ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻃﯽ
ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۹۲-۱۳۸۰




ﻣﺮﻳﻢ ﺧﻮشاﺧﻼق
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺳـﺎده ﯾـﮏ ﺳـﺮی ﺟـﺪولﻫﺎی اﺳـﺘﺎﻧﺪارد

ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﻮع ﮐﺎرﮐﺮد )(FA*F

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ،از ﺟﻨﺒـﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ و

اﯾــﻦ ﺟــﺪول ﻧــﺸﺎندﻫﻨﺪهی ﺟﺮﯾــﺎن وﺟــﻮه از ﻋــﺎﻣﻠﯿﻦ ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﻣــﺎﻟﯽ ﺑــﻪ

ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﯿﻦ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ .ﻫـﺪف اﺻـﻠﯽ ﺑـﺮای ﺗﻬﯿـﻪی ﺣـﺴﺎبﻫﺎی

ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐـﻞ وﺟﻮﻫـﯽ ﮐـﻪ

ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اداره و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ.

در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮏ ﻋﺎﻣـﻞ ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ )ﻣﺎﻧﻨـﺪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ( ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ

ﻣﺨﺎرج ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ،ﺗﻤﺎم ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻫـﺪف اﺻـﻠﯽ

ﻼ
اﺳﺖ ،ﺻﺮف اراﺋﻪی ﭼﻪ ﻧﻮع ﮐﺎرﮐﺮدی در ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺪه اﺳـﺖ .ﻣﺜـ ً

آنﻫﺎ ﺣﻔﻆ ،ارﺗﻘﺎ و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻓﺮاد در ﻃﻮل

ﭼﻘﺪر ﺻـﺮف ﺧـﺪﻣﺎت درﻣـﺎﻧﯽ ﯾـﺎ ﺗﻮانﺑﺨـﺸﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﭼﻘـﺪر ﺻـﺮف

ﯾﮏ دورهی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،آﻣﻮزش و ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ

ﺟﺪولﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ از ﯾﮏ ﺻﻮرت ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﻗﺒﯿﻞ.

آنﭼــﻪ در ﺟــﺪول  ۱ﻧــﺸﺎن داده ﺷــﺪه اﺳــﺖ ،ﭘــﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨــﺪ .آنﻫــﺎ ﯾــﮏ
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ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ را از ﯾـﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻣـﺼﺎرف
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪی ﮐﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪولﻫﺎ ،ﺑﺮاوردی از ﻫﺰﯾﻨـﻪی ﮐـﻞ
ﺳﻼﻣﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺟﺪولﻫﺎی ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ  j ،x ،iﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ،
ﻧﻤﺎد  jﻧﺸﺎﻧﮕﺮ »ﻣﻨﺒﻊ« ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در ﻫﺮ ﺟـﺪول و ﻧﻤـﺎد  iﻧـﺸﺎﻧﮕﺮ
»ﻣﺼﺮف« ﯾﺎ »ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه« آن ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺟـﺪول ﻋﺎﻣﻠﯿـﻦ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در ﻓﺮاﻫﻢﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣــﺎﻟﯽ )ﺑــﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒــﻊ وﺟــﻮه در آن ﺟــﺪول( ﺑــﻪ ﻓﺮاﻫﻢﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن )ﺑــﻪﻋﻨﻮان
درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﻣﺼﺎرف وﺟﻮه در آن ﺟﺪول( اﺳﺖ.

ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﻮع ﻓﺮاﻫﻢﮐﻨﻨﺪه )(FA*P
اﯾــﻦ ﺟــﺪول ﻧــﺸﺎندﻫﻨﺪهی ﺟﺮﯾــﺎن وﺟــﻮه از ﻋــﺎﻣﻠﯿﻦ ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﻣــﺎﻟﯽ ﺑــﻪ
ﻓﺮاﻫﻢﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻧـﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻞ
وﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﺮ ﯾـﮏ از ﻋـﺎﻣﻠﯿﻦ ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ
ﻼ
ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﺑــﻪ ﻓﺮاﻫﻢﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺳــﻼﻣﺖ اﺧﺘــﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ ﻣﺜ ـ ً
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭼﻘﺪر از وﺟﻮه در اﺧﺘﯿـﺎر
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ،درﻣﺎﻧﮕﺎهﻫﺎ ،رادﯾﻮﻟﻮژیﻫـﺎ و ﺳـﺎﯾﺮ ﻓﺮاﻫﻢﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺮ ﮐﺰ آﻣﺎر اﯾـﺮان و ﭘﮋوﻫـﺸﮑﺪهی آﻣـﺎر اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺗﻬﯿـﻪی ﭼﻬـﺎر

