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 دهيچک
ههاي اخيهر مهورد توجهه      از مسهاللي اسهت کهه در دههه     ،رابطه بين انتشار دي اکسيدکربن، مخارج سالمت و توليد ناخالص داخلهي  :زمينه و هدف

بر آلودگي  مؤثرگير آن در دهه گذشته و همچنين عوامل  ش چشمثر بر مخارج سالمت با توجه به افزايؤبررسي عوامل م. اتتااددانان ترار گرفته است

بدين منظور اين مطالوه . محيط زيست و رابطه متقابل اين دو متغير بر رشد اتتاادي نيز از عواملي است که در دنيا از اهميت شاياني برخوردار است

 . پردازد اسالمي ميبه بررسي روابط بين سه متغير مذکور براي کشورهاي منتخب در حال توسوه 

حهال توسهوه    کشورهاي منتخهب در  00هاي تابلويي  به منظور بررسي روابط بين متغيرهاي مذکور از روش گشتاورهاي توميم يافته براي داده :روش

براي ي، براي دوره زماني ايران، کويت، ترکيه، مالزي، اردن، عمان، ليبي، نيجريه، تطر، امارات متحده عربي و عربستان سوودکشورهاي  :اسالمي شامل

 . استفاده شده است 2100تا  2111دوره 

ي دو طرفه بين توليد ناخالص داخلي و انتشار گاز دي اکسيد کربن و توليد ناخهالص داخلهي و مخهارج     نتايج برآورد الگو نشان داد که رابطه: ها یافته

از طرفي رابطه بين مخارج سالمت و انتشار گاز دي . شدناخالص داخلي تأييد  همچنين رابطه دو طرفه بين مخارج سالمت و توليد. سالمت وجود دارد

 .اکسيد کربن تأييد شد

توانهد باعه     کند که افزايش مخارج دولت مي استدالل را روشن مياين با توجه به رابطه دو طرفه بين مخارج سالمت و رشد اتتاادي : گيری نتيجه

همچنهين از آنجهايي کهه کهه افهزايش انتشهار گهاز        . ري نيروي کار و در نتيجه افزايش رشد اتتاهادي شهود  و ب بود سالمت و در نتيجه افزايش ب ره

مداران به محيط زيست افزايش يابد تا از افهزايش   اکسيدکربن باع  افزايش مخارج سالمت و کاهش رشد اتتاادي شده است، بايد توجه سياست دي

 . تتاادي جلوگيري شودبيش از حد مخارج سالمت همراه با کاهش رشد ا
 

 محيط زيست، هاي ب داشتي هاي مراتبت هزينهاکسيد کربن،  کاهش ديتوسوه پايدار، رشد اتتاادي،  :کليد واژها

 

 مقدمه
رابطه بين رشد اتتاادي، حفظ محيط زيسهت و مخهارج سهالمت از    

يافته بوده  توسوه و توسوه موضوعات م م دو دهه اخير در کشورهاي درحال

يشينه پژوهش بين رشد اتتاادي، محيط زيست و مخارج سالمت پ. است

حوزه اول، شاخص مورد بررسي، رابطه . سه حوزه تقسيم کرد توان در را مي

اين فرضيه بين رشد اتتاادي و کيفيت محيط زيست، يک . کوزنتس است

اي  گراسمن و گروکر در مطالوه. گيرد موكوس در نظر مي Uرابطه به شكل 

زيست و رشد اتتاادي وجهود   اي بين کيفيت محيط ه رابطهنشان دادند ک

تطه   طهور   بهه سلدن و سانگ به بيان اين موضوع پرداختند که (. 0)ندارد

زيسهت و رشهد اتتاهادي وجهود      رابطه مثبت يا منفي بين کيفيت محيط

بهه  (. 2)يهافتگي کشهورها دارد   ندارد و اين رابطه بستگي به شرايط توسهوه 

يابد، رابطه  کشور به سطح خاصي از درآمد دست ميعبارتي، زماني که يک 

 (.3)زيست مثبت خواهد بود  اتتاادي و کيفيت محيط رشد

مطالوه، به رابطه بين مخارج سالمت و رشد اتتاادي اشهاره    دومين حوزه

در اين بخش، دو فرضيه در مورد رابطه بين مخهارج سهالمت و رشهد    . کند مي

راتبهت از سهالمت را يهک کهاالي لهوکس      فرضهيه اول، م . اتتاادي وجود دارد

در مقابل، فرضيه دوم مراتبت از سالمت را يک کهاالي اساسهي اسهت    . داند مي

 (.3)ريزي داشته باشد دارد که دولت بايد براي تأمين آن برنامه که بيان مي
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 احسان رجبي، رويا اخوان خرازيان

