مورد او  عتم اطنینان است یانی اگر قرار است 

نیستیت  این  مانئندایتان باشت چون از فر تر عیسرمنفاتی را دریافت کنیت دوست داریت 

در  کهه  یهنگهام کنهت    ارائهیی به ما ها ینیب  یپی انسان رفتارهاتوانت در مورد  موارد می

ة اجتنهاعی  حهوز یی که در ها یگذار هیسرمااجتناعی و  مسائلجاماه اطنینان نسبت به 

دوم  است  مورد رگذاریتأثپایین باشت، این عتم اطنینان روی نرخ تنزیل  ردیگ یمصورت 

بحث هزینه و فرصت است  آدمی عمقه دارد زودتر منفات را بگیرد و تا فرصت هسهت  

مناهق افهراد در    دهنتة توضیح توانت یمی کنت، بنابراین این بحث هم گذار هیسرماآن را 

 حوزة تنزیل باشت 

 

 کاربرد ترجیحات زمانی
دخانیات  راباه بین اعتیاد، مصر )رفتارهای مرتبط با سممت  یگذار استیس  1

 (و چاقی با ترجیحات زمانی

 اقتصادی یها یابیارزش( در Discountingتابیق زمانی هزینه و پیامت )  2
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 نشست گفتمان سیاستیدومین  

در ادبیهات پهژوه     time preferenceدو کاربرد بهرای ترجیحهات زمهانی یها      عنتتاً

ی رفتارهای مرتبط با سهممت اسهت  در   گذار استیساست  مورد او  بحث  شته یمارف

ط نرخ تنزیل محاسبه نشته است، مااعاات زیادی در مهورد مصهر    های ما فق پژوه 

است  حتی نهوع   شته انجامدخانیات، چاقی، اعتیاد و     در راباه با ترجیحات زمانی افراد 

توانت ارتباط نزدیکی با ترجیحات زمانی افراد داشته باشت، افرادی کهه   مادة اعتیاد نیز می

 مضهرات بتون در نظر گرفتن  متت کوتاهسنت منافع هستنت با احتنا  زیاد به  نیب کوته

رونت  استفادة باتی محاسبة نرخ تنزیل در راباه با تابیهق زمهانی هزینهه و     آتی آن می

ارزشهیابی اقتصهادی بسهیار مههم     پیامت است که در مااعاات ارزیابی فناوری سممت یا 

 است 

 

 ترجیحات انفرادی در مقابل ترجیحات اجتماعی

، نحوة تنزیل، نرخ انت شته استفادهیی که برای ارزیابی کیفیت مقاالت ها ستیع چکعنتة 

انت  دو ترجیح زمانی وجود دارد، او   تنزیل و مناق تنزیل یا عتم تنزیل را بررسی کرده

ترجیح زمانی افراد است کهه بهه آن ترجیحهات انفهرادی زمهانی و دیگهری ترجیحهات        

نظر افراد  عنتتاًرجیحات اجتناعی زمانی افراد ما گوینت  در ارتباط با ت اجتناعی زمانی می

  میریگ یمی اجتناعی در نظر ها برنامهو  ها یریگ میتصنرا در مورد 
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 دو رویکرد عمده برآورد میانگین ترجیحات زمانی افراد
 شهته  یمارفه دو رویکرد برای برآورد میانگین ترجیحات زمانی افراد در ادبیات پهژوه   

است که بیشترین تخنین صورت گرفتهه در آن   آشکارشتهجیحات است  رویکرد او  تر

ی ها بخ ی هزینه و منفات در ها برنامهتوسط ماادالت رمزی بوده است  شروع آن با 

 واردشهته ی اجتناعی و سممت ههم  ها بخ به  مرور بهتجاری و بازرگانی بوده است و 

، کش  مالوبیت افهراد  ی کمن اقتصادی مربوط به مصر  افرادها داده بر اساساست  

ی کهمن  هها  دادهو هنچنین ترجیحات خاعص افراد و  ها آن انتاز پونسبت به مصر  و 

 نرخ تنزیل برآورد شته است  متت یطوالنرفتار افراد در 
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رویکرد او  در بخ  سممت با انتقادهایی روبرو است زیرا در بخ  سممت شکسهت  

بازاری کهه افهراد بتواننهت در آن رفتارههای     بازار وجود دارد، هنچنین در بخ  سممت 

اسهتفاده از ترجیحهات    نی؛ بنهابرا ی خود را بروز دهنت وجود نهتارد گذار هیسرمامصر  و 

نهام   اظهارشتههایی روبرو بوده است  رویکرد دوم ترجیحات  هنواره با چاع  آشکارشته

سناریوهایی  بر اساسی شود، نیب  یپرفتار واقای افراد  که نیاجای  دارد  در این روش به

شود که در چنین موقایتی رفتار شنا چیسهت  افهراد بهین دو انتخهاب      از فرد پرسیته می

ترجیحات اظهار شتة افراد نرخ تنزیل برآورد  بر اساسگیرنت و  آینته و زمان حا  قرار می

 شود  می

 تنزیل هزینه و پیامد یها مدل
 از: انت عبارتها  این مت شود   وقتی نرخ تنزیل محاسبه شت، مت  تنزیل مارح می

  مالوبیت تنزیل شتهDiscounted Utility Model 

 ( برقههههراری فههههر  مانههههاییStationarity ،)gain loss-symmetry ،

Magnitude effect 

 تنزیل با نرخ ثابت در طو  زمان 

  هذعوعی  یها متHyperbolic Discounting Model 

  ،نقض فر  ماناییGain loss Asymmetry، 

 تنزیل با نرخ کاهشی در طو  زمان 

هها و پیامهتها را    های ثابت هزینه مت  مشهور او  مالوبیت تنزیل شته است که با نرخ

ی را گهذار  هیسهرما کنت  برای م ا  اگر بخواهیم برای ده سا  آینته بازگشهت   تنزیل می

محاسبه کنیم در مت  مالوبیت تنزیل شته فر  بر ایهن اسهت کهه بایهت نهرخ ثهابتی       

استفاده شود  مت  مالوبیت تنزیل شته مفروضاتی دارد که چون از حوصلة جلسه خارج 
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دهم  مفروضاتی وجود دارد که اگر نقض شونت مهت    تر توضیح می است من آن را سریع

ی بررسهی کنهت  یکهی از ایهن     درسهت  بهه توانهت رفتهار افهراد را     مالوبیت تنزیل شته ننی

ای در زمان اتفاق بیفتت رفتهار افهراد    م اگر وقفهکنی مفروضات مانایی است  ما فر  می

تومان دریافت کننت یا  ونیلیم ککنت، یانی اگر از افراد بخواهیم دو سا  بات ی تغییر ننی

ای در کار ایجاد شود ترجیحات  تومان دریافت کننت، اگر وقفه ونیلیسه مبات  چهار سا 

شود  فر  بر این است که افراد  میمانایی نامیته  اصامحاًافراد فرقی نخواهت کرد که 

  کننت یننها و خسارات را با یک وزن تنزیل  منفات

ما تنام مااعااتی پینایشی که در کشورهای مختل  دنیا صورت گرفته است را بررسهی  

کنیت کهه نهرخ    انت  مشاهته می ختمت محاسبه کرده بر اساسایم که نرخ تنزیل را  کرده

