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چکیده
رشد اقتصادی به بهداشت بهتر و بهداشت بهتر به رشد اقتصادی کمک میکند .با توجه به آثار آلودگیهای محیطزیست بر روی
سالمت افراد جامعه و هزینههای آن انتظار میرود با ارتقای کیفیت محیطزیست از یکسو هزینههای صرفهجویی شده در بخش
سالمت در مسیر سرمایهگذاری و رشد تولید بکار گرفته شوند .از سوی دیگر با ارتقای سطح سالمت در جامعه ،بهرهوری نیز
افزایش یابد که خود میتواند محرکی برای تولید بیشتر باشد .لذا در این پژوهش به بررسی ارتباط آلودگی محیطزیست (انتشار
 CO2و  ،)NOهزینههای بهداشتی ( )HEو رشد اقتصادی ( )Yدر کشورهای جنوب شرق آسیا طی سالهای  1990تا  2019با
استفاده از روش تحلیلی بلندمدت و کوتاهمدت برآوردگر میانگین گروهی ترکیبی پرداخته شد .پس از آزمون ریشه واحد پانل و
مشخص شدن اینکه متغیرهای مدل هم جمعی از درجه  1بودند و همچنین آزمون پانل هم جمعی و این نتیجه که یک رابطهی
بلندمدت هم جمع ی میان متغیرهای مدل وجود داشت ،برآورد مدل مشخص نمود که فقط رشد اقتصادی با ضریب  1/336اثر
مثبت و بلندمدت بر  HEداشت .بدین معنی که یک واحد تغییر در رشد اقتصادی ،هزینههای بهداشتی را به میزان  1/336در
همان جهت ،افزایش و تغییر داد .کیفیت محیطزیست نیز بر طبق اصول رابطه معکوس و معنیداری با هزینههای سالمت داشت.
ضریب  -0/848بیانگر تأثیرپذیری هزینههای بهداشتی از این متغیر بوده است.
واژههای کلیدی :پانل ARDL؛ رشد اقتصادی؛ محیطزیست؛ مخارج بهداشتی
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آلودگی محیطزیست ،رشد اقتصادی و هزینههای بهداشتی در کشورهای جنوب شرق آسیا

 -1مقدمه
امروزه توسعه شهرنشینی ،الگوی نامناسب مصرف و انفجار
جمعیت بهعنوان عناصر توسعه و رشد اقتصادی نامناسب از
یک طرف و مؤلفههایی نظیر تغییرات آبوهوا ،تخریب الیه
اوزون ،کاهش تنوع زیستی و جنگلزدایی ،محیطزیست
انسان را دستخوش تغییرات وسیعی کرده است .در نتیجه
سالمت و هستی جوامع بشری را تهدید میکند و در صورت
تداوم قادر خواهد بود تا نسلهای آینده را از موهبت حیاط
سالم و پایدار محروم نماید(  .)Zaidi and Saidi 2018بقای
بشر درگرو همزیستی مسالمتآمیز انسان با طبیعت است و
هرگونه بهرهبرداری بیرویه و نامطلوب از منابع طبیعی یا
توسعه نامتوازن اقتصادی منجر به اتالف منابع و ایجاد
آلودگی شده و بحرانهای جدیدی را بهوجود میآورد .عواملی
که منجر به گرمایش زمین و تخریب محیطزیست میشوند
مانند قطع درختان ،سوختهای فسیلی و ...فجایع محیط-
زیستی را بهبار میآورد که در حد خود سالمت انسانهای
مناطق مزبور را تحت تأثیر قرار میدهد ( Shiralipour and
 .)Mirzaee Nejad 2019برای بررسی تأثیرگذاری متقابل
بین رشد اقتصادی ،محیطزیست و سالمت در بسیاری موارد
از فرضیه منحنی محیطزیستی کوزنتس (EKC)1کمک
گرفتهشده است.
اکثر پژوهشهای اقتصادی انجامشده در زمینه اقتصاد
محیطزیست ،به دنبال این مسئله بودهاند که ارتباطی معنادار
بین تخریب محیطزیست ،تولید و رشد اقتصادی بیابند.
نتیجه پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه باعث شده تا
الگویی کاربردی با عنوان  EKCبهوجود آید .الگوی  EKCکه
یک رابطه  uشکل معکوس بین تخریب محیطزیست (انتشار
آلودگی) و افزایش تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) را
نشان داد ،بیان کرد که در مراحل اولیه توسعه اقتصادی ،با
افزایش درآمد سرانه ،کیفیت محیطزیست بهطور مداوم
کاهش مییابد درحالیکه پس از رسیدن درآمد به باالترین
نقطه ،افزایش درآمد به بهبود کیفیت محیطزیست کمک
میکند (.)Arouri et al. 2012
پژوهشها در مورد تأثیر آلودگی محیطزیست بر روی سالمت
عموم بهطور جدی مورد پیگیری قرار داده شده است
( .)Mozayani and Hasel 2012با توجه به آثار
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آلودگیهای محیطزیست بر روی سالمت افراد جامعه و
هزینههای آن انتظار میرود با ارتقای کیفیت محیطزیست از
یکسو هزینههای صرفهجویی شده در بخش سالمت در
مسیر سرمایهگذاری و رشد تولید بهکار گرفته شوند و از
سوی دیگر با ارتقای سطح سالمت در جامعه ،بهرهوری نیز
افزایش یابد که خود میتواند محرکی برای تولید بیشتر
باشد (.)Mehrara et al. 2012
در بیشتر مطالعات مربـوط بـه نقـش سرمایه انسانی بر روی
رشد اقتصادی ،بر جنبه آموزش نیروی انسانی و تأثیر این
موضوع بر روی رشد اقتصادی ،تأکید بیشتری شده است؛ اما
مطالعات اخیر نشان داد ،سهم بهداشت و سالمت در رشد
اقتصادی بیشتر از نقش آموزش میباشد( Egbetunde and
 .)Fasanya 2013رابطه میان رشد اقتصادی و سالمت
رابطهای مستقیم است؛ بدین معنا که هرچه کشورها در
سطوح باالتری از رشد اقتصادی قرار داشته باشند میتوان
گفت از وضعیت بهتری در خصوص شاخصهای سالمت
برخوردار میباشد .این رابطه بهصورت عکس نیز برقرار است
یعنی هرچه کشوری از نظر وضعیت سالمت در شرایط بهتری
قرار داشته باشد ،نیروی کار در آن کشور از سالمت بیشتر و
بهرهور ی باالتری برخوردار خواهد بود که در آن کشور امر
تولید ،ایجاد درآمد و ثروت بهصورت مطلوبتری عمل خواهد
نمود ( Izadkhasti and Inalo 2017; Mozayani and
.)Hasel 2012
( )Mohammdzadeh et al. 2019و ( Dehbidi et al.

