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چکیده
در این پژوهش نقش سرمایه انسانی در توسعه پایدار از طریق بررسی همزمان سه معادلهی رشد اقتصادی،
مصرف انرژی و انتشار  CO2با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته ( )GMMطی دوره زمانی -2112
 1791بررسی و تحلیلشده است .در همین راستا و با هدف بهبود تبیین مفهوم سرمایه انسانی در این الگوی
معادالت همزمان از شاخص سرمایه انسانی مبتنی بر متوسط سالهای تحصیل و بازدهیهای آموزش استفاده
شده است .نتایج حاکی از آن است که سرمایه انسانی در ایران بهدلیل عدم توجه به آموزشهای کاربردی،
کیفیت آموزش و بهکارگیری در موقعیتهای شغلی نامتناسب با تحصیالت نهتنها منجر به افزایش رشد اقتصادی
نشده است بلکه با اخالل در روند تخصیص بهینه منابع و اتالف منابع ،کاهش رشد اقتصادی را نیز به همراه
داشته است .همچنین نتایج مؤید نقش سرمایه انسانی در کاهش مصرف انرژی و در نتیجه کاهش انتشار آلودگی
از طریق گسترش فناوریهای کارا و کاهنده انرژی است .از طرفی افزایش سرمایهگذاری سبب افزایش رشد
اقتصادی در ایران شده است؛ اما در روند رشد و مصرف انرژی به مالحظات زیستمحیطی توجهی صورت
نپذیرفته است .در نهایت نتایج نشاندهندهی آن است که افزایش رانتهای نفتی در ایران در مقادیر پایین،
سبب کاهش رشد اقتصادی شده است درحالیکه در مقادیر باال ،افزایش رشد را به همراه داشته است؛ بنابراین
عالئمی از بروز پدیده "نفرین نفت" در ایران حداقل در مقادیر کم رانتهای نفتی وجود دارد.
کلید واژهها :سرمایه انسانی ،توسعه پایدار ،رشد اقتصادی ،مصرف انرژی ،انتشار .CO2
طبقهبندی .Q44 ،Q56 ،Q41 ،Q01 :JEL

 .1دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
 .2استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان (*نویسنده مسئول)
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 .1مقدمه
توسعه پایدار ،توسعه اقتصادی است که نیازهای نسل فعلی را برآورده میکند بدون اینکه توانایی
نسلهای آینده را برای برآورده کردن نیازهایشان تحت تأثیر قرار دهد (بوسل .)7111 ،7توسعه پایدار
اقتصادی که ابعاد زیستمحیطی ،مادی ،بومشناسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،قانونی ،فرهنگی ،سیاسی و
روانشناختی را در برمیگیرد (بوسل )7111 ،یک مفهوم کیفی است و شاخصهای متنوعی نیز برای
کمی کردن آن در ادبیات نظری و تجربی وجود دارد؛ اما در ادبیات توسعه ،آنچه که بهعنوان الزمه
دستیابی به توسعه پایدار مطرح شده ،رشد اقتصادی مداوم به همراه کمترین آسیب به محیطزیست و
کمترین اتالف منابع است .تداوم رشد اقتصادی یکی از عوامل اصلی توسعه اقتصادی بهشمار میآید اما
پایدار بودن این توسعه نیازمند توجه به مالحظات زیستمحیطی و استفاده بهینه از منابع است .در واقع
در ادبیات توسعه پایدار ،رشدی مطلوب تلقی میشود که با بهترین شکل استفاده از منابع طبیعی و
کمترین تخریب محیطزیست و دیگر آسیبهای بیوفیزیکی ناشی از رشد بیشتر (کمپ و گیبسون،2
 )2002همراه باشد؛ ب نابراین با شناسایی عواملی که در رشد مداوم اقتصادی و استفاده بهینه از منابع و
محیطزیست نقش دارند ،میتوان به اهداف توسعه پایدار اقتصادی دست یافت.
