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وفور منابع طبیعی از کانالها و مجاری مختلفی ،رشد اقتصادی را تحت تأثیر میگذارد که سرمایه انسانی یکی از مهمترین
کانالهای تأثیرگذاری وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی به شمار میرود .در این تحقیق با استفاده از یک مدل
خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان ( )TVP-VARو دادههای سالهای  1367تا  1395رانت نفت،
آموزش ،تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص امید به زندگی ،به بررسی نحوه اثرگذاری متغیرهای مدل بر بعد سالمت
سرمایه انسانی در اقتصاد ایران پرداخته شده است .نتایج بیانگر اثرات منفی رانت نفت بر روی بعد سالمت سرمایه انسانی
در اقتصاد ایران است .بهعالوه اثر تولید ناخالص داخلی سرانه بر روی شاخص امید به زندگی در تمام دوره موردبررسی
مثبت است ،با اینوجود بسته به سهم مخارج بهداشتی از تولید ناخالص داخلی کشور ،شاهد نوسان اثرات مثبت فوق در
طول دوره موردبررسی بودهایم .بر اساس نتایج شاخص آموزش اثر منفی بر روی شاخص امید به زندگی دارد ،مسئلهای
که در تضاد با انتظارات تئوریک بوده و ضعفهای ساختاری در نظام آموزش کشور را نشان میدهد.
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 .1مقدمه
تاریخ اقتصادی دو قرن اخیر بیانگر مطالعات تجربی متعددی در مورد رابطه وفور منابع طبیعی و
چندین مطالعه تجربی انجام گرفته که منابع طبیعی را بهعنوان موتور رشد اقتصادی معرفی کرده
است ،اما بیشتر مطالعات انجام گرفته از نیمه دوم قرن بیستم تاکنون وفور منابع را باعث کندی رشد
اقتصادی معرفی کرده و برخی آن را به بالی منابع تعبیر کردهاند .دالیلی برای وجود رابطه منفی
بین رشد اقتصادی و وفور منابع (وقوع بالی منابع طبیعی) مطرح شده است .از جمله این موارد تأثیر
بیماری هلندی ،تخصیص نامناسب درآمدها بین بهرهبرداری منابع ،رفتارهای رانتجویانه ،کیفیت
نهادها ،نقش سرمایه انسانی و  ...است .نتایج اکثر مطالعات تجربی بیانگر رابطه معکوس وفور منابع
طبیعی با رشد اقتصادی است ،بهطوریکه کشورهای صاحب منابع طبیعی غنی دارای رشد
اقتصادی پایینتری هستند .بررسی مطالعات تجربی مختلف بیانگر این است که یک وفاق در رابطه
با اینکه متغیرهای سیاسی و اجتماعی مختلف در رابطه بین ثروت منابع طبیعی و پیامدهای توسعه
تأثیرگذار است وجود دارد بهطوریکه روابط متقابل بین منابع طبیعی و رشد اقتصادی و با
بهرهگیری از نقش نهادها در مطالعات مختلف موردبررسی قرار گرفته است (ایشام و همکاران،1
2005؛ مهلوم و همکاران2006 ،2005 ،2الف2006 ،ب؛ اندرسون و آسالکسن2008 ،3؛ بهاتاچاریا
و هودلر2010 ،4؛ بیورواتن و همکاران2012 ،5؛ کولیر و گودریس2012 ،6؛ االنشاصی و
کاتسایتی ،2013 ،7خضری و هدا.)2018 ،8

1. Isham et al
2. Mehlum et al.
3. Andersen and Aslaksen
4. Bhattacharyya and Hodler
5. Bjorvatn et al
6. Collier and Goderis
7. Anshasy and Katsaiti
8. Khezri and Hoda
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وفور منابع طبیعی از کانالها و مجاری مختلفی ،رشد اقتصادی را تحت تأثیر میگذارد که
سرمایه انسانی یکی از مهمترین کانالهای تأثیرگذاری وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی به شمار
میرود .سرمایه گذاری در نیروی انسانی و ارتقای کیفیت آن ،نقش اساسی در افزایش بهرهوری و
از کانال اثرگذاری بر روی سرمایه انسانی باعث کندی رشد اقتصادی میشود ،درحالیکه در
کشورهای اقتصاد غیرنفتی ،عکس این حالت اتفاق میافتد و وفور منابع طبیعی از کانال سرمایه
انسانی بخشی از اثرگذاری منفی وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی را جبران و خنثی میکند
(بهبودی و همکاران .) 1388 ،تحقیقات در این زمینه نشان داده است در کشورهایی که
سرمایهگذاری بیشتری بر روی آموزش و سرمایه انسانی کردهاند و از ذخیره سرمایه انسانی باالتری
برخوردار هستند ،وفور منابع طبیعی اثر نهایی بهتری بر رشد اقتصادی آنها دارد.
لدرمن و منلونی ،)2007( 1این اثر را با تأکید بیشتری مطرح نمودند و نشان دادند کشورهای
پیشرفتها ی مانند استرالیا و نروژ تنها بر اساس سطح و نرخ رشد باالی آموزش خود توانستند از
ثروت منابع طبیعی خود برای رشد و پیشرفت بیشتر استفاده کنند.
مییرو و وود )1998( 2نیز نشان دادند کشورهایی که توانستهاند سرمایهگذاری سنگینی روی
آموزش و سرمایه انسانی خود داشته باشند ،مشکالت جدی برای خروج از وابستگی به صادرات
منابع طبیعی و برخورداری از تنوع در محصوالت صادراتی داشتهاند .آنها اشاره میکنند که
تصادفی نیست که کشورهایی مانند کره و فنالند توانستند در سالهای گذشته از اقتصادهای
تکمحصولی وابسته به منابع طبیعی به صادرکنندگان مصنوعات پیشرفته در اقتصاد جهانی تبدیل
شوند .این کشورها موفقیت باورنکردنی خود را با تمرکز بر کیفیت آموزش کسب کردهاند.
حوزه اقتصاد سیاسی نیز درک مشابهی را در ارتباط با همبستگی بین وفور منابع و سرمایه
انسانی به دست میدهد .استخراج منابع طبیعی ،دولتها را قادر میسازد که استقالل خود را