ﺟﺪول  –۳ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻓﺮاﻫﻢﮐﻨﻨﺪه و

ﺟــﺪول از ﻣﺠﻤــﻮع  ۹ﺟــﺪول ﺣــﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠــﯽ ﺳــﻼﻣﺖ ﻧﻤــﻮده اﺳــﺖ

ﻧﻮع ﮐﺎرﮐﺮد )(P*F

ﻣﺨﺘﺼﺮی در ﺧﺼﻮص ﺟﺪولﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧـﻪی ﻣـﺬﮐﻮر ﺑـﻪ ﺷـﺮح زﯾـﺮ اراﺋـﻪ
ﻣﯽﺷﻮد:

اﯾﻦ ﺟﺪول ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی ﺟﺮﯾﺎن وﺟﻮه از ﻓﺮاﻫﻢﮐﻨﻨﺪهی ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ

ﺟﺪول -۱ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺟﺪول ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﺼﺎرف
ﺟﻤﻊ ﻫﺮ ﺳﺘﻮن

ﺟﻤﻊ ﻫﺮ ﺳﻄﺮ

ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی ﻣﯿﺰان ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﻫﺮ ﺟﺮﯾﺎن از ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف
ﺑﺮاورد ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ

ﻣﺮﻳﻢ ﺧﻮشاﺧﻼق ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻈﺮي رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه ﺣﺴﺎبﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻲ و ﻧﻬﺎدي دﻓﺘﺮ ﺣﺴﺎبﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان اﺳﺖ.

۲۴
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ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ.

۵٫۴۹

۳۸۷۵۱

۵٫۲۷
۵٫۲۳
۵٫۵۷
۵٫۷۶

۱۰۹۳۳۸

۵٫۵۸

۱۲۹۲۸۳

۵٫۵۱
۵٫۸۳
۷٫۰۹
۷٫۰۲

۳۳۷۰۸۸

۶٫۹۳

۴۲۰۵۱۰

۴۵۲۷۹۳

۶٫۵۴

۴۷۸۸۰۲

۵۱۰۸۷۲

،۵ ۶ ٫۰ ۳ ،۵ ۸ ٫۱ ۸ ،۵ ۴ ٫۷ ۹ ،۵ ۳ ٫۵ ۶ ،۵ ۱ ٫۶ ۹

 ۵ ۴ ٫۷ ۵و  ۴ ۶ ٫۹ ۸درﺻﺪ اﺳﺖ.

۶٫۱۹

ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ ،۷۹

۶۲۱۶۲۳

ﺳﺮاﻧﻪی  THEﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ ﺟـﺎری دﻻر ﻃـﯽ

۶۵۶۵۳۸

 ﻣﺮﺣﻠﻪی اول ﭼﻬﺎر ﺟﺪول اﺻـﻠﯽ ﺣـﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠـﯽ ﺳـﻼﻣﺖ

،۵ ۰ ٫۳ ۰ ،۵ ۴ ٫۸ ۹ ،۵ ۵ ٫۲ ۷ ،۴ ۹ ٫۷ ۵ ،۵ ۳ ٫۴ ۹
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۱۳۹۲

ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪی ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﻃـــﯽ ﺳـــﺎلﻫﺎی ﻣـــﺬﮐﻮر ﺑـــﻪ ﺗﺮﺗﯿـــﺐ ،۵ ۶ ٫۹ ۷

۱۳۹۱

اﯾﺮان و ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر از ﺳﺎل  ۱۳۸۰در ﭼﻬـﺎر ﻣﺮﺣﻠـﻪ اﻗـﺪام