براساس آمار بانک جهانی ،تولید ناخالص داخلی حقیقی در ایران از  52میلیارد دالر در سال 7150
به  257میلیارد دالر در سال  2077رسیده است و در مجموع روندی صعودی را طی کرده است .این در
حالی است که سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی پس از تجربه یک روند افزایشی با شیب تند طی
سالهای  7150تا  7175و یک روند کاهشی با شیب تند از سال  7175تا  ،7111به یک روند تقریباً
باثبات صعودی با شیب مالیم پس از این دوره رسیده است .در سال  ،7111سرانه  GDPحقیقی 0560
دالر بوده است که این مقدار در سال  2077به  5122افزایش یافته است؛ اما رشد سرانه  GDPحقیقی0
در ایران روندی نوسانی را تجربه کرده است .نوسانات رشد سرانه  GDPحقیقی در ایران حتی با نادیده
گرفتن کاهش  00/2درصدی در سال  7110و افزایش  22/7درصدی آن در سال  ،7112در دیگر
سالها نیز قابلتوجه بوده است .کاهش  1/5درصدی درآمد سرانه در سال  2072و افزایش 77/1
درصدی آن در سال  2075مؤید همین مطلب است .بهطورکلی میتوان گفت تولید ناخالص داخلی
حقیقی در ایران روندی تقریباً صعودی را طی کرده است؛ همچنین سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی
در ایران از سال  7111به بعد روندی تقریباً صعودی با شیب مالیم را تجربه کرده است درحالیکه رشد
آن بسیار نوسانی بوده است.

1. Bossel
2. Kemp & Gibson
 .0در مطالعات معموالً رشد سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی بهعنوان شاخص رشد اقتصادی در نظر گرفته میشود.
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براساس آمار بانک جهانی سرانه مصرف انرژی در ایران با طی یک روند تقریباً صعودی از 257
کیلوگرم معادل نفت 7در سال  7177به  0050کیلوگرم معادل نفت در سال  2076رسیده است .همچنین
آمارهای بانک جهانی نشاندهنده آن است که شدت انرژی در ایران در گذر زمان بهصورت نوسانی
افزایش یافته است .این بدان معنا است که کارایی مصرف انرژی در طول زمان کاهش یافته است .از
طرفی براساس آمار بانک جهانی ،روند انتشار  CO2و سرانه آن نیز در ایران صعودی بوده است .از
طرفی سهم استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در ایران بسیار اندک بوده است و سوختهای فسیلی در
تمام سالها بیش از  17درصد از کل مصرف انرژی به خود اختصاص دادهاند؛ بنابراین شواهد حاکی از
آن است که در مصرف انرژی نه به کارایی انرژی و استفاده از انرژیهای تجدیدیذیر و پاک توجهی
صورت پذیرفته است و نه مالحظات زیستمحیطی مدنظر قرار گرفته است؛ اما سؤال اساسی اینجاست
که چه متغیرهایی در به وجود آوردن این روند مؤثر بودهاند.
یکی از متغیرهایی که میتواند بر این روند مؤثر باشد سرمایه انسانی است که تمرکز اصلی این مقاله
نیز بر نقش آن در رشد اقتصادی ،مصرف انرژی و آلودگی زیستمحیطی قرار دارد .شاخص سرمایه
انسانی ارائه شده در  2FREDکه یک شاخص ترکیبی و مبتنی بر متوسط سالهای تحصیل و بازدهی
آموزش است ،با طی یک روند صعودی از  7/02در سال  7122به  2/6در سال  2077رسیده است.
براساس آنچه بیان شد ،این روند صعودی با افزایش مصرف سرانه انرژی ،انتشار آلودگی بیشتر و رشد
نوسانی سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی همراه بوده است؛ اما اینکه سرمایه انسانی در شکلگیری
روندهای یادشده چه نقشی را ایفا کرده است ،نیاز به بررسی بیشتری دارد.
