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مقدمه
دکتر اولیاییمنش

بحث امروز در خصوص بررسی محاسبات نرخ تنزیل است که بههشهتت در مااعاهات و
ارزیابی اقتصادی در کشور کاربرد دارد و بحث قابل گفتگهو و بسهیار ارزشهننتی اسهت
بحث نرخ تنزیل را در هزینههای جاری ،هزینههای سرمایهای و ههر بح هی کهه در آن
پیامتهای کنی وجود دارد به کار میرود چنت مااعاة محتود در خارج از بحث سهممت
در مورد نرخ تنزیل وجود دارد که مااعاة آقای دکتر عبتعی ماهرو تهرین آن اسهت در
حوزة سممت مااعاة آقای دکتر اهری که فارغاعتحصیل سها  1۳۹۳دکتهرای اقتصهاد
سممت دانشگاه تهران و هیئتعلنی دانشگاه علوم پزشکی تبریز هستنت تنها مااعاهای
است که در این زمینه انجامشته است ما قبمً مااعاة سهایر بخه هها را بهرای حهوزة
سممت به کار میبردیم تا اینکه آقای اههری ایهن مااعاهه را بهرای بخه

سهممت

بومیسازی کردنت ما از آقای دکتر اهری دعوت کردیم تا امروز این موضوع را به بحث
بگذارنت بحثهای دیگری در بین اساتیت و بخ

دانشگاهی ما وجود دارد که آیها نهرخ

تنزیلی که توسط محاسبات ایشان بهدستآمته است درست است و آیا بهرای مااعاهات
حوزة سممت بایت هنین را به کار گرفت؟ آیا اگر روشهای دیگری جز روش ایشان به
کار گرفته شود ما را به هنین نتیجهای میرسانت که در این مااعاه به آن رسیتهانت؟ این
جلسه را برای پاسخ به هنین سؤاالت تشکیل دادهایم و من ضنن تشکر از هنة عزیزان
از آقای دکتر میخواهم ارائة خود را داشته باشنت
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دکتر علیرضا محبوب اهری

قبل از اینکه وارد بحث تنزیل هزینه و پیامتهای آن در بخ

سهممت شهویم وظیفهة

خود میتانم که از اساتیت خود تشکر کنم آقای پور رضا استاد راهننای من ،آقای دکتهر
مشاور طرح و آقای دکتهر رحینهی مشهاور

ساری استاد مشاور ،آقای دکتر اوعیایی من

آماری این کار بودنت سا انجام این کار سا  ۹2-۹۳است و در گروه آموزشهی علهوم
متیریت و اقتصاد سممت دانشگاه علوم پزشکی تههران انجهامشهته اسهت قسهنتی از
بودجه این کار توسط مرکز بهرهبرداری از دان
از این پژوه

سممت تأمینشته است هت کلی ما

این بود که برای اوعین بار وارد ادبیات نرخ تنزیهل یها  discountingدر

مااعاات ارزشیابی اقتصادی شویم
اهداف کلی پژوهش
در ابتتای شروع مااعاه حتی یک صفحه از یک کتاب به این مفاهیم اختصاص نتاشت
مفاهینی که توضیح دهت نرخ تنزیل چه هست و چه کهاربردی در مااعاهات ارزشهیابی
اقتصادی دارد؛ با انجام پژوه

حاضر ،برای اولین بار در ایران ادبیات ناشناخته در

حوزه تابیق زمانی هزینهه و پیامهت در بخه

سهممت واکهاوی شهته و روششناسهی

مااعاات پینایشی صورت گرفته در دنیا با استفاده از یک مرور نظاممنهت موردبررسهی و
تحلیل قرار میگیرد
دومین هت طراحی یک پرسشنامه جامع بر اساس شرایط اقتصهادی اجتنهاعی کشهور
ایران ،برای تحلیل ترجیحات زمانی افراد برای پیامتها و هزینهها در دو حیاه انفرادی و
اجتناعی بوده است
سایر اهتا مااعاه عبارت بودنت از:
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 تخنین میانگین نرخ ترجیحات زمانی خاعص افراد برای هزینهها و پیامهتهای
انفرادی و اجتناعی سممت در دو ننونه خانوارها و متخصصان
 تحلیل عوامل مؤثر بر ترجیحات زمانی افراد بهطهور عهام و ترجیحهات زمهانی
منفی و صفر
 آزمودن مفروضات اصلی مت های تنزیل هزینه و پیامت بر اساس ننونههای از
خانوارهای ایرانی
 ارائه پیشنهادهایی برای نرخهای تنزیل مناسب جهت استفاده در ارزشیابیهای
اقتصادی
ایههن پرسشههنامه بههر اسههاس ننونههة خانوارهههای ایههران بهههصههورت مااعاههة پینایشههی و
هنچنین مقایسهة آن بها ترجیحهات متخصصهان مختلفهی کهه پهی زمینهة اقتصهادی
و اقتصههاد سههممت و مههتیریت و سیاسههتگههذاری داشههته باشههنت و هنچنههین عوامههل
مؤثر بر ترجیحات افراد که میتوانسهت بهه شهکل ترجیحهات منفهی ماهرح شهود ،بهر
اساس مهت ههای  regressionبها نیهرو تخنهین زدیهم سهرو مفروضهات اصهلی
مت های اصلی تنزیهل را آزمهودیم و پیشهنهادهایی بهرای نهرخههای تنزیهل مناسهبی
که مهی توانهت در مااعاهات ارزشهیابی اقتصهادی اسهتفاده شهود ارائهه دادیهم در اینجها
نیاز مهیدانهم توضهیح دههم کهه محاسهبة تنزیهل یهک کهار پژوهشهی نیسهت و یهک
پهرو ة آمهاری و اجرایهی اسهت درواقهع مااعاههای کهه مها انجهام دادیهم فقهط بههرای
بههرآورد نههرخ تنزیههل نبههود مهها بههه دنبهها ایههن بههودیم کههه رفتارهههای یههک ننونههة
خانوارهای ایران ر ا در راباهه بها بحهث تنزیهل بسهنجیم اگهر بهه رسهاعة بنهته رجهوع
کنیههت مههیتوانیههت مااعاههات مختل ه را م هیبینی هت کههه عنههتتاً روی رفتارهههای افههراد
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متنرکزشههته کههه جههزو حیاههة اقتصههاد رفتههاری و روانشناسههی اسههت سههؤاعی کههه
مههیخههواهیم در ایههن گفتنههان سیاسههی بههه آن پاسههخ دهههیم ایههن اسههت کههه چههه
رویکردههایی بههرای محاسههبة نههرخ تنزیههل ،هزینههه و پیامههت در بخه