 15  در نهرو  ایهن نهرخ    اسهت  شهته  محاسهبه درصهت   17ت ترجیحات زمانی افراد در هلن

 درصتی است 

 روش انجام مطالعه
کنهیم کهه    ارائهه خمصه در مورد نحهوة انجهام مااعاهه ماهاعبی را      طور بهاگر بخواهیم 

ای از  جنایت شهر تهران است  ما در این مااعاه با ننونهه  بر اساسای پینایشی  مااعاه

حضهوری بهود،    صهورت  بهه ی داده در این مصاحبه آور جنعمتخصصان مصاحبه کردیم  

 روایی سنجیتیم  ازنظرهایی طراحی شت و  پرسشنامه
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چهون   کنم ینن ارائهی چاور صورت گرفته است ریگ ننونهکه  من توضیحی در مورد این

های مااعاه را  یافته ازآن پوو  کنم یمة کوتاهی به پرسشنامه اشاربسیار طوالنی است  

ما در این مااعاه چهار نهرخ ترجیحهات زمهانی را بهرای افهراد بهرآورد         میکن یمبررسی 

های سممت اسهت کهه از دیهتگاه     ایم: مورد او  نرخ ترجیحات زمانی برای هزینه کرده

 مضراتاست منافع و  شته دادهاست، یانی در سناریویی که به افراد  شته یبررسانفرادی 

های اجتناعی بررسهی   اد را در مورد برنامهشت  در حاعت دوم نظر افر متوجه خود فرد می

کردیم  در راباه با پیامت هم هنین کار تکرار شت  یک سری پرسشنامه در مورد سممت 

 انفرادی و اجتناعی به افراد داده شت 

مااعااتی که موجود بودنت، وضایت  بر اساسما برای برآورد نرخ تنزیل انفرادی سممت 

ای استانتارد است را انتخاب کردیم و این سناریو  شنامهکه پرس eq5d پرسشنامه 11221

خوانتنت مقتاری بها مفههوم وضهایت     کردیم  وقتی افراد پرسشنامه را می ارائهرا به افراد 

این به منزعة رضایت  تاًینهاکردنت و  ی میگذار ارزششتنت، سرو آن را  سممت آشنا می

  شت آگاهانه برای مشارکت در مااعاه هم محسوب می

 



  

11 

 

 و پیامد و کاربرد آن در ارزشیابی اقتصادی مراقبت سالمت نرخ تنزیل هزینه 

 
کردیم و پرسیتیم اگهر دو سها  باهت     ارائههایی هم وجود داشت که به افراد  فل  کارت

طی بیست روز به وضایتی که طی سناریوی قبلی اشاره شهت دچهار شهویت، در صهورت     

 ؟انتازیت وجود امکان به تاویق انتاختن آن بیناری را به تاویق می
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ی است زیرا زدگ شتابر اثری به اسم اثر ی حا  حاضر به خاطجا بهانتخاب دو سا  آینته 

منکن است در این عحظه ضروریاتی در زنتگی فرد وجود داشته باشت که نتوانت تصهنیم  

 چههار یا شروع حادثه و فاصلة بین دو سها  و   start pointدرستی بگیرد  این دو سا  

ی در دو سا  ی بیست روز بینارجا بهشتنت  افراد حاضر می ایآشود   سا  وقفه نامیته می

ای کهه مها بهه     بات سی روز بیناری در چهار سا  بات را تحنل کننت؟ ساختار پرسشنامه

کنت که مفروضهات را آزمهای     ارائهاین امکان را به ما  که نیاافراد پیشنهاد دادیم برای 

پایانی فقط برای کراس چک  سؤا وجود داشت که دو  سؤا  8است:  صورت نیبتکنیم 

 6بود  برای ایهن   تتریشتیک و دو با سناریویی  سؤا نان سناریوی کردن یا سنج  ه

دو سا  بات و سه نقاة سه سا  بات در نظر داشتیم، سرو  start pointدو نقاة سؤا  

ای در تایم ایجاد کردیم تا بتونیم فهر  مانهایی را آزمهون کنهیم  چههار ویهرای         وقفه

ترجیحات افراد بسنجیم  چههار ور ن ایهن   پرسشنامه انجام شت تا بتوانیم اثر زمان را در 

ایهن   بهر اسهاس  شهت و   ارائهه نفر از خانوارههای شههر تههران     620به  تاًینهاپرسشنامه 

ز ها نرخ تنزیل یا ترجیحات زمانی افراد سنجیته شت  ایهن فقهط یهک حهوزه ا     پرسشنامه

 شت  تنزیل را شامل می

ههم ایهن    ها نهیهزاجتناعی ما برای ترجیحات اجتناعی سممت و ترجیحات انفرادی و 

 ایم  برآورد را انجام داده
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بهرای آن اضهارار    توان یننذهنی است،  کاممًمالوبیت یک موضوع  که نیابا توجه به 

تاری  کرد  من با حتود بیست نفر از افرادی که در خارج از کشور این کار را انجام داده 

 construct validityکه ما در زمینة  بودم مکاتبه داشتم، پاسخ عنتة این افراد این بود

 face validity ،contentامها در  ؛ ی نهتاریم نظهر  اتفاقپرسشنامة مرتبط با ترجیحات 

validity خواهیم کرد  انتخهاب   ارائههایی را انجام دادیم که ختمت شنا  و     ما آزمون

بهود کهه        مهت   بر اسهاس ننونة ما از تنام مناطق تهران بود  محاسبة نرخ تنزیل هم 

داشتیم  ها ننونهحساسیتی که در انتخاب  بر اساسعنتة دوستان با آن آشنایی دارنت  ما 

 توزیع سنی جنایت ننونه را نزدیک به توزیع سنی جنایت تهران انتخاب کردیم 

 

م ا   توانت یمهایی که ما از مشاورهای آماری پرو ه گرفتیم جنایت تهران  طبق مشاوره

نفر از متخصصان مصاحبه شت  در  228ت شهری کشور باشت  با حتود خوبی برای جنای
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 قهرارداد های خانوارها هم با شرکت ایسرا که مرکز افکار سهنجی اسهت وارد    مورد ننونه

 ی داده شتیم آور جنعشتیم و پو از آموزش وارد مرحلة 

 
ی امهتها یپة حوزدر  میا کردهی شهر تهران برآورد ها ننونه بر اساسی تنزیلی که ها نرخ

ایهت متخصصهان   درصت بهود و بهرای جن   81/5انفرادی سممت برای جنایت خانوارها 

 درصت بوده است  76/5

اجتنهاعی در   مسهائل در مهورد   خصوص بهی هم انتظار داریم متخصصان تئوربر اساس 

 انهتاز  چشهم دهنهت و   ارائهه ی تهر  نییپها ی تنزیهل  هها  نهرخ عادی جاماهه   افرادمقایسه با 

 شهود  یمه را ببیننت  در مناق تنزیل بیهان   بلنتمتتداشته باشنت و مزایای  یتر بلنتمتت

 تواننهت  یمه یانهی  ؛ ننتیب یمرا خوب  far distanceی دارنت تر نییپای ها نرخافرادی که 

ی را گهزارش  تهر  نییپها ی ها نرخ نی؛ بنابراکننت بلنتمتترا فتای منافع  متت کوتاهمنافع 

