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چکـــيد ه
زمین�ه و هدف :مخارج بهداشتی و میزان آلودگی محیطزیست از شاخصهای توسعه بشمار میرود.
ل��ذا هدف مطالعه ،بررسی تاثیرگذاری هزینههای سران��ه بهداشتی و تاثیر انتشار گاز دیاکسیدکربن
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 0/029درصد و درحالتوسعه  0/054درصد افزایش مییابد .همچنین تاثیر انتشار  CO2بر رشد آنها
به ترتیب  -0/011و  –0/073درصد است.
نتیجهگی�ری :بهداشت تاثیر مستقیم ب��ر رشد اقتصادي دارد .بهداشت با تاثی��ر بر بهرهوري نيروي
ک��ار (ب��ا افزایش امید به زندگی و زمان مفید کار) و با کاهش هزینههای درمانی و صرف این منابع در
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مطالعه تطبیقی اثر مخارج بهداشتی و ...

مقدمه

شدن کیفیت محیطزیست شده است .زوال محیطزیست بهطور

مستقی��م بر زندگی بشر تاثیر میگ��ذارد و تهدیدی جدی برای

دستیاب��ی به رشد و توسعه اقتص��ادی از اهداف سیاستگذاران

حیات بشر است و هزینههای بهداشتی و درمانی دولت را متاثر

است ،یکی از عوامل مهم مؤثر بر رشد اقتصادی کشورها ،نیروی

ک��ار و با تعبیر کاملتر ،سرمايه انساني است که داراي دو جنبه

و محیطزیس��ت و توسعه پایدار شده است .لذا هدف این مطالعه

اصلي آم��وزش و بهداشت است .در مطالع��ات بين کشوري در

بررس��ی تاثیر مخارج بهداشت��ی و آلودگی هوا بر رشد اقتصادی

زمینه رش��د اقتصادي ،اث��ر سرمايه انساني با آم��وزش ارزیابی

و ارزیابی اث��ر پویا بین متغیرهای رشد اقتصادی ،آلودگی هوا و

شده است و کمتر ب��ه بهداشت توجه شده است .در اینمطالعه

مخ��ارج بهداشتی در دو گروه کشوره��ای توسعهیافته و درحال

ضمن توجه به عامل سرمایه انسانی به معرفی سرمایهبهداشتی

توسع��ه است .در حوزه بهداشت ،محیطزیست و رشد ،مطالعات

پرداخته شده است و متغیر مخارج بهداشتینماینده آن است و

زی��ادی انج��امشده است که ب��ه برخی از آنها اش��اره میشود.

اثرات مستقیم و غیرمستقیم بهداشت بر سطح بهرهوری نیروی

 ،)2011(Wangعوام��ل مؤثر بر مخارج بهداشتی و رابطه علیت

ك��ار را ارزیابی میکند .ارتق��اي بهداشت از طريق افزايش طول

بی��ن مخارج بهداشتی و رش��د اقتصادی را در  31کشور درحال

عمر و کاهش روزهاي کاري که نيروي کار بهخاطر بيماري خود

توسع��ه (دوره  )1986-2007با روش پانل دیتا )(Panle Data

يا بستگانش از دست ميدهد ،باعث ارتقاي بهرهوري نيروي کار

بررسی کرد .نتایج نشان داد که رشد Gross Domestic( GDP

شده و بهطور غيرمستقي��م توليد را تحت تاثیر قرار داده و اميد

 )Productو رش��د جمعیت اثر مثب��ت و معنیداری بر مخارج
بهداشت��ی در کشوره��ای منتخب دارند .همچنی��ن رابطه ع ّلی

به زندگي را افزایش میدهد که بر افزایش تمايل به پسانداز در

ميان مردم اثر دارد و ل��ذا سرمايهگذاري را افزایش داده و رشد

یکطرفه از سم��ت رشد اقتصاد به مخارج بهداشتی وجود دارد

اقتصادي را سريعتر میکند (.)1

( Wang .)2و همک��ار ( ،)2014عوامل اقتصادی مؤثر بر مخارج

از س��وی دیگ��ر ،توج��ه ب��ه مسائ��ل زیستمحیط��ی در

بهداشت��ی در آمریکا (دوره  )1978-2012را با روش همجمعی

سیاستگذاریه��ای رشد و توسعه ضروری است .منابع طبیعی

یوهانس��ن بررسی کردن��د .نتایج مؤید رابط��ه مثبت و معنیدار

بهعن��وان نهادهه��ای مورد نی��از تولید و کیفی��ت محیطزیست

درآمد سرانه ،رشد جمعیت و اندازه دولت با مخارج بهداشتی در
آمریکا بود .همچنین رابط��ه علّی دوطرفه بین مخارج بهداشتی

بهعن��وان معیار رف��اه مطرح هستن��د و محیطزیست در توسعه

پاي��دار از اهمي��ت خاص��ي برخوردار اس��ت .توسع��ه پایدار در

و تولید ناخالص داخلی سران��ه مشاهده شد (Chaabouni .)3

قال��ب مفاهیم متنوعی بیانشده است ،ام��ا محوریترین ایده،

و همک��اران ( )2016اثر پویای هزینه مخارج بهداشتی و انتشار

مربوط ب��ه کمیسیون جهانی توسع��ه و محیطزیست (World

گاز دیاکسی��د کربن بر رشد اقتص��ادی در کشورهای مختلف

(Commission on Environment and Development

(دوره  )2013-1995را ارزیابی کردند .نتایج نشان داد که افزایش

در س��ال  1987است .ب��ر این اساس ،توج��ه یکجانبه به رشد

در هزینهه��ای بهداشت��ی با توجه به تاثی��ر مثبت آن بر نیروی

اقتص��ادی ،به نحو اجتنابناپذیری توسع��ه را ناپایدار میسازد،

انسان��ی موجب افزایش رشد اقتصادی میشود .همچنین انتشار

یعنی نمیتواند برای مدت طوالنی ادامه یابد .لذا مهمترین ایراد

گ��ازدیاکسید کربن تاثی��ر منفی بر رشد اقتص��ادی دارد (.)4

وارد بر نظریات رش��د (کالسیکها و نئوکالسیکها) عدم توجه

 Emadzadehو همک��اران ( ،)2012به شناسایی تاثیر سالمت

به توسع��ه پايدار و دستیابی به رشد اقتص��ادی حتی به قیمت

جامعه و نیروی کار بهعنوان یک عامل تاثیرگذار بر رشد اقتصادی

تخریب محیطزیست است.