سههممت وجههود

دارد در مورد مهت ههای تنزیهل هزینهه یها  discountingو پیامهت سهممت بحهث
کنههیم و نههرخ تنزیههل هزینههه و پیامههت را در مااعاههات دیگههر و هنچنههین تجربههة
کشههورهای دیگههر را در نظههر بگیههریم ،میههانگین نههرخ تنزیههل هزینههه و پیامههت را بهرای
یک ننونه از خانوارههای ایهران تخنهین زده و مارفهی کنهیم و نهایتهاً بهه ایهن سهؤا
پاسخ دهیم که آیها اسهتفاده از نهرخ تنزیهل سهه تها پهنم درصهت مهیتوانهت در شهرایط
فالی کشور ایران مناسب باشت یها خیهر مناهق تنزیهل ایهن اسهت کهه افهراد تهرجیح
مهیدهنههت هزینهههههها را بههه تاویههق بینتازنههت و منههافع را سههریعتههر دریافههت کننههت مهها
عمقهمنتیم که اگر قرار اسهت منفاتهی در قاعهب پهو و منفاتهی مهرتبط بها سهممت
به مها برسهت سهریع تهر آن را دریافهت کنهیم ایهن موضهوع در حهوزة سیاسهتگهذاری
بسیار مهم است اگر دقهت کنیهت دوعهتههای مختله عنهتتاً روی برنامههههایی کهه
میتوانت در بلنتمتت سممتی به بار بیهاورد تنرکهز مهیکننهت امها ایهن برنامهه بایهت در
دورة متیریت آن سیاستگذار بازدهی خهوبی داشهته باشهت ایهن نشهان مهیدههت کهه
هم در حهوزة سیاسهتگهذار ی و ههم در حهوزة رفتهار فهردی افهراد تهرجیح مهیدهنهت
منهافع را زودتهر دریافهت کننهت و بههتبهع آن خسهارتهها را بهه تاویهق بینتازنهت ایهن
خاصههیت رفتههار انسههان ترجیحههات زمههانی یهها  time preferenceدر ادبیههات
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
منفاتی را دریافت کنیت دوست داریت سریعتر باشت چون از فردایتان مانئن نیستیت این
موارد میتوانت در مورد رفتارهای انسان پی بینیهایی به ما ارائه کنهت هنگهامیکهه در
جاماه اطنینان نسبت به مسائل اجتناعی و سرمایه گذاریهایی که در حهوزة اجتنهاعی
صورت میگیرد پایین باشت ،این عتم اطنینان روی نرخ تنزیل تأثیرگذار است مورد دوم
بحث هزینه و فرصت است آدمی عمقه دارد زودتر منفات را بگیرد و تا فرصت هسهت
آن را سرمایهگذاری کنت ،بنابراین این بحث هم میتوانت توضیحدهنتة مناهق افهراد در
حوزة تنزیل باشت

کاربرد ترجیحات زمانی
 1سیاست گذاری رفتارهای مرتبط با سممت (راباه بین اعتیاد ،مصر دخانیات
و چاقی با ترجیحات زمانی)
 2تابیق زمانی هزینه و پیامت ( )Discountingدر ارزشیابیهای اقتصادی
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عنتتاً دو کاربرد بهرای ترجیحهات زمهانی یها  time preferenceدر ادبیهات پهژوه
مارفیشته است مورد او بحث سیاستگذاری رفتارهای مرتبط با سهممت اسهت در
پژوه های ما فق ط نرخ تنزیل محاسبه نشته است ،مااعاات زیادی در مهورد مصهر
دخانیات ،چاقی ،اعتیاد و در راباه با ترجیحات زمانی افراد انجامشته است حتی نهوع
مادة اعتیاد نیز می توانت ارتباط نزدیکی با ترجیحات زمانی افراد داشته باشت ،افرادی کهه
کوتهبین هستنت با احتنا زیاد به سنت منافع کوتاهمتت بتون در نظر گرفتن مضهرات
آتی آن می رونت استفادة باتی محاسبة نرخ تنزیل در راباه با تابیهق زمهانی هزینهه و
پیامت است که در مااعاات ارزیابی فناوری سممت یا ارزشهیابی اقتصهادی بسهیار مههم
است
ترجیحات انفرادی در مقابل ترجیحات اجتماعی
عنتة چکعیستهایی که برای ارزیابی کیفیت مقاالت استفادهشتهانت ،نحوة تنزیل ،نرخ
تنزیل و مناق تنزیل یا عتم تنزیل را بررسی کردهانت دو ترجیح زمانی وجود دارد ،او
ترجیح زمانی افراد است کهه بهه آن ترجیحهات انفهرادی زمهانی و دیگهری ترجیحهات
اجتناعی زمانی میگوینت در ارتباط با ترجیحات اجتناعی زمانی افراد ما عنتتاً نظر افراد
را در مورد تصنیمگیریها و برنامههای اجتناعی در نظر میگیریم
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دو رویکرد عمده برآورد میانگین ترجیحات زمانی افراد
دو رویکرد برای برآورد میانگین ترجیحات زمانی افراد در ادبیات پهژوه

مارفهیشهته

است رویکرد او ترجیحات آشکارشته است که بیشترین تخنین صورت گرفتهه در آن
توسط ماادالت رمزی بوده است شروع آن با برنامههای هزینه و منفات در بخ های
تجاری و بازرگانی بوده است و بهمرور به بخ های اجتناعی و سممت ههم واردشهته
است بر اساس دادههای کمن اقتصادی مربوط به مصر افراد ،کش

مالوبیت افهراد

نسبت به مصر و پوانتاز آنها و هنچنین ترجیحات خاعص افراد و دادهههای کهمن
رفتار افراد در طوالنیمتت نرخ تنزیل برآورد شته است
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رویکرد او در بخ

سممت با انتقادهایی روبرو است زیرا در بخ

بازار وجود دارد ،هنچنین در بخ

سممت شکسهت

سممت بازاری کهه افهراد بتواننهت در آن رفتارههای

مصر و سرمایهگذاری خود را بروز دهنت وجود نهتارد؛ بنهابراین اسهتفاده از ترجیحهات
آشکارشته هنواره با چاع هایی روبرو بوده است رویکرد دوم ترجیحات اظهارشته نهام
دارد در این روش بهجای اینکه رفتار واقای افراد پی بینی شود ،بر اساس سناریوهایی
از فرد پرسیته می شود که در چنین موقایتی رفتار شنا چیسهت افهراد بهین دو انتخهاب
آینته و زمان حا قرار میگیرنت و بر اساس ترجیحات اظهار شتة افراد نرخ تنزیل برآورد
میشود
مدلهای تنزیل هزینه و پیامد
وقتی نرخ تنزیل محاسبه شت ،مت تنزیل مارح میشود این مت ها عبارتانت از:


مالوبیت تنزیل شته Discounted Utility Model

 برقههههراری فههههر

مانههههایی (،gain loss-symmetry ،)Stationarity

Magnitude effect

 تنزیل با نرخ ثابت در طو زمان


مت های هذعوعی Hyperbolic Discounting Model

 نقض فر

مانایی،Gain loss Asymmetry ،

 تنزیل با نرخ کاهشی در طو زمان
مت مشهور او مالوبیت تنزیل شته است که با نرخهای ثابت هزینههها و پیامهتها را
تنزیل می کنت برای م ا اگر بخواهیم برای ده سا آینته بازگشهت سهرمایهگهذاری را
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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است من آن را سریعتر توضیح میدهم مفروضاتی وجود دارد که اگر نقض شونت مهت
مالوبیت تنزیل شته ننیتوانهت رفتهار افهراد را بههدرسهتی بررسهی کنهت یکهی از ایهن
مفروضات مانایی است ما فر

میکنیم اگر وقفه ای در زمان اتفاق بیفتت رفتهار افهراد

تغییر ننی کنت ،یانی اگر از افراد بخواهیم دو سا بات یکمیلیون تومان دریافت کننت یا
چهار سا بات سه میلیون تومان دریافت کننت ،اگر وقفه ای در کار ایجاد شود ترجیحات
افراد فرقی نخواهت کرد که اصامحاً مانایی نامیته می شود فر