منفی و نزدیک به  ها نرخکه من با متخصصین داشتم  ییها مصاحبهکننت  در یکی از  می

که اگر قهرار باشهت خسهارتی     کردنت یمصفر بود  علت هم این بود که متخصصین بیان 
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کهه گهر    دهت یموارد شود ترجیح ما این است که در حا  حاضر اتفاق بیافتت  این نشان 

  ی دارنتتر نییپای داشته باشنت نرخ تنزیل تر بلنتمتتافراد دیت 

 ؟انت بودهیی ها رشته: این متخصصین از چه سؤا 

در این جنع با خود شنا مصاحبه کردیم  در وزارتخانه از دفتر شهنا و بها مهتیران شهنا     

مصاحبه کردیم  در موسسه عاعی پهژوه  بازرگهانی بها متخصصهین اقتصهاد مصهاحبه       

ی گهذار  تاسه یسی مهتیریت و اقتصهاد سهممت و    ها رشتهکردیم  با اساتیت دانشگاه در 

مصاحبه کردیم  عنتة ایهن متخصصهان بها     PhDمصاحبه کردیم  سرو با دانشجویان 

انت  در حوزة باعینی با پزشهکانی کهه در مسهنت     ی بودهگذار استیسپو زمینة سممت و 

ی سممت در امتهایپانت مصاحبه شته است  نرخ تنزیلی که ما برای  ی بودهگذار استیس

برای متخصصین است   ۳/12و  درصت برای خانوارها 25 میا کردهحوزة اجتناعی برآورد 

رود که متخصصین در مورد  این عتد برای متخصصین نص  شته است و انتظار هم می

ی نظر دهنت  اگر این نکته را در ذهن خود نگه داریهت  تر کاملاجتناعی با اشرا   مسائل

و  امتهایپبرای تنزیل  ها نرخکنی جلوتر در بح نان خواهیم گفت که آیا استفاده از این 

 مناسب است؟ ها نهیهز

اسهت کهه آقهای     شهته  انجامی درزمانها  ها بایت ذکر کنم که این مصاحبه در مورد هزینه

هها در اوج خهود بودنهت و     شته بودنت، در این زمان تحریم جنهور ویرئی تازگ بهروحانی 

عهاعی پهژوه     تمؤسسها افزای  میافت  در متخصصینی که در  روز روزبهقینت سکه 

کردنهت ههم شهرایای از عهتم      ی میزیر برنامهبازرگانی بسیاری از مااعاات اقتصادی را 

حا  حاضر را با مباعغ بهاالتری   ونیلیم کی شتنت یمشت  افراد راضی  اطنینان مااعاه می

 آمته دست بههای بات مااوضه کننت  نرخی که برای خانوارها  میلیون( در سا  12)حتی تا 
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ههای مها در فهر  مانهایی      اسهت  یافتهه   ۳/55درصت و برای متخصصهان   2/56است 

سا  بات مانا بهود یها    داد آیا رفتار افراد در تنزیل دو یا سه بود که نشان می صورت نیبت

 خیر 

 
کاهشی  ریتأثی زمانی تحقیقات نشان داد که زمان رهایتأخدر مورد تغییر نرخ تنزیل در 

ههای مختله     پذیری در مقابل انتازه رییتغ عتمدر مورد  تاًینهابر روی نرخ تنزیل دارد و 

های بیشتری آن را  شتت اثر بیشتر باشت افراد با نرخ هرچقتربود، یانی  دار یماناختم  

کهه   هم انجام دادیم  بها توجهه ایهن    regression multi-levelکننت  ما یک  تنزیل می

حتهی در سهاح دوم از خصوصهیات     ی داشته باشهت و ریرپذیتأثتوانست  مشاهتات ما می
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 و پیامد و کاربرد آن در ارزشیابی اقتصادی مراقبت سالمت نرخ تنزیل هزینه 

 regressionبرذیرد، ما استفاده از تخنین مانهوعی را رهها کهرده و از مهت       ریتأثافراد 

multi-level استفاده کردیم  

 آزمون مفروضات اصلی مدل مطلوبیت تنزیل شده )مقایسه میانگین(

  ،زمانی و نوع سناریو ریتأخبررسی ترجیحات افراد در مقابل نقاه شروع 

 ( تفاوت در ترجیحات برای منفات و خسارتGain-loss Asymmetry) 

  مختل  یها انتازهتفاوت در ترجیحات برای ( اثرMagnitude effect) 

  یها زمانتفاوت در ترجیحات برای (  مختلTime effect) 

  طرفه کیآزمون تی و آناعیز واریانو 

  ویلکاکسون و فریتمن دار عممتآزمون رتبه 
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 ها یافته

 آزمون مفروضات اصلی مدل ترجیحات تنزیل شده )مقایسه میانگین(

مفروضات 

 اصلی مدل
 یریگ جهینت سطح معنی داری نوع آزمون فرض صفر

 مانایی

میانگین ترجیحات 

زمانی افراد برای نقاه 

سا  بات  ۳و  2شروع 

 برابرنت

 آزمون تی

 غیرمستقل یها ننونهبرای 
 P= 0.2۹ 

ی ترجیحات زمانی افراد برا

شروع مختل   یها نقاه

 نتارنت دار یماناختم  

پذیری رییتغ  عتم

در  حاتیترج

 ریتأخمقابل 

 زمانی

مقایسه میانگین 

ترجیحات زمانی افراد 

 زمانی ریتأخ ۳برای 

 P<0/001 طرفه کیآناعیز واریانو 

زمانی افراد برای  حاتیترج

زمانی مختل   یرهایتأخ

 دارد دار یماناختم  

 یریرپذییتغعتم 

ترجیحات در 

مقابل ماهیت 

)منفات سناریو 

 /خسارت(

مقایسه میانگین 

ترجیحات زمانی افراد 

برای پیامتهای 

منافع )اجتناعی سممت 

 در مقابل خسارت(

 دار عممتآزمون رتبه 

 ویلکاکسون
P<0/001 

ترجیحات زمانی افراد برای 

سناریوهای با ماهیت منفات 

 دار یمانو خسارت اختم  

 دارد

تغییرپذیری  عتم

 مقابلدر 

 یها انتازه

 مختل 

مقایسه میانگین 

ترجیحات برای 

 برابر 10و  1 یها انتازه

 دار عممتآزمون رتبه 

 ویلکاکسون
P<0/001 

ترجیحات زمانی افراد برای 

متفاوت  مختل  یها انتازه

 است
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بهازة   هرچقهتر دههت کهه    منفی دارد یانی نشان می ریتأثزمانی در ترجیحات افراد  ریتأخ

ههای   نهرخ  متأهلکننت  افراد  ی گزارش میتر نییپاهای  باشت افراد نرخ تر یطوالنزمانی 

گذاری  تواننت کار و سرمایه انت چون در سنی هستنت که می تنزیل باالتری را گزارش کرده

کننت ترجیح دادنت منهافع را زودتهر دریافهت کننهت و خسهارات را دیرتهر دریافهت کننهت          

انت که شایت بیهانگر ایهن    های تنزیل باالتری را گزارش کرده وه هم نرخهنچنین افراد بی