 )2018اثر کیفیت محیطزیست و رشد اقتصادی بر مخارج
بخش سالمت را بررسی نمودهاند)Franklin et al. 2015(.
به بررسی سالمت و رشد اقتصادی پرداختندPandey et (.
)al. 2011; Chen an Chen 2021; Fatahi et al. 2020
رابطه بین هزینههای بهداشت ( ،2)HEآلودگی
،
محیطزیست (انتشار  CO2و  )NOو رشد اقتصادی را بررسی
نمودهاند .کشورهای جنوب شرق آسیا تجربه یگانهای از
توسعه را نشان دادند .رشد سریع کشورهای تازه صنعتی شده
طی سالهای اخیر که در مدت بسیار کوتاهی توانستند رشد
بسیار باالیی را تجربه کنند همگان را به تعجب وا داشته
است .کشورهای این حوزه سریعترین رشد اقتصادی تاریخ
جهان را تجربه کردند ،اما مطابق نظریه کوزنتس ،این
کشورها ،در صورت تمرکز بر توسعه اقتصادی و کمتوجهی به
Health Expenditure
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آسیبهای محیطزیستی و افزایش انتشار گازهای آلودهکننده
که تهدیدی برای سالمت عمومی میباشد ،بهطور جدی با
کاهش کیفیت محیطزیست روبرو میشوند .از اینرو ،به علت
اهمیت موضوع ،در این مطالعه با توجه به دو نوآوری (نوآوری
اول ،استفاده از روش اقتصادسنجی میانگین گروهی ترکیبی
( )Pesaran et al. 1999( )PMG1است رویکرد  PMGدر
واقع نسخه ای از روش پانل مدل 2ARDLاست و شامل تخمین

مدل  ARDLبا حداکثر احتمال است ،که ضریب بلندمدت را
یکسان میکند ،اما اجازه میدهد ضریب کوتاهمدت ،واریانس
خطا و میزان تعدیل از یک کشور به کشور دیگر متفاوت
باشد؛ نوآوری دوم مربوط به انتخاب نمونه و متغیرهای مدل
است که در این پژوهش  CO2و  SO2بهعنوان متغیرهای
محیطی انتخاب شد) به بررسی ارتباط آلودگی محیطزیست،
هزینههای بهداشتی و رشد اقتصادی در کشورهای جنوب
شرق آسیا طی سالهای  1990تا  2019پرداخته شد که
جهت بررسی علیت از تست علیت گرنجر  VECM 3استفاده
شد.

 -2مواد و روشها
بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی صورت گرفته،
بهمنظور دستیابی به هدف پژوهش و بررسی تأثیر متغیرهای
موردنظر برای کشورهای جنوب شرق آسیا شامل مالزی،
سنگاپور ،تایلند ،فیلیپین ،ویتنام ،اندونزی ،کامبوج ،ژاپن ،کره
جنوبی و چین ،مدل تصریحشده برگرفته از مطالعات
( Samudram et al. 2009; Bedir 2016; Chaabouni
 )et al. 2016; Haseeb et al. 2019در این پژوهش
مورداستفاده قرارگرفت .مدل تصریحشده بهصورت رابطه ()1
میباشد.
)HEit = ꞵ0+itCO2it+ꞵ2tYit+ꞵ3tNOit+ꞵ4tDEPit+ (1
ꞵ5tUPit+εit

که i=1,…,N ،کشور را نشان میدهد و  t=1,…,Tبیانگر
دوره زمانی است Yit .سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی
است CO2it .انتشار  CO2هستند HEit .هزینه بهداشتی
است NOEit .انتشار  NOاست DEPit .بار تکفل و UPit
شهرنشینی است 𝜀𝑖𝑡 .باقیمانده است که فرض بر این است
که باقیمانده بهصورت نرمال توزیع میشود.

 -1-2مدل پانل ARDL

در بســیاری از مــدلهای اقتصــادی تأثیرگــذاری متغیرهــای
توضــیحی بــا تأخیرهــای قابــلتوجهی مواجهانــد .مــدلهایی
کــه بــرای بررســی اثــرات تــأخیری ارائــه میشــوند ،معــروف
بــه مــدلهای بــا وقفــه تــوزیعی 4هســتند کــه یکــی از
جدیدترین روشهـا بـرای ایـن بررسـیها ،برآوردگـر PMG
اســت .رویکــرد  PMGدر واقــع نســخهای از روش پنــل
مــدل ARDLاســت و شــامل تخمــین مــدل  ARDLبــا
حـداکثر احتمــال اسـت .میتــوان آن را بـهعنوان یــک مــدل
تصــــــحیح خطــــــا ( )ECMبازنویســــــی کــــــرد.
مــدلهای ،ARDLمــدلهای رگرســیون حــداقل مربعــاتی
هســـتند کـــه متغیـــر وابســـته و مســـتقل بهصـــورت بـــا
وقفــه بــهعنوان متغیــر توضــیحی در آنهــا استفادهشــده
است .در صـورت اسـتفاده از مـدلهای پانـل دیتـا بـا اثـرات
فــردی ،اســتفاده از روش بــرآورد  ARDLاســتاندارد ،بــه-
دلیـــل وجـــود همبســـتگی بـــین متغیرهـــای توضـــیحی و
اجــزای خطــا نتــایی صــحیحی نخواهــد داشــت و بــرآورد
تورشدار و ناسازگار خواهد بـود .ایـن تـورش نـه بـا افـزایش
ابعاد زمانی و نـه بـا افـزایش مقـاطع از بـین نمـیرود .بـرای
تصحیح ایـن مشـکل در پانلهـای بـا بعـد زمـانی کوچـک و
بعـــد مقطعـــی نســـبتاً بـــزرر ،روش  GMMتوســـط
) Arellano and Bond (1991توســعه دادهشــده اســت.
بــههرحال در پانلهــای بــا بعــد زمــانی بــزرر ،نمیتــوان از
ایـــن روش اســـتفاده نمـــود .در ایـــن حالـــت میتـــوان از
برآوردگــر  PMGاســتفاده کــرد .ایــن مــدل رابطــه هــم
انباشــــتگی را از مــــدل  ARDLســــاده میگیــــرد
و ســپس ایــن مــدل را بــین واحــدهای مقطعــی متفــاوت
تعدیل میکند.
در برآورد الگوی پژوهش ،بهمنظور بررسی رابطه بلندمدت و
کوتاهمدت بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته و بر طبق
مدل ) Pesaran et al. (1999الگوی  ARDLبهصورت
رابطههای ( )2الی ( )7قابل بیان میباشد .استفاده از این
روش این امکان را به پژوهشگر میدهد که هم پویایی
کوتاهمدت بین متغیرهای رگرسیون را بررسی نماید و هم
تأثیر بلندمدت متغیرهای مستقل الگو بر متغیر وابسته را
مشخص سازد.