ادبیات وسیعی پیرامون عوامل مؤثر بر توسعه پایدار شکل گرفته است و مطالعات مختلف ،عوامل
تأثیرگذار بر رشد ،مصرف انرژی و انتشار آلودگی را بهصورت جداگانه یا همزمان موردبررسی و مطالعه
قرار دادهاند (احمد و دو2077 ،0؛ پاندی و راستوگی2071 ،6؛ چرنی و جوینی2077 ،2؛ میرزا و کانوال،5
2077؛ احمد 7و دیگران2071 ،؛ کای 1و دیگران2071 ،؛ آچیمپونگ2071 ،1؛ وانگ 70و دیگران2075 ،؛

1. Kg of oil equivalent
2. Federal Reserve Bank of St. Louis
3. Ahmad & Du
4. Pandey & Rastogi
5. Cherni & Jouini
6. Mirza & Kanwal
7. Ahmad
8. Cai
9. Acheampong
10. Wang
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لوکمن 7و دیگران2071 ،؛ ایتو2077 ،2؛ گوروس و آیدین2071 ،0؛ محمد2071 ،6؛ برهان 2و دیگران،
2072؛ روسیاوان 5و دیگران2072 ،؛ مردانی 7و دیگران2071 ،؛ میکائیلوف 1و دیگران2071 ،؛ ازکان 1و
دیگران2071 ،؛ روینیوتی و کورونئوس2077 ،70؛ اچ دوم2071 ،77؛ پائو و چن2071 ،72؛ حنیف 70و
دیگران2071 ،؛ بوزنیت و رومرو2075 ،76؛ وانگ و لی2071 ،72؛ آنتوناکاکیس 75و دیگران2077 ،؛
بالسالوبره -لورنته 77و دیگران2071 ،؛ رضا 71و دیگران2071 ،؛ سیدی و حمامی2072 ،71؛ آدویی و
آوودومی2077 ،20؛ میرزا و کانوال .)2077 ،27براساس این مطالعات ،عواملی چون مصرف انرژی ،انتشار
آلودگی و سرمایه انسانی میتواند بر رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد .همچنین مصرف انرژی میتواند متأثر
از رشد اقتصادی ،انتشار آلودگی و سرمایه انسانی باشد .به همین ترتیب این مطالعات بر نقش رشد
اقتصادی ،مصرف انرژی و سرمایه انسانی در انتشار آلودگی و تخریب زیستمحیطی تأکید داشتهاند؛
بنابراین یکی از عواملی که براساس مطالعات مختلف میتواند رشد اقتصادی ،مصرف انرژی و انتشار
آلودگی را تحت تأثیر قرار دهد ،سرمایه انسانی است.
تأثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی پیشینهای طوالنی دارد .پس از آنکه مدل ارائه شده توسط
سولو )7125( 22در بیان حقایق رشد درآمد سرانه کشورها ،بهصورت تجربی حمایت نشد وی با افزودن
عامل "تغییر فنی "20به تابع تولید خود ،عمده تفاوت رشد درآمد سرانه کشورها را ناشی از این عامل
1. Luqman
2. Ito
3. Gorus & Aydin
4. Muhammad
5. Borhan
6. Rusiawan
7. Mardani
8. Mikayilov
9. Ozcan
10. Roinioti & Koroneos
11. Hdom
12. Pao & Chen
13. Hanif
14. Bouznit & Pablo-Romero
15. Wang & Li
16. Antonakakis
17. Balsalobre-Lorente
18. Raza
19. Saidi & Hammami
20. Adewuyi and Awodumi
21. Mirza & Kanwal
)22. Solow (1956
23. Technical change
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دانست (سولو .)7127 ،وی "تغییر فنی "7را برونزا و دربردارندهی عواملی چون بهبود آموزش نیروی
کار میداند که سبب انتقال تابع تولید میشوند .نلسون و فلپس )7155( 2نشان دادند که سرمایه انسانی
از کانال بهرهوری ،رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد درحالیکه منکیو 0و دیگران ( )7112و بارو6
و دیگران ( )7112استدالل کردند که سرمایه انسانی بهعنوان یک عامل تولید در رشد اقتصادی نقش
دارد .همچنین اقتصاددانانی چون لوکاس )7111( 2و رومر7115( 5؛ 7111؛  )7116با تأکید بر نقش