 ومسشماره ، 0011 ، پاييزدوره پنجم نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /341

حوزه سوم مطالوات به رابطه بين مخارج سهالمت و آلهودگي محهيط    

کند که يک رابطه  رفته شده بيان ميمطالوات صورت گ. زيست اشاره دارد

ايهن   و(. 0)مثبت بين مخارج سالمت و آلودگي محيط زيست وجود دارد 

 .امكان وجود دارد که رابطه بين اين دو متغير همزمان باشد

از مطالوات داخلي در حوزه اثر مخهارج سهالمت و آلهودگي بهر رشهد      

ايهن  (. 0)د اشاره کهرد نژا پور و ميرزايي توان به مطالوه شيرالي اتتاادي مي

. مستقيم بهر رشهد اتتاهادي دارد    تأثيردهد که ب داشت  مطالوه نشان مي

با افزايش اميد به زنهدگي و زمهان   )کار  وري نيروي بر ب ره تأثيرب داشت با 

هاي درماني آتي و صرف اين منهاب  در سهاير    و با کاهش هزينه( مفيد کار

همچنين افهزايش آلهودگي   . ذاردگ ها، بر رشد اتتاادي اثر مثبت مي زمينه

همچنهين ايهزدي و بالغهي     .هوا بر رشد اتتاادي کشورها اثر منفهي دارد 

 و سهالمت  حهوزه  در دولهت  تخاياهي  هاي هزينه اينانلو به بررسي اثرات

نتهايج ايهن   . اتتاادي پرداختنه اسهت  رشد بر ها آالينده انتشار از ممانوت

حوزه  به دولت مخارج از بيشتري بخش دهد که اختااص، مقاله نشان مي

 بهه  انتقهالي  ههاي  پرداخهت  جاي به ها، آالينده انتشار از ممانوت و سالمت

 لحها   از همچنهين، . اسهت  اتتاادي شهده  رشد نرخ افزايش باع  خانوار

 ممانوهت  مخارج جاي به حوزه سالمت در دولت مخارج در افزايش نظري،

 اين در حالي است. دارد ادياتتا رشد نرخ بر ميمب  اثر ها آالينده انتشار از

 .(6)است شده رشد اتتاادي نرخ افزايش باع  تجربي لحا  از

توان به  هاي سالمت مي در مورد رابطه آلودگي محيط زيست و هزينه

 که ،است اين بيانگر نتايج اين تحقيق. اشاره کرد همكاران و مطالوه فتاحي

(. 4)اسهت   هشهد  سهالمت  ميعمهو  ههاي  هزينهه  افهزايش  باعه   هوا آلودگي

 بر هوا آلودگي تأثير بررسي به اصغرپور، و صادتي عااري، همچنين فتاحي،

 سالمت،هاي  هزينه و هوا آلودگي ميزان بين .اند پرداخته ميعمو يها هزينه

  .(0)دارد وجود موناداري و مثبت رابطه

آلهودگي،   شهدت ارتبها    تطميري، بهه بررسهي   و يانياسالملو و هراتي

 رابطهه  وجهود  بيهانگر  نتهايج، . ايهران پرداختنهد   در تااديات رشد و تجارت

 برتراري شر  عدم نيز و آلودگي انتشار شدت و اتتاادي رشد بين غيرخطي

 (.3)است  بوده ايران اتتااد در توسوه پايداري

 بين ارتبا  تحليل به تابلويي هاي داده از استفاده با مرادحاصل، و مزيني

 و منتخهب  کشهور  23 در اتتاادي  شدر و سالمت محيط زيست، حوزه سه

 اتتاادي رشد اگرچه که است بيانگر اين آن، از حاصل نتايج .اند پرداخته ايران

 از محيطي ناشي زيست تبوات اما ؛دارد مثبتي تأثير سالمت سطح ارتقاي بر

 سهطح  بهر  اتتاادي رشد مثبت آثار از بخشي تواند مي مثبت اتتاادي رشد

  .(01)خنثي کند  را سالمت

مطالوات خارجي که به بررسي رابطه بين آلودگي محيط زيست، رشد 

کهه بهه    اشاره کرد توان به مطالوه وانگ اند مي اتتاادي و سالمت پرداخته

 در محيطي زيست يها سياست و سالمت بيمه انداز احتياطي، پس تحليل

 اين نتيجه اين مطالوه بيانگر. پرداخته است همپوشان يها نسل الگوي يک

 بيشهتر  سرمايه انباشت و سرمايه، انباشت باع  بيشتر، انداز پس که ستا