بر این است که افراد

منفاتها و خسارات را با یک وزن تنزیل ننیکننت
ما تنام مااعااتی پینایشی که در کشورهای مختل دنیا صورت گرفته است را بررسهی
کردهایم که نرخ تنزیل را بر اساس ختمت محاسبه کردهانت مشاهته میکنیت کهه نهرخ
ترجیحات زمانی افراد در هلنت  17درصهت محاسهبهشهته اسهت در نهرو ایهن نهرخ 15
درصتی است
روش انجام مطالعه
اگر بخواهیم بهطور خمصه در مورد نحهوة انجهام مااعاهه ماهاعبی را ارائهه کنهیم کهه
مااعاهای پینایشی بر اساس جنایت شهر تهران است ما در این مااعاه با ننونههای از
متخصصان مصاحبه کردیم جنعآوری داده در این مصاحبه بههصهورت حضهوری بهود،
پرسشنامههایی طراحی شت و ازنظر روایی سنجیتیم

۹
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من توضیحی در مورد اینکه ننونهگیری چاور صورت گرفته است ارائه ننیکنم چهون
بسیار طوالنی است اشارة کوتاهی به پرسشنامه میکنم و پوازآن یافتههای مااعاه را
بررسی میکنیم ما در این مااعاه چهار نهرخ ترجیحهات زمهانی را بهرای افهراد بهرآورد
کرده ایم :مورد او نرخ ترجیحات زمانی برای هزینه های سممت اسهت کهه از دیهتگاه
انفرادی بررسیشته است ،یانی در سناریویی که به افراد دادهشته است منافع و مضرات
متوجه خود فرد میشت در حاعت دوم نظر افراد را در مورد برنامههای اجتناعی بررسهی
کردیم در راباه با پیامت هم هنین کار تکرار شت یک سری پرسشنامه در مورد سممت
انفرادی و اجتناعی به افراد داده شت
ما برای برآورد نرخ تنزیل انفرادی سممت بر اساس مااعااتی که موجود بودنت ،وضایت
 11221پرسشنامه  eq5dکه پرسشنامهای استانتارد است را انتخاب کردیم و این سناریو
را به افراد ارائه کردیم وقتی افراد پرسشنامه را میخوانتنت مقتاری بها مفههوم وضهایت
سممت آشنا میشتنت ،سرو آن را ارزشگذاری میکردنت و نهایتاً این به منزعة رضایت
آگاهانه برای مشارکت در مااعاه هم محسوب میشت
10
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فل

کارتهایی هم وجود داشت که به افراد ارائه کردیم و پرسیتیم اگهر دو سها باهت

طی بیست روز به وضایتی که طی سناریوی قبلی اشاره شهت دچهار شهویت ،در صهورت
وجود امکان به تاویق انتاختن آن بیناری را به تاویق میانتازیت؟
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انتخاب دو سا آینته بهجای حا حاضر به خاطر اثری به اسم اثر شتابزدگی است زیرا
منکن است در این عحظه ضروریاتی در زنتگی فرد وجود داشته باشت که نتوانت تصهنیم
درستی بگیرد این دو سا  start pointیا شروع حادثه و فاصلة بین دو سها و چههار
سا وقفه نامیته میشود آیا افراد حاضر میشتنت بهجای بیست روز بیناری در دو سا
بات سی روز بیناری در چهار سا بات را تحنل کننت؟ ساختار پرسشنامهای کهه مها بهه
افراد پیشنهاد دادیم برای اینکه این امکان را به ما ارائه کنت که مفروضهات را آزمهای
کنیم بتینصورت است 8 :سؤا وجود داشت که دو سؤا پایانی فقط برای کراس چک
کردن یا سنج

هنان سناریوی سؤا یک و دو با سناریویی شتیتتر بود برای ایهن 6

سؤا دو نقاة  start pointدو سا بات و سه نقاة سه سا بات در نظر داشتیم ،سرو
مانهایی را آزمهون کنهیم چههار ویهرای

وقفه ای در تایم ایجاد کردیم تا بتونیم فهر

پرسشنامه انجام شت تا بتوانیم اثر زمان را در ترجیحات افراد بسنجیم چههار ور ن ایهن
پرسشنامه نهایتاً به  620نفر از خانوارههای شههر تههران ارائهه شهت و بهر اسهاس ایهن
پرسشنامه ها نرخ تنزیل یا ترجیحات زمانی افراد سنجیته شت ایهن فقهط یهک حهوزه از
تنزیل را شامل میشت
ما برای ترجیحات اجتناعی سممت و ترجیحات انفرادی و اجتناعی هزینهها ههم ایهن
برآورد را انجام دادهایم
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با توجه به اینکه مالوبیت یک موضوع کاممً ذهنی است ،ننیتوان بهرای آن اضهارار
تاری کرد من با حتود بیست نفر از افرادی که در خارج از کشور این کار را انجام داده
بودم مکاتبه داشتم ،پاسخ عنتة این افراد این بود که ما در زمینة construct validity
پرسشنامة مرتبط با ترجیحات اتفاقنظهری نهتاریم؛ امها در content ،face validity

 validityو

ما آزمون هایی را انجام دادیم که ختمت شنا ارائه خواهیم کرد انتخهاب

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

بهود کهه

عنتة دوستان با آن آشنایی دارنت ما بر اساس حساسیتی که در انتخاب ننونهها داشتیم
توزیع سنی جنایت ننونه را نزدیک به توزیع سنی جنایت تهران انتخاب کردیم
طبق مشاورههایی که ما از مشاورهای آماری پرو ه گرفتیم جنایت تهران میتوانت م ا
خوبی برای جنایت شهری کشور باشت با حتود  228نفر از متخصصان مصاحبه شت در
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مورد ننونه های خانوارها هم با شرکت ایسرا که مرکز افکار سهنجی اسهت وارد قهرارداد
شتیم و پو از آموزش وارد مرحلة جنعآوری داده شتیم

نرخهای تنزیلی که بر اساس ننونههای شهر تهران برآورد کردهایم در حوزة پیامهتهای
انفرادی سممت برای جنایت خانوارها  5/81درصت بهود و بهرای جنایهت متخصصهان
 5/76درصت بوده است
بر اساس تئوری هم انتظار داریم متخصصان بهخصوص در مهورد مسهائل اجتنهاعی در
مقایسه با افراد عادی جاماهه نهرخههای تنزیهل پهایینتهری ارائهه دهنهت و چشهمانهتاز
بلنتمتتتری داشته باشنت و مزایای بلنتمتت را ببیننت در مناق تنزیل بیهان مهیشهود
افرادی که نرخهای پایینتری دارنت  far distanceرا خوب میبیننت؛ یانهی مهیتواننهت
منافع کوتاهمتت را فتای منافع بلنتمتت کننت؛ بنابراین نرخهای پهایینتهری را گهزارش
میکننت در یکی از مصاحبههایی که من با متخصصین داشتم نرخها منفی و نزدیک به
صفر بود علت هم این بود که متخصصین بیان میکردنت که اگر قهرار باشهت خسهارتی
14
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وارد شود ترجیح ما این است که در حا حاضر اتفاق بیافتت این نشان میدهت کهه گهر
افراد دیت بلنتمتتتری داشته باشنت نرخ تنزیل پایینتری دارنت
سؤا  :این متخصصین از چه رشتههایی بودهانت؟
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

کردیم با اساتیت دانشگاه در رشتههای مهتیریت و اقتصهاد سهممت و سیاسهتگهذاری
مصاحبه کردیم سرو با دانشجویان  PhDمصاحبه کردیم عنتة ایهن متخصصهان بها
پو زمینة سممت و سیاستگذاری بوده انت در حوزة باعینی با پزشهکانی کهه در مسهنت
سیاستگذاری بودهانت مصاحبه شته است نرخ تنزیلی که ما برای پیامتهای سممت در
حوزة اجتناعی برآورد کردهایم  25درصت برای خانوارها و  12/۳برای متخصصین است
این عتد برای متخصصین نص شته است و انتظار هم میرود که متخصصین در مورد
مسائل اجتناعی با اشرا کاملتری نظر دهنت اگر این نکته را در ذهن خود نگه داریهت
کنی جلوتر در بح نان خواهیم گفت که آیا استفاده از این نرخها برای تنزیل پیامتها و
هزینهها مناسب است؟
در مورد هزینه ها بایت ذکر کنم که این مصاحبهها درزمانی انجامشهته اسهت کهه آقهای
روحانی بهتازگی رئیوجنهور شته بودنت ،در این زمان تحریمهها در اوج خهود بودنهت و
قینت سکه روزبهروز افزای

