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بررسی جایگاه بخش سالمت در اقتصاد ایران و ارتباط آن با دیگر  
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                             چکیده
  

باشد و تقاضا براي محصوالت آن بیشتر به صورت ان میهاي بسیار مهم در اقتصاد ایر بخش سالمت یکی از بخش :مقدمه
بررسی بخش سالمت هدف این مطالعه . گیردها مورد استفاده قرار می تقاضاي نهایی توسط افراد، خانوارها و دیگر بخش
  .بود در اقتصاد ایران با استفاده از تحلیل داده ـ ستانده

سـتانده در ارتبـاط بـا    –قتصادي کشور ایران با اسـتفاده از تکنیـک داده  هاي ادر این مطالعه تحلیلی کلیه فعالیت :هاروش
فعالیت اقتصادي  18پیوندها، شاخص اهمیت و درجه اتکا بخش سالمت در بین  یکدیگر مورد بررسی قرار گرفتند و نهایتاً

  .تعیین گردید) فزون هم(ادغام شده 
همچنین با دارا بودن . ها نداردأثیر قابل توجهی بر روي دیگر بخشبخش سالمت با داشتن رتبه پیوند فراز پایین، ت: ها یافته
بخـش  . هـاي اقتصـادي دارد  پیوند نشیب، جایگاه بسیار نامناسبی را در تهیه داده هاي واسط براي دیگـر بخـش   18رتبه 

و بعد از آن خود بخش سالمت . سالمت به محصوالت بخش صنعت بیشترین و به بخش معدن کمترین میزان اتکاء را دارد
بخش آموزش بیشترین اتکاء را به بخش سالمت دارند و در مقابل، خدمات امالك و مستغالت کمترین میـزان اتکـاء را بـه    

  . بخش سالمت دارند
هاي دیگر، نقش کمتري در درونـی کـردن   هاي کمتر از یک نسبت به بخشبخش سالمت با دارا بودن ضریب: گیري نتیجه

همچنین محصوالت بخـش  . باشد ها میچگی اقتصاد دارد و انگیزش آن وابسته به انگیزش سایر بخشفرایند تولید و یکپار
  .گیرندسالمت بیشتر به شکل تقاضاي نهایی مورد مصرف قرار می

 ، پیوند نشیب، بخش سالمت، اقتصاد ایرانفراز ستانده، پیوند-تحلیل داده :هاکلید واژه
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بهداشت و درمان به عنوان یکی از نیازهاي اساسی و حیاتی هر 
هاي مختلف شود به نحوي که امروزه حکومت جامعه تلقی می

سـازي و ارائـه    ترین خدمات خود را بهینه جهان، از جمله موفق
ــی  ــانی م ــد مناســب خــدمات بهداشــتی و درم ــه در . دانن چنانچ

اي مسئله بهداشت و درمان به درسـتی حـل و    شوري یا جامعهک
فصل نشود، این نقصان به عنوان یکـی از نقـاط ضـعف دولـت     

و از جمله عواملی است که سبب نارضایتی وسیع  شودمیتلقی 
الـذکر، مسـئله بهداشـت و     بنا به دالیـل فـوق  . شود اجتماعی می

نظـران،   گونـه خـدمات، توجـه صـاحب     درمان و نحوه ارائه این
  .]1[دولتمردان و سیاستگذاران را به خود جلب کرده است 

برخورداري از خدمات بهداشتی درمانی با هدف ارتقاء، حفـظ  
اي  و تأمین سالمت افراد یکی از ارکان مهم پیشرفت هر جامعه

در اصول سوم، بیست و نهم و چهل و سـوم  . دهد را تشکیل می
ــأمین قــانون اساســی جمهــوري اســالمی ایــران بــه   ضــرورت ت

بهداشت و درمان به عنوان نیازهاي اساسـی مـردم تأکیـد شـده     
اي بـراي تکامـل انسـان     است، زیرا سالمت افراد جامعه وسـیله 

  .]2[است 
هـاي  تـرین بخـش   بخش سـالمت بـه عنـوان یکـی از زیربنـایی     

آید و پیوسته در رویارویی  اي به حساب میاقتصادي هر جامعه
نه تنها باعث تغییرات کمی و کیفـی  هاي اقتصاد، با سایر بخش

ها شده بلکه خود نیز تحت تأثیر مستقیم این تحوالت قـرار  آن
سالمت هماننـد صـنعت و کشـاورزي، بـه عنـوان      . گرفته است

هاي اقتصادي در هر کشوري نه تنهـا بـه خـودي    یکی از بخش
کند و به طور مستقیم در رشد اقتصـادي  خود تولید خدمت می

هاي اقتصادي هـم  بلکه بر توسعه دیگر بخشنقش اساسی دارد 
از این رو، امروزه ارزش افزوده ایجاد شده در . گذاردتأثیر می

بخش سالمت به عنوان یک بخش زیربنایی، از معیارهاي رشد 
اکنـون بـا توجـه بـه     . شود و توسعه اقتصادي کشورها دانسته می

طی از این که جاذبه اصلی و عمده مدل داده ستانده، ارائه مبسو
اي از زمان است کـه در برگیرنـده    ساختار اقتصاد در برهه ویژه

روي داده طـی مـدت   ) اعم از خرید و فروش(تمامی مبادالت 

پایـه و اساسـی جهـت     ،بنـابراین . ساله اسـت  زمانی معموال یک
اي  به گونـه . گردد تشریح روابط بین بخشی در اقتصاد تلقی می

یـا فـروش هـر صـنعت،     که با ایجاد تغییري در الگـوي خریـد   
. جریان آثار ورودي به سایر صنایع قابـل محاسـبه خواهـد بـود    

سـتانده بـه   -تـرین مشخصـه الگـوي داده    نظر به این که اساسـی 
هاي مختلـف  نمایش گذاردن پیوندها و ارتباطات متقابل بخش

هاي قابـل اسـتخراج از   اقتصادي است با محاسبه برخی شاخص
هاي اقتصادي بخش سالمت در تتوان به تأثیر فعالی جداول می

  .]4،3[توسعه کشور دست یافت 
ــاکنون مطالعــات و تحقیقــاتی در خصــوص بررســی جایگــاه   ت

ستانده در ایران انجام -بخش سالمت با استفاده از تکنیک داده
هاي اقتصادي نشده است و از این تکنیک بیشتر در دیگر بخش

اپور و رضـ . جهت تحلیل روابط بین بخشی استفاده شـده اسـت  
هاي خدمات پزشکی و  مطالعه اثرات افزایش تعرفههمکاران با 
 هاي اقتصـادي بـا رهیافـت    بخش قیمت بر شاخص بیمارستانی

بخش پزشـکی   باز، در قالب مدلنشان دادند که  ستانده – داده
ــترین      ــاعی بیش ــدمات اجتم ــش خ ــپس بخ ــتانی و س و بیمارس