باشت که این افراد نسبت به آینته امیتواری نتارنت  افهرادی کهه سهابقة بینهاری مهزمن      

 کردنت  ارائهتری  داشتنت هم نرخ تنزیل پایین

بر ترجیحات زمانی افراد برای پیامدهای انفرادی سالمت باا   مؤثرتحلیل عوامل 

 استفاده از رگرسیون چند سطحی

 متغیرهای سطح اول

 Delay زمانی ریتأخ 

 Start Point (SP) نقاه شروع

 Scenario (Scen)سناریو 

 (Versionویرای  پرسشنامه )

 متغیرهای سطح دوم )فرد(

، تحصیمت، طبقه اجتنهاعی، نهرخ تنزیهل هزینهه، وضهایت      تأهلسن، جنو، وضایت 

    سکونت، بات خانوار و

 ات متقابل متغیرهای ساح دوماثر
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 بحث

ة استانتاردی که بتوانت در حهوزة سهممت   پرسشناممشاهتاتی که انجام دادیم،  بر اساس

ای وجهود دارد    ة قهوی پرسشهنام ترجیحات را برآورد کنت وجود نتارد اما در حوزة هزینه 

 ارشهته اظهی و قابلیت تانیم رویکهرد ترجیحهات   شناس روشمورد باتی ابهام در زمینة 

 است 

مقاعه در کشورهای مختل  وجود دارد  50-60در هنین رویکردی ما اتخاذ کردیم حتود 

نهرخ تنزیلهی کهه بتهوان      عنهوان  بهه های تنزیلی که برآورد شته را  ها نرخ که در آخر آن

انت  در این بخ  شکا  وجود دارد  در ارزشیابی از آن استفاده کرد اعمم نکرده ناًیمستق

 حتنهاً ها نتاریم نبایت گفته شود کهه   خ  سممت بازاری ماننت دیگر بخ چون ما در ب

کنت اسهتفاده کنهیم  مهورد باهتی      بایست از نرخ تنزیلی که بانک مرکزی مارفی می می

طبق فر  برداشتی ما از این  است  بازه یب یها برنامهتوافق در مورد تنزیل پیامتهای 

 40برنامة واکسیناسیونی که قرار اسهت   ننت  آیاک با نرخ ده درصت تنزیل می افراد مااعاه

در ایهن زمینهه کنتراورسهی     ؟توان با نرخ باالیی تنزیل کهرد  سا  بات اجرایی شود را می

سا  بات پاسخ دارد را تنزیل کنیم  40هایی که  اینجاست که آیا برنامه سؤا وجود دارد، 

فهق تنزیهل نیسهتنت و برخهی     یا خیر  در این زمینه هم اختمفاتی وجود دارد  باضهی موا 

مشهابه   یهها  نهرخ افراد ماتقت باشنت بها   که نیاهای ناچیزتر هستنت   موافق تنزیل با نرخ

 نیوجهود شهکا  به    مهورد دیگهر    اسهت نادر  اریبس میکن برآورد را آنباالتر از  ای نهیهز

 درههم   شهنا در عنهل اسهت     مورداستفادهتنزیل  یها نرخو  یمااعاات تجرب یها یافته

 یهها  نرخ عنتتاًکه  یناویاسکانت حوزة یکشورها و ویانگل درهم  کایامر متحته االتیا

افراد خاعص  حاتیکه از ترج یلینرخ تنز کهکنیت  مشاهته می ورم یک تا دو درصت دارنتت
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تها  شود هم چنان سهه   ی تنزیلی که استفاده میها نرخ اما شته مشابه ایران است برآورد

د کهه آیها ایهن مااعاهات     شهکا  وجهود دار   بهازهم  نجایا در نیبنابرا؛ درصت هست پنم

ای نتیتم که نرخی که برآورد  تواننت در تنزیل کردن استفاده شونت یا خیر  من مااعاه می

تهوانیم ترجیحهات    نرخ تنزیهل اسهتفاده شهود  مها ننهی      عنوان بهشته را پیشنهاد کنت تا 

 ناًیمستقرا  آمته دست بههای  نرخ هک نیارا در بخ  سممت کنار بگذاریم، اما  اظهارشته

 شود  استفاده کنیم توصیه ننی

های آن  این مااعاه طرح ماتبری دارد و یافته ایآشود این است که  ی که مارح میسؤاع

کنیم امها شخصهی در مااعاهة     درصت بیان می ۳ماتبر است؟ ما در مااعاه نرخ تنزیل را 

کهنم کهه    است  من ایهن را بهه قاایهت مهی    برآورد کرده  درصت پنجاهخود نرخ تنزیل را 

هایی هم وجود داشته است  مفروضاتی که  طراحی مااعاه خوب بوده است اما محتودیت

مهت  را   17انت را آزمون کردیم و پاسخ را دریافت کردیم   در مااعاات دیگر آزمون شته

اهتی  متعی را که بهتهر پاسهخگو بهود را برگزیهتیم  مهورد ب      تیدرنهاآزمای  کردیم و 

های مااعاة ماست  ما در این مااعاه هیچ یافتة عجیبی نتاریم  در هنة کشورهای  یافته

دنیا ترجیحات زمانی هنین برآورد شته است  برآورد ما برای پیامتهای انفرادی سممت 

اسهت    شته انیبدرصت  7تا  6/۳ای در کل دنیا  بوده است  دامنة مااعاات پینایشی 7/5

درصت است  مااعاهات ماروفهی    5تا  0شود  ای اقتصادی استفاده میه چیزی که ارزیابی

که ما در این پینای  استفاده کردیم در قسنت منبع آمته است  در باضی مااعاات نرخ 

ترجیحات افهراد بهه    که است شته انیبدرصت هم  400تا  40ها از  تنزیل برآورد شتة آن

ه را حاصل کرده است  عهتد بهرآورد   علت عتم اطنینان یا تجربیات بت گذشته این نتیج

است که اگر در محیط  شته انیب سونیهردرصت بوده است  در مااعاة  56شته توسط ما 
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نرخ تورم جاماه و عتم  ریتأثتحت  شتت بهآزمایشگاهی نرخ تنزیل برآورد شود، این نرخ 

 ۳0ی طبق گزارش بانک مرکز میداد یماین مااعاه را انجام  که یهنگاماطنینان است  

منتظر باال رفهتن نهرخ دالر و طهم بودنهت  در      هرعحظهدرصت تورم داشتیم  افراد  40تا 

چنین فضای عتم اطنینانی این نرخ تنزیل دور از ذهن نیست  در حا  حاضر نرخ تهورم  

درصت است، یانی نسبت به زمانی که مااعاه را انجام دادیم چنت صت درصهت   6در ایران 

دیگر این است آیا استفادة مستقیم از نرخ تنزیل برآورد  سؤا کاه  وجود داشته است  

در ارزشیابی اقتصادی استفاده شهود؟ پاسهخ مها خیهر اسهت  چهون ههیچ         توانت یمشته 

طور نیست که  ای بیان نکرده است که نرخ تنزیل این مااعاه را استفاده کنیت  این مااعاه

درصهت تنزیهل را    40نا هم بها  درصت است پو ش 40بیان کنیم ترجیحات افراد جاماه 

های بهتاشتی و بودجهة بخه  سهممت     گذار، اوعویت نظر سیاست نجایاانجام دهیت  در 

های پیشگیری است  کنت که چه مقتار تنزیل انجام پذیرد  اگر اوعویت ما برنامه تایین می