1. Lederman & Manloni
2. Mirow & Wood
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افزایش دهند (روس .)2001 ،1دولتهایی با منابع غنی بهاحتمالزیاد وابستگی کمتری به
درآمدهای مالیاتی دارند و درنتیجه احتمال دارد سیاستگذاران نیازی نبینند که درگیر مخارج
عمومی شوند که توجیهکننده مالیات هستند.
را بهجای فعالیتهای توسعه-محور از قبیل سرمایهگذاری در بخش آموزش و بهداشت به سمت
رانتخواری بکشاند .استدالل مخالف این امر نیز میتواند موجود باشد؛ بنابراین ،کشورهای با
منابع غنی این امکان را خواهند داشت که با یک هزینه اجتماعی پایینتر ،کاالها و خدمات عمومی
(شامل آموزش و بهداشت) را توسعه دهند .بنا بر رأس )2001( 3کشورهای دارای منابع نفتی غنی
ممکن است هزینه زیادی را جهت فراهم آوری کاالها و خدمات عمومی از قبیل بهداشت و
آموزش انجام دهند تا مشارکت عمومی و امنیت اجتماعی را ایجاد کنند.
برخی از مطالعات قائل به رفتار غیرخطی در این زمینه هستند .بهعنوانمثال ،کابرالس و
هوک ) 2010(4نشان دادند که در رابطه با نهادهای سیاسی ضعیف ،سرمایه انسانی بهطور منفی به
منابع طبیعی وابسته است درحالیکه در رابطه با کیفیت نهادی باال این وابستگی معکوس است؛
بنابراین ،تصادفی نیست که تحقیقات تجربی به نتایج غیرقطعی برسند.
هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثر وابستگی به منابع طبیعی بر شاخص سالمت سرمایه
انسانی است .در این تحقیق به دلیل اهمیت سالمت بهعنوان عوامل رشد اقتصادی پایدار (بارو،5
 )2001و یک تعدیلکننده بالقوه قدرتمند (آقیون و همکاران )1998 ،6تمرکز خود را روی بعد
سالمت سرمایه انسانی قرار میدهیم .دلیل دیگر آن است که سالمت و بهداشت مستلزم داللتهای
اجتماعی گسترده هستند که میتواند در کاهش فقر عاملی حیاتی باشند (گوپتا و همکاران،7
1. Ross
2. Rodriguez and Sachs
3. Ross
4. Cabrales and Hauk
5. Barro
6. Aghion et al
7. Gupta et al
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 ) 2003کاهشی که در کشورهای فقیر با سرمایه انسانی اندک و منابع طبیعی سرشار از اهمیت
خاص برخوردار است (باراگو و همکاران.)2001 ،1
عالوه بر این ،بسیاری معتقدند که این منابع طبیعی نیست که تعیین کننده نفرین بودن یا
مسئله ای که در مطالعات تجربی بررسی اثرات فراوانی منابع بر روی سرمایه انسانی لحاظ نشده
است .بنابراین به عنوان یک هدف فرعی ،بهمنظور لحاظ شرایط اقتصادی و اجتماعی-سیاسی
حاکم بر اقتصاد کشور در نحوه اثرگذاری وابستگی به منابع طبیعی بر بعد آموزش سرمایه انسانی،
در این تحقیق از مدل غیرخطی خود رگرسیون برداری (VAR) 2ترکیبی با مدل پارامترهای متغیر در
طول زمان ) (TVPکه در مطالعه کروبلیس )2013( 3معرفی شده است به بررسی اثرات غیرخطی
وابستگی به منابع طبیعی بر بعد آموزش سرمایه انسانی میپردازیم.
مقاله فوق در پنج بخش تنظیم شده است ،در بخش دوم پیشینه تحقیق مطالعات انجام شده
بررسی شده است .در بخش سوم مواد و روشهای مطالعه موردبررسی قرار گرفته است .در بخش
چهارم پنجم تجزیهوتحلیل نتایج تجربی ارائهشده و درنهایت در بخش پنجم به ارائه نتایج و
پیشنهادهای سیاستی مقاله پرداخته شده است.

 .2پیشینه تحقیق
مطالعات متعددی در رابطه با تأثیر هزینههای دولت بر آموزشوپرورش بهعنوان یکی از
شاخصهای سرمایه انسانی انجام شده است .گوپتا و همکاران ( ،)2002با استفاده از دادههای
نمونهای از کشورهای درحالتوسعه ،دریافتند که افزایش هزینههای آموزشوپرورش دولتی با یک
درصد از تولید ناخالص داخلی بهطور متوسط درصد ثبتنام نهایی متوسط را افزایش

میدهد.

بالداچی و همکاران ،)2003( 4شواهدی از یک نمونه مشابه ارائه میدهند که نشان میدهد که
1. Bhargava et al
2. Vector Auto Regression
3. Korobilis

4. Baldacci et al
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1درصد افزایش هزینههای آموزشی از تولید ناخالص داخلی ،میزان ثبتنام را  6درصد در دوره
جاری و  3درصد در دوره بعدی افزایش میدهد .بالنکنو و همکاران ،)2007( 1وبوس و

همکاران2

( ،)2007نتیجهگیری میکنند که مخارج آموزشوپرورش بر خالف سایر هزینههای دولت بهطور
آموزشی تأثیر مثبتی بر سرمایه آموزشوپرورش دارد که به نوبه خود به رشد اقتصادی کمک
میکند .امانی و همکاران ،)2015( 3با استفاده از دادههای پنل برای  118کشور دریافتند که
هزینهها ی مراقبت بهداشتی بیشتر امید به زندگی را باالتر خواهد برد و سرمایهگذاری در خدمات
بهداشتی و یا بخش سالمت موجب افزایش رشد اقتصادی میشود.
کوکس و فرانکن ،)2014( 4به پدیده نفرین منابع و اثرات آن از کانالهای هزینههای اجتماعی
مانند آموزش و سالمت پرداختهاند .آنها سعی کردهاند روابط بین ثروتهای منابع طبیعی و
سرمایههای انسانی با تأکید بر مخارج بهداشتی را مورد واکاوی قرار دهند که به ارتباطی معکوس و
قوی بین وابستگی به منابع طبیعی و مخارج سرمایههای انسانی مثل بهداشت دست یافتند.
گیلفاسون ،)2001( 5دریافت که سرمایه طبیعی با هزینههای آموزشی عمومی ،سالهای انتظار
برای دختران و ثبتنام در مدارس متوسطه ،رابطه منفی دارد و نتیجهگیری میکند که سرمایه
طبیعی سرمایه انسانی را کاهش میدهد و باعث کند شدن رشد اقتصادی میشود.
بهبودی و همکاران ،)2010( 6این استدالل را از طریق شواهد تجربی از کشورهای
صادرکننده نفت تثبیت کردند.
کارمینیانی ،)2013( 7نتایج پژوهش خود را برای کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان با سطح
توسعه انسانی پایین و نابرابری درآمد بیشتر تأیید کرد.
1. Blankenau et al
2. Bose et al
3. Amany et al
4. Cockxa and Francken
5. Gylfason