1

Pooled Mean Group
Auto Regressive Distributed Lag
3
Vector Error Correction Model
2
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𝑝−1

()2

𝑛−1
𝑠−1
∆𝐻𝐸𝑖𝑡 = 𝛼1 + ∑𝑚−1
𝑗=1 𝛽𝑖𝑗 ∆𝐻𝐸𝑖 .𝑡−𝑗 + ∑𝑙=0 𝜑𝑖𝑙 ∆𝐶𝑂2𝑖 .𝑡−1 + ∑𝑟=0 𝛾𝑖𝑟 ∆𝐺𝐷𝑃𝑖 .𝑡−𝑟 + ∑𝑢=0 𝜃𝑖𝑢 ∆𝑁𝑂𝐸𝑖 .𝑡−𝑢 +
𝑥−1
𝑣−1
∑𝑤=0 𝛿𝑖𝑤 ∆𝐷𝐸𝑃𝑖 .𝑡−𝑤 + ∑𝑧=0 𝜌𝑖𝑧 ∆𝑈𝑃𝑖 .𝑡−𝑧 + 𝜎1 𝐻𝐸𝑖 .𝑡−1 + 𝜎2 𝐶𝑂2𝑖 .𝑡−1 + 𝜎3 𝐺𝐷𝑃𝑖 .𝑡−1 + 𝜎4 𝑁𝑂𝐸𝑖 .𝑡−1 +
𝑡𝜎5 𝐷𝐸𝑃𝑖 .𝑡−1 + 𝜎6 𝑈𝑃𝑖 .𝑡−1 + 𝜀1𝑖 .

()3

𝑝−1
𝑛−1
𝑠−1
∆𝐶𝑂2𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + ∑𝑚−1
𝑗=1 𝛽𝑖𝑗 ∆𝐶𝑂2𝑖 .𝑡−𝑗 + ∑𝑙=0 𝜑𝑖𝑙 ∆𝐻𝐸𝑖 .𝑡−1 + ∑𝑟=0 𝛾𝑖𝑟 ∆𝐺𝐷𝑃𝑖 .𝑡−𝑟 + ∑𝑢=0 𝜃𝑖𝑢 ∆𝑁𝑂𝐸𝑖 .𝑡−𝑢 +
𝑥−1
∑𝑣−1
𝑤=0 𝛿𝑖𝑤 ∆𝐷𝐸𝑃𝑖 .𝑡−𝑤 + ∑𝑧=0 𝜌𝑖𝑧 ∆𝑈𝑃𝑖 .𝑡−𝑧 + 𝜗1 𝐶𝑂2𝑖 .𝑡−1 + 𝜗2 𝐻𝐸𝑖 .𝑡−1 + 𝜗3 𝐺𝐷𝑃𝑖 .𝑡−1 + 𝜗4 𝑁𝑂𝐸𝑖 .𝑡−1 +
𝑡𝜗5 𝐷𝐸𝑃𝑖 .𝑡−1 + 𝜗6 𝑈𝑃𝑖 .𝑡−1 + 𝜀2𝑖 .

()4

𝑝−1
𝑛−1
𝑠−1
∆𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + ∑𝑚−1
𝑗=1 𝛽𝑖𝑗 ∆𝐺𝐷𝑃𝑖 .𝑡−𝑗 + ∑𝑙=0 𝜑𝑖𝑙 ∆𝐻𝐸𝑖 .𝑡−1 + ∑𝑟=0 𝛾𝑖𝑟 ∆𝐶𝑂2𝑖 .𝑡−𝑟 + ∑𝑢=0 𝜃𝑖𝑢 ∆𝑁𝑂𝐸𝑖 .𝑡−𝑢 +
𝑥−1
∑𝑣−1
𝑤=0 𝛿𝑖𝑤 ∆𝐷𝐸𝑃𝑖 .𝑡−𝑤 + ∑𝑧=0 𝜌𝑖𝑧 ∆𝑈𝑃𝑖 .𝑡−𝑧 + 𝜋1 𝐺𝐷𝑃𝑖 .𝑡−1 + 𝜋2 𝐻𝐸𝑖 .𝑡−1 + 𝜋3 𝐶𝑂2𝑖 .𝑡−1 + 𝜋4 𝑁𝑂𝐸𝑖 .𝑡−1 +
𝑡𝜋5 𝐷𝐸𝑃𝑖 .𝑡−1 + 𝜋6 𝑈𝑃𝑖 .𝑡−1 + 𝜀3𝑖 .
𝑝−1

()5

𝑛−1
𝑠−1
∆𝑁𝑂𝐸𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + ∑𝑚−1
𝑗=1 𝛽𝑖𝑗 ∆𝑁𝑂𝐸𝑖 .𝑡−𝑗 + ∑𝑙=0 𝜑𝑖𝑙 ∆𝐺𝐷𝑃𝑖 .𝑡−1 + ∑𝑟=0 𝛾𝑖𝑟 ∆𝐶𝑂2𝑖 .𝑡−𝑟 + ∑𝑢=0 𝜃𝑖𝑢 ∆𝐻𝐸𝑖 .𝑡−𝑢 +
𝑥−1
𝑣−1
∑𝑤=0 𝛿𝑖𝑤 ∆𝐷𝐸𝑃𝑖 .𝑡−𝑤 + ∑𝑧=0 𝜌𝑖𝑧 ∆𝑈𝑃𝑖 .𝑡−𝑧 + 𝜏1 𝑁𝑂𝐸𝑖 .𝑡−1 + 𝜏2 𝐺𝐷𝑃𝑖 .𝑡−1 + 𝜏3 𝐶𝑂2𝑖 .𝑡−1 + 𝜏4 𝐻𝐸𝑖 .𝑡−1 +
𝑡𝜏5 𝐷𝐸𝑃𝑖 .𝑡−1 + 𝜏6 𝑈𝑃𝑖 .𝑡−1 + 𝜀4𝑖 .