در استانهای ایران پرداختند .نتایج مؤید اثر مثبت رشد مخارج

به لح��اظ نظری رشد اقتصادی هم عل��ت آلودگی و هم درمان

سالمت خانوار و رش��د سرمایهگذاری عمرانی دولت و اثر منفی

آن است .عملک��رد اقتصادها در طول دو دهه اخیر موجب بدتر
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میکند .این موارد باع��ث توجه بیشتر محققان به موضوع رشد

نگار شیرالی پور و همکار

شناخت��ي ( Cognitive Capabilitiesادراكي) ،سالمت ،تالش،

رشد شاخص قیمت مصرفکننده ،بر رشد اقتصادی استانهای

ایران است ( Lotfalipour .)5و همکاران ( ،)2011تاثير سرمايه

زم��ان انجام ك��ار و تواناييهاي جسمي و روح��ي) و عوامل توليد

ب��ا بهکارگیری سيستم معادالت همزم��ان بررسی کردند .نتایج

بهصورت معادله  1نوشت:

و فن��اوری مرب��وط ميشود و ميتوان رابطه تبع��ي بهرهوري را

انسان��ي را بر درآمد سرانه در ايران ب��رای دوره  1983-2008و

و سرمايهگ��ذاري در سالمت سرمايه انسان��ي (مخارج بهداشتی)

در اي��ن معادل��ه ،W :نشاندهنده به��رهوري ني��روي كار؛ ،H

بهطور مثبت بر درآمد سرانه تاثيرگذار هستند (.)6

سط��ح بهداشت؛  ،Eميزان تالش و كوشش؛  ،Tزمان انجام كار؛

 Mogadasiو همکار ( ،)2012به بررسی رابطه علّی میان انتشار

 ،CCقابلیته��ای شناختي؛  ،Aتوانايي انجام كار؛  ،Kموجودي

گ��از دیاکسی��د کربن و تولید ناخالص داخل��ی در پنج گروه از

سرمايه فيزيك��ي و  ،Fنهادههاي واسطه است .مالحظه ميشود

کشورها با درآمد سرانه متفاوت را با استفاده از دادههای ترکیبی

که بهداش��ت بهعنوان يک��ي از نهادههاي تابع به��رهوري تاثير

 2007-1960ارزیابی کردند و ب��ا آزمون هم انباشتگی و الگوی

مستقيمي بر ميزان بهرهوري افراد و در نتیجه نيروي کار جامعه

تصحی��ح خطا نتیج��ه گرفتند که رابطه بلندم��دت بین  CO2و

دارد و مطالعات متعدد اي��ن موضوع را تاييد ميکنند .بهعالوه،

 GDPدر شاخه صعودی منحنی کوزنتس ،واقعشده است (.)7

بهداش��ت بهواسطه تاثیر بر ساير متغيرهاي سمت راست معادله

 Karsalariو همک��اران ( )2014ب��ه بررس��ی ارتب��اط می��ان

 ،1ب��ر بهرهوري تاثير ميگذارد که بهعن��وان اثرات غیرمستقیم

هزینهه��ای بهداشت��ی و رشد اقتص��ادی در ایران ب��رای دوره

بهداشت بر بهرهوري شناخته میشوند (.)10

 1970-2007براس��اس روش خودبرگشتی با وقفههای توزیعی

مطاب��ق شواهد ،مجراي ديگ��ری برای تاثي��ر بهداشت بر رشد

() )Autoregressive Distributed Lag (ARDLپرداختند.

اقتص��ادي وج��ود دارد .بهداشت بهت��ر در صورت ثب��ات ساير

طب��ق نتای��ج ،اگرچ��ه مخارج صرف ش��ده بر سالم��ت یکی از

شراي��ط ،میتواند باعث کاهش منابع ص��رف شده برای مخارج

مهمتری��ن عوامل کاهش نرخ مرگومیر ن��وزادان است اما رشد

درمانی در آينده ش��ود؛ یعنی بخشی از منابع كه صرف مخارج

اقتصادی ایران را توضیح نمیدهد (.)8

درماني میشوند ،براي مقاصد ديگري قابلاستفاده خواهند بود.

 Fattahiو همکاران ( ،)2014رابطه بین درآمد ناخالص سرانه و

البته شايد مقدار زيادي از اين منابع صرف افزايش مصرف فعلي

مخ��ارج بهداشتی را با روش هم انباشتگی و برآوردگر بلندمدت

جامع��ه شوند ،ولي مقداري نيز صرف افزايش سرمايه فيزيكي و

برای کشوره��ای عضو اوپک و با استف��اده از روش گشتاورهای

انسان��ي خواهند شد كه رشد اقتص��ادي بيشتر را به دنبال دارد

تعمیمیافته (()Generalized Method of Moments(GMM

(.)11

(دوره  )2009-1995بررس��ی کردن��د .نتایج تخمی��ن حاکی از

همچنی��ن مبانی نظ��ری پیرامون رش��د اقتص��ادی و آلودگی

وج��ود رابطه مثبت بین مخارج بهداشتی و رشد اقتصادی است

محیطزیس��ت ،دیگ��ر روی سکه در این مقال��ه است .جایی که

همچنی��ن مجموع اثر آموزش و بهداش��ت بر رشد درآمد سرانه

ارتباط می��ان رشد اقتصادی و کیفی��ت زیستمحیطی در یک

بیش از اثر سرمایه فیزیکی بر آن است (.)9

بست��ر زمانی بلندمدت ،میتواند بهص��ورت مستقیم ،معکوس و

ی��ا ترکیبی از هر دو باش��د .این بحث (جریان ارتب��اط میان رشد

مواد و روشها

اقتصادی و کیفیت زیستمحیطی) ،موضوع بسیاری از مطالعات و

ب��ه لحاظ نظ��ری ،مجراي اصلي تاثيرگ��ذاري بهداشت بر رشد

تحقیقات قرار گرفته است .طی چند دهه اخیر ،دو جریان فکری

اقتص��ادي بهواسطه اثر بهداشت بر به��رهوري نيروي کار است.