های  نرخ نبایت نرخ تنزیل را باال ببریم  از طر  دیگر تنام مااعاات اشاره کردنت که تنام

هستنت، یانهی حتهی    فرد منحصربه تیآ یمبه دست  stated preferencesتنزیلی که از 

بینهت مشهاهته    های باال می گذار در رده توانم چیزی را که سیاست من متخصص هم ننی

ی بایهت ترجیحهاتی را   گهذار  استیساست  در  فرد منحصربهبنابراین ترجیحات افراد ؛ کنم

ای و آنهی نیسهتنت  یهک دورة زمهانی را بایهت در نظهر        عحظه رتصو بهاستفاده کنیم که 

 تاکردهیه پدرصهت کهاه     6درصت داشتیم و حاال به  ۳0بگیریم  در آن زمان نرخ تورم 

های ارزیابی اقتصادی اشتباه  دادیم در برنامه است  اگر با این نرخ تورم تنزیل را انجام می

درصهت   22است در انگلهیو   نتشرشتهمای که  آمت  طبق مااعاات برآورد شته پی  می

 شود  درصت استفاده می 5تا  ۳نرخ نرخ تنزیل برآورد شته است اما هنان 
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از هنهان نهرخ تنزیهل نرمها       بازهمدرصت نرخ تنزیل برآورد شته است اما  17در هلنت 

است  نکتهة جاعهب ایهن     شته هیتوصدرصت  5ها    در استراعیا برای هزینهشود یماستفاده 

که حتی با صفر درصت هم بایت تنزیل انجام  کننت یمها توصیه  خیلی از سازماناست که 

است  در این جتو  مشاهته  شته هیتوصدرصت  5/۳شود  در انگلیو برای هزینه و پیامت 

درصت را استفاده کنیهت و تها صهفر و     5/۳است که  شته نوشتهکنیت که برای نیوزیلنت  می

بق تحقیقات من باالی ده درصت توصیه نتاشتیم، حتی درصت را تنزیل کنیت  ط 10پنم و 

 درصت است  10ها باالی  خ تورم آندر کشورهایی که نر

 ؟شود یممطالعات مشابه  یها افتهیاز  یا استفادهچه 

های  خورد وقتی نرخ آیت این است که پو این مااعاه به چه درد می ی که پی  میسؤاع

شهود تها    فاده شود  انجام این مااعاات باعث مهی صورت مستقیم است برآورد شته نبایت به

بینی کنیم و متوجه شویم که رفتار افراد بایت  بتوانیم رفتار افراد را در یک بازة زمانی پی 

توانت کاهشی باشت چون  های این مااعاه تنزیل می یافته بر اساسکاهشی یا ثابت باشت  

های  کننت  گروه ی تنزیل میتر نییپاای ه دهت که دورتر را با نرخ رفتار جاماة ما نشان می

کنهت   آینتة دوری را برای خهود تصهور ننهی    که نیاسنی باالتری که آزمون شت به علت 

ههای خهاص    های باالتری ننای  دهت  در مورد جنسیت و بیناری توانت تنزیل با نرخ می

تهوانیم بها    بنابراین ما مهی ؛ ها رسیت های تنزیل خاص آن با مااعاات به نرخ توان یمهم 

نرخ تنزیلی که  یریگ میتصنبینی کنیم و آن را اساس کار برای  متعی رفتار افراد را پی 

  کنیم قرار دهیم ارائهقرار است 

این است که چه نرخ تنزیلی برای ارزشیابی اقتصادی متاخمت سهممت مناسهب    سؤا 

ی تنزیلی کهه در  ها نرخاین مااعاه و دیگر مااعااتی که انجام دادیم  بر اساساست  ما 
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و دو یافته که در بخ  بازرگهانی در مااعاهة آقهای دکتهر      شود یمانجام  کشورهادیگر 

است  فراموش نکنهیم بخه  سهممت در     شنهادشتهیپ 2/7است نرخ  شته انجامعبتعی 

ها  های آن هاست بنابراین بت نیست که برای نرخ تنزیل از یافته حا  رقابت با سایر بخ 

 نیم استفاده کهم 

 شود  ها اعمم می آن یدار خزانهدر کانادا و انگلستان نرخ تنزیل توسط 

کرد بایت گفت در شرایط فالهی   ارائهتوان  که از این مااعاات می یا یبنت جنع بر اساس

درصهت بهرای مااعاهات     10های سه تا پنم درصت و در شرایط حساس تا  استفاده از نرخ

 ست شیابی اقتصادی گزینة مناسبی اارز

 تر نییپاهای سممت  های این مااعاه تنزیل هزینه یافته بر اساسنکتة بات این است که 

تری  های پایین را با نرخ سممت بهمربوط  مسائلهای سممت بوده است و افراد  از هزینه

 بهر اسهاس  کننت  نکتة اساسی تنزیل مضاع  است  وقتی کیفیهت زنهتگی را    تنزیل می

ترجیحات افهراد عحها     نفسه یفکنیم  برآورد می standard gambleهای رویکرد  مت 

 بهر اسهاس  تهوانیم تنزیهل را    شود  نکتة بات این است که م ل کشور انگلسهتان مهی   می

ی برای تر نییپاهای ثابتی در زمان انجام نتهیم  هنچنین در فرانسه هم نرخ تنزیل  نرخ

ههای پیشهگیری و در کهل     شهود  اگهر بخهواهیم برنامهه     ی استفاده مهی تر یطوالنزمان 

کنهیم    تری را استفاده مهی  را در اوعویت قرار دهیم نرخ تنزیل پایین ده ربازیدهای  برنامه

 حتنهاً گهذار   پژوهشهی رسهیت و سیاسهت    گروهبود که به ذهن  ییشنهادهایپ صرفاً ها نیا

 کنهت  که بیان می شته انجام 2014ای در سا   کنت  مااعاه نکات دیگری را هم عحا  می

هنهین   بهر اسهاس  تهوانیم   ما زمان زیادی نتاریم که هنیشه نرخ تنزیل برآورد کنیم، می
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سیاسی نهرخ تنزیهل را بهرآورد کنهیم  وقتهی       ممحظاتمستنتاتی که داریم و هنچنین 

 سیاسی در نظر گرفته شود  ممحظات حتناًبودجة ما دوعتی هست بایت 

 

 های مطالعه محدودیت
وجود داشت این بود کهه: مها تجربهة مااعاهة گروههی را       یی که در مااعاهها تیمحتود

ی خهارجی زیهاد بهود و        ها سنتهینوزیاد انجام شت، مکاتبات ما با  وخاا آزموننتاشتیم  

کشیت، اگهر توانهایی    دقیقه طو  می 45 تا ۳0با متخصصان  خصوص بههای ما  مصاحبه

  ما روی هر گرفت یمر صورت ها بهت تشکر و هتیه دادن به این افراد را داشتیم مصاحبه

بهود نتهایم    متنرکزتهر چهار بخ  تنزیل تنرکز کردیم که به اعتقاد من اگر محتودتر و 