()6

𝑝−1
𝑛−1
𝑠−1
∆𝐷𝐸𝑃𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + ∑𝑚−1
𝑗=1 𝛽𝑖𝑗 ∆𝐷𝐸𝑃𝑖 .𝑡−𝑗 + ∑𝑙=0 𝜑𝑖𝑙 ∆𝐺𝐷𝑃𝑖 .𝑡−1 + ∑𝑟=0 𝛾𝑖𝑟 ∆𝐶𝑂2𝑖 .𝑡−𝑟 + ∑𝑢=0 𝜃𝑖𝑢 ∆𝐻𝐸𝑖 .𝑡−𝑢 +
𝑥−1
𝑣−1
∑𝑤=0 𝛿𝑖𝑤 ∆𝑁𝑂𝐸𝑖 .𝑡−𝑤 + ∑𝑧=0 𝜌𝑖𝑧 ∆𝑈𝑃𝑖 .𝑡−𝑧 + 𝜕1 𝐷𝐸𝑃𝑖 .𝑡−1 + 𝜕2 𝐺𝐷𝑃𝑖 .𝑡−1 + 𝜕3 𝐶𝑂2𝑖 .𝑡−1 + 𝜕4 𝐻𝐸𝑖 .𝑡−1 +
𝑡𝜕5 𝑁𝑂𝐸𝑖 .𝑡−1 + 𝜕6 𝑈𝑃𝑖 .𝑡−1 + 𝜀5𝑖 .

()7

𝑝−1
𝑛−1
𝑠−1
∆𝑈𝑃𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + ∑𝑚−1
𝑗=1 𝛽𝑖𝑗 ∆𝑈𝑃𝑖 .𝑡−𝑗 + ∑𝑙=0 𝜑𝑖𝑙 ∆𝐺𝐷𝑃𝑖 .𝑡−1 + ∑𝑟=0 𝛾𝑖𝑟 ∆𝐶𝑂2𝑖 .𝑡−𝑟 + ∑𝑢=0 𝜃𝑖𝑢 ∆𝐻𝐸𝑖 .𝑡−𝑢 +
𝑥−1
∑𝑣−1
𝑤=0 𝛿𝑖𝑤 ∆𝑁𝑂𝐸𝑖 .𝑡−𝑤 + ∑𝑧=0 𝜌𝑖𝑧 ∆𝐷𝐸𝑃𝑖 .𝑡−𝑧 + 𝜇1 𝑈𝑃𝑖 .𝑡−1 + 𝜇2 𝐺𝐷𝑃𝑖 .𝑡−1 + 𝜇3 𝐶𝑂2𝑖 .𝑡−1 + 𝜇4 𝐻𝐸𝑖 .𝑡−1 +
𝑡𝜇5 𝑁𝑂𝐸𝑖 .𝑡−1 + 𝜇6 𝐷𝐸𝑃𝑖 .𝑡−1 + 𝜀6𝑖 .

کــــــهHEit، Yit ،

NOEit،

و UPit

DEPit،

متغیرهـــای وابســـته هســـتند αi ،ضـــریبی اســـت کـــه
کشـــور را مشـــخص میکنـــد،θiu ،γir ،φil ،βij ،
 δiwو  ρizنمایـــانگر ضـــرایب پویـــایی کوتاهمـــدت هـــر
کشـــور مـــیباشـــد 𝜀𝑖𝑡 ،جملـــه خطـــای مـــدل اســـت.
فــرض بــر ایــن اســت کــه ضــرایب بلندمــدت بــرای همــه
کشورها یکسان میباشد.
 -2-2علیت گرنجر VECM

مرحلــه اول :پارامترهــای مربــوط بــه الگــوی بلندمــدت بــا
اسـتفاده از آمــار مربـوط بــه ســطح متغیرهـا بــرآورد شـده و
ســپس فرضــیه صــفر مبنــی بــر عــدم وجــود همجعــی بــین
متغیرهــای الگــو آزمــون شــد .ب ـدین ترتیــب مجموعــهای از
متغیرهــا کــه بــا هــم همجمــع هســتند بـهدســت آمــد و در
نتیجــه یــک رابطــه تعــادلی بلندمــدت ارائــه شــد .مــدل
بلندمدت بـا توجـه بـهدسـت آوردن پسـماندها طبـق رابطـه
( )8تخمین زده شد:

از پنــل  VECMبــرای آزمــایش علیــت گرنجــر اســتفاده
شــد .بــرای ایــن منظــور فرآینــد دو مرحلــهای زیــر ب ـهکــار
برده شد:
𝑡𝑖𝜀 ln 𝐻𝐸𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛿𝑖 𝑡 + 𝛾1𝑖 𝑌𝑖𝑡 + 𝛾2𝑖 𝐶𝑂2𝑖𝑡 + 𝛾3𝑖 𝑁𝑂𝐸𝑖𝑡 + 𝛾4𝑖 𝐷𝐸𝑃𝑖𝑡 + 𝛾5𝑖 𝑈𝑃𝑖𝑡 +
()8
مرحله دوم :جمله تصحیح خطا ( )ECTکه همان جمله تعادل را نشان داد و انتظار میرفت که از نظر عالمتی منفی
𝑈) است ،باشد.
خطای رگرسیون الگوی ایستای بلندمدت ( ̂
𝑡

بهعنوان یک متغیر توضیحدهنده در الگوی ECM

مورداستفاده قرار داده و مقدار آن برآورد گردیده است ،سپس
با انجام آزمونهای الزم ساختار پویایی کوتاهمدت آن
مشخصشده است .ضریب  ECTسرعت تعدیل به سمت
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بــــا توجــــه بــــه (،)Engle and Granger 1987
متغیرهـــای هـــم انباشـــته ممکـــن اســـت دارای یـــک
تصــحیح خطــا باشــند .در نتیجــه ،یــک مــدل تصــحیح
خطـــای بـــرداری ) (VECMبـــرای بازیـــابی اطالعـــات
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عباسیان و همکاران1400 ،

از دســــت رفتــــه در مــــدل و ایجــــاد یــــک تعــــادل
بلندمــــدت و همچنــــین کوتاهمــــدت پویــــا بهصــــورت
𝑞

()9

رابطههای ( )9الی ( )14تدوین شد.
𝑞

𝑞

∆ ln 𝐻𝐸𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝐻𝐸 + ∑𝑘=1 𝜃11𝑖𝑘 ∆ ln 𝐻𝐸𝑖𝑡−𝑘 + ∑𝑘=1 𝜃12𝑖𝑘 ∆ ln 𝑌𝑖𝑡−𝑘 + ∑𝑘=1 𝜃13𝑖𝑘 ∆ ln 𝐶𝑂2𝑖𝑡−𝑘 +
𝑡𝑖𝜀 ∑𝑞𝑘=1 𝜃14𝑖𝑘 ∆ ln 𝑁𝑂𝐸𝑖𝑡−𝑘 + ∑𝑞𝑘=1 𝜃15𝑖𝑘 ∆ ln 𝐷𝐸𝑃𝑖𝑡−𝑘 + ∑𝑞𝑘=1 𝜃16𝑖𝑘 ∆ ln 𝑈𝑃𝑖𝑡−𝑘 + 𝜆1𝑖 𝐸𝐶𝑇𝑖𝑡−1 +