د، در حـالی  حساسیت مثبت را نسبت به افزایش تعرفه ها داشتن
اثـرات  . که بخش کشاورزي کمترین حساسیت مثبت را داشت

هاي خدمات پزشـکی و بیمارسـتانی بـر روي    ناچیز تغییر تعرفه
ها و نقش کمتر آن در درونی کردن فرآیند تولید و سایر بخش

 هــاي مـذکور اساســاً یکپـارچگی اقتصـاد نشــان داد کـه بخـش    
محمـودي و   .]5[ ماهیت مصـرف نهـایی دارنـد تـا واسـطه اي     

بـه بررسـی اهمیـت     1382همکاران با انجام مطالعه اي  در سال 
دسـت   نتایج بهاند،  صنعت حمل و نقل در اقتصاد ایران پرداخته

زیـادي بـه صـنعت     ءدهد که، بخش معـدن اتکـا   آمده نشان می
و صنعت حمل و نقـل نیـز شـدیداً متکـی بـه       دارد و نقل حمل

ظـر قـدرت انتشـار و    از ن. سایر بخش محصوالت صنعتی اسـت 
شاخص حساسیت نیز این بخش بـه ترتیـب در رتبـه یـازدهم و     

منظور و همکـاران بـا انجـام مطالعـه اي در     . ]6[ سوم قرار دارد
 هـاي بخـش  سـایر  بـا  بـرق  بخش به بررسی روابط 1388سال 

نتایج حکایت از آن . ستاده پرداخت -داده تحلیل با  اقتصادي
 باالتري رتبه داراي پسین طرواب منظر از برق داشت که بخش

 مقدمه
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 محصـوالت  نیازمنـد  بخـش  این توسعه آنکه از بیش و است

 هـاي بخش دیگر تولیدات توسعه موجب باشد، هابخش سایر

 هـاي زیـر بخـش   سـایر  میان در برق بخش. شودمی اقتصادي

-گونه به باشدمی تولید تکاثري ضریب باالترین داراي انرژي

 حامـل  ایـن  نهـایی  قاضايت در افزایش ریال یک هر که اي

 دو بـه  نزدیـک  را اقتصـادي  هايزیربخش همۀ انرژي، تولید

لذا در راستاي تحلیل روابـط بخـش   . ]7[دهد می افزایش ریال
هـاي اقتصـادي کشـور، ایـن پـژوهش بـا       سالمت با سایر بخش

هدف بررسـی بخـش سـالمت در اقتصـاد ایـران بـا اسـتفاده از        
توانـد نقـش و   یج حاصله میستانده انجام شد و نتا-جدول داده

جایگاه بخش سالمت را در اقتصاد ایـران و درجـه اتکـاء ایـن     
ها را بـه  ها و نیز درجه اتکاء سایر بخشبخش را به دیگر بخش

  .بخش سالمت مشخص نماید
  
  

جامعه پژوهش تحلیلی و -پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی
العات اط. باشد هاي اقتصادي کشور ایران میشامل کلیه بخش

بانک  1378ستانده سال -مورد نیاز از طریق جدول خالص داده
کـه در سـال    مرکزي جمهوري اسـالمی ایـران بـه دسـت آمـد     

براي پی بردن به وضعیت موجود . ]8[تدوین شده است  1384
هـاي   هـاي اقتصـادي در اقتصـاد ملـی، روش    و جایگاه فعالیـت 

ز الگـوي  هـا، اسـتفاده ا   یکی از این روش. مختلفی وجود دارد
هـاي   ایـن روش بـا تقسـیم نمـودن فعالیـت     . ستانده اسـت -داده

هـا، تصـویري از    اقتصادي به چندین بخش و پیوند بـین بخـش  
هـاي اقتصـادي   ریـزي دهد که در برنامهکل اقتصاد به دست می

تحلیل داده .  ]9-11[شود  کوتاه مدت و بلند مدت استفاده می
توسـعه یافتـه اسـت و    ، هاي نظـري و کـاربردي  ستانده در زمینه

در تکنیـک  . ]9[گیـرد  بسیاري از مباحث اقتصادي را در برمی
هاي اقتصـادي در ارتبـاط بـا یکـدیگر     ستانده کلیه بخش-داده

سـتانده سـال    -جـدول خـالص داده  . گیرندمورد تحلیل قرار می
ــه داراي    1378 ــت ک ــت اس ــت در فعالی ــدول فعالی ــک ج  54ی

طبقه بنـدي  «ویرایش سوم  باشد و بر اساس فعالیت اقتصادي می
بـه دسـت آمـد    » هاي اقتصـادي المللی استانداردهاي فعالیت بین

با استفاده از نرم افزار اکسل از طریـق عملیـات تجمیـع،    . ]12[
 .کـاهش یافـت   18فعالیت به  54هاي اقتصادي از  تعداد فعالیت

هاي مربوط به هر شـاخص نسـبت بـه     سپس با استفاده از فرمول
فنـی و معکـوس مـاتریس لئونتیـف، و دیگـر      ضـرایب  محاسبه 
هاي ذیـل بـراي بخـش سـالمت و تعیـین رتبـه بخـش        شاخص

  .هاي اقتصادي پرداخته شده استسالمت در بین بخش
  شاخص پیوند فراز و نشیب -الف

نخستین کوشش به عمل آمده در خصـوص پیونـدهاي فـراز و    
 باشـد کـه  واتانابه می-هاي چنري نشیب عمدتاً مبتنی بر شاخص

ــین ــراي مقایســه ب ــد پیشــنهاد شــد   ب . ]13[المللــی ســاختار تولی
، آثـار تغییـرات   )طـرف تقاضـاي اقتصـاد   (شاخص پیوند فـراز  

هاي مختلـف   تقاضاي نهایی را بر سیستم ساختار تولیدي بخش
بنـابراین، پیونـد فـراز هـر بخـش، میـزان       . دهد اقتصاد نشان می

ایش یـک  ها در پاسخ بـه افـز   وابستگی آن بخش به سایر بخش
که بـا اسـتفاده از    دهد واحد تقاضا براي کاالهایش را نشان می

   . شودرابطه زیر حاصل می
X j

n

i ij
n

i ij x 


11
   

Xjکه در آن 
ارزش نهاده واسـطی   ijxو  jستانده کل بخش  

 شـاخص پیونـد  . دهـد  قـرار مـی    jدر اختیـار   iاست که صنعت 
دهـد کـه از محصـول    نشـان مـی  ) طرف عرضـه اقتصـاد  (نشیب 

هاي دیگر به مثابه نهاده نهایی یک بخش به چه میزان در بخش
 .]14[شود  واسط استفاده می

  qو حساسیت  pشاخص انتشار  -ب
واتانابـه پیونـدهاي فــراز و نشـیب فقـط آثــار     -در روش چنـري 