 از آلودگي افزايش بنابراين،. شود مي آلودگي افزايش و توليد افزايش باع 

 (. 00)شود  مي رفاه کاهش باع  دارد، افراد سالمت بر که منفي آثار طريق

ههاي اتتاهادي    اگرچه رشد اتتاادي هدف اصلي بسياري از سياست

هاي زيسهت محيطهي منجهر     مومول به ايجاد زيانطور  بهاما  ؛هاست دولت

رو از لحا  توسوه پايدار اين نگراني وجود دارد کهه توسهوه    از اين. شود مي

تويهين  . کنهد ناپذيري به محيط زيست وارد  اتتاادي ج ان صدمه جبران

رابطه بلندمهدت رشهد اتتاهادي و آلهودگي کاربردههاي سياسهتي تابهل        

گذاري در بهراي رشهد    سياست اي دارد و از لحا  نظري، عملي و مالحظه

 (.02)اتتاادي متناسب با اهداف توسوه پايدار ضروري است 

در مورد رابطه ميان انتشار دي اکسيد کربن و درآمهد دو حالهت وجهود    

که انتشار دي اکسيدکربن تابوي از درآمد يها درآمهد تهابوي از     صورتي دارد، به

طهور   بهه توان رابطه اول را به عنوان منحني انگل که انتشهار   مي. انتشار باشد

کننده بهه عنهوان کهااليي بهد در نظهر       مومول از نقطه نظر ترجيحات مارف

تفسهير فرضهيه منحنهي زيسهت محيطهي      . کهرد گرفته شده اسهت، تفسهير   

بدين موني خواهد بود که با افزايش درآمد، کشش درآمدي ( EKC)کوزنتس 

اي، منفهي   يابد و بود از سطح درآمد آستانه فر کاهش ميانتشار، با ميل به ص

به عبارت ديگر وضويت انتشار آلودگي با رشد اتتاهادي بهه عنهوان    . شود مي

اي از مارف به تدريج از يک کاالي ضروري به يک کاالي پست تغيير  نمونه

از طرفي زوال محيط زيست به طور مستقيم بهر زنهدگي بشهر    (. 02)يابد مي

ي ب داشتي ها ذارد و ت ديدي جدي براي حيات بشر است و هزينهگ مي تأثير

اين موارد باع  توجهه بيشهتر محققهان بهه     . کند و درماني دولت را متأثر مي

 .موضوع رشد و محيط زيست و توسوه پايدار شده است

همچنين ارتبا  بين مخارج سالمت و رشد اتتاهادي بها تمرکهز بهر     

ي بخش سالمت و تخايص و ها اتبتگيري ميزان کشش درآمدي مر اندازه

توزي  مناب  اين بخش نيز به اراله دو فرضيه در ارتبا  با رابطه بين مخارج 

ي ب داشتي ها اول مراتبت. شود بخش سالمت و رشد اتتاادي منت ي مي

ي ب داشهتي و  ها و دوم مراتبت شود و سالمت، کاالي لوکس محسوب مي

خالت بيشهتر بخهش دولتهي در    باشد و د سالمتي نوعي کاالي ضروري مي

 (.03)طلبد  فرآهم آوردن مخارج اين بخش را مي

يي است که خود بر سالمت افراد نيهز  ها کيفيت محيط زيست از حوزه

اثرگذار است و کاهش کيفيت آن باع  مخدوش شدن وضهويت سهالمت   

وري نيهروي کهار و رشهد اتتاهادي      آحاد جاموه و در نتيجه کاهش ب هره 

ترين موضالت زندگي  ي هوا اخيرا به عنوان يكي از اصليآلودگ. خواهد شد

اين . خطر جدي براي سالمت افراد تبديل شده است در ش رهاي بزرگ به

ها، دي اکسيد کهربن، دي اکسهيد گهوگرد،     نوع آلودگي شامل هيدروکربن

 (.6)و ذرات مولق در هوا است  ها مونواکسيد کربن، نيترات

ج سالمت، رشد اتتاهادي و آلهودگي   با توجه به پيشينه تحقيق مخار

 محيط زيست، اين مطالوه به بررسي رابطه اين سهه حهوزه بها اسهتفاده از     
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 اکسيدکربن، مخارج سالمت و رشد اتتاادي در کشورهاي اسالمي بررسي رابطه پوياي بين انتشار دي