سرمایه انسانی در قالب مدلهای رشد درونزای خود ،تفاوت درآمد سرانه کشورها را به عوامل درونزا
منتسب کردند .به موازات ادبیات نظری ،پیشینه تجربی گستردهای نیز پیرامون عوامل تأثیرگذار بر رشد
اقتصادی کشورها شکل گرفته است .بهعنوان نمونه بنوس و کاراجیانیس )2075( 7نقش سرمایه انسانی
در بهرهوری و در نتیجه رشد اقتصادی را با استفاده از دادههای آماری سرمایه انسانی آموزشی برای
یونان بررسی کردند .نتایج مطالعه آنها زمانی که آموزش متوسطه باال و آموزش دانشگاهی 1بهعنوان
سرمایه انسانی در نظر گرفته شدند ،نشاندهندهی وابستگی مثبت قوی سرمایه انسانی و بهرهوری
نیروی کار و زمانی که آموزش ابتدایی بهعنوان شاخص سرمایه انسانی در نظر گرفته شد ،حاکی از
ارتباط منفی این دو است .آموزش متوسطه سطح پایین 1نیز هیچ ارتباطی را با بهرهوری نشان نداد .به
همین ترتیب بر اساس فالحی و دیگران ( ،)7016شاخصهای سرمایه انسانی در ایران سبب افزایش
بهرهوری کل عوامل و در نتیجه رشد اقتصادی میشود .همچنین لی و وانگ )2071( 70با استفاده از
دادههای تابلویی استانی در چین به بررسی کانالهای رشد سرمایه انسانی پرداختند .نتایج مطالعهی
آنها تأییدکنندهی این است که انواع مختلف سرمایه انسانی ،از کانالهای مختلف ،رشد اقتصادی را
تحت تأثیر قرار میدهد؛ به این صورت که سرمایه انسانی پایهای 77از طریق کانال انباشت عوامل و
سرمایه انسانی پیشرفته 72از طریق کانال بهرهوری فردی ،رشد را تحت تأثیر قرار میدهد .نتایج پژوهش
برهان و دیگران ( )2075نیز مؤید تأثیر مثبت سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی است .هر چند براساس
بشیر 70و دیگران ( )2071سرمایه انسانی در کوتاهمدت و بلندمدت رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار
 .7این عامل در مطالعات تجربی تحت عنوان "بهرهوری کل عوامل" در نظر گرفته میشود.
2. Nelson, R., & Phelps
3. Mankiw
4. Barro
5. Lucas
6. Romer
7. Benos and Karagiannis
8. Upper secondary and tertiary education
9. Lower secondary education
10. Li & Wang
11. Basic human capital
12. Advanced human capital
13. Bashir
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نمیدهد .همچنین قریشی و علوی راد ( )2077نشان دادند که یک علیت یکطرفه از مخارج سالمت
بهعنوان شاخص سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی وجود دارد .همچنین نتایج مطالعه آدویی و آوودومی
( )2077نشاندهندهی آن است که سرمایه انسانی در اکثر کشورهای غرب آفریقا نقشی در رشد اقتصادی
نداشته است؛ هر چند شواهدی از تأثیر منفی قابلتوجه و تأثیر مثبت سرمایه انسانی بر رشد نیز در برخی
کشورها مشاهده شده است .همچنین نتایج پژوهش هنیوشک )2070( 7نشاندهندهی آن است که
کشورهای درحالتوسعه هر چند از نظر کمیت مدارس تفاوت چشمگیری با کشورهای توسعهیافته ندارند
اما تفاوت قابلتوجهی بین کیفیت آموزش در کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته وجود دارد .ازاینرو
توجه به کمیت مدارس بهجای کیفیت آن در کشورهای درحالتوسعه سبب شده که دستیابی به رشد در
این کشورها در بلندمدت با مشکل جدی مواجه شود.