میافت در متخصصینی که در مؤسسهات عهاعی پهژوه

بازرگانی بسیاری از مااعاات اقتصادی را برنامهریزی میکردنهت ههم شهرایای از عهتم
اطنینان مااعاه میشت افراد راضی میشتنت یکمیلیون حا حاضر را با مباعغ بهاالتری
(حتی تا  12میلیون) در سا های بات مااوضه کننت نرخی که برای خانوارها بهدستآمته
15
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است  56/2درصت و برای متخصصهان  55/۳اسهت یافتههههای مها در فهر

مانهایی

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

در مورد تغییر نرخ تنزیل در تأخیرهای زمانی تحقیقات نشان داد که زمان تأثیر کاهشی
بر روی نرخ تنزیل دارد و نهایتاً در مورد عتمتغییر پذیری در مقابل انتازهههای مختله
اختم مانیدار بود ،یانی هرچقتر شتت اثر بیشتر باشت افراد با نرخهای بیشتری آن را
تنزیل میکننت ما یک  regression multi-levelهم انجام دادیم بها توجهه ایهنکهه
مشاهتات ما میتوانست تأثیرپذیری داشته باشهت و حتهی در سهاح دوم از خصوصهیات
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افراد تأثیر برذیرد ،ما استفاده از تخنین مانهوعی را رهها کهرده و از مهت

regression

 multi-levelاستفاده کردیم
آزمون مفروضات اصلی مدل مطلوبیت تنزیل شده (مقایسه میانگین)

 بررسی ترجیحات افراد در مقابل نقاه شروع ،تأخیر زمانی و نوع سناریو
 تفاوت در ترجیحات برای منفات و خسارت ()Gain-loss Asymmetry
 تفاوت در ترجیحات برای انتازههای مختل اثر ()Magnitude effect
 تفاوت در ترجیحات برای زمانهای مختل ()Time effect
 آزمون تی و آناعیز واریانو یکطرفه
 آزمون رتبه عممتدار ویلکاکسون و فریتمن
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یافتهها
آزمون مفروضات اصلی مدل ترجیحات تنزیل شده (مقایسه میانگین)
مفروضات
اصلی مدل

فرض صفر

نوع آزمون

سطح معنی داری

میانگین ترجیحات
مانایی

زمانی افراد برای نقاه

آزمون تی

شروع  2و  ۳سا بات برای ننونههای غیرمستقل

ترجیحات زمانی افراد برای
P= 0.2۹

ترجیحات در
مقابل تأخیر
زمانی

مقایسه میانگین
ترجیحات زمانی افراد

عتم تغییرپذیری
ترجیحات در

ترجیحات زمانی افراد

مقابل ماهیت

برای پیامتهای

سناریو (منفات اجتناعی سممت (منافع
/خسارت)
عتم تغییرپذیری
در مقابل
انتازههای
مختل

ترجیحات زمانی افراد برای
آناعیز واریانو یکطرفه

P<0/001

برای  ۳تأخیر زمانی
مقایسه میانگین

ترجیحات برای
انتازههای  1و  10برابر

تأخیرهای زمانی مختل
اختم مانیدار دارد
ترجیحات زمانی افراد برای

آزمون رتبه عممتدار
ویلکاکسون

P<0/001

سناریوهای با ماهیت منفات
و خسارت اختم مانیدار
دارد

در مقابل خسارت)
مقایسه میانگین

نقاههای شروع مختل
اختم مانیدار نتارنت

برابرنت
عتم تغییرپذیری

نتیجهگیری

آزمون رتبه عممتدار
ویلکاکسون
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تأخیر زمانی در ترجیحات افراد تأثیر منفی دارد یانی نشان میدههت کهه هرچقهتر بهازة
زمانی طوالنیتر باشت افراد نرخهای پایینتری گزارش میکننت افراد متأهل نهرخههای
تنزیل باالتری را گزارش کردهانت چون در سنی هستنت که میتواننت کار و سرمایهگذاری
کننت ترجیح دادنت منهافع را زودتهر دریافهت کننهت و خسهارات را دیرتهر دریافهت کننهت
هنچنین افراد بیوه هم نرخهای تنزیل باالتری را گزارش کردهانت که شایت بیهانگر ایهن
باشت که این افراد نسبت به آینته امیتواری نتارنت افهرادی کهه سهابقة بینهاری مهزمن
داشتنت هم نرخ تنزیل پایینتری ارائه کردنت
تحلیل عوامل مؤثر بر ترجیحات زمانی افراد برای پیامدهای انفرادی سالمت باا
استفاده از رگرسیون چند سطحی

متغیرهای سطح اول
تأخیر زمانی Delay
نقاه شروع )Start Point (SP
سناریو )Scenario (Scen

ویرای

پرسشنامه ()Version

متغیرهای سطح دوم (فرد)
سن ،جنو ،وضایت تأهل ،تحصیمت ،طبقه اجتنهاعی ،نهرخ تنزیهل هزینهه ،وضهایت
سکونت ،بات خانوار و
اثرات متقابل متغیرهای ساح دوم
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بحث
بر اساس مشاهتاتی که انجام دادیم ،پرسشنامة استانتاردی که بتوانت در حهوزة سهممت
ترجیحات را برآورد کنت وجود نتارد اما در حوزة هزینه پرسشهنامة قهویای وجهود دارد
مورد باتی ابهام در زمینة روششناسی و قابلیت تانیم رویکهرد ترجیحهات اظهارشهته
است
در هنین رویکردی ما اتخاذ کردیم حتود  50-60مقاعه در کشورهای مختل وجود دارد
که در آخر آنها نرخ های تنزیلی که برآورد شته را بههعنهوان نهرخ تنزیلهی کهه بتهوان
مستقیناً در ارزشیابی از آن استفاده کرد اعمم نکردهانت در این بخ
چون ما در بخ

شکا وجود دارد

سممت بازاری ماننت دیگر بخ ها نتاریم نبایت گفته شود کهه حتنهاً

می بایست از نرخ تنزیلی که بانک مرکزی مارفی میکنت اسهتفاده کنهیم مهورد باهتی
توافق در مورد تنزیل پیامتهای برنامههای بی بازه است طبق فر

برداشتی ما از این

مااعاه افراد با نرخ ده درصت تنزیل میکننت آیا برنامة واکسیناسیونی که قرار اسهت 40
سا بات اجرایی شود را میتوان با نرخ باالیی تنزیل کهرد؟ در ایهن زمینهه کنتراورسهی
وجود دارد ،سؤا اینجاست که آیا برنامههایی که  40سا بات پاسخ دارد را تنزیل کنیم
یا خیر در این زمینه هم اختمفاتی وجود دارد باضهی موافهق تنزیهل نیسهتنت و برخهی
موافق تنزیل با نرخهای ناچیزتر هستنت اینکه افراد ماتقت باشنت بها نهرخههای مشهابه
هزینه یا باالتر از آن را برآورد کنیم بسیار نادر اسهت مهورد دیگهر وجهود شهکا بهین
یافتههای مااعاات تجربی و نرخهای تنزیل مورداستفاده در عنهل اسهت شهنا ههم در
ایاالتمتحته امریکا هم در انگلیو و کشورهای حوزة اسکانتیناوی که عنتتاً نرخههای
تورم یک تا دو درصت دارنت مشاهته میکنیت که نرخ تنزیلی که از ترجیحات خاعص افراد
20
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برآورد شته مشابه ایران است اما نرخهای تنزیلی که استفاده میشود هم چنان سهه تها
پنم درصت هست؛ بنابراین در اینجا بهازهم شهکا وجهود دارد کهه آیها ایهن مااعاهات
می تواننت در تنزیل کردن استفاده شونت یا خیر من مااعاهای نتیتم که نرخی که برآورد
شته را پیشنهاد کنت تا بهعنوان نرخ تنزیهل اسهتفاده شهود مها ننهیتهوانیم ترجیحهات
اظهارشته را در بخ