ﭘﺮداﺧﺖ از ﺟﯿـﺐ ﺧـﺎﻧﻮار ﺑـﻪ  THEاﺳـﺖ ﮐـﻪ

۱۳۹۰

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر

۳۵۹۲۸۶

،۵٫۵ ۸ ،۵٫۷ ۶ ،۵٫۵ ۷ ،۵٫۲ ۳ ،۵٫۲ ۷
و  ۶٫۱ ۹درﺻﺪ اﺳﺖ ،ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﺳـﻬﻢ

ﭘﯿﺶﮔﺎﻣﺎن ﺗﻬﯿﻪی ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠـﯽ ﺳـﻼﻣﺖ اﺳـﺖ و ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﺎر

۱۶۹۳۰۶

ﺳـــــﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۲-۱۳۸۰ﻣﻌـــــﺎدل ،۵٫۴ ۹

 ﺳـــــﺎﺑﻘﻪی ﮐـــــﺎر در ﻣﺮﮐـــــﺰ آﻣـــــﺎر اﯾـــــﺮان و

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧـــﻪ ﮐـــﻪ ﺷـــﺎﻣﻞ  ۲۱ﮐـــﺸﻮر ﻣﯽﺷـــﻮد( ﮐـــﺸﻮر اﯾـــﺮان از

۲۱۳۰۳۰

ﻧﺎﺧـــﺎﻟﺺ داﺧﻠـــﯽ ) (GDPﺑـــﻪ ﺗﺮﺗﯿـــﺐ ﻃـــﯽ

۲۶۷۱۸۲

ﻧﺘـــﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳـــﺖ آﻣـــﺪه ﺳـــﻬﻢ  THEاز ﺗﻮﻟﯿـــﺪ

۶٫۵ ۴ ،۶٫۹ ۳ ،۷٫۰ ۲ ،۷٫۰ ۹ ،۵٫۸ ۳ ،۵٫۵ ۱

در ﺑﯿﻦ ﮐـﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘـﻪ ) MENAﮐـﺸﻮرﻫﺎی ﺷـﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘـﺎ و

۱۱۶۶۴۵

در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳـﺎس

۱۳۸۹

اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺪﻫﺎی ﯾﮏ ،دو ﯾﺎ ﺳﻪ رﻗﻤﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

۱۷۹۳۳۲

ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ،زﯾﺮﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐـﻪ

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷـﻮد

۱۳۸۸

ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ وﺿـﻌﯿﺖ

)THE (Total Health Expenditare

۲۸۶۳۲۸

) ،(Provider-HPﻃﺒﻘـــﺎﺗﯽ را ﺑﻪﺻـــﻮرت اﺳـــﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻌﺮﻓـــﯽ

اﺳــــــﺘﻔﺎده از ﮐــــــﻞ ﻫﺰﯾﻨــــــﻪی ﺳــــــﻼﻣﺖ

۲۲۴۳۵۹

) (Functions-HCو ﻓﺮاﻫﻢﮐﻨﻨــــــﺪﮔﺎن ﺧــــــﺪﻣﺎت ﺳــــــﻼﻣﺖ

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ در ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑـﺎ

۱۳۸۷

ﺗــــــــــﺄﻣﯿﻦ ﻣــــــــــﺎﻟﯽ ) ،(Financing Agentﮐﺎرﮐﺮدﻫــــــــــﺎ

رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

۱۳۸۶

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺑﺮای ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ) ،(Financing Sourcesﻋﺎﻣﻠﯿـﻦ

 ۶۵۶۵۳۸ﻣﯿﻠﯿـــﺎرد رﯾـــﺎل در ﺳـــﺎل ۱۳۹۲

۱۴۱۶۶۷

 ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ

 ۴۲۸۷۲ﻣﯿﻠﯿـــﺎرد رﯾـــﺎل در ﺳـــﺎل  ۱۳۸۰ﺑـــﻪ

۱۳۸۴

ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﻫﺰﯾﻨــــﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣــــﯽ ﺳــــﻼﻣﺖ در ﮐــــﺸﻮر از
۱۳۸۵

اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ و ﻣﻘﺎﯾــﺴﻪی ﮐــﺸﻮرﻫﺎ از ﻧﻈــﺮ ﺳــﻄﺢ رﻓــﺎه ،از اﻫﻤﯿــﺖ

ﻧﺘـــﺎﯾﺞ ﺟـــﺪول  ۲ﻧـــﺸﺎن ﻣﯽدﻫـــﺪ ﮐـــﻪ ﮐـــﻞ

ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﺪف اﺳﺖ ،اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷـﻮد .اﯾـﻦ

۴۹۱۵۶

 ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ

۸۴۵۸۱

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر و ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻗﺮار دارد.

ﺳــﻬﻢ ﭘﺮداﺧــﺖ از ﺟﯿــﺐ ﺧــﺎﻧﻮار ﺑــﻪﻋﻨﻮان ﯾــﮏ ﺷــﺎﺧﺺ رﻓــﺎه

)(International Classification for Health Accounts

۶۰۸۵۵

ﺳــــﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۳و  ۱۳۹۴در دﺳــــﺘﻮر ﮐــــﺎر

ﻧﺘــﺎﯾﺞ ﺣــﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠــﯽ ﺳــﻼﻣﺖ ﺑــﺮ اﺳــﺎس

در ﺣـــــــﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠـــــــﯽ ﺳـــــــﻼﻣﺖ ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨـــــــﺪی ICHA

۶۵۹۸۴

ﻣﻨﺎﺑﻊ ،در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻌﯿﯿﻦ

ﻫــﻢ اﮐﻨــﻮن ﻧــﯿﺰ ﺗﻬﯿــﻪی اﯾــﻦ ﺣــﺴﺎبﻫﺎ ﺑــﺮای

۱۳۸۳

ﺳـﻼﻣﺖ ﺷـﻮد .اﻫﻤﯿـﺖ اﯾـﻦ ﺟــﺪول ،در ﺗﻌﯿﯿـﻦ ﺳـﻬﻢ ﻫـﺮ ﯾــﮏ از

۱۳۹۲-۱۳۹۱

۹۰۵۳۴

ﻋﺎﻣﻞ واﺳﻂ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺻﺮف اراﺋـﻪی ﺧـﺪﻣﺎت

ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺑـﺮای ﺳـﺎلﻫﺎی

۱۳۸۲

ﮐﺸﻮر ،از ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾـﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ در اﺧﺘﯿـﺎر ﮐـﺪام

 ﻣﺮﺣﻠــﻪی ﭼﻬــﺎرم ،ﭼﻬــﺎر ﺟــﺪول اﺻــﻠﯽ

ﺟﺪول -۲ﻫﺰﯾﻨﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ )ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل( و ﺳﻬﻢ ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻼﻣﺖ از ) GDPدرﺻﺪ(

ﻣــﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨــﺪ ،ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﻣــﺎﻟﯽ ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨــﺎرج ﺳــﻼﻣﺖ در ﯾــﮏ

ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۹۰-۱۳۸۸
۵۳۳۵۱

ﻋــﺎﻣﻠﯿﻦ ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﻣــﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ .ﺑــﻪ ﻋﺒــﺎرت دﯾﮕــﺮ اﯾــﻦ ﺟــﺪول

اﺻــﻠﯽ ﺣــﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠــﯽ ﺳــﻼﻣﺖ ﺑــﺮای

۱۳۸۱

اﯾﻦ ﺟﺪول ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی ﺟﺮﯾﺎن وﺟـﻮه از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺑـﻪ

 ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺳـﻮم ﺳـﺮی زﻣـﺎﻧﯽ ﭼﻬـﺎر ﺟـﺪول

۴۲۸۷۲

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ )(FS*FA

ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۸۷-۱۳۸۱
۱۳۸۰

ﺟﺪول –۴ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮ ﺣـﺴﺐ ﻧـﻮع ﻣﻨﺒـﻊ

ﺳﻬﻢ ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻼﻣﺖ از GDP

ﻣﺎﻟﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ اراﺋﻪی ﺧﺪﻣﺎت درﻣـﺎﻧﯽ ،ﺗﻮاﻧﺒﺨـﺸﯽ و

ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺳﻼﻣﺖ

ﻼ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از ﻣﻨﺎﺑـﻊ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ؛ ﻣﺜ ً

اﺻــﻠﯽ ﺣــﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠــﯽ ﺳــﻼﻣﺖ ﺑــﺮای

ﻫﺰﯾﻨﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻼﻣﺖ

ﻓﺮاﻫﻢﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﭼﮕﻮﻧــﻪ وﺟــﻮه در اﺧﺘﯿــﺎر ﺧــﻮد را ﺑــﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫــﺎی

 ﻣﺮﺣﻠــﻪی دوم ﺳــﺮی زﻣــﺎﻧﯽ ﭼﻬــﺎر ﺟــﺪول

ﺳﺎل

ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﯾـﮏ از

۱۳۸۰

۲۵

ﺷﮑﻞ  -۱ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ در ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ )(THE

 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮار )ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ و(...؛
 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮان )دوﻟﺖ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و.(...
ﺷﮑﻞ  ۱ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﭘﺮداﺧﺖ از ﺟﯿﺐ ﺧـﺎﻧﻮار از  ۵۶٫۹۷درﺻـﺪ
در ﺳــﺎل  ۱۳۸۰ﭘــﺲ از ﻓــﺮاز و ﻧــﺸﯿﺐ ﻫﺎی ﺑــﺴﯿﺎر در ﺳــﺎل  ۱۳۹۲ﺑــﻪ
 ۴۶٫۹۸درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻃﯽ  ۱۳ﺳﺎل ﻣﻌﺎدل  ۱۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫـﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ۶٫۷۰ ،درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖ
و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و  ۳٫۳۰درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮار اﻓﺰاﯾـﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ واﻗﻌﯽﺗﺮی از ﺳـﯿﻤﺎی ﺳـﻼﻣﺖ

ﺳﺎل
ﺳﻬﻢ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮان ) دوﻟﺖ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و  (...ﺑﻪ THE
ﺳﻬﻢ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮار )ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و  (...ﺑﻪ THE
ﺳﻬﻢ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮار ) ﭘﺮداﺧﺖ از ﺟﯿﺐ( ﺑﻪ THE

در ﮐﺸﻮر را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،ﺳﺮاﻧﻪی ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺳﻼﻣﺖ در ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳـﺎس ﭘـﻮل
راﯾﺞ ﮐﺸﻮر و دﻻر اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ارﻗﺎم رﯾـﺎﻟﯽ ﺑـﻪ دﻻر ﻟﺰوﻣـﺎً
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ارﻗﺎم واﻗﻌﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ دﻻر ﺧﻮد ﻧﯿﺰ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮﺳـﺎن
ارزش اﺳﺖ وﻟﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻮﺳﺎن ارزش دﻻر ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢﺗـﺮ از ارزش رﯾـﺎل

۵۲۱ ،۵۲۰ ،۴۴۵ ،۳۷۴ ،۳۰۵ ،۲۵۵ ،۲۰۵ ،۱۷۸ ،۱۴۵ ،۱۱۲ ،۹۵
و  ۳۸۰دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ.

 ﺗﺤﻠﯿــــﻞ ﺳــــﺮی زﻣــــﺎﻧﯽ ﻣﻨــــﺎﺑﻊ ﺗــــﺄﻣﯿﻦ ﻣــــﺎﻟﯽ ﺳــــﻼﻣﺖ
۱۳۹۲-۱۳۸۰

اﺳــﺖ ﺑﻪﺧــﺼﻮص ﻃــﯽ ﺳــﺎلﻫﺎی ﻣــﻮرد ﻧﻈــﺮ ،از اﯾــﻦ ﺗﺒــﺪﯾﻞ ارزش ﺑــﺮای
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻬﺘﺮ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده و در ﺷﮑﻞ  ۲ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺎﺑﻞ ذﮐـﺮ
اﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ روﺷﻦﺗﺮ ﺷﮑﻞ ،ارﻗﺎم رﯾﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷـﺪه
اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  ۲ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺳﺮاﻧﻪی ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺳـﻼﻣﺖ در

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﺑﺮای ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪولﻫﺎی ﺳـﻼﻣﺖ ۱۳۹۲-

ﮐﺸﻮر از  ۶۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﻣﻌـﺎدل  ۷۹دﻻر در ﺳـﺎل  ۱۳۸۰ﺑـﻪ  ۸۰۸ﻫـﺰار

 ۱۳۸۰اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﯾـﻦ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺻـﺮﻓﺎً ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ

ﺗﻮﻣﺎن ،ﻣﻌﺎدل  ۳۸۰دﻻر در ﺳﺎل  ۱۳۹۲رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮرم ﺑﺎﻻ و ﮐﺎﻫـﺶ

ارﻗﺎم ﺗﻬﯿﻪﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻀﺎوت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ارزش ﭘﻮل ﮐـﺸﻮر ﮐـﻪ از ﺳـﺎل  ۱۳۸۹ﺷـﺮوع ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﻃـﯽ ﺳـﺎلﻫﺎی

و ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد.

 ۱۳۹۱و  ۱۳۹۲ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠـﺎد ﻓﺎﺻـﻠﻪی ﺑـﺴﯿﺎر و ﺣـﺘﯽ ﺟﻬـﺖ ﻣﺘﻔـﺎوت

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳـﻼﻣﺖ از ﻣﻨﻈـﺮ

ﺑﯿﻦ ﺳﺮاﻧﻪی ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﻮل راﯾﺞ و دﻻر ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﯿﺎﺳــﺖﮔﺬاران اﯾــﻦ ﺑﺨــﺶ اﻫﻤﯿــﺖ وﯾــﮋهای دارد و از ﻃﺮﻓــﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ رﻓﺎه اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻧـﯿﺰ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﻮد ،ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣـﺬﮐﻮر ﺑـﻪ ﺳـﻪ
دﺳﺘﻪی ﮐﻠـﯽ زﯾـﺮ ﺗﻘـﺴﯿﻢ و در ﺷـﮑﻞ  ۱ﺳـﻬﻢ ﻫـﺮ ﯾـﮏ در ﮐـﻞ ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫﺎی
ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ:
 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮار ) ﭘﺮداﺧﺖ از ﺟﯿﺐ(؛

ﺷﮑﻞ  -۲ﺳﺮاﻧﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪی ﺳﻼﻣﺖ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۹۲-۱۳۸۰
)ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و دﻻر (

ﺳﺮاﻧﻪی ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ )ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن(

ﺳﺮاﻧﻪی ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ
)دﻻر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ ﺟﺎری(

ﺳﺎل

۲۶
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ﻣﻨﺎﺑﻊ
] [۱ﭘﮋوﻫـــــﺸﮑﺪهی آﻣـــــﺎر .(۱۳۸۹) ،ﺗﻬﯿـــــﻪی ﺣـــــﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠـــــﯽ ﺳـــــﻼﻣﺖ
۱۳۸۷-۱۳۸۱
] [۲ﭘﮋوﻫـــــﺸﮑﺪهی آﻣـــــﺎر .(۱۳۹۳) ،ﺗﻬﯿـــــﻪی ﺣـــــﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠـــــﯽ ﺳـــــﻼﻣﺖ
۱۳۹۰-۱۳۸۸
] [۳ﭘﮋوﻫـــــﺸﮑﺪهی آﻣـــــﺎر .(۱۳۹۵) ،ﺗﻬﯿـــــﻪی ﺣـــــﺴﺎبﻫﺎی ﻣﻠـــــﯽ ﺳـــــﻼﻣﺖ
۱۳۹۲-۱۳۹۱
] [۴ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪهی آﻣﺎر .(۱۳۹۳) ،ﺗﺮﺟﻤﻪی راﻫﻨﻤﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣـﺴﺎبﻫﺎی ﺳـﻼﻣﺖ
)وﯾﺮاﯾﺶ (۲۰۱۱