گیـرد   یمستقیم افزایش در تولید یک صنعت معین را در نظر م
هیرشـمن  -راس موسـن . گیـرد  و آثار غیر مستقیم را نادیده مـی 

هـا را پذیرفتنـد کـه مـاتریس معکـوس       روشی از محاسبه پیوند
ستانده را به کار می بـرد و مـدعی شـدند    -لئونتیف جدول داده

که این جدول هم آثار مستقیم و هم غیـر مسـتقیم افـزایش در    
موسـن، از دو   راس. آوردتولید یک صنعت را بـه حسـاب مـی   

شاخص قـدرت انتشـار و حساسـیت پراکنـدگی اسـتفاده کـرد       
ها، امروزه به منزله فنون سـنتی پذیرفتـه    این شاخص .]15، 16[

انـد کـه در عـین حـال دسترسـی بـه آنهـا بـراي تشـخیص           شده

 روش کار
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شـاخص قـدرت انتشـار    . پیوندهاي فـراز و نشـیب آسـان اسـت    
سـیت  شـاخص حسا . شـود  شاخص فراز نرمال شـده نامیـده مـی   

مکمل شاخص قدرت انتشار است که از حاصل ضـرب تعـداد   
هاي اقتصاد در جمع ردیفی ضـرایب مـاتریس معکـوس    بخش

لئونتیف هر بخش، تقسیم بر کل مـاتریس معکـوس بـه دسـت     
  .دهدآید و روابط زیر را نشان می می

   


n

i

n

j ij
n

i ij rrnp 1 11
 

   


n

i

n

j ij
n

j ij rrnq 1 11
 

گیري پیوندهاي فراز یب به اندازهبه ترت qو  pبه نظر هیرشمن، 
  .]17[پردازند و نشیب در نظام اقتصادي می

  درجه اتکاء متقابل -ج
ــدازه ــراي ان ــري درجــه اتکــاء  ب ــین صــنعت و  (گی ــط ب در رواب

نسبت وابستگی به . شود از نسبت وابستگی استفاده می) خدمات
  : شود صورت زیر تعریف می

 


n

i ijijijd 1


 
ــه در آن  ــاده   ijک ــریب نه ــت از ض ــارت اس ــتانده و  -عب س

 

n

i ij1
    ایـن  . هاسـت  جمع ستونی مـاتریس ضـریب نهـاده

هـاي الزم بـراي    نسبت درجه اهمیت یک نهاده را در کل نهاده
  .]6[کند یک محصول، اندازه گیري می

  شاخص اهمیت و ضریب تکاثر بخش -د
تـوان اهمیـت آن بخـش را در    یبا حذف مجازي هر بخـش مـ  

اقتصاد نشان داد در روش حذف سطر و ستون بخش مورد نظر 
از ماتریس ضرایب فنی حذف و ماتریس جدید را از مـاتریس  

سازي ماتریس لئونتیف بـه   با معکوس. شود قطري واحد کم می
دست آمده، ماتریس معکوس لئونتیف بعد از حذف بـه دسـت   

عکوس لئونتیف قبل از حذف پس از ضرب ماتریس م. آید می
بخش مورد بررسی و بعد از حذف، به ترتیب در بردار تقاضاي 
نهایی قبل از حذف و بردار تقاضـاي نهـایی جدیـد، دو سـطح     

  .]6[آید  ها به دست می تولید براي هر یک از بخش
«جمع سطري و ستونی ماتریس معکوس لئونتیف   1 AI «

جمع . دهد هاي اقتصادي را به دست می ضرایب تکاثري بخش
» هـاي مختلـف   بـراي بخـش  «ستونی ماتریس معکوس لئونتیف 

ــه عبــارتی دیگــر قــدرت   ــا ب اصــطالحاً شــاخص پیونــد فــراز ی
عدد مربوط به یک عضـو مشـخص   . شود پراکندگی نامیده می

در این بردار افقی تأثیر تجمعی یک واحد تقاضاي نهایی براي 
هــا نشــان  تولیــدات ســایر بخــشمحصــوالت آن بخــش را بــر 

هاي پیوند نشیب یا  جمع افقی همین ماتریس، شاخص. دهد می
عـدد مربـوط بـه یـک     . شـود  حساسیت پراکندگی خوانده مـی 

عنصر مشخص در این بردار عمـودي، تـأثیر تجمعـی افـزایش     
ها را بـه   یک واحد تقاضاي نهایی براي محصوالت کلیه بخش

  .]18[نماید  ن میطور همزمان بر یک بخش معین، بیا
  
  

ســتانده نشــان داد کــه  از کــل تقاضــاي  -بررســی جــدول داده
درصد به مصرف تقاضاي نهایی و مـابقی   3/98بخش سالمت، 

هـا قـرار گرقتـه    به عنوان تقاضاي واسط در اختیار سـایر بخـش  
 71از مجموع تقاضاي نهایی براي بخش سالمت حـدود  . است

درصــد  07/0درصــد دولــت،  5/28درصـد بخــش خصوصــی،  
درصـد صـادرات کاالهـا و     4/0تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، 

 . خدمات، تقاضا وجود داشت

نتایج نشان داد که مبتنی بر پیونـد فـراز، بخـش سـالمت داراي     
این بخش به دلیـل داشـتن پیونـد فـراز پـایین      . باشد می 12رتبه 

به عبـارت دیگـر   . ها ندارد تأثیر قابل توجهی روي دیگر بخش
هـا اسـتفاده    تولید بخـش خـود، از تولیـدات سـایر بخـش     براي 

تـرین   همچنین رتبه بخش سالمت داراي پایین. برد نمی چندانی
. باشـد  مـی ) یافتـه  تجمیـع (بخش هم فزون شده  18رتبه در میان 

 18مبتنی بـر پیونـد نشـیب، بخـش سـالمت بـا دارا بـودن رتبـه         
ـ   جایگاه بسیار نامناسبی را در تهیه داده راي دیگـر  هاي واسـط ب

شایان ذکـر اسـت کـه بخـش تولیـد      . هاي اقتصادي دارد بخش
ابزار پزشکی و اپتیکی نیـز داراي پیونـد نشـیب بسـیار ضـعیفی      

ها جایگاه  هاي واسط براي سایر بخش باشد که در تهیه داده می
  .ضعیفی دارد

به دلیل مکملِ هم بـودن پیونـدهاي فـراز و نشـیب، بـا گـرفتن        
ــوان میــانگین آن هــا مــی ــه نقــش هــر یــک از بخــش ت هــا در  ب

برد؛ میانگین ایـن دو   یکپارچگی و در درونی کردن اقتصاد پی

 یافته ها
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بخـش  . ها محاسبه شـده اسـت   پیوند در جدول براي تمام بخش
تـرین پیونـد نشـیب و پیونـد فـراز       سالمت با دارا بودن ضـعیف 