سممت کنار بگذاریم ،اما اینکه نرخهای بهدستآمته را مستقیناً

استفاده کنیم توصیه ننیشود
سؤاعی که مارح میشود این است که آیا این مااعاه طرح ماتبری دارد و یافتههای آن
ماتبر است؟ ما در مااعاه نرخ تنزیل را  ۳درصت بیان میکنیم امها شخصهی در مااعاهة
خود نرخ تنزیل را پنجاهدرصت برآورد کرده است من ایهن را بهه قاایهت مهیکهنم کهه
طراحی مااعاه خوب بوده است اما محتودیتهایی هم وجود داشته است مفروضاتی که
در مااعاات دیگر آزمون شته انت را آزمون کردیم و پاسخ را دریافت کردیم  17مهت را
آزمای

کردیم و درنهایت متعی را که بهتهر پاسهخگو بهود را برگزیهتیم مهورد باهتی

یافته های مااعاة ماست ما در این مااعاه هیچ یافتة عجیبی نتاریم در هنة کشورهای
دنیا ترجیحات زمانی هنین برآورد شته است برآورد ما برای پیامتهای انفرادی سممت
 5/7بوده است دامنة مااعاات پینایشیای در کل دنیا  ۳/6تا  7درصت بیانشته اسهت
چیزی که ارزیابیهای اقتصادی استفاده میشود  0تا  5درصت است مااعاهات ماروفهی
که ما در این پینای

استفاده کردیم در قسنت منبع آمته است در باضی مااعاات نرخ

تنزیل برآورد شتة آنها از  40تا  400درصت هم بیانشته است که ترجیحات افهراد بهه
علت عتم اطنینان یا تجربیات بت گذشته این نتیجه را حاصل کرده است عهتد بهرآورد
شته توسط ما  56درصت بوده است در مااعاة هریسون بیانشته است که اگر در محیط
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آزمایشگاهی نرخ تنزیل برآورد شود ،این نرخ بهشتت تحت تأثیر نرخ تورم جاماه و عتم
اطنینان است هنگامیکه این مااعاه را انجام میدادیم طبق گزارش بانک مرکزی ۳0
تا  40درصت تورم داشتیم افراد هرعحظه منتظر باال رفهتن نهرخ دالر و طهم بودنهت در
چنین فضای عتم اطنینانی این نرخ تنزیل دور از ذهن نیست در حا حاضر نرخ تهورم
در ایران  6درصت است ،یانی نسبت به زمانی که مااعاه را انجام دادیم چنت صت درصهت
کاه

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

شته میتوانت در ارزشیابی اقتصادی استفاده شهود؟ پاسهخ مها خیهر اسهت چهون ههیچ
مااعاهای بیان نکرده است که نرخ تنزیل این مااعاه را استفاده کنیت اینطور نیست که
بیان کنیم ترجیحات افراد جاماه  40درصت است پو شنا هم بها  40درصهت تنزیهل را
انجام دهیت در اینجا نظر سیاستگذار ،اوعویت های بهتاشتی و بودجهة بخه

سهممت

تایین میکنت که چه مقتار تنزیل انجام پذیرد اگر اوعویت ما برنامههای پیشگیری است
نبایت نرخ تنزیل را باال ببریم از طر دیگر تنام مااعاات اشاره کردنت که تنام نرخهای
تنزیلی که از  stated preferencesبه دست میآیت منحصربهفرد هستنت ،یانهی حتهی
من متخصص هم ننیتوانم چیزی را که سیاستگذار در ردههای باال میبینهت مشهاهته
کنم؛ بنابراین ترجیحات افراد منحصربهفرد است در سیاستگهذاری بایهت ترجیحهاتی را
استفاده کنیم که بهصورت عحظهای و آنهی نیسهتنت یهک دورة زمهانی را بایهت در نظهر
بگیریم در آن زمان نرخ تورم  ۳0درصت داشتیم و حاال به  6درصهت کهاه

پیهتاکرده

است اگر با این نرخ تورم تنزیل را انجام میدادیم در برنامههای ارزیابی اقتصادی اشتباه
پی

می آمت طبق مااعاات برآورد شتهای که منتشرشته است در انگلهیو  22درصهت

نرخ تنزیل برآورد شته است اما هنان نرخ  ۳تا  5درصت استفاده میشود
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در هلنت  17درصت نرخ تنزیل برآورد شته است اما بازهم از هنهان نهرخ تنزیهل نرمها
استفاده میشود در استراعیا برای هزینهها  5درصت توصیهشته است نکتهة جاعهب ایهن
است که خیلی از سازمانها توصیه میکننت که حتی با صفر درصت هم بایت تنزیل انجام
شود در انگلیو برای هزینه و پیامت  ۳/5درصت توصیهشته است در این جتو مشاهته
میکنیت که برای نیوزیلنت نوشتهشته است که  ۳/5درصت را استفاده کنیهت و تها صهفر و
پنم و  10درصت را تنزیل کنیت طبق تحقیقات من باالی ده درصت توصیه نتاشتیم ،حتی
در کشورهایی که نرخ تورم آنها باالی  10درصت است
چه استفادهای از یافتههای مطالعات مشابه میشود؟

سؤاعی که پی

می آیت این است که پو این مااعاه به چه درد میخورد وقتی نرخهای

برآورد شته نبایت بهصورت مستقیم استفاده شود انجام این مااعاات باعث مهیشهود تها
بتوانیم رفتار افراد را در یک بازة زمانی پی بینی کنیم و متوجه شویم که رفتار افراد بایت
کاهشی یا ثابت باشت بر اساس یافتههای این مااعاه تنزیل میتوانت کاهشی باشت چون
رفتار جاماة ما نشان میدهت که دورتر را با نرخهای پایینتری تنزیل میکننت گروههای
سنی باالتری که آزمون شت به علت اینکه آینتة دوری را برای خهود تصهور ننهیکنهت
میتوانت تنزیل با نرخهای باالتری ننای

دهت در مورد جنسیت و بیناریههای خهاص

هم میتوان با مااعاات به نرخ های تنزیل خاص آنها رسیت؛ بنابراین ما مهیتهوانیم بها
متعی رفتار افراد را پی بینی کنیم و آن را اساس کار برای تصنیمگیری نرخ تنزیلی که
قرار است ارائه کنیم قرار دهیم
سؤا این است که چه نرخ تنزیلی برای ارزشیابی اقتصادی متاخمت سهممت مناسهب
است ما بر اساس این مااعاه و دیگر مااعااتی که انجام دادیم نرخهای تنزیلی کهه در
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دیگر کشورها انجام میشود و دو یافته که در بخ