آمت و در آخر شرایط نا به سامان اقتصادی و عتم اطنینان خانوارهها   بهتری به دست می

 صرفاًشود  هت  این مااعاات این نیست که  ارائههای تنزیل باالتری  باعث شت که نرخ

 بیایت  به دستیک نرخ 

است که بسیار ههم سهودمنت بهوده     شته انجاممااعاات زیادی  پرخاردر مورد رفتارهای 

توان کارهای مختلفی انجام  در حوزة اقتصاد رفتاری می خصوص بهاست  در این زمینه و 

داد و زمینه برای مااعاات کیفی بیشتری وجود دارد  دو رویکرد در محاسبة نرخ تنزیهل  

گیرد و در حها  حاضهر در    های کمن اقتصادی صورت می داده بر اساسدارد که  ودوج

اسههت و بیشههتر در مههورد رفتارهههای مربههوط بههه رفتههار و  نشههته انجههامحههوزة سههممت 

 شته انجامافراد در بازار صحبت شته است  مااعااتی که در حوزة سممت  یگذار هیسرما

ت  در مورد رویکرد او  سه مااعاه در هستن stated preferencesاست هنگی از جنو 

 است  منتشرنشتهایران وجود دارد، مااعاة چهارم صورت گرفته اما شایت 
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 یبحث گروه
 شهرایط خهود    بر اساسای است که هر کشوری بایت آن را  نرخ تنزیل موضوعی پایه

در  اسهتفاده  قابهل  عزومهاً  شهود  یمتایین کنت  مااعااتی که در کشورهای دیگر انجام 

یران نیستنت  این دو رویکردی که بیان شت، رویکرد ارزیابی ترجیحات زمانی هستنت ا

نه نرخ تنزیل  نرخ تنزیل حتاقل دو مورد دارد یکی از آن ترجیح زمانی و مورد دیگر 

بحث ارزش پوعی است  شنا بیشتر روی بخ  ترجیحات زمانی کار کردیت و بخه   

کنت  نرخ تنزیل عهموه بهر    ده گذر میاقتصادی و ریاضی آن از یک بخ  آماری سا

توانت بحث ترجیحات زمانی و بحث اقتصادی را در خود بگنجانت  در بحث  می که نیا

هههای  ی اجتنههاعی قسههنتههها ارزشاقتصههادی نههرخ تههورم ماههرح اسههت  در بحههث 

شهفا  و   صهورت  بهبنابراین این دو قسنت را بایت ؛ مشخصی وجود دارد کیتئوعو یا

ههای سهممت بها ماهیهت      در بحهث اقتصهادی ماهیهت هزینهه    مشخصی نگاه کرد  

های عنومی تفاوت دارد  برای م ا  وقتی نرخ تورم کاالهای عنومی را نگهاه   هزینه

اما در نرخ تورم سممت بررسی ؛ داشته است ادیوز کم حا  تابهسا  پی   20کنیم از 

کهاه    حا  تابهسا  پی   10تفاوت دارد برای م ا  منکن است قینت آسررین از 

است  بهه ایهن دعیهل اسهت کهه       افتهی  یافزاهای سممت  هم داشته باشت اما هزینه

گوییم که تنزیل چه در هزینه و چه در پیامت متفاوت با تنزیل در بخ  عنهومی   می

است  منکن است ما چیزی را دوست داشته باشیم اما اگر نتانیم چرا و چگونهه بایهت   

داشته باشت  این اتفاق در کشورهای کنونیستی  انجام شود منکن است نتیجة عکو

نگهاه کهرد  در کشهورهای     تهر  یوجهت تهر   ها را بایت عنیق زیاد افتاده است  این بحث

 لیه تنزی مختل  وجود داشته است  اگر نهرخ  ها سا مختل  نرخ تنزیل متفاوتی در 
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نه به شویم،  نگاه کنیم متوجه تفاوت آن می حا  تابهسا  پی   100یک کشور را از 

شهرایط   کهه  نیه ااست  به دعیل  شته عو  عزوماًها  این دعیل که ترجیحات فردی آن

میزان پایتاری اقتصادی کشورها بایت نرخ  بر اساس ها تغییر کرده است  اقتصادی آن

تنزیل تایین شود  اگر پایتاری پایین هست حتی ساالنه هم بایت نرخ تنزیهل بهرآورد   

این نیست که ما بخواهیم ایهن مقهتار را بهه دالیهل      اصمًهای اقتصادی  شود  بحث

سیاسی و اقتصادی محاسبه کنیم  بخشی از این قسنت به دالیهل اقتصهادی اسهت     

نهرخ   مانوالًاگر تفاوت ترجیحات و تنزیل را در کشورهایی که این نرخ را نگاه کنیت 

وزارت  کهه  نیه ااست  سازمان بینه کاری به  شته اعمم ها نرخاز دیگر  تر نییپاتنزیل 

 اصهمً کنهت و   ارائهتوانت نرخ تنزیل دیگری را  کنت نتارد اما ننی می ارائهچقتر بودجه 

کنم این کهار   نخواهت بود  من فکر می یزیر برنامه قابلنبایت چنین اتفاقی بیفتت چون 

ای  نیستنت، مااعاات بایت اساسی و پایهه  استفاده قابلزحنت زیادی داشته است، اعتاد 

کنت   بیان گذار استیسگذار باشنت  اصو  اساسی را نبایت  کننتة سیاست کتا کنباشنت 

 هها  آناز  هرکتام یاثرگذارکننتة تنزیل به دست بیاینت و  با تحقیق بایت عوامل تایین

 در تایین تنزیل بیان شود 

  کردیم نرخ تنزیهل   کردیم که بیان می مشخص می صورت نیبتنرخ تنزیل را  قبمًما

ها هم قبو   درصت و آن 6گفتیم خب  درصت؟ می ۳چرا  تنتیپرس یماست،  سه درصت

ی داشهته  متهتوعو  کردنت  باالخره به این نتیجه رسیتیم که برای تنزیل بایت یک  می

 ایم  باشیم و بیان کنیم که این فاکتورها را استفاده کرده

       ا هه  در ارتباط با متهت محاسهبة تنزیهل دو رویکهرد وجهود دارد  یکهی از آنstated 

preferences  و دیگریreveal preferences توان نهرخ بههرة    است  تنزیل را می
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بهه   باهتاً گذاری بخ  خصوصی در نظر بگیریم اما به آن ایراداتی وارد شت و  سرمایه

ها وام بگیرد تاری  شت  در ماادعة رمهزی   توانت از بانک ای که دوعت می نام نرخ بهره

ی افهراد را از  گهذار  هیسهرما رفتارههای مصهر  و    reveal preferencesو رویکهرد  

اگر ما به دنبها  ایهن هسهتیم کهه      درواقعکنت   های کمن اقتصادی محاسبه می داده

اسهت  ایهن    محاسهبه  قابهل  کاممًی تنزیل را بشناسیم از طریق این دو مت  ها مؤعفه

تان ههم  شهود  در انگلسه   بخ  سممت استفاده مهی  رازیغ بههایی  تنزیل برای بخ 

های اجتناعی خود از این روش استفاده کردنت اما محاسبة روش دیگر آن  برای پرو ه

ی کهه   market imperfectionکار من نبوده است  در بخ  سهممت بهه دعیهل    

توان برای تنزیل کیفیت زنتگی هنان نرخ خاص را استفاده کرد  ما از  وجود دارد ننی

تهوان از آن   کردیم امها بیهان شهت کهه ننهی      استفاده stated preferencesرویکرد 