کلی در این حوزه وجود داشته است که درنهایت به یک رویکرد

به��رهوري نهايي به عواملي نظير ويژگيه��اي فرد (قابلیتهای
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نشان داد که موجودي سالمت سرمايه انسانی (امید به زندگی)

)(1

)…W=W (H,E,T,CC,A,K,F,

روﻳﻜﺮد ﺳﻮم ﻛﻪ از اواﻳﻞ دﻫﻪ  90ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﻣﻴﺎن رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي و آﻟﻮدﮔﻲ زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ،راﺑﻄﻪاي ﺑﻪﺻﻮرت  Uوار
را ﻣﻄﺮح ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ اﻧﺘﻘﺎل زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺎ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻮزﻧﺘﺲ

را ﻣﻄﺮح ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ اﻧﺘﻘﺎل زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺎ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻮزﻧﺘ
( )Environmental Kuznets Curveﻣﻌﺮوف ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ،در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺗﺨﺮﻳﺐ

مطالعه تطبیقی اثر مخارج بهداشتی و ...
( )Environmental Kuznets Curveﻣﻌﺮوف ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ،در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺗﺨﺮ
ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ زﻳﺎد اﺳﺖ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪاي در ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﻮد ﻣﻲرﺳﺪ و ﺳﭙﺲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ رﺷﺪ،

ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ زﻳﺎد اﺳﺖ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪاي در ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﻮد ﻣﻲرﺳﺪ و ﺳﭙﺲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ رﺷ
ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻴﺎم روﺷﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻢ ﻋﻠﺖ آﻟﻮدﮔﻲ و ﻫﻢ درﻣﺎن آن
یشود که از كاربرده��اي داد ههاي تركيبي ،درك بهتر
یادآور م 
اقتصادی
رشد
سومی تبدیلشدهاند .رویکرد اول ،انتخاب میان
ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻴﺎم روﺷﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻢ ﻋﻠﺖ آﻟﻮدﮔﻲ و ﻫﻢ درﻣﺎن
زﻳﺴﺖ
ﻣﺤﻴﻂ
اﺳﺖ ).(13
پوياييه��ا توسط محقق است .روابط پويا ب��ا حضور متغيرهاي
تمحیطی است .رشد اقتصادی و در
و حفظ استانداردهای زیس 
.
(
13
)
اﺳﺖ
ﺗﺠﺮﺑﻲ 
توضيح��ي مد
ﻣﺒﺎﻧﻲ ميان
اﺳﺎسدار در
وابست��هﺑﺮوقف�� ه
سازيو
لاﺳﺖ
متغيره��اي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻧﻈﺮي و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي
آﻟﻮدﮔﻲ و
نیازمندﻄﻪ ﺗﺎ
مصرف،ﻣﻘﺎﻟﻪ راﺑ
نتیجه افزایش تولید و در اﻳﻦ
انرژی بیشتر
موادﺛﻴﺮاولیه و
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مربع��ات ﺑﻪمعمولی
اﺳﺎسحداقل
برآورده��اي
ش��ود .در
راﺑﻄبهﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ مي
اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺳﺖ
ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي و
حالتاﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ
ای��نرﺷﺪ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮ
آﻟﻮدﮔﻲ و
تولید ﻣﻘﺎﻟﻪ
بهعنوان دادههای تولی��د است و با تبع افزایشدر اﻳﻦ
زباله را
ﻣﺪل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت )ﺑﻪوﻳﮋه  Chaabouniو ﻫﻤﻜﺎران ) ((2016ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ).(4
( (Ordinary Least Squersمناس��ب نیس��ت ( Hsiaoو
اقتصادی،
توسع ه
اﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت )ﺑﻪوﻳﮋه  Chaabouniو ﻫﻤﻜﺎران ) ((2016ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ).(4
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ
همراه دارد .به عبارتی ،هر چه در خالل فرایندﻣﺪل
ﺣﻀﻮر
ﺑﺎ
ﭘﻮﻳﺎ
رواﺑﻂ
اﺳﺖ.
ﻣﺤﻘﻖ
ﺗﻮﺳﻂ
ﻫﺎ
ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ
ﺑﻬﺘﺮ
درك
،
ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
ﻫﺎي
داده
ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي
ﻳﺎدآور ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ از
همکاران ( ))1995و باید از روش تخمین  GMMو Arellano
سطح درآمد (تولی��د) افزایش مییابد ،با استخ��راج بیشتر منابع
اﺳﺖ .رواﺑﻂ ﭘﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﺣﻀ
ﭘﻮﻳﺎﻳﻲﻫﺎ
استف��اده ﺑﻬﺘﺮ
ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ،درك
همک��ارانﻫﺎي
ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي داده
ﻳﺎدآور ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ از
ﻣﺤﻘﻖهای
ﺣﺪاﻗﻞمعادل
ﺗﻮﺳﻂکه
ﺑﺮآوردﻫﺎي ۲
معادل��ه
ﺣﺎﻟﺖلذا
اﻳﻦ کرد.
()1999
و
ﻣﺮﺑﻌﺎت
ﺷﻮد .در
ﺳﺎزي ﻣﻲ
ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﻣﺪل
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي
بشر در
وﻗﻔﻪدار
ییابد.
ﻣﻴﺎنم 
کاهش
واﺑﺴﺘﻪ رفاه
طزیست،
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي
ب محی
طبیعی و افزایش تخری 
آلودگی هوا
بهداشت��ی
مخارج
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎيارزیابی
است ب��رای
ﺣﺎﻟﺖ برﺑﺮآوردﻫﺎي ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌ
ﺷﻮد .ودر اﻳﻦ
ﺳﺎزي ﻣﻲ
اثر ﻣﺪل
ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ
واﺑﺴﺘﻪو وﻗﻔﻪدار درپویاﻣﻴﺎن
)Ordinaryآید
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎيمی
Leastهحساب
 Squersخطر ب
اقتص��ادی ،نوعی
ل��ذا رشد فعالیتهای ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ )
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ ) Hsiaoو ﻫﻤﻜﺎران ) ((1995و ﺑﺎﻳﺪ از روش ﺗﺨﻤﻴﻦ  GMMو
رشد اقتص��ادی در نظر گرفتهشده اس��ت .در این معادله کلیه
ن ارتباط
تگ��ذاران در ای 
یشود که سیاس 
است��دالل م 
انتخابی  )Ordinary Leastﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ ) Hsiaoو ﻫﻤﻜﺎران ) ((1995و ﺑﺎﻳﺪ از روش ﺗﺨﻤﻴﻦ GMM
ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ )باSquers
برایو
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
ﻣﺨﺎرج
اﺛﺮ
ارزﻳﺎﺑﻲ
ﺑﺮاي
اﺳﺖ
ﺎ
ﻳ
ﭘﻮ
ي
ا
ﻣﻌﺎدﻟﻪ
ﻛﻪ
2
ﻣﻌﺎدﻟﻪ
ﻟﺬا
.
ﻛﺮد
اﺳﺘﻔﺎده
(
1999
)
ﻫﻤﻜﺎران
و
Arellano
متغیرهای مؤثر ب��ر رشد ب هنوعی در  Yt-1مستتر هستند و
دشوار روبرو هستند (.)12
 Arellanoو ﻫﻤﻜﺎران ) (1999اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد .ﻟﺬا ﻣﻌﺎدﻟﻪ  2ﻛﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪاي ﭘﻮﻳﺎ اﺳﺖ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﻣﺨﺎرج ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
رشددراینt-1دو
بهداشت��ی
مخارج
ﻳﻦ بهتر
شناسای��ی
آلودگی ﺑﻪبرﻧﻮﻋﻲ
ﻣﺆﺛﺮو ﺑﺮ رﺷﺪ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي
ﻣﻌﺎدﻟﻪاثرﻛﻠﻴﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ا
بهبودﻧﻈﺮ
مسی��ري در
که اﻗﺘﺼﺎد
استرﺷﺪ
ﻫﻮا ﺑﺮ
Y
کیفیت
آﻟﻮدﮔبرﻲاین
در رویک��رد دوم ،اعتق��اد