6. Behbudi et al
7. Carmignani
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بردسال و همکاران ،)2001( 1دریافتند که کشورهایی با منابع طبیعی فراوان در سطح آموزش
کمتر سرمایهگذاری میکنند و نرخ ثبتنام مدارس پایینتر را دارند .از سوی دیگر ،رانتخواری،
یعنی وابستگی مالی دولت به اجاره منابع ،تمایل دارد که مالیاتهای دولتی را از بین ببرد،
گیلفاسون و همکاران ( ،)1999دریافتند که نامنویسی مدارس در تمام سطوح با وفور منابع
طبیعی رابطه عکس دارد.
پاپیراکیس و گرالخ ،)2004( 2و بردسال و همکاران ( ،)2001نشان دادند که تأثرات منفی
رشد منابع طبیعی ریشه در هزینه آموزش و تحصیالت کمتر در کشورهایی با منابع غنی دارد.
ده سوزا و گیزلیس ،) 2016( 3نشان دادند که ثروت نفتی با شیوع ایدز و مرگ و مرگ میر
ناشی از آن رابطه مستقیم دارد.
بهمین صورت ،کارل ،)2004( 4در گزارش خود بیان کرد که وابستگیهای معدنی و نفتی با
امید به زندگی کمتر و نرخ مرگومیر بیشتر در کودکان رابطه مستقیم دارد.
با اینحال ،دیویس ،)1995( 5و ستاینس ،)2006( 6دریافتند که اقتصادهای بر پایه منابع غنی
گرایش دارند که منابع بیشتری را در جهت انباشت سرمایه آموزشی بهتر وقف کنند .بر پایه
تحقیقات موریسون ،)2009( 7وجود منابع نفتی بادآورده منجر به هزینه عمومی اجتماعی و پایداری
بیشتر در رژیمهای دمکراتیک و غیر دمکراتیک میشود.
کوتت و تسوی ،) 2013( 8دریافتند که ثروت نفتی منجر به کیفیت بهتر زندگی درنتیجه
کاهش مرگومیر در کودکان و طول عمر در کشورهای عمدتاً غیردمکراتیک نفتخیز شده
است؛ کشورهایی که در آن منابع در انحصار منتفعان حاکم بر کشور بوده و شرایط بهداشت اولیه
1. Birdsall et al.
2. Papyrakis and Gerlagh
3. De Soyzaand Gizelis
4. Karl
5. Davis
6. Stijns
7. Morrison
8. Cotet and Tsui
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بشدت ضعیف است .بر اساس نتایج مطالعه زالی )2019( 1با در نظر گرفتن تعامل بین منابع طبیعی و
سرمایه نهادی از یک سو و منابع طبیعی و سرمایه انسانی از سوی دیگر نشان دادند که سرمایه
انسانی یک اهرم مناسب برای استفاده از منابع طبیعی در کشورهای آفریقایی است .این نتایج
تقویت کنند و با فساد مبارزه کنند تا نفرین منابع طبیعی به یک نعمت تبدیل شود.
رحیم و همکاران )2018( 2نشان دادند که اثر هزینه دولت روی آموزش و شاخص سالمت بر
روی رشد اقتصادی قابل توجه است .با این حال ،افزایش هزینههای بهداشتی با منابع طبیعی برای
فراگیر شدن روند رشد مهمتر بوده است .همچنین ،نتایج این تحقیق نشان داد که افزایش هزینههای
دولت برای بهداشت ،رشد تولید ناخالص داخلی سرانه را بیش از  3/1درصد افزایش میدهد.
بهشتی و سجودی ( ،) 1386رابطه بین مخارج بهداشتی و تولید ناخالص داخلی در ایران را
بررسی کردهاند .نتایج بیانگر وجسود یک رابطه بلندمدت بین مخارج بهداشتی دولت و تولید
ناخالص داخلی است که تحت آن تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت و معناداری بر مخارج بهداشتی
دولت داشته است.
جنتی مشکانی و همکاران ( ،)1390به بررسی تأثیر هزینههای آموزش بر سرمایه انسانی و رشد
اقتصادی پرداختند ،نتیجه حاصله از این تحقیق این بوده است که رشد هزینههای آموزشی بر
سرمایه انسانی و رشد اقتصادی اثری مثبت دارد.
مکیان و همکاران ( ،)1393با بررسی  39کشور منتخب اسالمی دریافتند که مخارج بهداشتی
دولت در کشورهای با درآمد سرانه باال رابطه مثبت و در گروه کشورهای درآمد سرانه پایین رابطه
منفی با متغیر امید به زندگی دارد و همچنین دریافتند که متغیر امید به زندگی با آموزش رابطه
مثبت دارد.

1. Zallé
2. Raheem et. al
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در بررسی عوامل اقتصادی -اجتماعی مؤثر بر امید به زندگی (شاخص سالمت) ،در ایران که
توسط طاهری بازخانه و همکاران ( ،)1394انجام شده است سرانه مخارج بهداشتی دولت اثر
معناداری بر برون داد سالمت جامعه نداشته است که به نظر میرسد تخصیص نامناسب بودجه در
متقی ( ،)1393عوامل مؤثر بر امید به زندگی را در کشورهای منتخب اسالمی بررسی کرده است.
نتیجه این تحقیق بر آن است که وضعیت سالمت یا همان امید به زندگی با درآمد رو به رشد و افزایش
تولید ناخالص داخلی سرانه و نسبت هزینههای سالمت از  GDPروند فزایندهتری به خود میگیرد.
نادمی و زبیری ( ،)1396با توجه به اثرات غیرخطی درآمدهای نفتی بر سرمایه انسانی به
بررسی رابطه نفت و سرمایه انسانی پرداختهاند .نتیجه پژوهش آنها حاکی از کاهش تأثیر
درآمدهای نفتی بر سرمایه انسانی در زمان باال بودن درآمد نفت دارد ،یعنی بهطورکلی دریافتند که
افزایش سرمایه انسانی در کشور از مسیر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی میسر میشود.
بر اساس نتایج مطالعه وزیری و فرهادی ( )1397سیاستهای مدیریت منابع انسانی دانش محور
بر ابعاد سرمایه فکری تأثیر معناداری داشته است .همچنین سرمایه انسانی بر سرمایه ارتباطی و سرمایه
ارتباطی بر عملکرد نوآوری تأثیر معناداری دارند ،بین سیاستهای مدیریت منابع انسانی دانش محور
و عملکرد نوآوری رابطه معنی داری وجود داشته است و سرمایه انسانی بر عملکرد نوآوری با نقش
میانجی سرمایه ارتباطی تأثیر معنیداری داشته است .همچنین سیاستهای مدیریت منابع انسانی دانش
محور بر سرمایه ارتباطی با نقش میانجی سرمایه انسانی تأثیر معنیداری داشته است.
بشارتی و همکاران ( ،)1397به بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر نوآوری در کشورهای در حال
توسعه و توسعه یافته پرداختهاند .با استفاده از دادههای بانک جهانی و شاخص جهانی نوآوری،
 113کشور در چهار طبقه درآمدی (پایین ،پایین متوسط ،باالی متوسط و باال) تحلیل شدند .نتایج
حاکی از تأیید فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر تأثیر منابع انسانی بر نوآوری در کشورهای در حال
توسعه و توسعه یافته بوده است .نتایج در هر یک از طبقات درآمدی نشان داده است که در مسیر
توسعه (حرکت از طبقه درآمدی پایین به طبقه درآمدی باالتر) الزم است تا توجه به مهارتها و
آموزش منابع انسانی متناسب با وضعیت کشور باشد.
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در رابطه با کانالهای اثرگذار بر سرمایهها ی انسانی مثل مسئله مهم هزینه یا مخارج سالمت و
آموزش پژوهشهای زیر به انجام رسیدهاند:
در جمعبندی مطالعات تجربی موجود این نتیجه حاصل میشود که محققان در بررسی اثرات
زمینه انجام شده است به سه دسته تقسیم میشود .دسته اول همانند مطالعه گیلفاسون ( )2001با
بررسی اینکه چگونه منابع طبیعی می توانند به نقمات تبدیل شوند ،به وجود یک رابطه منفی میان
فراوانی منابع طبیعی و سرمایه انسانی رسیدهاند .در واقع آنها با تعیین اثرگذاری منابع طبیعی بر
رشد اقتصادی از طریق کانال سرمایه انسانی ،گذار از منابع طبیعی به عملکرد بد اقتصادی را نشان
میدهند .دسته دوم از مطالعات مانند مطالعه دیویس ( )1995در نقطه مقابل دسته اول قرار دارند.
این دسته از بررسیها ثابت میکنند که هیچ نوع بالی منابع طبیعی برای سرمایه انسانی وجود ندارد
و شاخص فراوانی منابع منجر به بهبود انباشت سرمایه انسانی میشود .این دسته از مطالعات نشان
می دهند که کشورهای درحال توسعه غنی از منابع طبیعی ،در بخشهای مرتبط با عملکردهای
اجتماعی بهتر از کشورهای فقیر از نظر منابع طبیعی عمل میکنند .در نهایت دسته سوم از مطالعات
مانند کیم و لین ( )2017و کالبراس و هوک ( )2010بیان میکنند که با توجه به شرایط ساختار
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی کشورها روابط متفاوتی بین منابع طبیعی و اثرات آن بر سرمایه انسانی
وجود دارد.