بازرگهانی در مااعاهة آقهای دکتهر

عبتعی انجامشته است نرخ  7/2پیشنهادشته است فراموش نکنهیم بخه

سهممت در

حا رقابت با سایر بخ هاست بنابراین بت نیست که برای نرخ تنزیل از یافتههای آنها
هم استفاده کنیم
در کانادا و انگلستان نرخ تنزیل توسط خزانهداری آنها اعمم میشود
بر اساس جنعبنتیای که از این مااعاات میتوان ارائه کرد بایت گفت در شرایط فالهی
استفاده از نرخ های سه تا پنم درصت و در شرایط حساس تا  10درصهت بهرای مااعاهات
ارزشیابی اقتصادی گزینة مناسبی است
نکتة بات این است که بر اساس یافتههای این مااعاه تنزیل هزینههای سممت پایینتر
از هزینههای سممت بوده است و افراد مسائل مربوط بهسممت را با نرخهای پایینتری
تنزیل می کننت نکتة اساسی تنزیل مضاع است وقتی کیفیهت زنهتگی را بهر اسهاس
مت های رویکرد  standard gambleبرآورد میکنیم فینفسه ترجیحات افهراد عحها
می شود نکتة بات این است که م ل کشور انگلسهتان مهیتهوانیم تنزیهل را بهر اسهاس
نرخ های ثابتی در زمان انجام نتهیم هنچنین در فرانسه هم نرخ تنزیل پایینتری برای
زمان طوالنیتری استفاده مهیشهود اگهر بخهواهیم برنامههههای پیشهگیری و در کهل
برنامههای دیرباز ده را در اوعویت قرار دهیم نرخ تنزیل پایینتری را استفاده مهیکنهیم
اینها صرفاً پیشنهادهایی بود که به ذهن گروه پژوهشهی رسهیت و سیاسهتگهذار حتنهاً
نکات دیگری را هم عحا میکنت مااعاهای در سا  2014انجامشته که بیان میکنهت
ما زمان زیادی نتاریم که هنیشه نرخ تنزیل برآورد کنیم ،میتهوانیم بهر اسهاس هنهین
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مستنتاتی که داریم و هنچنین ممحظات سیاسی نهرخ تنزیهل را بهرآورد کنهیم وقتهی
بودجة ما دوعتی هست بایت حتناً ممحظات سیاسی در نظر گرفته شود
محدودیتهای مطالعه
محتودیتهایی که در مااعاه وجود داشت این بود کهه :مها تجربهة مااعاهة گروههی را
نتاشتیم آزمونوخاا زیاد انجام شت ،مکاتبات ما با نویسنتههای خهارجی زیهاد بهود و
مصاحبههای ما بهخصوص با متخصصان  ۳0تا  45دقیقه طو میکشیت ،اگهر توانهایی
تشکر و هتیه دادن به این افراد را داشتیم مصاحبهها بهتر صورت میگرفت ما روی هر
چهار بخ

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

بهتری به دست می آمت و در آخر شرایط نا به سامان اقتصادی و عتم اطنینان خانوارهها
باعث شت که نرخهای تنزیل باالتری ارائه شود هت این مااعاات این نیست که صرفاً
یک نرخ به دست بیایت
در مورد رفتارهای پرخار مااعاات زیادی انجامشته است که بسیار ههم سهودمنت بهوده
است در این زمینه و بهخصوص در حوزة اقتصاد رفتاری میتوان کارهای مختلفی انجام
داد و زمینه برای مااعاات کیفی بیشتری وجود دارد دو رویکرد در محاسبة نرخ تنزیهل
وجود دارد که بر اساس داده های کمن اقتصادی صورت می گیرد و در حها حاضهر در
حههوزة سههممت انجههامنشههته اسههت و بیشههتر در مههورد رفتارهههای مربههوط بههه رفتههار و
سرمایهگذاری افراد در بازار صحبت شته است مااعااتی که در حوزة سممت انجامشته
است هنگی از جنو  stated preferencesهستنت در مورد رویکرد او سه مااعاه در
ایران وجود دارد ،مااعاة چهارم صورت گرفته اما شایت منتشرنشته است
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بحث گروهی
 نرخ تنزیل موضوعی پایه ای است که هر کشوری بایت آن را بر اساس شهرایط خهود
تایین کنت مااعااتی که در کشورهای دیگر انجام میشهود عزومهاً قابهلاسهتفاده در
ا یران نیستنت این دو رویکردی که بیان شت ،رویکرد ارزیابی ترجیحات زمانی هستنت
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
اقتصادی و ریاضی آن از یک بخ

ترجیحات زمانی کار کردیت و بخه

آماری ساده گذر میکنت نرخ تنزیل عهموه بهر

اینکه می توانت بحث ترجیحات زمانی و بحث اقتصادی را در خود بگنجانت در بحث
اقتصههادی نههرخ تههورم ماههرح اسههت در بحههث ارزشهههای اجتنههاعی قسههنتهههای
ایتئوعو یک مشخصی وجود دارد؛ بنابراین این دو قسنت را بایت بهصهورت شهفا و
مشخصی نگاه کرد در بحهث اقتصهادی ماهیهت هزینههههای سهممت بها ماهیهت
هزینه های عنومی تفاوت دارد برای م ا وقتی نرخ تورم کاالهای عنومی را نگهاه
کنیم از  20سا پی

تابهحا کموزیاد داشته است؛ اما در نرخ تورم سممت بررسی

تفاوت دارد برای م ا منکن است قینت آسررین از  10سا پی

تابهحا کهاه

هم داشته باشت اما هزینههای سممت افزای یافته است بهه ایهن دعیهل اسهت کهه
می گوییم که تنزیل چه در هزینه و چه در پیامت متفاوت با تنزیل در بخ

عنهومی

است منکن است ما چیزی را دوست داشته باشیم اما اگر نتانیم چرا و چگونهه بایهت
انجام شود منکن است نتیجة عکو داشته باشت این اتفاق در کشورهای کنونیستی
زیاد افتاده است این بحثها را بایت عنیقتهر وجهتیتهر نگهاه کهرد در کشهورهای
مختل نرخ تنزیل متفاوتی در سا های مختل وجود داشته است اگر نهرخ تنزیهل
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یک کشور را از  100سا پی

تابهحا نگاه کنیم متوجه تفاوت آن میشویم ،نه به

این دعیل که ترجیحات فردی آنها عزوماً عو شته است به دعیل ایهنکهه شهرایط
اقتصادی آنها تغییر کرده است بر اساس میزان پایتاری اقتصادی کشورها بایت نرخ
تنزیل تایین شود اگر پایتاری پایین هست حتی ساالنه هم بایت نرخ تنزیهل بهرآورد
شود بحثهای اقتصادی اصمً این نیست که ما بخواهیم ایهن مقهتار را بهه دالیهل
سیاسی و اقتصادی محاسبه کنیم بخشی از این قسنت به دالیهل اقتصهادی اسهت
اگر تفاوت ترجیحات و تنزیل را در کشورهایی که این نرخ را نگاه کنیت مانوالً نهرخ
تنزیل پایینتر از دیگر نرخها اعممشته است سازمان بینه کاری به ایهنکهه وزارت
چقتر بودجه ارائه میکنت نتارد اما ننیتوانت نرخ تنزیل دیگری را ارائه کنهت و اصهمً
نبایت چنین اتفاقی بیفتت چون قابلبرنامهریزی نخواهت بود من فکر میکنم این کهار
زحنت زیادی داشته است ،اعتاد قابلاستفاده نیستنت ،مااعاات بایت اساسی و پایههای
باشنت تا کنککننتة سیاستگذار باشنت اصو اساسی را نبایت سیاستگذار بیان کنت
با تحقیق بایت عوامل تایینکننتة تنزیل به دست بیاینت و اثرگذاری هرکتام از آنهها
در تایین تنزیل بیان شود
 ما قبمً نرخ تنزیل را بتینصورت مشخص میکردیم که بیان میکردیم نرخ تنزیهل
سه درصت است ،میپرسیتنت چرا  ۳درصت؟ میگفتیم خب  6درصت و آنها هم قبو
می کردنت باالخره به این نتیجه رسیتیم که برای تنزیل بایت یک متهتوعو ی داشهته
باشیم و بیان کنیم که این فاکتورها را استفاده کردهایم
 در ارتباط با متهت محاسهبة تنزیهل دو رویکهرد وجهود دارد یکهی از آنهها stated

 preferencesو دیگری  reveal preferencesاست تنزیل را میتوان نهرخ بههرة
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سرمایه گذاری بخ