 340/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره سوم0011دوره پنجم، پاييز 

 ، با عرض از مبدا و روند در سطح(IPS)ایم، پسران و شين ( مانایی)واحد نتایج آزمون ریشه  -1جدول 

 احتمال آماره آزمون نماد متغير

 UR 2002/1 6103/1 جمويت ش رنشين

 LGDP 2100/0 0000/1 ناخالص داخليتوليد 

 LTOP 0060/0- 0234/1 باز بودن تجاري

 LCO2 0233/0- 1630/1 توليد دي اکسيد کربن

 LHE 4333/1- 2233/1 مخارج سالمت

 LCAPITAL 2346/1- 3031/1 سرمايه فيزيكي

 هاي تحقيق يافته: منب 

 

و اين مقاله يک از اين ر. پردازد مي( GMM)روش گشتاورهاي توميم يافته 

در مورد رابطه بين سه متغير توليد ناخالص ( ي تابلوييها داده)تحليل پويا 

داخلي به عنوان شاخص براي رشد اتتاادي، انتشار گاز دي اکسيد کربن 

آلودگي محيط زيسهت و مخهارج سهالمت در دوره زمهاني       مؤلفهبه عنوان 

مسهتخرج از بانهک    يهها  ، با استفاده از اطالعهات و داده 2100الي  2111

 .پردازد مي( WDI) ج اني توسوه

 
 روش

دي اکسيد کربن،  به منظور بررسي رابطه پوياي بين متغيرهاي

يافتهه   مخارج سالمت و رشد اتتاادي از الگوي گشتاورهاي تومهيم 

(GMM )روش برآورد الگوي گشتاورهاي توميم . استفاده خواهد شد

اين روش به تحليل پوياي . (00)يافته توسط آرالنو و باند مورفي شد

در اين روش ضريب متغير وابسهته بها يهک    . پردازد بين متغيرها مي

شود که باع  برآورد الگهو بها دتهت بيشهتر      دوره وتفه وارد الگو مي

هر چند ممكن است که حضور ضريب وابسته در الگو م م . شود  مي

همچنين اين روش بهرآوردي مزايهايي نظيهر، عهدم نيهاز بهه       . نباشد

بهه طهور   . ها را همهراه دارد  هاي مقاط  داده بررسي مشكل همساني

هاي ديگر، مزايايي نظير حل  روش در مقايسه باهاي پويا  کلي روش

اين روش، تخمين مهدل را از  . زا بودن متغيرها را دارد مشكل درون

ه متغيرهاي رگرسيوني که همبستگي جزيي با همطريق استفاده از 

. کنهد  زا بودن متغيرهها را رفه  مهي    ع درونجز اخالل ندارند، موضو

خطهي   منجر بهه کهاهش يها رفه  ههم      ،همچنين اين روش برآوردي

متغيرهاي توضيحي به دليل استفاده از متغير وابسته با تفاضل وتفه 

 . شود دار در الگو مي دار و سطح وتفه

يافته بهه   هاي ذکر شده در الگوي گشتاورهاي توميم با توجه به مزيت

ررسي رابطه عليت بين متغيرههاي مخهارج سهالمت، انتشهار گهاز      منظور ب

يافته استفاده  اکسيد کربن و رشد اتتاادي از روش گشتاورهاي توميم دي

الگوي مورد نظر بود از ساده سازي و برداشت از الگوي رشد به صورت . شد

 :زير خواهد بود

LGDPit = 0+1LGDPit-1+2LCit+3LHSit+4LCAPITALit+it (0)  

LHSit = 0+1LHSit-1+ 2LCit+ 3LGDPit+it (2)  

LCO2it=0+1LGDPit+2LCO2it-1+3LHSit+4LURit+5LTOP+it (3)  

سهرمايه،   LKمخارج سهالمت،   LHS، توليد ناخالص داخلي، LGDPکه 

LCO2 اکسههيدکربن انتشههاريافته،  ديLUR  جمويههت ش رنشههين وLTOP، 

 .بازبودن تجاري است

 