 .3روش تحقیق
در این مطالعه با استفاده از مدل ارائهشده در مطالعه کیم و لین )2017( 1به بررسی اثرات وابستگی
به منابع طبیعی بر سرمایه انسانی میپردازیم .در این مطالعه چنین اثراتی در قالب مدل زیر لحاظ
شده است.
()1

𝑡𝜀 ℎ𝑢𝑚𝑐𝑎𝑝𝑡 = 𝑎 + 𝛽𝑛𝑎𝑡𝑟𝑒𝑠𝑑𝑒𝑝𝑡 + 𝜃𝑋𝑡 +

1. Kim and Lin
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که در آن 𝑇  𝑡 = 1,2, … ,است که در آن 𝑡𝑝𝑒𝑑𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛 متغیر وابستگی به منابع ℎ𝑢𝑚𝑐𝑢𝑝𝑡 ،سرمایه
انسانی است ،که در این تحقیق شاخص سالمت (امید به زندگی) به عنوان سرمایه انسانی در نظر
گرفته شده است ،بهعالوه

X

بهعنوان متغیرهای کنترلی مدل لحاظ شده است .در این مطالعه

تجربی انجام گرفته ،آموزش میزان فنّاوری و دانش سالمت را ارتقا میدهد و منجر به خروجی
سالمت بهتر میشود (پریتپت و سامرس )1996 ،1بهعالوه متغیر کنترلی دوم در مدل تولید ناخالص
داخلی سرانه لحاظ شده است .همانطور که بیان شد در این تحقیق بهمنظور بررسی اثرات
متغیرهای مدل بر روی بعد آموزش سرمایه انسانی از مدل

TVP-VAR

استفاده شده است .مدل

 TVP-VARامکان محاسبه ضرایب متغیر در طول زمان مدل  VARرا فراهم میکند .در سریهای
زمانی اقتصاد کالن به علت تغییرات شرایط ،شکستهای ساختاری و تغییرات سیکلی در سریهای
زمانی مشاهده شده است (استوک واتسون  .)2008بر این اساس ،ضرایب متغیر زمانی

)2(TVP

منجر به نتایج دقیقتری نسبت به مدلهای خطی میشوند (دل نگرو و اترک2008 ،3؛ ایکمیر،
لمک و مارسلینو2011 ،4؛ کروبلیس .)2013 ،5معیار استاندارد برای بررسی اثر متغیرهای مدل بر
یکدیگر ،برآورد یک  VARساختاری بر برخی از متغیرهای ورودی به مدل به فرم زیر است:
()2
جایی که

𝑡𝜐 𝑦𝑡 = 𝑏1 𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝑏𝑝 𝑦𝑡−𝑝 +
𝒴𝑡′

است  ،بازنمایی از متغیرهای مدل (وابستگی به منابع ،سرمایه انسانی و متغیرهای

کنترلی) را ارائه میدهد...رایب 𝑖𝑏 𝑖 = 1, … , 𝑝 ،در هر مقدار باقیمانده از

𝑡𝑦 از ابعاد (𝑙 + 1) × (𝑙 +

) ،1و ) 𝜐𝑡 ~𝑁(0, Ωبا  Ωیک ماتریس کوواریانس ) (𝑙 + 1) × (𝑙 + 1هستند .تعداد ) (𝑙 + 1متغیردر
 𝒴𝑡′در یک  VARمتداول معموالً از  20فراتر نمیرود .در این حالت اگر بخواهیم صدها مشاهده
 𝑛 × 1بردار 𝑡𝑥 را در  VARترکیب کنیم ،مشکل بیش پارامتری در مدل اتفاق میافتد .یکراه حل

1. Pritchett and Summers
2. Time-variation coefficient
3. Del Negro and Otrok
4. Eickmeier, Lemke and Marcellino
5. Korobilis
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متداول برای حل مشکل این است که یک بردار  nبعدی از مشاهدات 𝑡𝑥 را به یک بردار کوچک
 kبعدی (که بسیار کوچکتر از  ،nیعنی

𝑛 ≪ 𝑘 است)𝑓𝑡 ،

تجزیه کنید .عالوه بر این ،با اجازه به

افزایش پارامترهای  VARبا عواملی که در طول زمان متغیر هستند ،میتوان مدلهای پیچیدهتری را
در حالت پارامتر متغیر زمان-افزوده ) VAR (TVP-FAVARمدل بهصورت زیر است:
()3

𝑡𝜐 𝑦𝑡 = 𝑏1𝑡 𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝑏𝑝𝑡 𝑦𝑡−𝑝 +

که در آن ]،𝒴𝑡′ = [𝑓𝑡′ , 𝒵𝑡′با
] 𝑡𝑟 [𝒵𝑡′ ,

𝑡𝑓

یک بردار

)(𝑘 × 1

یک بردار حاوی متغیرهای مشاهدهشده (وابستگی به منابع و متغیرهای کنترلی) است و

ابعاد آن () (𝑙 + 1) × 1است 𝑏𝑗𝑡 ،ضریب ماتریس
و

عوامل پنهان (متغیر سرمایه انسانی) است،

) 𝜐𝑡 ~𝑁(0, Ωبا 𝑡Ω

𝑚×𝑚

یک ماتریس کوواریانس کامل

برای𝑝  𝑗 = 1, … ,و 𝑇  𝑡 = 1, … ,هست،

𝑚×𝑚

برای هرکدام 𝑇  ،𝑡 = 1, … ,با

=𝑚

 𝑘 + 𝑙 + 1است.
هرکدام از 𝑛 𝑖 = 1, … ,

سری اصلی مشاهدهشده 𝑡𝑖𝑥 به عوامل دیگر ،متغیرهای مشاهدهشده ،𝒵𝑡′

از طریق تحلیل رگرسیون عامل 1با خطاهای خود همبسته 2و نوسانات تصادفی 3مدل مرتبط است.
()4

𝑓
𝑡𝑖𝑢 𝓍𝑖𝑡 = 𝜆̃𝑖 𝑓𝑡 + 𝜆̃𝑖𝑧 𝑧𝑡 +

()5

𝑡𝑖𝜀 𝑢𝑖𝑡 = 𝑝𝑖1 𝑢𝑖𝑡−1 + ⋯ + 𝑝𝑖𝑞 𝑢𝑖𝑡−𝑞 +

جایی که 𝑓̃𝜆 برابر )𝑘 × 𝑛( 𝜆̃𝑧 ،برابر )𝑙 × 𝑛( و )) 𝑡𝑖 𝜀𝑖𝑡 ~𝑁 (0, exp(ℎاست فرض بر آن است که
خطاها