همچنین برخی مطالعات تأثیر سرمایه انسانی در مصرف انرژی را موردبررسی و تحلیل قرار دادهاند.
براساس آدویی و آوودومی ( )2077سرمایه انسانی در بیشتر کشورهای غرب آفریقا تأثیری بر مصرف
انرژیهای زیستتوده نداشته است؛ هر چند شواهد اندکی از تأثیر مثبت و تأثیر منفی قابلتوجه نیز در
برخی از این کشورها مشاهده شده است .عالوهبراین ،سلیم 2و دیگران ( )2077به بررسی رابطهی پویای
بین سرمایه انسانی و مصرف انرژی در چین پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشانگر رابطهی منفی و
معنیدار مصرف انرژی و سرمایه انسانی در چین است؛ به این صورت که یک درصد افزایش در سرمایه
انسانی سبب کاهش  71تا  62درصدی مصرف انرژی در این کشور شده است .همچنین براساس
بوینک0و پاپلر ( )2077سرمایهگذاری در سـرمایه انسانی با کمک به صرفهجویی در مصرف انرژی
میتواند توسعه پایدار اقتصادی را به همراه داشته باشد .همچنین اکرم 6و دیگران ( )2071نشان دادند
که مصرف انرژی با افزایش سرمایه انسانی در هند کاهش یافته است .همچنین سرمایه انسانی سبب
کاهش انواع مصرف انرژی بهجز نفت در این کشور شده است .تأثیر سرمایه انسانی در انتشار آلودگی
نیز در برخی مطالعات موردبررسی قرار گرفته است .بانو 2و دیگران ( )2071به بررسی اثرات کوتاهمدت
و بلندمدت سرمایه انسانی روی انتشار کربن در پاکستان طی سالهای  7177-2076پرداختند .نتایج
مطالعهی آنها وجود رابطهی معنیدار بلندمدت بین سرمایه انسانی و انتشار کربن را نشان میدهد.
همچنین نتایج آزمون علیت گرنجر نمایانگر وجود علیت دو طرفه بین سرمایه انسانی و انتشار کربن در
بلندمدت و عدم علیت بین این دو در کوتاهمدت است .لی و اویانگ )2071( 5نیز نشان دادند که یک
رابطه  Nمعکوس بین سرمایه انسانی و انتشار کربن در چین وجود دارد .به این صورت که سرمایه
1. Hanushek
2. Salim
3. Bojnec & Papler
4. Akram
5. Bano
6. Li & Ouyang
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انسانی ابتدا سبب کاهش شدت انتشار  CO2در چین شده است و در کوتاهمدت مجدداً شدت انتشار را
افزایش داده است و در نهایت در بلندمدت کاهش شدت انتشار را در پی داشته است.
هدف این مقاله ،بررسی نقش سرمایه انسانی در دستیابی به اهداف توسعه پایدار از طریق بررسی
تأثیر آن در رشد اقتصادی ،مصرف انرژی و تخریب زیستمحیطی در ایران طی دوره زمانی  7177تا
 2076است .عمده مطالعات این حوزه را میتوان به دو گروه کلی تقسیمبندی کرد؛ گروه اول مطالعاتی
که به بررسی علیت رشد اقتصادی ،مصرف انرژی و انتشار آلودگی پرداختهاند .گروه دوم مطالعاتی که
نقش متغیرهای تأثیرگذار بر رشد اقتصادی ،مصرف انرژی و انتشار آلودگی را بهطور همزمان موردبررسی
قرار دادهاند .این پژوهش از جنبههایی با سایر پژوهشهای انجام شده در این حوزه متفاوت است؛ اول
آنکه این مطالعه بهدنبال کشف روابط علی بین این متغیرها نیست؛ دوم آنکه این مطالعه عالوه بر
بررسی نقش متغیرهای تأثیرگذار بر رشد اقتصادی ،مصرف انرژی و انتشار آلودگی ،بهطور ویژه بر نقش
سرمایه انسانی در تحقق اهداف توسعه پایدار متمرکز است .در واقع این مطالعه بهطور ویژه بهدنبال آن
است که بداند سرمایه انسانی چگونه در رشد اقتصادی ،مصرف انرژی و انتشار آلودگی نقش داشته است.