خصوصی در نظر بگیریم اما به آن ایراداتی وارد شت و باهتاً بهه

نام نرخ بهرهای که دوعت میتوانت از بانکها وام بگیرد تاری شت در ماادعة رمهزی
و رویکهرد  reveal preferencesرفتارههای مصهر و سهرمایهگهذاری افهراد را از
دادههای کمن اقتصادی محاسبه میکنت درواقع اگر ما به دنبها ایهن هسهتیم کهه
مؤعفههای تنزیل را بشناسیم از طریق این دو مت کاممً قابهلمحاسهبه اسهت ایهن
تنزیل برای بخ هایی بهغیراز بخ

سممت استفاده مهیشهود در انگلسهتان ههم

برای پرو ههای اجتناعی خود از این روش استفاده کردنت اما محاسبة روش دیگر آن
کار من نبوده است در بخ

سهممت بهه دعیهل  market imperfectionی کهه

وجود دارد ننیتوان برای تنزیل کیفیت زنتگی هنان نرخ خاص را استفاده کرد ما از
رویکرد  stated preferencesاستفاده کردیم امها بیهان شهت کهه ننهیتهوان از آن
مستقیناً استفاده کرد چون ما فقط افراد یک مقاع از افراد را داریم اگر انتظار داریم
فقط با یک مااعاه به نرخ تنزیل حقیقی برسیم بیهوده اسهت متهتوعو ی مها بسهیار
شفا است ما در مرور آخر نهایتهاً بهه یهک  policy implicationمهیرسهیم در
شرایط فالی که بانک مرکزی نرخ تنزیلی ارائه نکرده است مناسبترین گزینه هنین
است ما هر متتی را استفاده کردیم نهایتاً به نرخ تنزیهل سهه تها پهنم درصهت و در
شرایط حساس تا  10درصت رسیتیم آیا میتوانیم منتظر مااعاهة دیگهری باشهیم و
تنزیل نکنیم؟ من بر اساس تحقیق و مااعاه این پیشنهاد را میدهم نکتة باتی این
است که آقای دکتر داوری فرمودنت ،نرخ تنزیل ملهی اسهت مهن در ایهن زمینهههها
صاحبنظر نیستم و صحبتهای من هم بر اسهاس مااعاهات اسهت در خزانههداری
انگلستان نرخ تنزیل  ۳/5گزارششته است من بر اساس مقاالتی که نظریه تنزیل را
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بیان میکردنت برای شنا میگویم ،تأکیت شته است که دورننهای مااعاهه و ارزیهابی
میتوانت تأثیرگذار باشت هنچنین اشارهشته است که نهرخ تنزیهل نیهاز بهه گفتنهان
سیاسی دارد و اگر قرار است نرخ تنزیلی از طر  nicارائه شود ممحظات سیاسهتی
هم عحا شته است و کاممً تصنینی است که سیاستگذار هم بایهت در آن دخاعهت
داشته باشت نرخ تنزیل کاممً متفاوت با تورم است نرخ تورم ذاتهی اسهت؛ امها نهرخ
تنزیل از ترجیحات افراد و  social preferencesبرمیآیت و سیاستگذار ایهنهها را
عحا میکنت در قسنت دیگر کار هزینهها را هم بررسی کهردیم امها واقایهت ایهن
است که در این زمینه هم میتوان بحث های زیادی انجام داد و هم میتهوان ههیچ
بح ی انجام نتاد اگر بحث ما متتوعو ی باشت بایت بیان کنیم کهه بهرای م ها ایهن
 reveal preferencesاست و من در مورد کش

مالوبیت آن مشهکل دارم یها در

مههورد ترجیحههات خههاعص و  stated preferencesمشههکل دارم چههون مهها دقیق هاً
ننی دانیم در کتام خط بحث کنیم هم میتوان بحثههای زیهادی انجهام داد و ههم
بح ی انجام نتاد در شرایط فالی دو مااعاه وجود دارد کهه توسهط افهراد واقه بهه
ریسک و مسائل اقتصادی هستنت انجامشته است اشکاعی وجود نتارد کهه مااعاهات
زیادی انجام شود اما موضوع این است که ما بایت صبر کنیم تا مااعاهات بهه انجهام
برست؟ در مااعاات کشور انگلیو اشارهشته است :ما زمان زیادی نتاریم تا مااعاهای
انجام شود و به ما بگویت که چه نرخ تنزیلی استفاده کنیم شنا بیهان مهیکنیهت کهه
ننیتوان از یک ملیت به ملیت دیگری دادهها را انتقا داد ،امها ایهن بحهث multi

 nationalاست من مناق شنارا قبو دارم که یافتههای مااعاة ما ننیگویهت کهه
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نرخ تنزیل سه درصت یا پنم درصت باشت هیچ مااعاهای ننیتوانت بگویت این یافتهها
را میتوان مستقیناً استفاده کرد
 به نظر من کامنتهای مارحشته دارای سؤا های مهنی است بحهث نهرخ تنزیهل
بسیار مفصل است و هیچوقت در این حیاه نتیجهگیری قاای حاصل نشهته اسهت
این مااعاه باوجود محتودیتهای

بسیار خوب انجامشته است آیا یافتهههای ایهن

مااعاه قابلاستفاده هست؟ به نظر من قابهلاسهتفاده هسهت آیها بهه مااعاههههای
جتیتتری هم نیاز هست؟ بله چون این بحث بسیار مهم است آیا بایت صبر کنیم تها
مااعاة جتیتی انجام شود؟ به نظر من خیر چون به انتازة کافی شواهت وجود دارد و
با گفتنان سیاسی سیاست گذارها می تواننت به یک نتیجة واحت برسهنت تنزیهل یهک
مشکل جتی دارد تنزیل متوسط تنزیل افراد جاماه است درحاعیکهه مها در جاماهه
ریسک داریم ده درصت امکان این وجود دارد که سا آینته افراد این جنع فشارخون
یا دیابت بگیرنت این عتم قاایت ماست برای گرفتن فشهارخون در جاماهه هنهین
عتد وجود دارد اما به آن ریسک میگوینت در یک شهر یکمیلیوننفری که نصفان
خانم هستنت و درجة  breast cancerدر آن  ۳0در  1000است 150 ،نفهر سهرطان
میگیرنت برای تکتک افراد این جاماه ایهن امکهان وجهود دارد کهه در فهرد عهتم
قاایت و در جاماه ریسک نامیته میشود اساساً در جاماه عتم قاایت وجود نهتارد
چون غیرقابلانتازهگیری است یکی از علتهایی که نرخ سه درصت در نظهر گرفتهه
می شود این است که منکن است عتم قاایت در افراد  20درصت هم باشت اما برای
افراد جاماه به این مقتار نخواهت رسیت برای جاماه مهم نیست که ما امهروز یها 20
سا دیگر طو عنر یک شخص را اضافه کنیم ،چون فردی که در  20سا آینهته
۳0
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پنم سا به طو عنر آن اضافهشته است برای جاماهه پهنم سها productivity