(.)14ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﻪﻧﻮﻋﻲ در
در اﻳﻦ
معادله ﺷﺪه
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي در
آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا ﺑﺮ
ﺳﺖ.هاند
اضافهاشد
متغیر به
بهبود
ﺑﺮاياست و به
اقتصادی
موازاتﺘﺮرشد
ﻣﺨﺎرج ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ).(14
منظور اﺛﺮ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و
زیستمحیط��ی به ﻣﺴﺘ
اقتصادی
تمحیطی باید در جریان رشد
استانداردهای زیس 
ﻫﺴﺘﻨﺪ وگامﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮ اﺛﺮ ﻣﺨﺎرج ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ )14
ﻣﺴﺘﺘﺮ
)(2
log)Y it ( 
 0  1 log)Y it 1 (   2 log)H it (   3 log)CO 2 it (   t
نه��اد .اصوال سطح باالتری از درآمد ،باع��ث افزایش تقاضا برای
)(2
g)Y it ( 
( 0  1 log)Y it 1 (   2 log)H it (   3 log)CO 2 it (   t )۲
یکند
یشود که از سطح کمتری از مواد اولیه استفاده م 
کاالیی م 
ندهنده
در آن i :نم��اد کشور و  tنماد زمان اس��ت Yit .نشا 
ک��ه 5
و افزای��ش درآمد باعث افزایش تقاض��ای کیفیت محیطزیست

تولید ناخالص داخلی سرانه و  ،H5itمتغیر مخارج بهداشتی سرانه

میش��ود و این به معنی پذی��رش معیاره��ا و ضوابط حفاظتی

اس��ت که هر دو برحسب ه��زار دالر و قیمت ثابت دالر در سال

زیستمحیطی است.

 2010هستند و  CO2itمقدار انتشار گاز دیاکسید کربن سرانه

رویک��رد س��وم که از اوای��ل دهه  90مطرح ش��د ،میان رشد

برحسب کیلوتن است.

اقتص��ادی و آلودگ��ی زیستمحیطی ،رابط��های بهصورت U

متغیره��ای معادله در جدول  1معرفیشده است و در جدول 2

وارون��ه را مط��رح میکند ک��ه این موضوع ب��ه فرضیه انتقال

اسامی  21کشور منتخب درحالتوسعه و  21کشور توسعهیافته

زیستمحیط��ی یا فرضی��ه منحنی زیستمحیط��ی کوزنتس

و نوظه��ور در توسعه که براساس دسترس��ی به حداکثر دادهها

) (Environmental Kuznets Curveمع��روف شده است.

برای دوره  2015-2000انتخابشدهاند ،مشاهده میشود.