در این راستا برای کمیسازی مفهوم سرمایه انسانی از شاخص سرمایه انسانی مبتنی بر متوسط سالهای
تحصیل و بازدهیهای آموزش استفاده میشود که برخالف شاخصهای تکبعدی مرسوم ،عالوه بر
بعد آموزش ،بازدهی آن را نیز در نظر میگیرد و میتواند نمود واقعیتری را نسبت به شاخصهای
تکبعدی ارائه دهد .سوم آنکه در این مطالعه با توجه به نوسانات قیمت جهانی نفت و تأثیر آن بر عواید
نفتی در ایران ،نقش متغیر رانتهای نفتی (تفاوت بین تولید نفت خام در قیمت جهانی و هزینه کل
تولید آن) در رشد اقتصادی بررسی و تحلیلشده است .در بخشهای بعدی پس از مقدمه به بیان مبانی
نظری پرداخته خواهد شد و پس از آن با معرفی دادهها و مدل ،برآورد و تفسیر نتایج و در پایان
نتیجهگیری کلی ارائه خواهد شد.
 .2مبانی نظری
الزمه رسیدن به توسعه پایدار اقتصادی ،رشد اقتصادی مداوم در تمام بخشهای اقتصاد با در نظر گرفتن
مخاطرات زیستمحیطی و استفاده بهینه از منابع است .در گام اول برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار
نیاز است تا نهادههایی چون سرمایه ،نیروی کار و انرژی به شیوهای سازگار با محیطزیست با هم ترکیب
شوند تا رشد پایداری را ایجاد کنند .براساس مطالعاتی چون بشیر و دیگران ( ،)2071آدویی و آوودومی
( ،)2077امری )2070( 7و جیان 2و دیگران ( )2071بررسی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار با ترکیب یک
مدل رشد ،تابع تقاضای انرژی و تابع تولید آلودگی امکانپذیر است؛ بنابراین میتوان با بررسی جداگانه
1. Omri
2. Jian
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عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ،تقاضای انرژی و آلودگی زیستمحیطی و در نهایت ترکیب آنها در قالب
یک الگوی معادالت همزمان ،نقش عوامل مؤثر بر توسعه پایدار را موردبررسی قرار داد.
براساس ادبیات نظری مدلهای رشد ،عواملی چون نیروی کار و سرمایه بهعنوان عوامل اصلی تولید
میتواند در کنار عواملی چون سرمایه انسانی ،مصرف انرژی و تمام عوامل دیگری که بهرهوری عوامل
تولید را افزایش میدهند ،رشد اقتصادی یک جامعه را تحت تأثیر قرار دهد .هر چند در مورد نیروی کار
و سرمایه بهعنوان عوامل اصلی تولید یک توافق کلی وجود دارد اما در مورد مکانیسم تأثیرگذاری مصرف
انرژی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی دیدگاههای متفاوتی وجود دارد .برخی ادعا میکنند که انرژی
مکمل نیروی کار و سرمایه در تابع تولید است و برخی دیگر استدالل میکنند که انرژی را میتوان
جایگزین این عوامل کرد (ابوهون )7115 ،7؛ اما در هر دو حالت انرژی بهعنوان یکی از مهمترین عوامل
مؤثر بر رشد اقتصادی در کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته تلقی میشود .هر چند براساس ابوهون
( )7115محدودیت عرضه و چسبندگیهای قیمتی در کشورهای درحالتوسعه یک محدودیت جدی
برای جانشینی انرژی و سایر عوامل است .در مورد کانال تأثیرگذاری سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی
نیز دیدگاههای نظری و تجربی متفاوتی وجود دارد .براساس لی و وانگ ( )2071سرمایه انسانی هم