()10

𝑞
𝑞
𝑞
∆ ln 𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝑦 + ∑𝑘=1 𝜃21𝑖𝑘 ∆ ln 𝑌𝑖𝑡−𝑘 + ∑𝑘=1 𝜃22𝑖𝑘 ∆ ln 𝐻𝐸𝑖𝑡−𝑘 + ∑𝑘=1 𝜃23𝑖𝑘 ∆ ln 𝐶𝑂2𝑖𝑡−𝑘 +
𝑞
𝑞
𝑞
𝑡𝑖𝜀 ∑𝑘=1 𝜃24𝑖𝑘 ∆ ln 𝑁𝑂𝐸𝑖𝑡−𝑘 + ∑𝑘=1 𝜃25𝑖𝑘 ∆ ln 𝐷𝐸𝑃𝑖𝑡−𝑘 + ∑𝑘=1 𝜃26𝑖𝑘 ∆ ln 𝑈𝑃𝑖𝑡−𝑘 + 𝜆2𝑖 𝐸𝐶𝑇𝑖𝑡−1 +

()11

𝑞
𝑞
𝑞
ln 𝐶𝑂2𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝐶𝑂2 + ∑𝑘=1 𝜃31𝑖𝑘 ∆ ln 𝐶𝑂2𝑖𝑡−𝑘 + ∑𝑘=1 𝜃32𝑖𝑘 ∆ ln 𝐻𝐸𝑖𝑡−𝑘 + ∑𝑘=1 𝜃33𝑖𝑘 ∆ ln 𝑌𝑖𝑡−𝑘 +
𝑡𝑖𝜀 ∑𝑞𝑘=1 𝜃34𝑖𝑘 ∆ ln 𝑁𝑂𝐸𝑖𝑡−𝑘 + ∑𝑞𝑘=1 𝜃35𝑖𝑘 ∆ ln 𝐷𝐸𝑃𝑖𝑡−𝑘 + ∑𝑞𝑘=1 𝜃36𝑖𝑘 ∆ ln 𝑈𝑃𝑖𝑡−𝑘 + 𝜆3𝑖 𝐸𝐶𝑇𝑖𝑡−1 +

()12

𝑞
𝑞
𝑞
ln 𝑁𝑂𝐸𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝑁𝑂𝐸 + ∑𝑘=1 𝜃41𝑖𝑘 ∆ ln 𝑁𝑂𝐸𝑖𝑡−𝑘 + ∑𝑘=1 𝜃42𝑖𝑘 ∆ ln 𝐻𝐸𝑖𝑡−𝑘 + ∑𝑘=1 𝜃43𝑖𝑘 ∆ ln 𝑌𝑖𝑡−𝑘 +
𝑞
𝑞
𝑞
𝑡𝑖𝜀 ∑𝑘=1 𝜃44𝑖𝑘 ∆ ln 𝐶𝑂2𝑖𝑡−𝑘 + ∑𝑘=1 𝜃45𝑖𝑘 ∆ ln 𝐷𝐸𝑃𝑖𝑡−𝑘 + ∑𝑘=1 𝜃46𝑖𝑘 ∆ ln 𝑈𝑃𝑖𝑡−𝑘 + 𝜆4𝑖 𝐸𝐶𝑇𝑖𝑡−1 +

()13

𝑞
𝑞
𝑞
ln 𝐷𝐸𝑃𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝐷𝐸𝑃 + ∑𝑘=1 𝜃51𝑖𝑘 ∆ ln 𝐷𝐸𝑃𝑖𝑡−𝑘 + ∑𝑘=1 𝜃52𝑖𝑘 ∆ ln 𝐻𝐸𝑖𝑡−𝑘 + ∑𝑘=1 𝜃53𝑖𝑘 ∆ ln 𝑌𝑖𝑡−𝑘 +
𝑞
𝑞
𝑞
𝑡𝑖𝜀 ∑𝑘=1 𝜃54𝑖𝑘 ∆ ln 𝐶𝑂2𝑖𝑡−𝑘 + ∑𝑘=1 𝜃55𝑖𝑘 ∆ ln 𝑁𝑂𝐸𝑖𝑡−𝑘 + ∑𝑘=1 𝜃56𝑖𝑘 ∆ ln 𝑈𝑃𝑖𝑡−𝑘 + 𝜆5𝑖 𝐸𝐶𝑇𝑖𝑡−1 +

𝑞

()14

𝑞

𝑞

ln 𝑈𝑃𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝑈𝑃 + ∑𝑘=1 𝜃61𝑖𝑘 ∆ ln 𝑈𝑃𝑖𝑡−𝑘 + ∑𝑘=1 𝜃62𝑖𝑘 ∆ ln 𝐻𝐸𝑖𝑡−𝑘 + ∑𝑘=1 𝜃63𝑖𝑘 ∆ ln 𝑌𝑖𝑡−𝑘 +
𝑡𝑖𝜀 ∑𝑞𝑘=1 𝜃64𝑖𝑘 ∆ ln 𝐶𝑂2𝑖𝑡−𝑘 + ∑𝑞𝑘=1 𝜃65𝑖𝑘 ∆ ln 𝑁𝑂𝐸𝑖𝑡−𝑘 + ∑𝑞𝑘=1 𝜃66𝑖𝑘 ∆ ln 𝐷𝐸𝑃𝑖𝑡−𝑘 + 𝜆6𝑖 𝐸𝐶𝑇𝑖𝑡−1 +

کـــه Δ ،تغییـــرات و  Kطـــول وقفـــه اســـت .علیـــت
بلندمـــدت بـــا شـــش معادلـــه بـــاال مشـــخص خواهـــد
شــــد .درصــــورتیکه  ،α ≠ 0نشــــاندهنده پویــــایی
کوتاهمـــدت و معنـــیداری آمـــاری ضـــرایب بـــا ECT
نیز نشاندهنده رابطه بلندمدت متغیرها بود.