طبق این فرضی��ه ،در مراحل ابتدایی رشد اقتصادی ،تخریب

محیطزیس��ت زی��اد است تا اینک��ه این موضوع ب��ه نقطهای

یافتهها

در حداکث��ر خ��ود میرس��د و سپس در مراح��ل باالتر رشد،

ب��رای جلوگیری از پدی��ده رگرسیون کاذب ،ابت��دا باید فرضیه

محیطزیس��ت بهبود مییابد .در حقیق��ت پیام روشن فرضیه

ايست��ا بودن متغيره��ا آزمون شود .با توجه ب��ه آزمون Levin

این اس��ت که رشد اقتصادی هم عل��ت آلودگی و هم درمان

و همک��اران ) ،)LLCسطح احتم��ال کمتر از  5درصد است ،لذا

آن است (.)13

فرضيه وجود ريشه واحد براي متغيرها تایید نمیشود و ایستایی

در ای��ن مقاله رابطه تاثیر آلودگ��ی و بهداشت بر رشد اقتصادی

تمامی متغیرها تایید میشود (جدول .)3

براس��اس مبانی نظری و به استناد مطالعات تجربی است و مدل

همچنی��ن با بهکارگی��ری روش  GMMبا کاهش تورش نمونه،

تحقی��ق با ای��ده گرفت��ن از مطالعات (بهوی��ژه  Chaabouniو

همکاران ( ))2016بنا شده است (.)4
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1

ﻛﻪ در آن i :ﻧﻤﺎد ﻛﺸﻮر و  tﻧﻤﺎد زﻣﺎن اﺳﺖ Yit .ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ ﺳﺮاﻧﻪ و  ،Hitﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺨﺎرج ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
ﺳﺮاﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻫﺰار دﻻر و ﻗﻴﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ دﻻر در ﺳﺎل  2010ﻫﺴﺘﻨﺪ و  CO2itﻣﻘﺪار اﻧﺘﺸﺎر

ﮔﺎزنگاردي
اﻛﺴﻴﺪپور و همکار
شیرالی

ﻛﺮﺑﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮﺗﻦ اﺳﺖ.

ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
درﺣﺎل ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﻣﻨﺘﺨﺐ و ،Hit
داﺧﻠﻲ ﺳﺮاﻧﻪ
ﻧﺸﺎندردﻫﻨﺪه
ﺷﺪهYit
ﻣﻌﺮﻓﻲاﺳﺖ.
ﻧﻤﺎد1زﻣﺎن
در و t
ﻛﺸﻮر
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎيﻧﻤﺎد
ﻛﻪ در آنi :
ﻣﺨﺎرج ﻛﺸﻮر
ﺗﻮﺳﻌﻪ و 21
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻛﺸﻮر
ﺗﻮﻟﻴﺪاﺳﺎﻣﻲ 21
ﺟﺪول 2
اﺳﺖ و
ﺟﺪول
ﻣﻌﺎدﻟﻪ
اﻛﺴﻴﺪ
2000اﻧﺘﺸﺎر
-2015ﻣﻘﺪار
دورهCO2it
ﺑﺮايﻨﺪ و
ﻫﺎ ﻫﺴﺘ
2010
دﻻرﺑﻪدر ﺳﺎل
ﻗﻴﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻫﺰار
ﺎﻓﺘﻪﻫﺮو دو
اﺳﺖ ﻳﻛﻪ
دياﻧﺪ،
اﻧﺘﺨﺎبﮔﺎزﺷﺪه
ﺣﺪاﻛﺜﺮ داده
دﺳﺘﺮﺳﻲ
دﻻر وﺑﺮاﺳﺎس
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻪ
ﻧﻮﻇﻬﻮر در
ﺳﺮاﻧﻪﻮﺳﻌﻪ
ﺗ

ﻛﺸﻮر)(15
ﺗﻌﺮﻳﻒ آﻧﻬﺎ
اﺳﺘﻔﺎده و
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد
ﺟﺪول -1
ﻣﻨﺘﺨﺐ درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و  21ﻛﺸﻮر
اﺳﺎﻣﻲ
ﺟﺪول 2
ﺷﺪه-1اﺳﺖ و
21آنها ()15
تعریف
استفاده و
در مورد
متغیرهای
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻌﺎدﻟﻪ در ﺟﺪول  1ﻣﻌﺮﻓﻲجدول
اﺧﺘﺼﺎري
ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﺳﻨﺠﺶ
واﺣﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ وﻣﺘﻐﻴﺮ
ﻋﻼﻣﺖﺷﺪهاﻧﺪ،
دوره  2000-2015اﻧﺘﺨﺎب
ﺗﻌﺮﻳﻒﺑﺮاي
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دادهﻫﺎ
اﺳﺎس
ﻧﻮﻇﻬﻮر در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺮاﻧﻪ دياﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ
(Log)CO2
(Per capita production of carbon dioxide Kt )Kiloton
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد.
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ ﺳﺮاﻧﻪ
Thousand
(Log)GDP
(GDP Per capita )constant 2010 $
Dollar
)ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ  (2010ﺟﺪول  -1ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﺗﻌﺮﻳﻒ آﻧﻬﺎ )(15
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻣﺨﺎرج ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﺮاﻧﻪ
Thousand
(Log)H
(Per capita )constant 2010 $
واﺣﺪDollar
ﻣﺘﻐﻴﺮﺛﺎﺑﺖ (2010
)ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ
ﻋﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎري
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﺳﻨﺠﺶ

ﺟﺪول  -2ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺮاﻧﻪ دياﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ
(Per capita production of carbon dioxide Kt )Kiloton
ﻛﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ ﺳﺮاﻧﻪ
Thousand
GDP
Per
capita
)constant
2010
($
ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ
اﻟﺠﺰاﻳﺮ
ژاﭘﻦ
اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
Dollar
)ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ (2010
ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن
ﻟﺒﻨﺎن
ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ
اﺗﺮﻳﺶ
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻣﺨﺎرج ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﺮاﻧﻪ
Thousand
Per
(2010 $
ﺷﻴﻠﻲ capita )constantﭘﺮو
ﻫﻠﻨﺪ
ﺑﻠﮋﻳﻚ
Dollar
)ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ (2010
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﻧﺮوژ -2کشورهای منتخب ﻣﺼﺮ
ﺑﺮزﻳﻞ
تحقیق
جدول
ﺟﺪول  -2ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر
ﻫﻨﺪ
ﭘﺮﺗﻐﺎل
ﻛﺎﻧﺎدا

ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ
اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ
ﭼﻴﻦ
ژاﭘﻦ
اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
ﺳﻮﺋﺪ
داﻧﻤﺎرك
ﻛﺮهﺳﻮﻳﺲ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺟﻨﻮﺑﻲ
اﺗﺮﻳﺶ
اﻧﮕﻠﻴﺲ
آﻟﻤﺎن
ﻫﻠﻨﺪ
ﺑﻠﮋﻳﻚ
اﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻳﻮﻧﺎن
ﻧﺮوژ
ﺑﺮزﻳﻞ
اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ
ﭘﺮﺗﻐﺎل
ﻛﺎﻧﺎدا

(Log)CO2
(Log)GDP
(Log)H

ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎل ﺳﻮدان
اﻧﺪوﻧﺰي

ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ
اﻟﺠﺰاﻳﺮ
ﺗﻮﻧﺲ
اﻳﺮان
ﺗﺮﻛﻴﻪ
اردن
ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن
ﻟﺒﻨﺎن
ﻣﺎﻟﺰي
اﻣﺎراتﭘﺮو
ﺷﻴﻠﻲ
اروﮔﻮﺋﻪ
ﻣﺮاﻛﺶ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﻣﺼﺮ
ﻣﻜﺰﻳﻚ
ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر
ﻫﻨﺪ
ﺳﻮدان
اﻧﺪوﻧﺰي
اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ
ﭼﻴﻦ
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ
ﺗﻮﻧﺲ
اﻳﺮان
ﺳﻮﺋﺪ
داﻧﻤﺎرك
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭘﺪﻳﺪه رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻛﺎذب ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﺿﻴﻪ اﻳﺴﺘﺎ ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ آزﻣﻮن ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن Levinو
ﺗﺮﻛﻴﻪ
اردن
ﺳﻮﻳﺲ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ
اﻧﮕﻠﻴﺲ
آﻟﻤﺎن
اﻣﺎراتﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻲﺷﻮد و
ﻣﺎﻟﺰيرﻳﺸﻪ واﺣﺪ ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺗ
درﺻﺪ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻓﺮﺿﻴﻪ وﺟﻮد
ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﻛﻤﺘﺮ از 5
ﻫﻤﻜﺎران (،(LLC
اروﮔﻮﺋﻪ
ﻣﺮاﻛﺶ
اﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻳﻮﻧﺎن
اﻳﺴﺘﺎﻳﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد )ﺟﺪول .(3
ﻣﻜﺰﻳﻚ
اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ

6

ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭘﺪﻳﺪه رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻛﺎذب ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﺿﻴﻪ اﻳﺴﺘﺎ ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ آزﻣﻮن ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن Levinو
ﻫﻤﻜﺎران ( ،(LLCﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﻛﻤﺘﺮ از  5درﺻﺪ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻓﺮﺿﻴﻪ وﺟﻮد رﻳﺸﻪ واﺣﺪ ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻲﺷﻮد و

اﻳﺴﺘﺎﻳﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد )ﺟﺪول .(3
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ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد.
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮﺗﻦ اﺳﺖ.
ﻛﺮﺑﻦ ﺳﺮاﻧﻪ

مطالعه تطبیقی اثر مخارج بهداشتی و ...

(سطح)
روش لوين
روش لين و
اﻳﺴﺘﺎﻳﻲمتغیرها به
آزمون ايستايي
ﻧﺘﺎﻳﺞنتایج
جدول -3
ﻟﻮﻳﻦ )ﺳﻄﺢ(
ﻟﻴﻦ و
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪ
آزﻣﻮن
ﺟﺪول -3

ﮔﺮوه ﻛﺸﻮر

ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ

ﻣﺘﻐﻴﺮ

آﻣﺎره آزﻣﻮن

(Log)GDP

-3/58

0/00

(Log)CO2

-4/22

0/00

(Log)H

-4/40

0/00

(Log)GDP

-4/81

0/00

(Log)CO2

-1/91

0/02

(Log)H

-9/81

0/00

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي روش  GMMﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮرش ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﭘﺎﻳﺪاري ﺗﺨﻤﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ) .(16ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺨﻤﻴﻦ در
ﺟﺪول  4ﺑﺮاي دو دﺳﺘﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺪل ﺑﺮآوردي از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي آﻣﺎري در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻗﺮار
ﻋـﺪمبا
ﺑـﺮ توسعه
درحال
کشورهای
زدهتوسعه
کشوره��ای
افزای��شیافته
پاي��داريﺑﺮتخمين
ﻣﺒﻨـﻲ
اس��ت .درﺻـﻔﺮ
یافتهﻓﺮﺿـﻴﻪ
ﺷﺪه،
تخمین درﺟـﺪاول ﺗﺨﻤﻴﻦ
نتای��جﭘـﺎﻳﻴﻨﻲ
(.)16ﺑﺨﺶ
استدر
ﻣﻨﺪرج
اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ
دارد.
توجه به حضور در دوران گذار رشد اقتصادی ،تغییرات کوچک
ج��دول  4ب��رای دو دسته کشوره��ا گزارشش��ده است .مدل

ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ
توسع��ه اﻣﺎ
پایهرد ﻛﺮد،
ب��رﺗﻮان
اﺧﺘﻼل را ﻣﻲ
ﻣﺮﺗﺒﻪ اول
های ﺗﻔﺎﺿﻞ
ص اول
درﺟﻪ
رشد
ﻋـﺪم بیشت��ری بر
کار تاثیر
ﻓﺮﺿﻴﻪنی��روی
انسانی و
ﺟﻤﻼت قرار
وضعیت مناسبی
آم��اری در
ﺘﮕﻲ شاخ
ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴاز نظر
ب��رآوردی