استفاده کرد چون ما فقط افراد یک مقاع از افراد را داریم  اگر انتظار داریم  ناًیمستق

ی مها بسهیار   متهتوعو  فقط با یک مااعاه به نرخ تنزیل حقیقی برسیم بیهوده اسهت   

  در میرسه  یمه  policy implicationبهه یهک    تهاً ینهاشفا  است  ما در مرور آخر 

گزینه هنین  نیتر مناسبنکرده است  ارائهشرایط فالی که بانک مرکزی نرخ تنزیلی 

به نرخ تنزیهل سهه تها پهنم درصهت و در       تاًینهااست  ما هر متتی را استفاده کردیم 

توانیم منتظر مااعاهة دیگهری باشهیم و     می ایآ درصت رسیتیم  10شرایط حساس تا 

دهم  نکتة باتی این  مااعاه این پیشنهاد را میو  قیمن بر اساس تحق ؟تنزیل نکنیم

هها   ی دکتر داوری فرمودنت، نرخ تنزیل ملهی اسهت  مهن در ایهن زمینهه     آقااست که 

ی دار خزانهه مااعاهات اسهت  در    بر اسهاس های من هم  نیستم و صحبت نظر صاحب

تنزیل را  هینظرمقاالتی که  بر اساساست  من  شته گزارش 5/۳انگلستان نرخ تنزیل 
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شته است که دورننهای مااعاهه و ارزیهابی     تیتأکگویم،  کردنت برای شنا می بیان می

است که نهرخ تنزیهل نیهاز بهه گفتنهان       شته اشارهباشت  هنچنین  رگذاریتأثتوانت  می

سیاسهتی   ممحظاتشود   ارائه nicسیاسی دارد و اگر قرار است نرخ تنزیلی از طر  

هم بایهت در آن دخاعهت    گذار استیست که تصنینی اس کاممًهم عحا  شته است و 

امها نهرخ   ؛ متفاوت با تورم است  نرخ تورم ذاتهی اسهت   کاممًداشته باشت  نرخ تنزیل 

هها را   ایهن  گذار استیسآیت و  برمی social preferencesتنزیل از ترجیحات افراد و 

ایهن  را هم بررسی کهردیم امها واقایهت     ها نهیهزکنت  در قسنت دیگر کار  عحا  می

تهوان ههیچ    های زیادی انجام داد و هم می توان بحث است که در این زمینه هم می

ی باشت بایت بیان کنیم کهه بهرای م ها  ایهن     متتوعو بح ی انجام نتاد  اگر بحث ما 

reveal preferences    است و من در مورد کش  مالوبیت آن مشهکل دارم یها در

 قههاًیدقمشههکل دارم  چههون مهها  stated preferencesمههورد ترجیحههات خههاعص و 

ههای زیهادی انجهام داد و ههم      بحث توان یمدانیم در کتام خط بحث کنیم هم  ننی

بح ی انجام نتاد  در شرایط فالی دو مااعاه وجود دارد کهه توسهط افهراد واقه  بهه      

 مااعاهات است  اشکاعی وجود نتارد کهه   شته انجاماقتصادی هستنت  مسائلریسک و 

ما موضوع این است که ما بایت صبر کنیم تا مااعاهات بهه انجهام    زیادی انجام شود ا

ای  : ما زمان زیادی نتاریم تا مااعاهاست شته اشارهبرست؟ در مااعاات کشور انگلیو 

کنیهت کهه    انجام شود و به ما بگویت که چه نرخ تنزیلی استفاده کنیم  شنا بیهان مهی  

 multiنتقا  داد، امها ایهن بحهث    ها را ا از یک ملیت به ملیت دیگری داده توان ینن

national  گویهت کهه    های مااعاة ما ننی قبو  دارم که یافته شنارااست  من مناق
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ها  توانت بگویت این یافته ای ننی نرخ تنزیل سه درصت یا پنم درصت باشت  هیچ مااعاه

 استفاده کرد  ناًیمستق توان یمرا 

 ی مهنی است  بحهث نهرخ تنزیهل    ها سؤا دارای  شته مارحهای  به نظر من کامنت

ی قاای حاصل نشهته اسهت    ریگ جهینتدر این حیاه  وقت چیهبسیار مفصل است و 

ههای ایهن    است  آیا یافته شته انجامهای  بسیار خوب  محتودیت باوجوداین مااعاه 

ههای   هسهت  آیها بهه مااعاهه     اسهتفاده  قابهل هست؟ به نظر من  استفاده قابلمااعاه 

بایت صبر کنیم تها   ایآست؟ بله چون این بحث بسیار مهم است  جتیتتری هم نیاز ه

من خیر  چون به انتازة کافی شواهت وجود دارد و  به نظرمااعاة جتیتی انجام شود؟ 

تواننت به یک نتیجة واحت برسهنت  تنزیهل یهک     گذارها می با گفتنان سیاسی سیاست

مها در جاماهه    کهه  یاعدرحمشکل جتی دارد  تنزیل متوسط تنزیل افراد جاماه است 

 فشارخونافراد این جنع  نتهیآریسک داریم  ده درصت امکان این وجود دارد که سا  

یا دیابت بگیرنت  این عتم قاایت ماست برای گرفتن فشهارخون  در جاماهه هنهین    

 نصفانی که نفر ونیلیم کگوینت  در یک شهر ی وجود دارد اما به آن ریسک می عتد

نفهر سهرطان    150است،  1000در  ۳0در آن  breast cancerخانم هستنت و درجة 

افراد این جاماه ایهن امکهان وجهود دارد کهه در فهرد عهتم        تک تکگیرنت  برای  می

در جاماه عتم قاایت وجود نهتارد   اساساًشود   قاایت و در جاماه ریسک نامیته می

نظهر گرفتهه    هایی که نرخ سه درصت در ی است  یکی از علتریگ انتازه رقابلیغچون 

درصت هم باشت اما برای  20شود این است که منکن است عتم قاایت در افراد  می

 20افراد جاماه به این مقتار نخواهت رسیت  برای جاماه مهم نیست که ما امهروز یها   

سا  آینهته   20سا  دیگر طو  عنر یک شخص را اضافه کنیم، چون فردی که در 



  

۳1 

 

 و پیامد و کاربرد آن در ارزشیابی اقتصادی مراقبت سالمت نرخ تنزیل هزینه 

 productivityاست برای جاماهه پهنم سها      شته اضافهپنم سا  به طو  عنر آن 

عهتم قاایهت، تهورم و     هرچقهتر در این روش بایهت نهرخ تاهتیل شهود       اساساًدارد  

سناریوهای ما تفاوت داشته باشنت نرخ هم متفاوت است  محتودیت دیگری که ایهن  

داده  ونیه لیم کبه شهنا یه   اآلنشود که  سؤا ی است  اگر زدگ شتابمااعاه دارد اثر 

کننت، اما اگر گفته شهود   را انتخاب می اآلن اک راً احتناالًا سا  بات دو میلیون شود ی