𝑡𝑖𝜀

با عوامل در همه نسبتها و وقفهها ناهمبسته باشند ،برای مثال

𝐸(𝜀𝑖𝑡 𝑓𝑡 ) = 0

و

 𝐸(𝜀𝑖𝑡 𝜀𝑗𝑡 ) = 0برای همه 𝑛  𝑖, 𝑗 = 1, … ,و 𝑇  𝑖 ≠ 𝑗 ،𝑡, 𝑠 = 1, … ,و 𝑠 ≠ 𝑡  .برای کار با یک مدل با
خطاهای غیرخطی ،معادله ( )3را به معادله ( )4تغییر داد:
()6

𝑡𝜀 𝑥𝑡 = 𝜆𝑓 𝑓𝑡 + 𝜆𝑧 𝑧𝑡 + Γ(𝐿)𝑥𝑡 +

1. Factor analysis regression
2. Autocorrelated errors
3. Stochastic volatility
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جایی که

𝑗̃𝜆))𝐿(𝛾 γ(𝐿) = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝜌1 (𝐿), 000, 𝜌𝑛 (𝐿)), 𝜌𝑖 (𝐿) = 𝜌𝑖1 𝐿 + ⋯ + 𝜌𝑖𝑞 𝐿𝑞 , 𝜆𝑗 = (𝐼𝑛 −

برای 𝑧  𝑗 = 𝑓,است ،و درنهایت ) 𝑡𝐻  𝜀𝑡 ~𝑁 (0,با)) 𝑡𝑛 𝐻 = 𝑑𝑖𝑎𝑔 (exp(ℎ1𝑡 ) , 000, exp(ℎجایی که
لگاریتم نوسانات منفرد بهصورت گام تصادفی شکل مییابند:
ℎ𝑖𝑡 = ℎ𝑖𝑡−1 + 𝜂𝑡ℎ

با ) 𝜂𝑡ℎ ~𝑁 (0, 𝜎ℎ

است.

مدل  TVP-FAVARاصلی شامل معادله ( )2و ( )4است و برای سادگی ،به ترتیب به معادالت
 FAVARو  factor modelاشاره میشود .برای تکمیل مشخصات مدل ،الزم است همه پارامترهای
مدل و پویایی آنها مشخص شود.
معادله ( )2یک سیستم  VARبر روی عوامل و متغیرهای قابلمشاهده 𝑡𝑧 با ضرایب و نوسانات
تصادفی است .بر اساس مستندات اخیر در ارتباط باکار آمدی پارامترهای ماتریس کوواریانس
بزرگ ،پریمسری ،)2005( 1کوگلی وسارگنت )2005( 2وکانوا و گامیتی )2009( 3از تجزیه
ماتریس کوواریانس خطای  (FA)VARبهصورت
𝐴𝑡 Ω𝑡 𝐴′𝑡 = Σ𝑡 Σ𝑡′

()8
یا معادله

′
′−1
Ω𝑡 = 𝐴−1
) 𝑡𝐴( 𝑡𝑡 Σ𝑡 Σ

()9
استفاده میکنند.

جایی که ) 𝑡 Σ𝑡 = 𝑑𝑖𝑎𝑔 (σ1,𝑡 , 000, σ𝑘+1,و 𝑡𝐴 یک ماتریس پایین مثلثی است.
0
⋮
]0
1

()10

…
0
⋱
1
⋱
⋱
𝑡𝑎𝑚 (𝑚−1),
⋮

1
𝑡𝑎21,
⋮ [ = 𝑡𝐴
𝑡𝑎𝑚1,

گردآوری تمام پارامترهای معادله  2در بردارها = 𝑡𝜎 𝐵𝑡 = (𝜐𝑒𝑐 (𝑏1𝑡 )′ , … , 𝜐𝑒𝑐 (𝑏𝑝𝑡 )′ )′ , log
(log 𝜎 ′1𝑡 , … , log 𝜎 ′ 𝑚𝑡 )′

و

′
𝑡𝛼𝑡 = (𝑎𝑗1,
, … , 𝑎𝑗′ (𝑗−1),𝑡 )′

برای 𝑚  ،𝑗 = 1, … ,از قرارداد استاندارد

1. Primiceri
2. Cogley and Sargent
3. Canova and Gambetti
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پیروی کرده و فرض میشود که مجموعهای از پارامترهای 𝑡𝛽 𝛼𝑡 ،و 𝑡𝜎  logازگامهای تصادفی و
مشخصات ابداع ترکیبی 1جوردانی و کوهن )2008( 2پیروی میکنند .برای هر دوره زمانی ،تکامل
گام تصادفی پارامترها بهصورت ترکیبی از دو جزء نرمال بوده ،3و به شکل زیر هستند:
()11
درجایی که ) 𝜃𝑄  ،𝜂𝑡𝜃 ~𝑁 (0,و همچنین

𝑡𝑢

و

𝑡𝜈

بردارها مستقل از یکدیگر هستند ،درحالیکه

ماتریس کوواریانس 𝜃𝑄 مرتبط با هر یک از بردارهای پارامتر
که برای اختصار

} 𝑡𝜎 𝜃𝑡 ∈ {B𝑡 , 𝛼𝑡 , log

𝑡𝐵log 𝜎𝑡 ،𝛼𝑡 ،

است ،جایی است

تعریف میکند .برخی از همبستگیها بین عبارات

اختالل4

در معادله ( )8ظاهر شده است ،میتواند دینامیک پیچیدهتر مدلسازی را امکان دهد .بااینحال،
این انعطافپذیری به قیمت افزایش پارامترهایی که باید برآورد شوند میانجامد ،و فرضیهای که
در اینجا مطرح میشود این است که تمام مؤلفههای خطای موجود در معادالت ( )2و ( )4با
یکدیگر ناهمبسته هستند .درنهایت توجه کنید که مدل  TVP-FAVARبا قراردادن تعداد عامل

k

برابر با صفر به مدل  TVP-VARپریمسری )2005( 5تبدیل میشود.
در این مطالعه توزیع پیشین روی پارامترهای نامحدود (غیر صفر) در معادله مدل عامل
بهصورت

) 𝑚𝐼،[𝜆𝑖𝑓 , 𝜆𝑖𝑧 , 𝜆𝑟𝑖 ]~N(01×𝑚 , 10

) 𝑞𝐼𝛾𝑖 (𝐿)~N(01×𝑞 , 10

و

)،ℎ𝑖0~N(0,4

) 𝜎ℎ−1~Gamma(0.01,0.01برای هر متغیر 𝑝  𝑖 = 1, … ,در نظر گرفتهشده است .برای پارامترهای
معادله

FAVAR

مجموعه

)𝑄𝐵−1 ~N(0.005 × ،log 𝜎0 ~N(0,4𝐼) ،𝛼0 ~N(0,4𝐼) ،𝐵0 ~N(𝐵, 0

) ) ، 𝑄𝐵−1~W(0.01 × (dim(𝛼) + 1) × 𝐼, dim(𝛼) + 1) )،(dim(𝐵) + 1) × 0, dim(𝐵) + 1و
) )،𝑄𝐵−1 ~W(0.0001 × (dim(𝜎) + 1) × 𝐼, dim(𝜎) + 1جایی