 -3یافتهها و بحث
قبـــل از شـــروع مدلســـازی اقتصـــادی ،یـــادآوری ایـــن
نکتـــه حـــائز اهمیـــت اســـت کـــه تحلیـــل ایســـتایی
مجموعــــههای داده پیشــــنهادی ،پیشنیــــاز هرگونــــه
تحلیـــل اقتصـــادی اســـت ،خصوصـــاً وقتـــی صـــحبت از
دادههــــای کــــالن اقتصــــادی یــــا دادههــــای مــــالی
میشـــــود؛ بنـــــابراین  ،قبـــــل از تعیـــــین میـــــزان
همبســــــتگی الزم اســــــت از تکنیکهــــــای هــــــم
انباشـــتگی بـــهمنظور جلـــوگیری از رگرســـیون کـــا ب
کـــه ممکـــن اســـت در صـــورت وجـــود متغیرهـــا نامانـــا
بـــرآورد شـــود ،اســـتفاده گـــردد .لـــذا ،بـ ـدین منظـــور از

آزمایشــــات ریشــــه واحــــد فیشــــر )ADF( 1و لــــین،
استفادهشـــــده اســـــت.
لـــــوین و چـــــو)LLC( 2
آزمایشهـــای ریشـــه واحـــد پنـــل بـــه روشـــی مشـــابه
انجامشـــده اســـت کـــه پایـــه آن آزمـــون  ADFمعمـــولی
اســـت .جـــدول ( )1نتـــایی حاصـــل از ایـــن آزمونهـــا را
در حالــت مــدل بــا عــرض از مبــد و رونــد زمــان نشــان
داد .همانگونـــه کـــه نتـــایی حاصـــل از ایـــن آزمونهـــا
نشــان داد کلیــه متغیرهــای یــا در ســطح ایســتا بــوده
و یا با یکبار تفاصلگیری ایستا شدهاند.
در ســــطح ،نتــــایی آزمــــایش ریشــــه واحــــد ()ADF
بهدســـتآمده نشـــان داد کـــه تمـــام ســـریها ایســـتا
نیســـتند ،نتـــایی نشـــان داد کـــه ،CO2 ،Y ،HE
 DEP ،NOEو  UPســــری) I (1هســــتند .عــــالوه
بـــر ایـــن ،مقـــادیر آمـــاری بــهدســـت آمـــده در آزمـــون
 LLCبـــرای متغیرهـــا در ســـطح  %1معنـــیدار بـــود
بـــهعبارتدیگر همـــه متغیرهـــا در تفاضـــل اول ایســـتا
بودهاند.
ADF Fisher Chi-square
)Levin ،Lin & Chi (LLC
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جدول  1نتایی آزمون ریشه واحد بر اساس آزمون  ADFو LLC
Table 1 Unit root test results based on ADF and LLC tests
LLC test
Difference

level

ADF test
Difference

SERIES

level

*-4.399
)(0.000

-0.133
)(0.447

*47.48
)(0.000

5.09
)(0.999

)Health expenditure (HE

*-5.92
)(0.000

0.368
)(0.643

*82.27
)(0.000

10.52
)(0.957

)CO2 emissions (CO2

*-6.90
)(0.000

7.88
)(1.000

*45.47
)(0.000

0.261
)(1.000

)Economic growth (Y

*-9.28
)(0.000

1.63
)(0.949

*94.58
)(0.000

24.80
)(0.208

)Nitrous oxide emissions (NOE

*-9.39
)(0.000

-0.787
)(0.215

*79.82
)(0.000

)17.91
)(0.593

(Dependency Burden)DEP

15.96
*55.80
-0.04
*-7.14
)(0.718
)(0.000
)(0.481
)(0.000
* معنیداری در سطح  %1را نشان میدهد .اعداد داخل پرانتز معرف  p- valueمیباشد.

)Urban population (UP

با توجه به نتایی آزمونهای پایایی جدول ( ،)1قبل از برآورد
مدل ،بهتر است آزمون همجمعی جهت بررسی ارتباط
بلندمدت بین متغیرهای هزینههای بهداشت ،رشد اقتصادی،
انتشار  ،CO2انتشار  ،NOبار تکفل و جمعیت شهری انجام
گیرد تا پس از تأیید وجود رابطه بلندمدت ،الگوی مناسب
تخمین زده شود.

پسماندها بهدست میآیند ،بهطوریکه اگر متغیرها هم
انباشته باشند باقیماندها باید ایستا باشند و فرضیه صفر
مبنی بر عدم وجود همجمعی رد خواهد شد .پدرونی نشان
داده است که به لحاظ توان آزمون ،آزمون  ADFگروهی
توان بیشتری داشته و بعد از آن آزمون  ADFپانل بیش-
ترین توان را داراست (.)Zaidi and Saidi 2018

در این مطالعه برای اطمینان از همجمع بودن متغیرها ،از
آزمون همجمعی پانل دیتای ) Pedroni (2004و Kao
) (1999استفاده شده است Pedroni .هفت آماره همجمعی
پانل را ارائه کرده است که چهار نوع از این آمارهها ،آماره
همجعی پانل بوده و سه نوع دیگر آن نیز آمارههای همجعی
پانل میانگین گروهی هستند .آمارههای آزمون پدرونی بهطور
مجانبی توزیع نرمال استاندارد دارند و براساس آزمون

آزمون ) Kao (1999نیز مشابه آزمون پدرونی فرضیه صفر را
عدم وجود هممجعی در نظر میگیرد اما برخالف ،Pedroni
 Kaoآزمون هم انباشتگی تعمیمیافته  Dicky-Fullerرا با
فرض اینکه بردارهای هم انباشتگی در هر مقطع همگن
باشد را ارائه کرده است .نتایی آزمونهای همجمعی پدرونی و
کائو در جدول ( )2نشان دادهشده است.