نتیجه این که این . باشد ضعیف داراي میانگینِ پیوند ضعیفی می
چگی و در درونی کردن اقتصاد نقـش ضـعیفی   بخش در یکپار

هاي مورد بحث بخش معدن داراي ضـعیف   در بین بخش. دارد
چهار گـروه فعالیـت مختلـف  بـا     . باشد ترین میانگینِ پیوند می

شـود؛   هـا تشـخیص داده مـی    توجه به پیوند فراز و نشیب بخش
گروه اول، تولید اولیه واسط، با فرایند کوتاه تولیـد و تقاضـاي   

گـروه دوم،  ). پیوند فـراز ضـعیف و نشـیب شـدید    (سط زیاد وا
صنایع واسط یا اساسی، با پیوستگی کامل که هم فرایند تولیـد  

و هم تقاضاي واسط آنها ) پیوند فراز شدید(آنها طوالنی است 
گـروه سـوم، صـنایع نهـایی، بـا      ). پیوند نشـیب شـدید  (باالست 

قاضـاي واسـط   ولـی ت ) پیوند فراز شـدید (فرایند طوالنی تولید 
گروه چهارم، تولید اولیه نهایی، با ). پیوند نشیب ضعیف(ناچیز 

و تقاضاي نهایی غالـب  ) پیوند فراز ضعیف(فرایند کوتاه تولید 
بنابراین، محصوالت بخـش سـالمت بـا    ). پیوند نشیب ضعیف(

گیـرد   گروه چهارم قرار می داشتن پیوند فراز و نشیب پایین در
همچنین بخش تولید ابزار پزشکی . است »تولید اولیه نهایی«که 

با دارا بودن پیوند فراز باال و پیوند نشیب پـایین در گـروه سـوم    
  .شود واقع می» صنایع نهایی«

 
  بندي آنها پیوندهاي فراز، نشیب و میانگین دو پیوند و رتبه: 1جدول

 ها نام بخش  فیرد
  وندیپ

  فراز
  وندیپ
  بیشن

  نیانگیم
  وندیدو پ

  رتبه
  زفرا وندیپ

  رتبه
  بینش وندیپ

رتبه 
دو  نیانگیم

  وندیپ
  6  4  10 0/34088 0/436212 0/245549 کشاورزي  1
  18  11  18 0/093482 0/153638 0/033326 معدن  2
  1  1  3 1/347852 2/121199 0/574505 صنعت  3
  7  17  4 0/274464 0/024098 0/524829 تولید ابزار پزشکی و اپتیکی  4
  4  7  2 0/456156 0/274767 0/637546 برقتولید و توزیع نیروي   5
  14  12  11 0/144511 0/051934 0/237089 تصفیه و توزیع گاز  6
  11  13  5 0/231358 0/05184 0/410877 آوري، تصفیه و توزیع آبجمع  7
  3  9  1 0/460401 0/231777 0/689024 ساختمان  8
  5  2  15 0/4457 0/703113 0/188288 بازرگانی و خدمات تعمیراتی  9

  12  14  7 0/215304 0/040499 0/390109 هتل و رستوران  10
  2  3  6 0/471108 0/545763 0/396453 حمل و نقل و انبار داري  11
  8  10  8 0/269823 0/180625 0/35902 ارتباطات  12
  9  6  9 0/267533 0/279308 0/255759 گري هاي مربوط به واسطهفعالیت  13

ازنشستگی به جز تأمین وجوه بیمه و ب  14
 تأمین اجتماعی اجباري

0/200623 0/031576 0/116099 14  16  16  

  13  5  17 0/198728 0/353431 0/044025 خدمات امالك و مستغالت  15
  17  15  16 0/109181 0/038173 0/180189 آموزش  16
  15  18  12 0/11714 0/00882 0/22546 بهداشت و مددکاري اجتماعی  17

18 
هاي عمومی و فعالیتسایر خدمات 

 و اجتماعی، تفریحی، فرهنگی
0/200709 0/266605 0/233657 13 8 10 

  بانک مرکزي 1378ستانده سال -محاسبه نگارنده بر اساس جدول داده: ماخذ
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براي بخش سالمت  Pنتایج نشان داد که شاخص قدرت انتشار 
 با توجه به این کـه ایـن شـاخص بـراي    . باشد می 894/0برابر با 

 11و داراي رتبـه  » P>1«باشـد   بخش سالمت کمتر از یک می
باشد، قدرت انگیزانندگی چندان  بخش اقتصادي می 18در بین 

  . هاي اقتصادي ندارد باالیی را براي دیگر بخش
محاسـبه شـده در جـدول مـذکور بـراي       qشـاخص حساسـیت   
باشد که کوچکتر از واحـد بـودن    می 66/0بخش سالمت برابر 

، به این معنا است که این بخش آثار ثانویه »q>1«این شاخص 
توانـد   در واقع بخش مذکور نمـی . مؤثري در کل اقتصاد ندارد

در درونی کردن فرایند تولید و یکپارچگی اقتصاد نقـش قابـل   
  . ذکري داشته باشد

هـایی کـه شـاخص حساسـیت آن هـا باالسـت، در برابـر         بخش
ضـریب واکـنش    هاي درآمد ملی بسیار حساسـند، یعنـی  نوسان

به عبارت دیگر، چنانچه طی برنامـه  . آن ها بیشتر از واحد است
ها مورد توجه قرار نگیـرد،   توسعه، امکانات تولید در این بخش

ناگزیر بـراي تـأمین تقاضـاي نهـایی واردات افـزایش خواهـد       
بخـش سـالمت در گـروه چهـارم طبقـه بنـدي شـاخص        . یافت

رار دارد کـه هـم بـه    قـ » q>1و P >1«انتشار و حساسیت یعنی 
بنـابراین، انگیـزه   . ها نیاز کمی دارد هاي واسط سایر بخش داده

کنـد و هـم آثـار ثانویـه     تولید ضعیفی براي اقتصـاد ایجـاد مـی   
  .منبعث از آن در اقتصاد ناچیز است

    
 

 بندي آن ها شاخص قدرت انتشار، شاخص حساسیت و رتبه: 2جدول 

 ها نام بخش  فیرد
  شاخص

  P  انتشار
  خصشا

  q تیحساس
 رتبه
P  

  رتبه
q  

  3  10 1/279732 0/898958 کشاورزي  1
  8  18 0/885942 0/689458 معدن  2
  1  3 3/041673 1/264331 صنعت  3
  17  4 0/670414 1/249986 تولید ابزار پزشکی و اپتیکی  4
  7  2 0/886461 1/337714 تولید و توزیع نیروي برق  5
  12  12 0/708898 0/880185 تصفیه و توزیع گاز  6
  13  5 0/703653 1/13253 آوري، تصفیه و توزیع آبجمع  7
  10  1 0/845699 1/448727  ساختمان  8
  2  15 1/400661 0/844427 بازرگانی و انواع خدمات تعمیراتی  9