که

𝑝 × 𝑚 × 𝑚 = )𝐵(،dim

 dim(𝛼) = 𝑚(𝑚 − 1) ∕ 2و 𝑚 = )𝜎( dimاست در نظر گرفتهشده است .در این توزیعها 𝐵 روی
1. Mixture innovation specification
2. Giordani and Kohn

 .3ر.ک .به :کوپ و همکاران.2009 ،
4. disturbance terms
5. Primiceri
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ضرایب وقفه اول خود متغیر برابر با  0/9و برای دیگر ضرایب صفر است ،و

𝑉

یک ماتریس

کوواریانس پیشین قطری با عناصر قطری تعریفشده از پیشین مینه سوتا به فرم زیر:
1

برای پارامترهای روی وقفه خود

()12

= 𝑗𝑖𝑉

0.001𝑠𝑖2
𝑐 2 𝑠𝑗2

{

جایی که  𝑠𝑖2واریانس جزء خطای از مدل تک متغیر با  pوقفه برای متغیر وابسته 𝑖 است جایی که
𝑚  𝑖 = 1, … ,و

𝑝𝑚 j= 1, … ,

است .پارامترهای غیراستاندارد در این مدل ،موردهای مرتبط به بسط

ابداع ترکیبی است .فرض برشده است که متغیرهای صفر رو یک
) ،𝑝(𝐽𝑡𝜃 = 1) = 𝜋𝑡 = 1 − 𝑝 (𝐽𝑡𝜃 = 0برای

} 𝑡𝜎 𝜃𝑡 ∈ {B𝑡 , 𝛼𝑡 , log

𝜃𝑡𝐽

از یک توزیع برنولی،

برخوردار است .احتماالت

𝜃𝜋

انتقال شاخص 𝜃𝑡𝐽 بین دو حالت ممکن ( :1شکست :0 ،بدون شکست) را کنترل میکند ،و یک
پیشین سلسلهمراتب اضافی بهمنظور بهروزرسانی آنها از اطالعات دادهها معرفیشده است .پیشین
بتا به فرم )  𝜋𝜃 ~𝐵𝑒𝑡𝑎 (𝜏0, 𝜏1بر روی این بیش پارامتر اعمال میشود ،که باور پیشین در رابطه با
تعداد شکستها را از طریق انتخاب  𝜏0و
برابر با

)(𝜏0 , 𝜏1 ) = (1,1

𝐸(𝜋𝜃 ) = 0.5

و

𝜏1

کنترل میکند .در این تحقیق بیش پارمترهای فوق

در نظر گرفتهشده است ،که یک انتخاب غیراطالعاتی و یکنواخت با

𝑠𝑡𝑑(𝜋𝜃 ) ≅ 0.29

است ،تعیین میکند .توجه داشته باشید که برای سادگیو در

غیاب اطالعات پ  𝜏0و  𝜏1برای هر سه پارامتر تعریفشده در معادله ( )8یکسان است.

 .4تجزیهوتحلیل نتایج
در پژوهش حاضر به اثرات وابستگی به منابع طبیعی در ایران بر روی سرمایههای انسانی پرداخته
شده است .سرمایه انسانی مؤلفه اصلی توسعه است که آموزشوپرورش ،افزایش مهارتها و
قابلیتها از الزامات آن است (اگراوال .)2006 ،1بر این اساس در این تحقیق از دادههای رانت
نفت ،امید به زندگی ،تولید ناخالص داخلی سرانه و آموزش برای سالهای  1367تا  1395استفاده
شده است .برای تخمین دادهها از یک مدل

FAVAR

با پارامترهای متغیر در طول زمان

(TPV-

1. Agrawal

Downloaded from qjerp.ir at 13:28 +0330 on Sunday November 14th 2021

𝑖 ≠ 𝑗 برای پارامترها روی متغیر

𝑐2

404

)FAVAR

نشریه علمی (فصلنامه) پژوهشها و سیاستهای اقتصادی  /سال  ،29شماره  ،98تابستان 1400

برای بررسی اثرات غیرخطی وابستگی به منابع طبیعی بر ابعاد مختلف سرمایه انسانی از

نرمافزار  MATLABاستفاده شده است .در ادامه نتایج تابع واکنش آنی متغیرهای مدل (رانت نفت،
سرانه تولید ناخالص ملی و آموزش) بر روی شاخصهای سرمایه انسانی امید به زندگی برای
تابع واکنش آنی در این مطالعه متفاوت از سایر مطالعات بوده و در دورههای زمانی مختلف مقدار
آن تغییر میکند ،بهطوریکه همانطور که در نمودارهای تابع واکنش آنی مالحظه میشود،
بهصورت سهبعدی رسم شدهاند و یک از ابعاد آن سالهای مختلف را نشان میدهد .محور
عمودی مقدار واکنش آنی و محور دیگر ،طول دوره واکنش آنی است که  10دوره در نظر گرفته
شده است.

شکل  .1آنالیز واکنش آنی امید به زندگی به شوک رانت نفت
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در شکل ( )1تأثیر ات شوک رانت نفت بر روی امید به زندگی در طول دورههای مختلف
بررسی میشود .همانگونه که از نمودار پیداست واکنش آنی امید به زندگی به شوک رانت نفت
در تمام سالها و  10دوره اثرگذاری بهصورت متقارن و منفی است ،یعنی با افزایش رانت نفت
مراقبتهای بهداشتی برای ساختن سرمایه انسانی و ایجاد رشد اقتصادی پایدار امری ضروری است.
این موضوع برای کشورهای درحالتوسعه بسیار مهمتر خواهد بود ،زیرا بهبود وضعیت سالمتی
شهروندان آنها میتواند بهطور قابلتوجهی عملکرد اقتصادیشان را افزایش دهد .برای فهمیدن
همبستگی یا عدم همبستگی منابع طبیعی و توسعه انسانی بررسی نحوه تخصیص منابع مالی بر
هزینههای عمومی در بخش سالمت مهم است .به عقیده مور )2001( 1وابستگی به منابع طبیعی یا
وفور این منابع تأثیر منفی در تأمین هزینههای عمومی بر سالمت یا بهداشت در دولتها دارند.
تولید منابع طبیعی ،باعث میشود دولتها خودمختاری خود را افزایش دهند ،بهطوریکه
بهرهمندی از ثروت بیشتر منابع طبیعی ،باعث افزایش هزینههای مراقبتهای بهداشتی میشود .این
مسئله میتواند نیاز دولت را برای به دست آوردن حمایت شهروندان کاهش دهد ،که درنتیجه
میتواند انگیزههایی برای ارائه کاالهای عمومی مانند مراقبتهای بهداشتی را کاهش دهد .عالوه
بر این ،به دلیل اینکه دولت یک کشور غنی از منابع است ،بهاحتمالزیاد وابستگی کمی به
درآمدهای مالیاتی دارد ،سیاستمداران ممکن است به دخالت در هزینههای عمومی که مالیات را
توجیه کنند نیاز نداشته باشند؛ بهطوریکه وابستگی مالی دولت به رانت منابع ،باعث میشود که
نقش مالیاتهای دولتی از بین رفته و هزینههای رفاه مادی برای کاالهای عمومی کاهش یابد؛
بنابراین کشورهای ثروتمند از لحاظ منابع قادر به گسترش کاالهای عمومی (از جمله آموزش و
بهداشت) با هزینههای پایین اجتماعی میباشند (روس ،2001 ،2روبینوسون و همکاران2006 ،3؛
تسوی)2010 ،4؛ حال با توجه به وضعیت حاکم در کشور ایران میتوان گفت درآمد نفت در این
1. Moore
2. Ross
3. Robinson et al
4. Tsui
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کشور بیشترین سهم را در تأمین بودجه دولت برای بخشهای مختلف اقتصادی دارد و این حاکی
از وابستگی زیاد دولت به درآمدهای نفتی دارد .با توجه به افزایش رانت نفت که ناشی از افزایش
قیمت جهانی نفت است ،به نظر میرسد که امید به زندگی به دلیل تخصیص نامناسب بودجه در
دورههای رونق و رکود در اقتصاد ایران برنامههای منسجم و بلندمدت در حوزه بهداشت و درمان
وجود نداشته است .بهطورکلی در ایران فزونی رانت منابع طبیعی مثل نفت ،کشور را از تکیه بر
مالیاتها بینیاز میسازد ،درحالیکه مالیاتگیری شکلدهنده کلیدی در رابطه با پاسخگویی
نیازهای دولت به شهروندان است ،پس از آنجا که دولت مستقیماً با نیروی کار برای تولید در
بخشهای مختلف اقتصادی سروکار ندارد و به مالیات آنها احتیاج ندارد پس پاسخگوی نیازهای
شهروندان یا مردم کشور اعم از وضعیت سالمت یا بهداشت آنها نیست.