در دارد.
اقتصادی
ﺗﻔﺎﺿﻞدر بخش
نتـایج مندرج
براسـاس
دارد.
ﻣﺪل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮرش ﺗﺼﺮﻳﺢ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
تخمین ﻛﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
جـداولﺗﻮان رد
پـایینی را ﻧﻤﻲ
ﺟﻤﻼت اﺧﻼل
درﺟﻪ دوم
ﺳﺮﻳﺎﻟﻲ
زدهشده ،فرضـیه صـفر مبنـی بـر عـدم خودهمبستگی درجه

همچنی��ن تاثیر منفی انتش��ار گاز دیاکسید کرب��ن سرانه بر

فرضیه مبنی بر عـدم خودهمبستگی سریالی درجه دوم تفاضل

درح��ال توسع��ه ( 0/011درصد) ب��ه ازای هر  1درص��د افزایش

ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴ
و
ندارد.
تصریحﻴﺮوجود
تورش

تاثی��ر آلودگی بر رش��د اقتصادی منفی است لک��ن تاثیر منفی

ﺑﻮدندرﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي
ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺻﻔﺮ،یافتهﻳﻌﻨﻲ
ﻓﺮﺿﻴﻪ
ﻋﺪم رد
اما 0/دﻻﻟﺖ ﺑﺮ
کرد05،
ﻛﻤﺘﺮ از
ﺳﺎرﮔﺎن
ﻧﺘﺎﻳﺞ
کشورهای
درصد) و
(0/073
توسعه
کشورهای
رشد ،در
ﺷﺪهتوان رد
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪرا می
ﻣﻘﺪار اخت�لال
اولﺑﺎجمالت
آﻣﺎرهمرتبه
تفاض��ل
اول
اﺑﺰاري ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه دارد و ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﺑﺰاري دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺎز ﻧﺪارد و ﻟﺬا ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺮآورد ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه

تخری��ب محیطزیست است .اگرچه در ه��ر دو گروه از کشورها

جم�لات اختالل را نمیتوان رد ک��رد ،بنابراین در مدل تحقیق

آلودگی محیطزیس��ت ،بر روی رشد در کشورهای توسعهیافته

نتای��ج آمارهسارگان با مقدار محاسبهشده کمتر از  0/05داللت

بیش از کشورهای درحالتوسعه است.

بر عدم رد فرضی��ه صفر ،یعنی معتبر ب��ودن متغیرهای ابزاری

تعری��فشده دارد و به متغیرهای ابزاری دیگری نیاز ندارد و لذا

بحث

نتایج ضرایب برآورد شده از نظر آماری تایید شده و قابل تفسیر

در ای��ن مقاله تاثی��ر مخارج سرانه بهداش��ت و آلودگی بر رشد

هستند.

نتایج در بخش پویا نشاندهنده تایید فرضیههای اصلی تحقیق

اقتص��ادی ارزیابی شد که نتایج منطبق بر نتایج مطالعات انجام

درح��التوسع��ه و توسعه یافت��ه تاثیر مثب��ت و معنیداری به

درحالتوسعه و توسع��هیافته تاثیر مثبت و معنیداری بر رشد

شده در ای��ن حوزه است .مخارج بهداشتی در هر دو کشورهای

است؛ یعنی مخ��ارج سرانه بهداشت در هر دو گروه کشورهای

اقتصادی دارد و این اثر در کشورهای درحال توسعه بیشتر است.

ترتی��ب بهاندازهه��ای 0/054و  0/029درصد بر رشد اقتصادی

آنها دارد .این اث��ر در کشورهای درحالتوسعه حدود دو برابر
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ﻛﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ

اﺣﺘﻤﺎل

نگار شیرالی پور و همکار

روش ﭘﻮﻳﺎ
ﻣﺪل ﺑﻪ
ﺑﺮآورد
جدول 4
ﺟﺪول
روش پویا
مدل به
ﻧﺘﺎﻳﺞبرآورد
--4نتايج
ﻛﺸﻮر

ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ
((Log)GDP)-1

ﻛﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ

(Log)H

آﻣﺎره t

0/915
-0/011
0/054

p )F-statistic( = 0/0000

1652
/976
165/29
-1/749
37/376

=0/44اﺣﺘﻤﺎل آﻣﺎره ﺳﺎرﮔﺎن

R = 0/97
2

0/000
0/081
0/000

(AR)1

-2/470

0/059

0/014

(AR)2

-1/048

0/027

0/295

0/892
-0/073
0/029

87/110
-7/057
6/648

ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ
((Log)GDP)-1

ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ

(Log)CO2
(Log)H

ﺿﺮﻳﺐ

آﻣﺎره t

p )F-statistic( = 0/0000

=0/40اﺣﺘﻤﺎل آﻣﺎره ﺳﺎرﮔﺎن

ارزش اﺣﺘﻤﺎل )(p

R = 0/97
2

0/000
0/000
0/000

(AR)1

-3/198

-5/402

0/001

(AR)2

1/243

0/879

0/214

ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺑﺨﺶ ﭘﻮﻳﺎ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺨﺎرج ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه
ﻛﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲداري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ اﻧﺪازهﻫﺎي  0/054و  0/029درﺻﺪ ﺑﺮ رﺷﺪ
انساني،
سرمايه
موجب افزایش
بهداش��ت م
است .ارتقاي
گیری
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻛﺸﻮرﻫﺎي
نتیجهﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺪود دو
درﺣﺎل
ﻛﺸﻮرﻫﺎي
تواند اﺛﺮ در
ی اﻳﻦ
دارد.
اﻗﺘﺼﺎدي آﻧﻬﺎ
از طريق انباش��ت سرمايه بهداشتي شده و بهصورت مستقیم بر
دستیاب��ی به رش��د اقتصادی و توسعهیافتگ��ی از اهداف اصلی
درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در دوران ﮔﺬار رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺗﺎﺛﻴﺮ
رشد تاثیر بگذارد .بهداشت از طريق افزايش طول عمر و کاهش
اقتصاد کشورهاست .رشد باالتر میتواند سطح بهداشت باالتر را