  15  7 0/686344 1/062423 هتل و رستوران  10
  4  6 1/269627 1/093701 حمل و نقل و انبار داري  11
  11  8 0/803994 1/034817 اتارتباط  12
  6  9 0/930561 0/912508 گري مالی هاي مربوط به واسطهفعالیت  13
  16  14 0/682798 0/846055 تأمین وجوه بیمه و بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی اجباري  14
  5  17 0/969598 0/706334 خدمات امالك و مستغالت  15
  14  16 0/687927 0/840506 آموزش  16
  18  11 0/66036 0/893669 بهداشت و مددکاري اجتماعی  17
 9 13 0/885657 0/863671 هاي عمومی و اجتماعی، تفریحی، فرهنگیسایر خدمات و فعالیت 18

  بانک مرکزي 1378ستانده سال -محاسبه نگارنده بر اساس جدول داده: ماخذ
 
  

ها و برعکس آن یعنی  درجه اتکاء بخش سالمت به سایر بخش
) 3(بندي در جـدول   هاي دیگر به این بخش با رتبه کاء بخشات

نشان داده شده است، این بخش در درجـه اول بـه محصـوالت    

باشـد کــه میـزان آن در جــدول،    متکـی مــی ) صــنعت(صـنعت  
 10000در واقع بخـش سـالمت بـراي تولیـد     . باشد می 0136/0

واحد از تولیـدات بخـش صـنعت     136واحد محصول به میزان 
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بخش سالمت جهت تولید، بعـد از اتکـاء بـه    . نماید می استفاده
هاي بازرگانی و انواع خدمات  بخش صنعت به ترتیب به بخش

تعمیراتی، سـایرخدمات و فعالیـت هـاي عمـومی و اجتمـاعی،      
باشـد و   متکی مـی ... تولید ابزار پزشکی، اپتیکی، کشاورزي و 
  .کمترین میزان اتکاء به بخش معدن است

هـا   شان داد اولین بخشی که بیش از همه بخـش همچنین نتایج ن
باشد، خود بخش سـالمت و بعـد از    به بخش سالمت متکی می

بخشی هم . باشد هاي آموزش، معدن و کشاورزي می آن بخش
ــزان اتکــاء را بــه بخــش ســالمت دارد بخــش   کــه کمتــرین می

  .باشد خدمات امالك و مستغالت می
  

  بندي آن ها و برعکس و رتبه ها بخش ریدرجه اتکاء بخش سالمت به سا: 3جدول 

 ها نام بخش  فیرد
درجه اتکاء 

بخش سالمت 
  ها بخش ریبه سا

 ریدرجه اتکاء سا
ها به بخش  بخش

  سالمت

بندي  رتبه
درجه اتکاء 

بخش سالمت 
 ریبه سا
  ها بخش

بندي  رتبه
درجه اتکاء 

به  ها بخش ریسا
  بخش سالمت

  4  5 0/000094 0/003042 کشاورزي  1
  3  18 0/000101 0/000002 معدن  2
  8  1 0/000026 0/013609 صنعت  3
  7  4 0/000029 0/003251 تولید ابزار پزشکی و اپتیکی  4
  15  8 0/000015 0/001038 تولید و توزیع نیروي برق  5
  11  12 0/000024 0/000625 تصفیه و توزیع گاز  6
  12  14 0/000022 0/000295 آوري، تصفیه و توزیع آبجمع  7
  13  10 0/000017 0/000815 ساختمان  8
  14  2 0/000015 0/005115 بازرگانی و انواع خدمات تعمیراتی  9

  17  17 0/000008 0/000007 هتل و رستوران  10
  9  7 0/000025 0/001913 حمل و نقل و انبار داري  11
  10  13 0/000024 0/000409 ارتباطات  12
  16  11 0/000013 0/00069 گري هاي مربوط به واسطهفعالیت  13

تأمین وجوه بیمه و بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی   14
 اجباري

0/000281 0/000079 15  5  

  18  6 0/000002 0/002954 خدمات امالك و مستغالت  15
  2  16 0/000126 0/000164 آموزش  16
  1  9 0/000839 0/000839 بهداشت و مددکاري اجتماعی  17

18 
هاي عمومی و اجتماعی، یتسایر خدمات و فعال

 تفریحی، فرهنگی
0/003871 0/000064 3 6 

  بانک مرکزي 1378ستانده سال -محاسبه نگارنده بر اساس جدول داده: ماخذ
 

سـتون بخـش سـالمت در     از دیگر نتایج ایـن مطالعـه، محاسـبه   
دهد بخش سـالمت   ماتریس معکوس لئونتیف بود که نشان می

براي تولید یک واحد خالص به چه در پاسخ به تقاضاي نهایی 
هـا  هاي مستقیم و غیر مستقیم سایر بخـش میزان از ارزش نهاده

بخش سالمت جهت پاسخگویی بـه تقاضـاي   . کنند استفاده می

نهایی براي تولید یک واحد محصول به استثناء بخـش خـودي   
ــش    ــر مســتقیم بخ ــترین اســتفاده را از ارزش مســتقیم و غی بیش

و از ارزش مســتقیم و غیــر مســتقیم محصــوالت صــنعت بــرده 
  . بخش هتل و رستوران کمترین استفاده را برده است
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بندي سطر سالمت در ماتریس معکوس لئونتیف بیانگر آن  رتبه
هـایی کـه در پاسـخ بـه      است که بعد از بخش سـالمت، بخـش  

تقاضاي نهایی بیشترین و کمترین استفاده را از بخـش سـالمت   

هـاي   تیـب عبارتنـد از بخـش آمـوزش و بخـش     اند، به ترکرده
   .خدمات امالك و مستغالت

 

  بندي آن ها سطر و ستون بخش سالمت در ماتریس معکوس لئونتیف و رتبه: 4جدول 
  رتبه ستون  رتبه سطر  ستون  سطر ها نام بخش  فیرد

  4  3 0/037801 0/000659 کشاورزي  1
  11  4 0/007762 0/000597  معدن  2
  2  7 0/138424 0/000387 صنعت  3
  8  8 0/018976 0/00034 تولید ابزار پزشکی و اپتیکی  4
  10  10 0/008738 0/000299 تولید و توزیع نیروي برق  5
  13  13 0/004752 0/000234 تصفیه و توزیع گاز  6
  15  12 0/002639 0/000255 آوري، تصفیه و توزیع آبجمع  7
  12  9 0/006899 0/000322 ساختمان  8
  3  16 0/047368 0/000131 رگانی و انواع خدمات تعمیراتیباز  9