شکل  .2آنالیز واکنش آنی امید به زندگی به شوک تولید ناخالص داخلی سرانه

Downloaded from qjerp.ir at 13:28 +0330 on Sunday November 14th 2021

بخش بهداشت ،و سهم اندک بودجه بهداشتی از تولید ناخالص داخلی ،کم شده است و با وجود

407

وابستگی به منابع طبیعی و اثرات آن ...

در شکل ( )2تأثیر شوک تولید ناخالص سرانه بر روی شاخص سالمت (امید به زندگی)
موردبررسی قرار گرفته است .همانگونه که از شکل تابع واکنش آنی مشخص است ،واکنش امید
به زندگی به شوک تولید ناخالص سرانه در تمام سالها و  10دوره اثرگذاری بهصورت متقارن و
اقتصادی را از طریق تولید ناخالص داخلی سرانه بررسی کردهاند .برآورد آنها و دیگر محققان
رابطه ای مثبت بین امید به زندگی و تولید ناخالص داخلی سرانه را نشان داده است ،آنها به این
نتیجه رسیدهاند که کشورهای دارای مرگ ومیر بیشتر (امید به زندگی کمتر) کاهش ناگهانی GDP

سرانه داشتهاند .در شکل ( )3هزینههای بهداشتی بهصورت درصدی از تولید ناخالص داخلی ایران
نمایش داده شده است .همانطور که مالحظه میشود با افزایش یا کاهش سهم فوق ،اثرات مثبت
تولید ناخالص داخلی سرانه بر روی امید به زندگی در شکل ( )2افزایش و کاهش داشته است.

شکل  .3هزینههای بهداشتی بهصورت درصدی از تولید ناخالص داخلی ایران
مأخذ :بانک جهانی
1. Acemoglu and Johnson

Downloaded from qjerp.ir at 13:28 +0330 on Sunday November 14th 2021

مثبت است .اسم اوغلو و جانسون ) 2007( ،1رابطه بین افزایش امید به زندگی و بهبود در رشد

408

نشریه علمی (فصلنامه) پژوهشها و سیاستهای اقتصادی  /سال  ،29شماره  ،98تابستان 1400

در شکل ( )4تأثیر ات شوک آموزش بر امید به زندگی به نمایش گذاشته شده است .بر اساس
نتایج واکنش امید به زندگی به شوک در آموزش در تمام سالها و  10دوره اثرگذاری بهصورت
متقارن و منفی است .این نتیجه به دست آمده خالف مبانی تئوریک در علم اقتصاد است،
بهطوریکه نظریات روزن ،)1982( 1بهرمان و همکاران ،)1991( 2پئدریک )1990( 3و

فوچز4

( ) 1990نیز گویای همبستگی مثبت بین آموزش و سالمت هستند ،افزایش سرمایه سالمت به بهبود
بازده سرمایهگذاری در آموزش منجر میشود و از جنبه دیگر افزایش سرمایه آموزشی بازده

1. Rosen & Taubman
2. Behrman et al
3. Pedrick
4. Fuchs et al
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سرمایهگذاری سالمت را ارتقا میدهد .همچنین در نظریه گروسمن )2000( 1افراد دارای آموزش
بهتر و باالتر ،سالمتی (امید به زندگی) با کارایی بیشتری تولید میکنند ،زیرا که افراد تحصیلکرده
فناوری را بهتر میفهمند و اطالعات بیشتری در مورد سالم زیستن دارند .همچنین کونتی و
در ایران اولین نقد اساسی بر آموزش نبود فضای کسبوکار مطمئن بعد از تحصیالت یعنی معضل
بیکاری است چون اکثر مردم خصوصاً در کشورهای کمتر توسعهیافته آموزش را نه برای مزایای
ذاتی غیراقتصادی آن بلکه صرفاً بهعنوان ابزار دستیابی به اشتغال در بخش پیشرفته میخواهند
یعنی در شرایط متعارف افرادی که از تحصیالت بیشتری برخوردارند دارای درآمد بیشتری نیز
هستند .هزینههای آموزش شامل  2دسته هزینه فردی یا هزینه فرصت شخصی ،هزینه خانوارها برای
تحصیل فرزندان است .نرخ بازده این هزینهها در ایران با توجه به افزایش تورم (کمتر شدن قدرت
خرید خانوارها برای کاالیی مثل آموزش) و افزایش بیکاری کم است .افراد تحصیلکرده چنانچه
بهجای تحصیل به کاری اشتغال داشته باشند دارای میزان درآمدی برای گذران زندگی خود بودند.
بهطورکلی با تضعیف در اشتغال ،تحصیلکردهها باید پس از دورههای متغیر بیکاری شغلهایی را
بپذیرند که نیاز به تحصیالت کمتر داشته است و اینگونه انگیزه آموزش از بین میرود .متأسفانه
دولت در برنامهریزی و مدیریت این بخش مهم از اقتصاد عملکرد خوبی نداشته است ،بهطوریکه
هیچگاه وضعیت مطلوبی در حوزه آموزش مشاهده نشده است .نتایج محاسبات گویای ضعف
ساختاری در بخش آموزش و ضرورت تجدیدنظر در برنامهریزی و سیستمهای آموزشی در کشور
است .در برنامههای توسعه بخش بسیار اندکی از بودجه کشور به بخش مهم آموزشوپرورش
اختصاص داده شده است آموزش نوعی سرمایه مولد است که دولت میتواند با سرمایهگذاری در
این بخش بهصورت اعطای یارانههای آموزشی و رایگان نمودن آموزش برای عموم موجب
ارتقای سالمت جامعه شود .اما دولت ایران بهعنوان یک دولت تحصیلدار (رانتیر) منابع نفتی را به