 احتنهاالً سا  بات دو میلیون داده خواههت شهت    12و  ونیلیم کسا  بات به شنا ی 11

ی در مااعاهه اثهر گذاشهته    زدگ شتابکننت  این اثر  سا  بات را انتخاب می 12هنگی 

ها سهه تها پهنم     این نرخ جهیدرنتورم صفر است است  در کشورهایی م ل  اپن نرخ ت

  در کشور ما دو میلیون سا  بات ارزش خود را از دست خواهت شود یمدرصت محاسبه 

 ها متفاوت خواهت بود  اگر آن را به دالر بررسیم پاسخ که یدرحاعداد 

 است صفر تورم فر   یپ طبق لیتنز بخ  در  

 بایت بهه سهنت پیشهگیری     گذار استیسکه ی دکتر فرمودنت این است آقاای که  نکته

  رودب

 تنزیل اضافه شود ضهت عهتاعت    هرچقتراست  شته انیبای وجود دارد که در آن  مقاعه

هایی است که  های سممت عنومی برنامه هم این است که برنامه ها آن هیتوجاست  

ت دهت و برای مردم محروم است  پو اگر شنا پیامهتها را تنزیهل کنیه    می جواب رید

  ضت عتاعت است

 اگر تنزیل نباشت پو بایت به سنت پیشگیری برویم  
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  بایت نص  تنزیل  باًیتقرتوجیهی که در این مقاعه وجود دارد این است که تنزیل پیامت

کنیت پیامتها را با سه درصت  ها را ش  درصت تنزیل می یانی اگر هزینه؛ هزینه باشت

 تنزیل کنیت 

 در راباه با این هست که ما بایت از نگهاه   شود یمشر مقاالتی که در این حوزه منت    

 ارائهاین رویکرد را  توانت ینندر نرخ تنزیل دور شویم چون بحث ترجیح زمانی افراد 

ی دکتر اسم پایان نامة خود آقاکنت که در مورد منافع بین نسلی نظر دهنت  بهتر بود 

را ایجاد کرده است که چرا بایت را ترجیح زمانی بگذارنت  چون این تناقض در نظرات 

 ترجیح زمانی افراد را با نرخ تنزیل برابر بگیریم 

  زمانی که قرار است در بخ  سممت کیفیت ردیگ یم نشاءتموضوع از این قسنت ،

  در ادبیهات بخه    شهود  یمه  افهراد مهرتبط  با ترجیحات زمانی  کاممًرا تایین کنیم 

است  بحهث   شته عنوانفاکتورهای تنزیل یکی از  عنوان بهسممت ترجیحات زمانی 

توانیم از ترجیحات زمانی اسهتفاده   برای تنزیل کیفیت زنتگی می ایآبر این است که 

انهت از ترجیحهات    فرماییت مقاالت جتیتتر ذکر کهرده  می که نیاکنیم یا خیر  در مورد 

ت بین انفرادی نتیجه نگیریت بایت ذکر کنم که این موضوع چیز جتیتی نیست و تفاو

normative economics  وpositive economics  است 

  توانیم با نهرخ تنزیهل کلهی     بگویم که اجتناع نرخ تنزیل فردی را ننی خواهم یممن

 برابر بگیریم 

  :است طور نیهن قاًیدقبله پاسخ 

 ایت؟ پیتا نکرده توساه درحا شنا مااعااتی در مورد نرخ تنزیل در کشورهای  ایآ 
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 اسهت  اوعهی در تانزانیها و بها      شته انجام توساه درحا عاه در کشورهای پاسخ: دو ماا

ای بهرای   است که نهرخ آن پهنم و خهورده    شته انجام stated preferencesرویکرد 

شته بود که اگهر فهرد    سؤا است  در این دو مااعاه  شته محاسبهترجیحات انفرادی 

شنا برای او چه بود؟ یانهی   نظر شت یمدیگری م ل شنا بود و به این بیناری مبتم 

اما متوجهه شهتیم کهه ایهن     ؛ ترجیحات اجتناعی را به این شکل پرسیته بودنت سؤا 

ههای فهردی و    کنت  در ایهن دو مااعاهه کهه بهه نهرخ      برای افراد ایجاد احساس ننی

های اجتناعی را تنزیل نکرده بودنت و  و برنامه مسائلاجتناعی نزدیکی رسیته بودنت، 

 بهر اسهاس  ا برای شخص دیگری پرسهیته بودنهت  در مااعاهات مها کهه      نظر افراد ر

های اجتناعی تنزیل شت نهه   است برنامه شته انجامی وست در انگلستان آقامااعاات 

 stated preferences approachدیگهر  بهه اعتقهاد مهن      مسائلنظر فرد در مورد 

اقتصهاد   PhDی کهه  ی دکتر دبیهر آقاتوانت ما را به سنت نرخ تنزیل پی  ببرد   ننی

ای انجام دادنت  به اعتقاد مهن   مااعاه reveal preferences بر اساسسممت دارنت 

منتم که بفهنم مشهکمتی کهه در حها      بایت پنلی از این افراد تهیه شود  من عمقه

تکهرار   چنتبارهمااعاات  که نیاشت قرار است چگونه پاسخ داده شود نه  مارححاضر 

و  انتاز پوتوانیم  می reveal preferencesی کنیم که در قسنت شود  ما بایت بررس

اساس تخنهین بهزنیم؟ در مااعاهات     بر آنمصر  در بخ  سممت را وارد کنیم و 

در حا  حاضر  ایآدرصت بوده است  20شود که پارسا  نرخ تنزیل  بیان ننی وقت چیه

تهرجیح   bبهه  را  a هنچنهان مهورد   ایه آکهه   شود یمدرصت هست بلکه گفته  20هم 

کنم اگر قرار است مااعاات جتیهتی انجهام شهود بایهت      دهی یا خیر  من فکر می می

حر  جتیت و رویکرد جتیتی داشته باشت  اگر تکرار این مااعاات صهورت بگیهرد و   



  

۳4 

 

 نشست گفتمان سیاستیدومین  

ما بهه نهرخ تنزیهل درسهت نرسهیم بیههوده اسهت  در حها  حاضهر مااعاهات            تاًینها

شهود،   ر آن کیفیهت زنهتگی محاسهبه مهی    کهه د  شود یماپیتمیوعو یک زیادی انجام 

  بایت بررسی شود که این مااعاات هنچنهان بایهت بها نهرخ     شود یمی انجام ساز مت 

 تنزیل صفر انجام شود یا تغییر کنت 

  نیست؟ ریپذ انجاممااعاات آقای دکتر عبتعی در بخ  سممت 

  ها مؤعفهن ماادعة رمزی و هنا بر اساسی انگلیو هم دار خزانهپاسخ: در حا  حاضر 

 کنت  می ارائهنرخ تنزیل 

 ی مربوط به بخ  عنومی است، دار خزانهnic  مربوط به بخ  سممت است 

  است  وقتی در مهورد هزینهه صهحبت     شته استفادهپاسخ: در آعنان هم ماادعة رمزی

ای در خهارج از بخه  سهممت     که اگر برای هر نهوع متاخلهه   شود یمکنیت بیان  می

توان آن را مقایسه کرد  اگر بتوانیم هزینهه و مخهارج    شود می کیفیت زنتگی تاری 

 بخ  سممت را وارد فرمو  کنیم شایت به نتیجه برسیم 
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