  18  15 0/000474 0/000197 هتل و رستوران  10
  5  11 0/026001 0/000263 حمل و نقل و انبار داري  11
  14  14 0/003667 0/000231 ارتباطات  12
  9  17 0/0088 0/00013 گري مالی هاي مربوط به واسطهفعالیت  13
  16  5 0/002097 0/000514 یمه و بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی اجباريتأمین وجوه ب  14
  7  18 0/021667 0/000023 خدمات امالك و مستغالت  15
  17  2 0/001508 0/000778 آموزش  16
  1  1 1/004955 1/004955 بهداشت و مددکاري اجتماعی  17

18 
هاي عمومی و اجتماعی، تفریحی، سایر خدمات و فعالیت

 گیفرهن
0/000429 0/025314 6 6 

  مرکزي بانک 1378ستانده سال -محاسبه نگارنده بر اساس جدول داده: ماخذ

  
در ارتباط با شاخص اهمیت بخش سالمت، نتایج نشان داد کـه  
ــرین   بعــد از حــذف مجــازي بخــش ســالمت، بیشــترین و کمت

هـاي صـنعت و    تفاوت در سطح محصول بـه ترتیـب در بخـش   
مقدار تفاوت در سـطح  . شودمشاهده می بخش هتل و رستوران

محصول به دست آمده بعد از حذف مجازي بخش سـالمت از  
بـر   عالوه .میلیون ریال است 1/4876009ستانده،  -جدول داده

توانـد   این، نسبت دو سطح محصول بـه دسـت آمـده هـم، مـی     
هاي اقتصـادي را بعـد از حـذف بخـش سـالمت       اهمیت بخش

ه با توجه به نسبت دو سطح محصـول  نشان دهد که بیشترین رتب
تولید ابزار پزشکی و اپتیکی و کمترین رتبه به بخـش    به بخش

نکته قابل توجـه ایـن کـه اهمیـت بخـش      . آموزش تعلق داشت
هـا در دو حالـت تفـاوت در سـطح      سالمت بـراي سـایر بخـش   

بـه عبـارت   . محصول و نسبت دو سطح محصول یکسان نیسـت 
ل در بخشـی بعـد از حـذف    دیگر اگر تفاوت در سطح محصـو 

بخش سالمت زیاد باشد، لزوماً بخش مورد نظـر از نظـر نسـبت    
دو سطح محصول همان رتبه را نخواهد داشت، چرا که ممکـن  
است تفاوت در دو سطح محصول براي بخشی به خاطر حجـم  
پایین تولیدات آن کم، ولی نسبت دو سطح تولید یا حساسـیت  

سـالمت بیشـتر    همان بخش در صورت حـذف مجـازي بخـش   
  . باشد



  

 

 ... بررسی جایگاه بخش سالمت

ت 
الم

ت س
یری

مد
13

93
؛

17)
58(

 

36 

شاخص اهمیت از تقسیم حاصل جمع تفاوت دو سـطح تولیـد   
هـا، بـر تقاضـاي واسـط بخـش مـورد بررسـی بـه دسـت           بخش

باشد به نحوي  معیار سنجش شاخص اهمیت، واحد می. آید می
بخـش  ) >1S(اگر شاخص اهمیت کوچکتر از یک باشد «که 

ت؛ اما اگـر  هاس هاي سایر بخش مورد بررسی وابسته به انگیزش
)1S> (   هـاي   هـا انگیـزش   باشد، بخش مـذکور در سـایر بخـش

هـایی   در پرتو این شاخص، فعالیـت . آورد شدیدي به وجود می
. »کلیدي و فعالیت زا هستند که داراي بیشـترین ضـریب باشـند   

بخش سالمت بـا داشـتن شـاخص اهمیـت کـوچکتر از واحـد       
ایـن بخـش   هاست و در واقع  هاي سایر بخش وابسته به انگیزش

  .هاي دیگر را به تحرك وا دارد تواند بخش نمی

 
  بندي آن ها نسبت دو سطح تولید و تفاوت در دو سطح تولید و رتبه: 5جدول 

 ها نام بخش  فیرد
نسبت تولید 

ها با و بدون  بخش
  بخش سالمت

تفاوت تولید 
ها با و بدون  بخش

  بخش سالمت

بندي   رتبه
نسبت دو 
  سطح تولید

بندي   رتبه
فاوت دو ت

  سطح تولید
  3  12 507919/3 1/004884 کشاورزي  1
  10  15 104295 1/00164 معدن  2
  1  9 1859950 1/007198 صنعت  3
  7  1 254979/3 1/118652 تولید ابزار پزشکی و اپتیکی  4
  9  3 117406/9 1/018284 تولید و توزیع نیروي برق  5
  12  4 63855/8 1/01823 تصفیه و توزیع گاز  6
  14  6 35465/8 1/011018 آوري، تصفیه و توزیع آبجمع  7
  11  14 92703/8 1/001673 ساختمان  8
  2  8 636471/5 1/007549 بازرگانی و انواع خدمات تعمیراتی  9

  17  16 6369 1/00118 هتل و رستوران  10
  4  11 349366/9 1/005515 حمل و نقل و انبارداري  11
  13  7 49266/1 1/010698 ارتباطات  12
  8  5 118248/9 1/011079 گري فعالیت هاي مربوط به واسطه  13
  15  2 28180/4 1/029387 تأمین وجوه بیمه و بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی اجباري  14
  6  13 291133/6 1/004658 خدمات امالك و مستغالت  15
  16  17 20268/3 1/0011 آموزش  16

17 
و اجتماعی، تفریحی، هاي عمومی سایر خدمات و فعالیت

 فرهنگی
1/00647 340128/5 10 5 

    4876009/1  جمع کل  
 بانک مرکزي 1378ستانده سال -محاسبه نگارنده بر اساس جدول داده: ماخذ

هــاي  از دیگــر نتــایج مطالعــه، محاســبه ضــریب تکــاثر بخــش
جمع سـطري و سـتونی مـاتریس    «مختلف اقتصادي بود که از 

هـر چـه ضـریب تکـاثر     . آیـد  یبه دست مـ » معکوس لئونتیف
هـاي اقتصـادي    بزرگتر باشد، پیوند آن بخـش بـا سـایر بخـش    

در جمع ستونی باالترین رتبه را بخش ساختمان و . بیشتر است
. ترین رتبه را بخش معدن به خود اختصـاص داده اسـت   پایین

در واقع بخش ساختمان در پاسخ بـه افـزایش تقاضـاي نهـایی     
ها از تولیـدات مسـتقیم وغیـر     بخشکاالهایش، بیشتر از سایر 

نماید و این در حقیقت بیانگر  ها استفاده می مستقیم کل بخش
بـر  . باشـد  ها می پیوند قوي میان بخش ساختمان با دیگر بخش