1. Grossman
2. Conti et al
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هدف گروههای رانتجو تبدیل نموده و بهجای تخصیص درآمدهای نفتی به زیرساختهای
آموزشی ،آن را تبدیل به ابزاری برای سیاستهای عامهپسند و ضد توسعه تبدیل کرده است.
تضعیف بخش خصوصی در اقتصاد ایران موجب تضعیف سرمایههای انسانی میشود ،زیرا
حاشیه رانده میشود و رانتجویی جای تولیدات مولد را میگیرد ،انتظار بهبود وضعیت
آموزش وپرورش در کشور نخواهد بود .از طرفی دیگر تحقیقات در گوشه و کنار دنیای
درحالتوسعه همگی نشان میدهند که گسترش تحصیالت پایه دختران در زمره پربازدهترین
سرمایهگذاریها بوده است ،حتی بسیار بیشتر از بازده اکثر طرحهای زیر بنایی عمومی است و
آموزش دختران یکی از کارآمدترین ابزارهای بهبود شرایط سالمت –از لحاظ هزینهای – است.

شکل  .5آنالیز واکنش آنی امید به زندگی به شوک امید به زندگی
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در شکل ( )5تأثیر ات امید بر زندگی بر خود امید به زندگی به نمایش گذاشته شده است.
تصویر گویای واکنش آنی مثبت و فزاینده این متغیر بر روی خودش است .امید به زندگی یکی از
شاخص های کلیدی اصلی سالمت جمعیت و توسعه اقتصادی یک کشور است.
هویت ،) 1992( 3سرمایه انسانی نقش مهمی در رشد اقتصادی یک کشور دارد ،بهطوریکه امید به
زندگی درنهایت منجر به رشد درآمد پایدار شده است .مطالعات نشان دهنده یک رابطه علّی قوی
بین امید به زندگی و سرمایه انسانی هستند (سروالتی و سوندی2011 ،4؛ لورنتزن و همکاران5؛
2008؛ لراسمونی.)2009 ،6
با توجه به شکل ( ،)2گسترش تولید ،زمینه بهبود فزایند و افزایش مجدد امید به زندگی را
فراهم میکند .بر اساس مطالعات انجام گرفته ،کانالهای متعددی وجود دارد که از طریق آن امید
به زندگی بر رشد اقتصادی تأثیر میگذارد .اول اینکه افراد سالم درآمد خود را از طریق تولید
فیزیکی و انرژی بیشتر و روحی قویتر افزایش میدهند ،مکانیسم دوم برای بهبود پیشرفت
اقتصادی از طریق افزایش صرفهجویی است .افزایش امید به زندگی زمینه افزایش سن افراد،
افزایش دوره بازنشستگی و درنهایت گسترش پسانداز را در اقتصاد فراهم میکند ،زیرا که افراد
بازنشسته انگیزه بیشتری برای پسانداز دارند .سوم اینکه وضعیت سالمت افراد بهبود یافته میتواند
منجر به افزایش رشد اقتصادی از طریق افزایش سطح تحصیالت شود مردم سالمتر به افزایش
درآمد خود در زمینه توسعه مهارتهای خود کمک میکنند تا دستمزد بیشتری را نسبت به افراد
دیگر کسب کنند .بنابراین افرادی که در سالمت قرار دارند زندگی طوالنیتری دارند و احتمال

1. Romer
2. Barro
3. Aghion and Howitt
4. Cervellati and Sunde
5. Lorentzen et al
6. Jayachandran LlerasMuney
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بیشتری دارد که در آموزشوپرورش سرمایهگذاری کنند ،بنابراین مولدتر هستند (دتون2003 ،1؛
ول.)2005 ،2

 .5نتیجهگیری

انسانی یکی از مهمترین کانالهای تأثیرگذاری وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی به شمار میرود.
در این تحقیق با استفاده از یک مدل خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان
) (TVP-VARو دادههای سالهای  1367تا  1395رانت نفت ،امید به زندگی ،تولید ناخالص داخلی
سرانه و شاخص امید به زندگی  ،به بررسی نحوه اثرگذاری متغیرهای مدل بر بعد سالمت سرمایه
انسانی در اقتصاد ایران پرداخته شده است.
نتایج بیانگر اثرات منفی رانت نفت بر روی بعد سالمت سرمایه انسانی در اقتصاد ایران است.
بهعالوه اثر تولید ناخالص داخلی سرانه بر روی شاخص امید به زندگی در تمام دوره موردبررسی
مثبت است ،بااینوجود بسته به سهم مخارج بهداشتی از تولید ناخالص داخلی کشور ،شاهد کم و
اضافه شدن اثرات مثبت فوق در طول دوره موردبررسی بودهایم .بهعالوه نتایج بیانگر اثرات نسبتاً
متقارن و مثبت شاخص امید به زندگی بر روی خودش در تمام سالها است .بر اساس نتایج
شاخص آموزش اثر منفی بر روی شاخص امید به زندگی دارد ،مسئلهای که در تضاد با انتظارات
تئوریک بوده و ضعفهای ساختاری در نظام آموزش کشور را نشان میدهد.
با توجه به نتایج تحقیق حاضر )1 ،وابستگی به منابع طبیعی در ایران و اثرات آن بر سرمایه
انسانی روندی غیرخط ی دارد و در طول زمان بسته به شرایط نهادی ساختاری حاکم تغییر میکند.
 )2وابستگی دولت ایران به رانت نفت باعث میشود که بودجهبندی دولت در سالمت متأثر از
نوسانات رانت نفت باشد )3 .نوسانات رانت نفت باعث کاهش و یا افزایش هزینههای عمومی در
بخش سالمت میشود که از برنامهریزی دقیق و بلندمدت در این بخشها جلوگیری میکند.
1. Deaton
2. Weil
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 )4وضعیت سالمت برخالف تئوریهای اقتصادی متأثر از تأثیرات منفی آموزش است که عملکرد
نامناسب آموزش در ایران را مشخص میکند )5 .رانت نفت در شرایطی که دولت از آن بهجای
فعالیتهای ضد توسعه و رانت جویانه ،برای تأمین هزینهها یا مخارج عمومی مثل سالمت و
با توجه به نتایج حاصل پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه میگردد )1 .مدیریت بلندمدت درآمد
نفت به منظور کاهش اثرات منفی بحران نوسانات قیمت نفت ،تحریمها و  ...بر روی برنامهریزی و
بودجهبندی بر روی شاخصهای سرمایه انسانی و دیگر بخشهای اقتصاد کشور )2 .تقویت سیستم
مالیات برای افزایش تعهد به شهروندان و بهبود خدمات آموزشی و بهداشتی به آنها )3 .افزایش
هزینهها یا مخارج و تسهیالت در بخشهای آموزش و بهداشت برای ارتقاء سطح سرمایه انسانی.
 )4توانمندساز ی افراد از طریق آموزش برای بهبود وضعیت سالمت فردی و اجتماعی )5 .ایجاد
فضای کسبوکار مناسب برای افراد تحصیلکرده جهت بهبود وضعیت آموزش و سالمت کشور.
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