جدول  2نتایی آزمونهای همجمعی پدرونی و کائو
Table (2) Results of Pedroni and Kao Co- Integration tests
Intercept
Intercept and Trend
No Intercept and Trend
)Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension
Panel v-Statistics
-2.03
-3.14
-1.68
Panel rho-Statistics
2.79
3.80
1.83
Panel PP-Statistics
*-9.93
*-11.25
*-5.27
Panel ADF-Statistics
*-4.58
*-5.49
*-2.91
)Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension
Group rho-Statistics
4.20
4.75
3.36
Group PP-Statistics
*-15.13
*-17.42
*-11.11
Group ADF-Statistics
*-4.34
*-5.45
*-3.19
Kao test
*
2.82
ADF
Statistics
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نتایی آزمون همجمعی پانل براساس آمارههای هفتگانه
پدرونی در جدول ( )2نشان داد که اکثر آمارههای آزمون
بهجز آماره پانل  ،vآماره پانل  rhoو آماره گروهی rho
معنیدار بوده و فرض صفر مبنی بر عدم وجود بردار هم-
جمعی را رد کردند .در این خصوص آماره پانل  ppو آماره
گروهی  ppجهت بررسی و اظهارنظر دارای خواص بهتری
بوده و قابلاطمینانتر میباشند .نتایی آزمون همجمعی Kao
نیز در جدول ( )2حاکی از آن است ( ) t=2/82که فرض صفر
مبنی بر عدم وجود بردار همجمعی رد شده است؛ بنابراین
میتوان گفت که رابطه بلندمدت میان مخارج بهداشتی،
انتشار کربن دیاکسید ،رشد اقتصادی ،انتشار کربن اکسید،
بارتکفل و جمعیت شهری وجود داشته است.
برای مشخص نمودن روش برآرود مدل (روش دادههای
تلفیقی یا دادههای پانل) از آزمون  Fلیمر استفاده گردیده
است .لذا در این شرایط معموالً چنانچه مدل از نظر دادههای
تلفیقی بودن 1یا پانل دیتا بودن آزمون شود ،اکثراً مدل
موردنظر بهصورت پانل خواهد بود .جدول ( )3نتایی این
آزمون را نشان میدهد.
جدول  3آزمون اثرات ثابت  Fلیمر
Table 3 F-Limer constant effects test
Effects Test
Statistic d.f
Prob
Cross – section
110.44 9.11 0.000
Cross - chi section-square 294.61
9
0.000

نتایی آزمون  Fحاکی از وجود متفاوت بودن عرض از
مبد های مقاطع در سطح  %1میباشد .درواقع این آزمون
نشان داد که روش مناسب برای برآرود مدل ،پانل دیتا بوده
است.
در گام بعدی بایستی تعیین میشد که کدام روش (اثرات
ثابت یا اثرات تصادفی) برای تخمین پانل مناسب میباشد،
برای اینکار نیز از آزمون ) Hausman (1980استفاده شد.
در آزمون هاسمن فرضیه صفر به معنای این است که بین
جزء اخالل معادله و متغیرهای توضیحی هیچ ارتباطی وجود
ندارد .درصورت رد فرضیه صفر بهتر است که از روش اثرات
ثابت استفاده شود .نتایی این آزمون تائید مدل اثر ثابت در
مقابل مدل اثر تصادفی را نشان داد.
پس از آزمون ریشه واحد پانل و مشخص شدن اینکه
متغیرهای مدل ایستا از درجه  1بودند و همچنین آزمون

پانل همجمعی و این نتیجه که یک رابطه بلندمدت همجمعی
میان متغیرهای مدل وجود دارد ،میتوان همانند ( Fatahi et
 )al. 2020به تخمین ضرایب بلندمدت و کوتاهمدت پرداخت.
در اینجا برای برآرود مدل از روش برآوردگر PMG
استفادهشده است.
جدول ( )4نشان داد که فقط رشد اقتصادی اثر مثبت و
بلندمدت بر هزینههای بهداشت و سالمت خواهد داشت،
درحالیکه ضرایب بلندمدت انتشار کربن دیاکسید ،بارتکفل
و جمعیت شهری منفی و نیتروژن اکسید نیز معنیدار
نمیباشد .بسیاری از اقتصاددانان هزینههای بهداشتی را نوعی
سرمایهگذاری قلمداد مینمایند که باعث افزایش تولید
میشود ،ضریب  1/336برای رشد اقتصادی مبین یک رابطه
مثبت بین این متغیر و هزینههای سالمت است و بدین معنی
است که یک واحد تغییر در رشد اقتصادی ،هزینههای
سالمت را به میزان  1/336در همان جهت افزایش و تغییر
داده است .بهعبارتدیگر هرچه کشورها در سطوح باالتری از
رشد اقتصادی قرار داشته باشند میتوان گفت از وضعیت
بهتری در خصوص شاخصهای سالمت برخوردار میباشد،
این موضوع نشاندهنده اهمیت این هزینهها در مسیر
بلندمدت رشد است ( .)Chen and Chen 2021انتشار
آلودگی یا همان کیفیت محیطزیست نیز اثرات مورد انتظار را
بر هزینههای سالمت دارد .بدین ترتیب که هر چه صنعت
یک کشور آالیندهتر و کیفیت محیطزیست در آن کشور
نامطلوبتر باشد ،سرانه هزینههای سالمت نیز باالتر خواهد
بود .بدین ترتیب میتوان نتیجهگیری کرد که تغییر روش
تولید و ارتقای کیفیت محیطزیست میتواند به کاهش
هزینههای سالمت بهویژه در بلندمدت بینجامد .ضریب
 -0/848بیانگر تأثیرپذیری منفی و معکوس هزینههای
سالمت از این متغیر بوده است که با نتایی ( Zaidi and
 )Saidi 2018; Bedir 2016و همخوانی دارد .در خصوص
شهرنشینی باید گفت که با توجه به رشد روزافزون جمعیت
جهان ،کشورهای جنوب شرق آسیا نیز با آهنگ افزایش
جمعیت همراه شدهاند .با توجه به کمبود فرصتهای اشتغال
و تحصیل در روستاها و تمرکز صنایع مولد در بخش شهری
افزایش شهرنشینی رخداده است ،لذا امکان دسترسی به آب
سالم و فاضالب بهداشتی برای جمعیت شهرنشین بر
هزینههای سالمت اثر مستقیم دارد ،بهعبارتدیگر یک
درصد افزایش در جمعیت شهری ناشی از مهاجرت

1

pooling
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روستاییان و افزایش زاد و ولد منجر به  %0/688افزایش

هزینههای سالمت در کشورهای موردنظر شده است.

جدول  4نتایی حاصل از برآورد مدل بلندمدت PMG
Table 4 The results of estimating the long-term PMG model
dependent variable
LHE
LCO2
LY
LNOE
LDEP
LUP
*-0.848
*1.336
-0.164
*-4.982
**0.688
0.007
*0.471
*0.159
*-1.526
*-0.382
**
**
**
1.785
0.245
0.489
4.130
-0.401
**
**
**
**
0.169
0.176
-0.482
0.602
**1.084
*-0.274
**0.447
**0.496
**-0.377
**-0.351
*-0.036
*0.281
*0.525
*0.100
*0.675
* و** به ترتیب معنیداری در سطح  %1و  %5را نشان میدهد.