عکس بخش معدن در پاسـخ بـه افـزایش تقاضـاي نهـایی، از      
ها کمترین اسـتفاده   تولیدات مستقیم و غیر مستقیم سایر بخش
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بخـش سـالمت بـا    . رین تـأثیر را گذاشـته اسـت   را برده و کمت
ــاثر  ــزایش  368/1ضــریب تک ــه اف ــده آن اســت ک ــان کنن ، بی

واحد، باعث افـزایش تولیـد بـه     1000تقاضاي نهایی به میزان 
واحـد بـه طـور مسـتقیم و غیـر مسـتقیم در همــه        1368میـزان  
  .گردد می) کل اقتصاد(هاي اقتصاد  بخش

، پیوند نشیب ) 6جدول( بر اساس پیوند نشیب محاسبه شده در
، بیانگر آن است کـه در صـورت   66/4بخش صنعت به میزان 

هـا، تولیـد    افزایش یک واحد تقاضاي نهایی براي کلیه بخش
 66/4مستقیم وغیر مستقیم مورد نیاز از بخش صنعت به میزان 

تولید مستقیم و غیرمستقیم مورد نیاز از بخـش سـالمت   . است
شده بزرگتر باشد، بیانگر این  هر چه ضریب یاد. است 018/1

مسئله است که افزایش تقاضا، براي بخش مورد نظر حساسـتر  
همچنین، براساس این جـدول رتبـه پیونـد فـراز بخـش      . است

بــا توجــه بــه . باشــد مــی 18و رتبــه پیونــد نشــیب  11ســالمت 
بنـــدي انجـــام شـــده تأثیرپـــذیري بخـــش ســـالمت از  رتبـــه

در واقع بخش . باشد تر میها بیش تأثیرگذاري آن بر سایر بخش
سالمت در پاسخ به تقاضاي نهایی، از محصـوالت مسـتقیم و   

نمایـد و قـدرت    ها بیشتر اسـتفاده مـی   غیر مستقیم دیگر بخش
ولی در پاسـخ بـه تقاضـاي نهـایی     . پراکندگی آن بیشتر است

ها، تولیدات مستقیم و غیرمسـتقیم بخـش سـالمت     سایر بخش
جب حساسیت کمتري بوده نسبت به قدرت پراکندگی آن مو

  . است
  

  .ها بندي بخش جمع سطر ستون ماتریس معکوس لئونتیف و رتبه: 6جدول 

رتبه   جمع ستون  جمع سطر ها نام بخش  فیرد
  سطر

رتبه 
  ستون

  10  3 1/375941 1/958752 کشاورزي  1
  18  8 1/055281 1/356018 معدن  2
  3  1 1/935179 4/65557 صنعت  3
  4  17 1/913223 1/026133 ی، اپتیکی، ابزار دقیقتولید ابزار پزشک  4
  2  7 2/047499 1/356814 تولید و توزیع نیروي برق  5
  12  12 1/347206 1/085037 تصفیه و توزیع گاز  6
  5  13 1/733445 1/077008 آوري، تصفیه و توزیع آبجمع  7
  1  10 2/217414 1/294422 ساختمان  8
  15  2 1/292476 2/143845 راتیبازرگانی و انواع خدمات تعمی  9

  7  15 1/62614 1/050515 هتل و رستوران  10
  6  4 1/674013 1/943284 حمل و نقل و انبارداري  11
  8  11 1/583885 1/23059 ارتباطات  12
  9  6 1/396681 1/424313 گري مالی هاي مربوط به واسطهفعالیت  13
  14  16 1/294968 1/045087 اجتماعی اجباريتأمین وجوه بیمه و بازنشستگی به جز تأمین   14
  17  5 1/081111 1/484062 خدمات امالك، مستغالت، کسب و کار  15
  16  14 1/286474 1/052938 آموزش  16
  11  18 1/367845 1/010743 بهداشت و مددکاري اجتماعی  17

18 
هاي عمومی و اجتماعی، تفریحی، سایر خدمات و فعالیت

 فرهنگی
1/355582 1/321931 9 13 

  بانک مرکزي 1378ستانده سال -محاسبه نگارنده بر اساس جدول داده: ماخذ
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تـر از میـانگین    بخش سالمت به دلیل داشتن پیوند فـراز پـایین  
هـاي اقتصـادي   تأثیر چندانی روي دیگر بخـش ) 12رتبه (ملی 
) 18رتبـه  (تـرین پیونـد نشـیب     همچنین با داشـتن پـایین  . ندارد

هـا بـراي افـزایش تولیـدات خـود از      که دیگر بخش نشان داد
ها کمترین اسـتفاده  محصوالت این بخش نسبت به سایر بخش

هـاي الزم را بـراي رشـد     در واقع امکانات و نهـاده . برند را می
ها بـه کمتـرین میـزان فـراهم سـاخته      آنها به نسبت سایر بخش

 با گرفتن میانگین دو پیونـد بـه دلیـل مکمـلِ هـم بـودن      . است
هـا  توان به نقش هر یـک از بخـش   پیوندهاي فراز و نشیب، می

برد کـه میـانگین    در یکپارچگی و در درونی کردن اقتصاد پی 
باشـد و   مـی  15این دو پیوند براي بخش سـالمت داراي رتبـه   

حاکی از نقش ضعیف در یکپارچگی و درونی کردن اقتصـاد  
 894/0بخش سالمت برابر ) p(شاخص قدرت انتشار . باشد می

به دست آمد که کوچکتر از واحد بـودن ایـن شـاخص بـراي     
دهد کـه بـراي افـزایش میـزان تولیـد       بخش سالمت، نشان می

هـا   خود، بطور مستقیم و غیرمستقیم از میزان تولید سایر بخش
بنابراین، قدرت انگیزانندگی . به نسبت کمتر استفاده می نماید

  .هاي اقتصادي نداردباالیی براي دیگر بخش

بـه دسـت آمـده بـراي بخـش سـالمت       ) q(شاخص حساسیت 
 18است که از ایـن نظـر داراي کمتـرین مقـدار در بـین       66/0

کوچکتر از واحد بودن این شـاخص  . باشد بخش اقتصادي می
ترین مقدار حاکی از ایـن اسـت کـه     و همچنین داشتن ضعیف

ــی  ــه نوبــه خــود در درون ــد و  ایــن بخــش ب ــد تولی کــردن فراین
ترین تأثیر  ها از ضعیف قتصاد نسبت به سایر بخشیکپارچگی ا

در . برخوردار است و آثار ثانویه مؤثري در کل اقتصاد نـدارد 
واقع این بخش به دلیـل داشـتن ضـریب حساسـیت پـایین، در      