 ها یافته
 بهراي تمامي متغيرها مانها نيسهتد، بنهابراين     0بق با نتايج جدول مطا

بررسي درجه انباشتگي متغيرها به آزمون ريشه واحد، متغيرها بود از يكبار 

 .گيري پرداخته خواهد شد تفاضل

بوههد از يكبههار ( نامانهها) هههاي ناسههاکن داده همههه 2مطههابق جههدول 

هاي وابسهته،   ساکني دادهبا توجه به نا. شده است( مانا)گيري ساکن تفاضل

اي، آالنهدو و   در مرحله بود با روش گشتاورهاي توميم يافته يهک مرحلهه  

 .شود بوند،به بررسي رابطه بين متغيرهاي مورد نظر پرداخته مي

ه ضرايب برآوردي بر هم با توجه به نتايج برآورد براي الگوي اول،

تهأثير   (توليهد ناخهالص داخلهي   )متغير وابسته يوني رشهد اتتاهادي   

دههد کهه    از طرفي نتيجه الگوي دوم نشان مي. موناداري داشته است

ه ضرايب برآوردي بر متغير مخارج سالمت تأثير موناداري داشهته  هم

اکسهيد   نتايج برآورد الگوي سوم نشان داد که متغير انتشهار دي . است

بر متغير وابسته يوني انتشار دي اکسيد کربن  ،کربن با يک دوره وتفه

نشهين نيهز بهر     از طرفهي جمويهت شه ر   . ر موناداري نداشته استتأثي

اسهت  ( که از مدل حهذف شهد  )انتشار دي اکسيد کربن تأثير نداشته 

از  ،اکسهيد کهربن   بهر انتشهار دي   ،ولي بقيه متغيرهاي موجود در مدل

 .اند لحا  آماري مونادار بوده
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 گيری ، با عرض از مبدا و روند بعد از یکبار تفاضل(IPS)ایم، پسران و شين ( مانایی)نتایج آزمون ریشه واحد  -2جدول 

 احتمال آماره آزمون نماد متغير

 DLUR 0000/2- 1000/1 جمويت ش رنشين

 DLGDP 3621/0- 111/1 توليد ناخالص داخلي

 DLTOP 3400/0- 111/1 باز بودن تجاري

 DLCO2 3042/0- 111/1 توليد دي اکسيد کربن

 DLHE 0001/0- 111/1 مخارج سالمت

 DLCAPITAL 0004/0- 111/1 سرمايه فيزيكي

 هاي تحقيق  يافته: منب 

 

 یافته نتایج برآورد الگوها مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعميم -3جدول 

 LCO2 (3) مدل LHS(2)مدل  LGDP(1)مدل  (نماد)متغير توضيحی

 LGDP(-0) توليد ناخالص داخلي با يک وتفه
6306/1 

(1440/02) 
- - 

 - LHS(-0) مخارج سالمت با يک وتفه
2022/1 

(3202/2) 
- 

 - - LCO2(-0)توليد دي اکسيد کربن با يک وتفه 
112/1 

(1141/1) 

 - LGDPتوليد ناخالص داخلي 
0160/1 

(3304/2) 

3313/1- 

(323/3-) 

 LCO2 انتشار دي اکسيد کربن
1436/0- 

(0624/2-) 

3323/1 

(3202/2) 
- 

 LHS مخارج سالمت
3040/1 

(4660/3) 
- 

0010/1 

(1110/1) 

  - LTOPباز بودن تجاري 
1100/1 

(1334/1) 

 LCAPITAL سرمايه فيزيكي
3060/1 

(1034/2) 
- - 

 Jهانسون   آزمون
3103/0 

(0010/1) 
2411/1 

3002/ 

(0032/1) 

AR(2) 
0002/1 

(6000/1) 

6616/1 

(0100/1) 

0303/1 

(3604/1) 

 .است tدار در پرانتز آماره ،مقهاي تحقيق يافته: منب 

 

براي ( اعداد داخل پرانتز)و احتمال آن  J هانسون  از طرفي با توجه به آماره

هر سه الگوي برآوردي فرضيه صفر مبني بر موتبر بودن متغيرهاي الگهو تأييهد   

عهدم وجهود همبسهتگي سهريالي       دهنده نشان AR(2) همچنين آماره. شود مي

 .ل بنابراين ضرايب برآوردي تابل تفسير هستندمرتبه دوم بين اجزا اخال
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 گيری بحث و نتيجه
اکسهيد   پويا بين متغيرهاي رشد اتتاهادي، دي   اين مقاله به بررسي رابطه