در جدول ( 65تخمین کوتاهمدت و رابطه همجمعی
ایجادشده توسط مدل تصحیح خطا ارائهشده است .در حالت
تعادل  ECTصفر است .الگوی تصحیح خطا در واقع نوسانات
کوتاهمدت متغیرها را به مقادیر بلندمدت آنها ارتباط داده و
سرعت تعدیل و حرکت به سمت تعادل بلندمدت را نشان
داده است .لذا با توجه به نتایی و با اطمینان از وجود ارتباط
بلندمدت میان متغیرهای الگو مؤلفههای مؤثر بر هزینههای
سالمت ،الگوی تصحیح خطا برآورد و نتایی حاصل از آن در
جدول ( )5آورده شده است .با بررسی نتایی متوجه شدیم
که ضریب تصحیح خطا مطابق انتظار در سطح  ٪1منفی،

Independent
variable
LHE
LCO2
LY
LNOE
LDEP
LUP

معنیدار است ،مقدار این ضریب  -0/529میباشد که
نشاندهنده آن است که حدود  %54عدم تعادل متغیر وابسته
از مقادیر بلندمدت آن پس از گذشت یک دوره از بین
میرود .همانطور که در جدول مشاهده شد تقریباً تمامی
ضرایب بلندمدت از ضرایب کوتاهمدت متغیرها بیشتر
میباشد که مبین تأثیرگذاری بیشتر این متغیرها ،بر روی
هزینههای سالمت در بلندمدت است .این نتیجه با نتایی
حاصل از ( Egbetunde and Fasanya 2013; Fatahi et
 )al. 2020تأییدشده است.

جدول  5نتایی حاصل از برآورد مدل کوتاهمدت  ،PMGمتغیر وابسته DHE
Table 5 The results of estimating the short-term PMG model, the dependent variable DHE
Coefficient
t-Statistic
p-value
)D(LCO2
0.077
0.253
0.800
)D(LY
1.065
0.746
0.458
)D(LNOE
0.178
0.646
0.520
)D(LDEP
2.308
0.453
0.652
)D(UP
-12.304
-2.590
0.011
C
-0.439
-4.454
0.000
ECT
-0.529
3.804
0.000
Log likelihood=205/73

همجمعی بین متغیرها نشان داد که حداقل یک رابطه
بلندمدت بین متغیرها وجود دارد ،اما جهت علیت بین
متغیرها را مشخص نمیکند .علیت گرنجر مبتنی بر VECM
عالوه بر اینکه جهت علیت بین متغیرها را تعیین میکند،
این امکان را فراهم میسازد که علیت کوتاهمدت و بلندمدت
از هم تفکیک شوند .برای بررسی علیت کوتاهمدت و جهت
آن از آزمون والد 1بر روی ضرایب معادله تصحیح خطا
استفادهشده است .نتایی آزمون علیت کوتاهمدت ،بلندمدت و

هردو آزمون بهطور مشترک میان متغیرهای پژوهش در
جدول ( )6قابلمشاهده است .این نتایی همانند نتایی ( Lee
 )and Brahmasrene 2013و ( Izadkhasti and Inalo
 )2017بوده است .نتایی آزمون والد در الگوی پانل برای مدل
 VECMنشان داد که در کوتاهمدت رابطه علی یکطرفه از
جمعیت شهرنشینی و دوطرفه میان هزینههای سالمت و
رشد اقتصادی مشاهده شد .بین رشد اقتصادی و جمعیت
شهرنشین در کوتاهمدت و بلندمدت رابطه دوطرفه وجود
داشت .نتایی علیت دوطرفه بین انتشار  CO2و هزینههای

1

Wald test
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.کل کشورها در کوتاهمدت و بلندمدت نشان داده است

بهداشتی و همچنین بارتکفل و جمعیت شهرنشین را برای

VECM  نتایی آزمون علیت گرنجر6 جدول
Table 6 VECM Granger Causality Test Results
∆HE
∆HE
∆GDP
∆CO2
∆DEP
∆NOE
∆UP

13.944*
(0.003)
1.560**
(0.033)
4.189
(0.241)
0.366
(0.947)
0.721
(0.868)

∆GDP
17.67*
(0.000)
0.961*
(0.001)
12.787*
(0.004)
1.094
(0.778)
37.853*
(0.000)

Short-run Causality
∆CO2
∆DEP
1.95*
2.11
(0.001)
(0.548)
0.270**
0.927
(0.025)
(0.818)
2.775
(0.427)
21.243*
(0.000)
0.190
0.745
(0.979)
(0.862)
2.202
7.176**
(0.531)
(0.033)

∆NOE
0.622
(0.091)
0.330
(0.954)
0.381*
(0.004)
1.589
(0.659)

3.155
(0.368)

∆UP
6.706**
(0.041)
9.675**
(0.021)
0.341
(0.052)
8.187**
(0.040)
0.517
(0.915)

Longrun Causalit y
ECT
24.231*
(0.000)
33.938**
(0.003)
6.458*
(0.071)
46.668*
(0.000)
4.233
(0./996)
61.030*
(0.000)

. را نشان میدهد%5  و1 * و** به ترتیب معنیداری در سطح

پیشنهاد میشود کشورها سرمایهگذاری الزم را برای ارتقاء
حفاظت از محیطزیست و افزایش انتقال فناوری برای کاهش
 از.آلودگیهای محیطزیستی موردمطالعه و بررسی قرار دهند
 کشورهای جنوب شرق آسیا از،نظر سیاستهای بهداشتی
طریق اجرای مؤثر مدیریتهای زیستمحیطی و سیاستهای
 غذای سالم، برای کاهش فشار بر هزینههای بهداشتی،کنترل
.را در اولویت قرار دهند

دسترسی به دادهها
 از طرف نویسنده مسئول از طریق،دادهها حسب درخواست
.ایمیل قابلارسال است
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Abstract
Economic growth contributes to better health and better health to economic growth, Considering the
effects of environmental pollution on the health of people in the community and its costs, it is
expected that by improving the quality of the environment, on the one hand, the costs saved in the
health sector will be used for investment and production growth, On the other hand, by improving the
level of health in society, productivity will increase, which can be a stimulus for more production.
Therefore, in this study, the relationship between environmental pollution, health expenditure (HE)
and economic growth (Y) in Southeast Asian countries from 1990 to 2019 using long-term and shortterm analytical method of combined group average estimator or PMG has been investigated. The
panel unit root test and determine the degree of co-integration model variables 1 and the panel cointegration test and concluded that a long-term relationship between the co-integration model
variables there, Model estimation showed that only economic growth with a coefficient of 1.336 has a
positive and long-term effect on HE, which means that a unit of change in economic growth increases
and changes health costs by 1.336 in the same direction. According to the principles, the quality of the
environment had an inverse and significant relationship with health costs, Coefficient of 0.848
indicates the impact of health costs on this variable.
Keywords: Economic Growth, Environmental Pollution, Health Expenditure, Panel ARDL
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