دارد اساساً در این روش بایهت نهرخ تاهتیل شهود هرچقهتر عهتم قاایهت ،تهورم و
سناریوهای ما تفاوت داشته باشنت نرخ هم متفاوت است محتودیت دیگری که ایهن
مااعاه دارد اثر شتابزدگی است اگر سؤا شود که اآلن به شهنا یهکمیلیهون داده
شود یا سا بات دو میلیون احتناالً اک راً اآلن را انتخاب میکننت ،اما اگر گفته شهود
 11سا بات به شنا یکمیلیون و  12سا بات دو میلیون داده خواههت شهت احتنهاالً
هنگی  12سا بات را انتخاب میکننت این اثر شتابزدگی در مااعاهه اثهر گذاشهته
است در کشورهایی م ل اپن نرخ تورم صفر است درنتیجه این نرخها سهه تها پهنم
درصت محاسبه میشود در کشور ما دو میلیون سا بات ارزش خود را از دست خواهت
داد درحاعیکه اگر آن را به دالر بررسیم پاسخها متفاوت خواهت بود
 در بخ

تنزیل طبق پی فر

تورم صفر است

 نکتهای که آقای دکتر فرمودنت این است که سیاستگذار بایت بهه سهنت پیشهگیری
برود
 مقاعهای وجود دارد که در آن بیانشته است هرچقتر تنزیل اضافه شود ضهت عهتاعت
است توجیه آنها هم این است که برنامههای سممت عنومی برنامههایی است که
دیر جواب می دهت و برای مردم محروم است پو اگر شنا پیامهتها را تنزیهل کنیهت
ضت عتاعت است
 اگر تنزیل نباشت پو بایت به سنت پیشگیری برویم
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 توجیهی که در این مقاعه وجود دارد این است که تنزیل پیامت تقریباً بایت نص تنزیل
هزینه باشت؛ یانی اگر هزینه ها را ش

درصت تنزیل میکنیت پیامتها را با سه درصت

تنزیل کنیت
 مقاالتی که در این حوزه منتشر میشود در راباه با این هست که ما بایت از نگهاه
در نرخ تنزیل دور شویم چون بحث ترجیح زمانی افراد ننیتوانت این رویکرد را ارائه
کنت که در مورد منافع بین نسلی نظر دهنت بهتر بود آقای دکتر اسم پایان نامة خود
را ترجیح زمانی بگذارنت چون این تناقض در نظرات را ایجاد کرده است که چرا بایت
ترجیح زمانی افراد را با نرخ تنزیل برابر بگیریم
 موضوع از این قسنت نشاءت میگیرد ،زمانی که قرار است در بخ

سممت کیفیت

را تایین کنیم کاممً با ترجیحات زمانی افهراد مهرتبط مهیشهود در ادبیهات بخه
سممت ترجیحات زمانی بهعنوان یکی از فاکتورهای تنزیل عنوانشته است بحهث
بر این است که آیا برای تنزیل کیفیت زنتگی میتوانیم از ترجیحات زمانی اسهتفاده
کنیم یا خیر در مورد اینکه میفرماییت مقاالت جتیتتر ذکر کهردهانهت از ترجیحهات
انفرادی نتیجه نگیریت بایت ذکر کنم که این موضوع چیز جتیتی نیست و تفاوت بین
 normative economicsو  positive economicsاست
 من میخواهم بگویم که اجتناع نرخ تنزیل فردی را ننیتوانیم با نهرخ تنزیهل کلهی
برابر بگیریم
 پاسخ :بله دقیقاً هنینطور است
 آیا شنا مااعااتی در مورد نرخ تنزیل در کشورهای درحا توساه پیتا نکردهایت؟
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 پاسخ :دو مااعاه در کشورهای درحا توساه انجامشته اسهت اوعهی در تانزانیها و بها
رویکرد  stated preferencesانجامشته است که نهرخ آن پهنم و خهوردهای بهرای
ترجیحات انفرادی محاسبهشته است در این دو مااعاه سؤا شته بود که اگهر فهرد
دیگری م ل شنا بود و به این بیناری مبتم میشت نظر شنا برای او چه بود؟ یانهی
سؤا ترجیحات اجتناعی را به این شکل پرسیته بودنت؛ اما متوجهه شهتیم کهه ایهن
برای افراد ایجاد احساس ننیکنت در ایهن دو مااعاهه کهه بهه نهرخههای فهردی و
اجتناعی نزدیکی رسیته بودنت ،مسائل و برنامههای اجتناعی را تنزیل نکرده بودنت و
نظر افراد را برای شخص دیگری پرسهیته بودنهت در مااعاهات مها کهه بهر اسهاس
مااعاات آقای وست در انگلستان انجامشته است برنامههای اجتناعی تنزیل شت نهه
نظر فرد در مورد مسائل دیگهر بهه اعتقهاد مهن stated preferences approach

ننیتوانت ما را به سنت نرخ تنزیل پی

ببرد آقای دکتر دبیهری کهه  PhDاقتصهاد

سممت دارنت بر اساس reveal preferencesمااعاهای انجام دادنت به اعتقاد مهن
بایت پنلی از این افراد تهیه شود من عمقهمنتم که بفهنم مشهکمتی کهه در حها
حاضر مارح شت قرار است چگونه پاسخ داده شود نه اینکه مااعاات چنتباره تکهرار
شود ما بایت بررسی کنیم که در قسنت  reveal preferencesمیتوانیم پوانتاز و
مصر در بخ

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

هیچوقت بیان ننیشود که پارسا نرخ تنزیل  20درصت بوده است آیا در حا حاضر
هم  20درصت هست بلکه گفته میشود کهه آیها هنچنهان مهورد aرا بهه  bتهرجیح
می دهی یا خیر من فکر میکنم اگر قرار است مااعاات جتیهتی انجهام شهود بایهت
حر جتیت و رویکرد جتیتی داشته باشت اگر تکرار این مااعاات صهورت بگیهرد و
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نهایتاً ما بهه نهرخ تنزیهل درسهت نرسهیم بیههوده اسهت در حها حاضهر مااعاهات
اپیتمیوعو یک زیادی انجام میشود کهه در آن کیفیهت زنهتگی محاسهبه مهیشهود،
مت سازی انجام میشود بایت بررسی شود که این مااعاات هنچنهان بایهت بها نهرخ
تنزیل صفر انجام شود یا تغییر کنت
 مااعاات آقای دکتر عبتعی در بخ

سممت انجامپذیر نیست؟

 پاسخ :در حا حاضر خزانهداری انگلیو هم بر اساس ماادعة رمزی و هنان مؤعفهها
نرخ تنزیل ارائه میکنت
 خزانهداری مربوط به بخ

عنومی است nic ،مربوط به بخ

سممت است

 پاسخ :در آعنان هم ماادعة رمزی استفادهشته است وقتی در مهورد هزینهه صهحبت
میکنیت بیان میشود که اگر برای هر نهوع متاخلههای در خهارج از بخه

سهممت

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

سممت را وارد فرمو کنیم شایت به نتیجه برسیم

اطالعات تماس با موسسه ملی تحقیقات سالمت
آدرس :تهران ،بلوار کشاورز ،خیابان وصا شیرازی ،خیابان بزرگنهر شرقی ،پمک 70
تلفن021-62۹21 :
پست الکترونیکnihr@tums.ac.ir :
«با تشکر از موسسه هومان همراهان دانش برای مستندسازی و تهیه کتاب نشست گفتمان سیاستی»

تلفن021-44۹64688 :

۳4