 2111ي تابلويي بهراي دوره زمهاني   ها کربن و مخارج سالمت با استفاده از داده

ن، کويهت،  ا ايهرا .ا.ي اسالمي، شامل ج کشور در حال توسوه 00براي  2100تا 

ترکيهه، مههالزي، اردن، عمهان، ليبههي، نيجريهه، تطههر، امهارات متحههده عربههي و     

نتايج به دست آمده نشهان داد کهه رابطهه دو    . عربستان صوودي پرداخته است

اکسهيد کهربن وجهود     طرفه منفي بين متغيرهاي رشد اتتاهادي و انتشهار دي  

اهش توليهد  توانهد منجهر بهه که     به عبارتي افهزايش رشهد اتتاهادي مهي    . دارد

از طريق به حفهظ و توجهه بهه     (آلودگي محيط زيست مؤلفه) اکسيد کربن دي

اکسيد کربن منجر بهه کهاهش    از طرفي، افزايش انتشار دي. محيط زيست شود

بين مخهارج سهالمت و رشهد      رابطه دو سويه. توليد ناخالص داخلي شده است

ه ب بود وضهويت  دهد که افزايش مخارج سالمت منجر ب اتتاادي، که نشان مي

افزايش رشهد اتتاهادي را در پهي داشهته      به تب  آنسالمت نيروي کار شده و 

رابطه بين مخارج سالمت و انتشار دي اکسهيد کهربن نيهز رابطهه اي دو     . است

به عبارتي بها افهزايش انتشهار دي اکسهيد     . بوده است( مستقيم)سويه و مثبت 

مخهاطره افتهادن سهالمت،    کربن مخارج سالمت به دليل ايجاد بيمهاري و بهه   

اکسيد کهربن   رفته است ولي افزايش مخارج سالمت باع  کاهش توليد دي باال

دهنده ضوف در ن ادهاي اجرايهي بهراي توجهه بهه      اين يافته، نشان. نشده است

. کربن بوده اسهت  اکسيد مخارج سالمت و رابطه آن با انتشار دي  رويه افزايش بي

ه بهه افهزايش مخهارج سهالمت در کشهورهاي      شود با توجه  بنابراين توصيه مي

اکسيد کهربن باعه  بهروز بيمهاري و      اسالمي و با توجه به اينكه انتشار گاز دي

شهود، کشهورها بهه سهمت توليهدات       ب  آن افهزايش مخهارج سهالمت مهي    ت به

از همچنهين،  . هاي زيست محيطي گام بردارند محاوالت سبز و کاهش آالينده

بها  بايهد  شود  ها ند باع  کاهش رشد توليد آاليندهتوا آنجا که رشد اتتاادي مي

توجه به توليدات در مسير حفظ محيط زيسهت بهه سهمت سهالمت بيشهتر و      

 . مخارج کمتر سالمت گام بردارند
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Abstract 
Background: The relationship between carbon dioxide emissions, health spending and GDP growth is one of the 

issues that economists have been focusing on in recent decades. Investigating the factors affecting health spending 

due to its significant increase in the last decade, as well as the factors affecting environmental pollution and the 

relationship between these two variables on economic growth are also factors that are important in today's world. To 

this end, this study examines the relationships between the three mentioned variables for selected Islamic countries. 

Methods: In order to examine the relationships between these variables were done via the econometric method, 

generalized moment model for panel data of 11 selected Islamic countries including I.R of Iran, Kuwait, Turkey, 

Malaysia, Jordan, Oman, Libya, Nigeria, Qatar, UAE and Saudi Arabia, for the period from 2000 to 2014. 

Results: The results of the pattern estimation showed that there is a two-way relationship between GDP and carbon 

dioxide emissions and GDP and health expenditures. The bilateral relationship between health spending and GDP 

was also confirmed. On the other hand, the relationship between health expenditure and carbon dioxide emissions 

was confirmed. 

Conclusion: Considering the two-way relationship between health expenditures and economic growth, it can be 

concluded that increasing government spending can improve health and thus increase labor productivity and increase 

economic growth. Carbon dioxide emissions have increased health spending and have reduced economic growth, and 

politicians need to pay more attention to environmental pollution to prevent excessive health spending and reduced 

economic growth. 
 
Keywords: Carbon Dioxide Mitigation, Economic Development, Environment, Health Care Costs 
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