 . هاي درآمد ملی حساسیت کمی داردبرابر نوسان

بیشترین میـزان سـطح محصـول محاسـبه شـده قبـل از حـذف        
ز آن به ترتیب بـراي بخشـهاي صـنعت،    بخش سالمت و پس ا

کشاورزي و بازرگانی است که این میزان براي بخش سالمت  
 10میلیون ریال اسـت کـه از ایـن نظـر در رتبـه       5/13503211

پس از حذف بخش سالمت در مـاتریس معکـوس   . قرار دارد
 1/4876009لئونتیف مقدار تفـاوت در سـطح محصـول ملـی      

ز حذف بخش سالمت بـه طـور   پس ا. میلیون ریال حاصل شد
مجازي، بیشترین مقدار تفاوت به ترتیب در سطح تولید بخش 
صنعت، بازرگانی و کشاورزي حاصل شد کـه نشـان از متـاثر    

رتبـه  .  باشد ها از حذف بخش سالمت میشدن زیاد این بخش
بندي نسبت دو سطح تولید قبل و بعد از حذف بخش سالمت 

ار پزشـکی رتبـه اول را از   دهد کـه بخـش تولیـد ابـز     نشان می
پس از آن . دهد لحاظ کاهش نسبت محصول تولیدي نشان می

بخش تأمین وجـوه بیمـه و بازنشسـتگی بیشـترین آسـیب را از      
دهـد کـه ایـن نتیجـه      لحاظ کاهش میزان محصـول نشـان مـی   

حاکی از ارتباط زیاد میان بخش سالمت با بخش تولیـد ابـزار   
نظـر نسـبت محصـول     پزشکی و بخـش تـأمین وجـوه بیمـه از    

  . باشد تولیدي می
کمترین میزان نسبی محصول به دسـت آمـده هـم، در بخـش      

آموزش حاصل شد که نشـان از ارتبـاط ضـعیف میـان بخـش      
. باشـد  سالمت و این بخش از نظر نسبت محصول تولیـدي مـی  

نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه لزومــا تفــاوت در دو ســطح 
ز حذف بخشی، براي محصول و نسبت دو سطح محصول بعد ا

زیـرا ممکـن اسـت    . باشد ها از نظر رتبه یکسان نمی سایر بخش
تفاوت در دو سطح محصول براي بخشی به خاطر حجم پـایین  
تولیدات آن کم، ولی نسبت دو سطح تولید یا حساسیت همان 

  . بخش در صورت حذف مجازي بخش سالمت بیشتر باشد
ـ   معیار سنجش شاخص اهمیـت، واحـد مـی    ابراین ایـن  باشـد بن

 4/0بخش با داشتن شاخص اهمیـت کـوچکتر از واحـد یعنـی     
تواننـد   ها هسـتند و در واقـع نمـی    وابسته به انگیزش سایر بخش

  . ها را به تحرك بیشتر وادارند سایر بخش
، بیان کننده آن است که 368/1بخش سالمت با ضریب تکاثر 

 واحـد باعـث افـزایش    1000افزایش تقاضاي نهایی بـه میـزان   
واحد به طـور مسـتقیم و غیـر مسـتقیم در      1368تولید به میزان 

که از ایـن نظـر   . گردد می) کل اقتصاد(هاي اقتصاد همه بخش
بنابراین، هر . باشد بخش اقتصادي می 18در بین  11داراي رتبه 

چــه ضــریب تکــاثر بزرگتــر باشــد، پیونــد آن بخــش بــا ســایر  

نتیجه گیري بحث و  
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ــتر اســت  بخــش ــاي اقتصــادي بیش ــاختمان د. ه ــش س اراي بخ
بیشترین ضریب تکاثر و بخش معـدن داراي کمتـرین ضـریب    

ــش  ــین بخ ــاثر در ب ــال   تک ــور در س ــادي کش ــاي اقتص  1378ه
  . باشد می

درصد محصوالت بخش سالمت  98با توجه به این که بیش از 
رسـد و میـزان بسـیار کمـی بـه      به مصرف تقاضـاي نهـایی مـی   

رسد در مجمـوع بخـش سـالمت بـا     مصرف تقاضاي واسط می
هاي دیگر  هاي کمتر از واحد نسبت به بخش ارا بودن ضریبد

نقش کمتـري در درونـی کـردن فراینـد تولیـد و یکپـارچگی       
هـا  اقتصاد دارد و انگیزش آن وابسته بـه انگیـزش سـایر بخـش    

هـاي انتشـار و حساسـیت    همچنین با توجه به شـاخص . باشد می
 هاي اقتصاديکمتر از یک، در گروه چهارم طبقه بندي بخش

گیـرد  اولیـه قـرار مـی    تولید نهایی با اقتصادي هايیعنی بخش
رسد و تأثیر خـود  که محصوالت آن غالباً به مصرف نهایی می

ــالم و مولــد       ــار س ــروي ک ــه نی ــق عرض ــاد از طری را در اقتص
  . گذارد می
  
 

بررسـی  «این مقاله حاصل بخشـی از پایـان نامـه تحـت عنـوان      
اده از تکنیــک داده بخــش ســالمت در اقتصــاد ایــران بــا اســتف

باشـد کـه    مـی  1386در مقطع کارشناسی ارشد در سال » ستانده
با حمایت دانشگاه علوم پزشکی و خـدمات بهداشـتی درمـانی    

همچنـین از بانـک مرکـزي بخـاطر در     . ایران اجرا شده اسـت 
ــتانده،     ــه جــدول داده س ــوط ب ــار گذاشــتن اطالعــات مرب اختی

  .قدرانی می گردد
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   Lotfi F1/ Rezapour A2,3/ Nouraei Motlagh S4/ Mohammad Hadian5 / Faghisolouk F6/ Ghaderi H7  
Abstract                    
 

Introduction:  Health sector is one of the most important sectors in the economy of any country 
with its products being on demand by individuals and households. This study was done in order to 
survey the health sector in Iran's economy using input-output analysis. 
Methods: In this analytical study all economic sectors in Iran were compared using input-output 
Technique. Ultimately, linkages, importance index, dependency degree of health sector were 
computed among the 18 aggregated sectors.  
Results: Health sector does not have remarkable effect on other sectors because of low backward 
linkage. The low forward linkage has an inappropriate place in providing intermediate data. This 
sector has the highest degree of dependency on industry products and the lowest on the mining 
sector. The first sector depending on health is the health itself followed by education whereas the 
real estate sector has the lowest dependency on health. 
Conclusion: Having a coefficient less than one compared to other sectors, the health sector has a 
smaller role in inducing production processes and integrating the economy. Moreover, its 
motivation depends on other sectors’ motivation. Also, the end products of health sector are 
consumed in final demand form. 
Keywords: Input-Output Analysis, Linkage Backward, Linkage forward, Health Sector, Iran’s 
Economy 
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