کهرﺷﺪ
کاري ﺑﺮ
ﺑﻴﺸﺘﺮي
دارد.بيماري خود يا بستگانش
اﻗﺘﺼﺎديخاطر
نيروي کار به
روزه��اي

ایجاد کند و در تداوم رشد آلودگی بیشتر شود و سپس با رشد

از دست ميدهد ،باعث ارتقاي بهرهوري نيروي کار شده و بهطور
فن��اوری ،آلودگی کمتر شود .همچنی��ن بهداشت بهتر ،موجب
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎز دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺮ رﺷﺪ ،در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ) 0/073درﺻﺪ( و در
غيرمستقي��م توليد را تحت تاثیر ق��رار ميدهد .ارتقاي بهداشت
کاهش بیماری و در نتیجه هزینههای درمان ،همچنین افزایش
افزایشﻫﺮ دو
اﮔﺮﭼﻪ در
وریزﻳﺴﺖ
ﻣﺤﻴﻂ
ازايسﻫﺮ 1
درﺻﺪ(
شده0/011،
ﺗﻮﺳﻌﻪ )
درﺣﺎل
ﻛﺸﻮرﻫﺎي
تمايلﺑﻪ به پ
درنتیجه
زندگي
امي��د به
باعث افزايش
ﮔﺮوه که در
رشد شود
اﺳﺖ.و لذا
نیروی کار
ﺗﺨﺮﻳﺐبهره
ﻳﺶ عمر و
انداز درﺻﺪ اﻓﺰاطول
ﻣﻨﻔﻲگذاري
سرمايه
افزاي��ش
باعث
افزایشیافته و
در ميانازم��ردم
طزیست
تخریب محی
آلودگ��ی و
تایید
ﻣﻨﻔﻲمقال��ه
اﺳﺖ وﻟﻜﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ این
ﻛﺸﻮرﻫﺎي
رﺷﺪ در
افزایشﺑﺮ روي
شد.زﻳﺴﺖ،
ﻣﺤﻴﻂ
آﻟﻮدﮔﻲ
اﻗﺘﺼﺎدي
رﺷﺪ
آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮ
ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ

رشد اقتصادي سريعتر ميشود.
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻴﺶ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ.
همچنی��ن تاثی��ر انتش��ار گاز دیاکسی��د کربن سران��ه نیز در

میتواند با از بین بردن منابع در دسترس ،محل رشد اقتصادی
شود و این موضوع در مقاله تایید شد.

کشورهای توسعهیافت��ه و درحالتوسعه منفی بود و با تخریب

در بع��د زیستمحیطی نیز نظریهها رابطه بین رشد اقتصادی و

محیطزیست ،رشد اقتصادی در آنها به خطر خواهد افتاد.
ﺑﺤﺚ

آلودگ��ی را بیان می کنند و در این مطالعه رابطه معکوس یعنی
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... مطالعه تطبیقی اثر مخارج بهداشتی و

تشکر و قدردانی

اثر آلودگی هوا بر رشد اقتصادی ارزیابی شد و تاثیر آن بر رشد

تطبیقی اثر مخارج بهداشتی و آلودگی هوا بر رشد اقتصادی در

با سیاستهای تحقق رش��د اقتصادی باالتر بهدنبال راهکارهای

 دانشگاه آزاد10120914952026  و کد1396 ارش��د در سال

صورت یک عامل بازدارنده رشد اقتصادی در حین رشد بهوجود

ای��ن مقاله حاص��ل (بخشی از) پای��ان نامه با عن��وان "مطالعه

در ه��ر دو گروه از کشورها منفی بود؛ یعنی کشورها باید همراه

کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه" در مقطع کارشناسی

حف��ظ محیطزیست و کاهش آالیندگی باشن��د که در غیر این

 از کلیه اساتید گروه اقتصاد.اسالمی واح��د تهران مرکزی است

.خواهد آمد

.مرکزی تشکر مینمایم

مالحظات اخالقی

دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران

 انتشار،نویسندگ��ان کلیه نکات اخالقی شامل عدم سرقت ادبی

 تحریف دادهه��ا و دادهسازی را در ای��ن مقاله رعایت،دوگان��ه
.کردهاند
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A comparative study on the effect of health expenditure and air pollution on
economic growth in developed and developed countries
N Shiralipour, MR Mirzaee Nejad*
Department of Economics, Faculty of Economics and Accounting, Faculty Member of Islamic Azad University, Tehran Branch, Tehran, Iran

A RT I C L E I N F O R M AT I O N :

ABSTRACT
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Background and Objective: Health expenditures and environmental
pollution are indicators of development. Therefore, the aim of this study was
to examine the effect of health per capita costs and the impact of carbon
dioxide emissions (CO2) as an indicator of environmental pollution on the
growth of selected developed and developing countries.
Materials and Methods: The effect of health expenditures and air pollution
on economic growth was studied based on the data of two groups of developed
and developing countries (2000-2015) and the use of econometric methods.
Results: The fitting of the equations confirmed the significant effect of the
health expenditure per capita and CO2 emission on the economic growth of
both groups of countries. One percent change in these expenditures resulted
in 0.029 percent economic growth in the developed countries and 0.054
percent in the developing. Also, the effect of CO2 release on the economic
growth was -0.011 and -0.073.
Conclusion: Health has a direct impact on economic growth. Health has
a positive effect on the economic growth by reducing health costs (and
spending these resources in other areas) and by increasing labor productivity
through increasing life expectancy and useful work time. Also, increasing air
pollution has a negative effect on the economic growth of these countries.
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