میتواند از کانال انباشت عوامل ،رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد و بهعنوان یک عامل تولید مجزا
در تابع تولید قرار گیرد (منکیو و دیگران7112 ،؛ بارو و دیگران )7112 ،و هم میتواند از کانال بهرهوری
در رشد اقتصادی نقش داشته باشد (نلسون و فلپس .)7115 ،سرمایه انسانی از یکسو زمینه نوآوری در
فرایند تولید را فراهم میکند و از سوی دیگر سرعت انطباق با تکنولوژیهای موجود را افزایش میدهد
و از این دو طریق سبب افزایش بهرهوری کل عوامل ،خلق ارزشافزوده و رشد اقتصادی میشود (کومار
و کوبر22072 ،؛ لی و وانگ2071 ،؛ کونتی و سولیس .)02075 ،از طرفی لوکاس ( )7111و رومر (7115؛
7111؛  )7116نقش سرمایه انسانی در رشد را بهصورت نظری در قالب مدلهای رشد درونزا
موردبررسی قرار دادند؛ بنابراین میتوان تولید را بهصورت تابعی از سرمایه فیزیکی ) ،(Kنیروی کار
) ،(Lسرمایه انسانی ) ،(Hانرژی ) (Eو بهرهوری کل عوامل ) (Aدر نظر گرفت .براساس بسیاری از
مطالعات تجربی ،بهرهوری کل عوامل میتواند تابعی از عوامل مختلف باشد .بهعنوان نمونه براساس
آدویی و آوودومی ( )2077یکی از عواملی که انتظار میرود از طریق تأثیر منفی بر سالمتی افراد،
بهرهوری نیروی کار و در نتیجه رشد اقتصادی را کاهش دهد ،آلودگی زیستمحیطی است که در بیشتر
مطالعات ،سطح انتشار  CO2بهعنوان جایگزین آن استفاده شده است .تأثیر آلودگی زیستمحیطی بر
رشد اقتصادی در سایر مطالعات نظیر سیدی و حمامی ( ،)2072امری ( ،)2070بشیر و دیگران (،)2071
1. Ebohon
2. Kumar & Kober
3. Conti & Sulis
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قریشی و علویراد ( )2077و جیان و دیگران ( )2071نیز مورد تأکید قرار گرفته است .همچنین یکی
دیگر از عواملی که بهویژه در کشورهای نفتخیز میتواند بهرهوری کل عوامل را تحت تأثیر قرار دهد،
رانتهای نفتی 7است (بادیب 2و دیگران2075 ،؛ جرارد2077 ،0؛ داسگوپتا 6و دیگران .)2002 ،براساس
آوتی )7110( 2هر چند انتظار میرود رانتهای نفتی ،افزایش رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد اما
مشاهدات تجربی حاکی از آن است که این عامل در کشورهای نفتخیز سبب کاهش رشد اقتصادی
شده است .وی این پدیده را "نفرین منابع "5نامید که از آن با عنوان "نفرین نفت "7نیز یاد میشود.
براساس مطالعه جرارد ( )2077بیماری هلندی در کشورهای نفتخیز سبب سرمایهگذاری بیشازحد در
بخش منابع طبیعی میشود که این خود منجر به غفلت از سرمایهگذاری در بخشهای بهرهورتری
میشود که رشد بلندمدت را به دنبال دارند .همچنین براساس پژوهش بادیب و دیگران (،)2075
رانتهای نفتی ممکن است سبب غفلت از توسعه سرمایه انسانی در کشورهای وابسته به نفت شود که
این خود بر بهرهوری کل عوامل و در نتیجه رشد اقتصادی تأثیر منفی دارد؛ همچنین بر اساس مهرگان
و سلمانی ( ،) 7010نوسانات قیمت نفت یکی از علل رشد اقتصادی پایین در ایران است و با وجود این
نوسانات دستیابی به رشد پایدار در ایران با چالش رو به رو میشود .بنابراین لحاظ کردن رانتهای نفتی
در تابع تولید بهمنظور بررسی پدیده نفرین نفت در ایران بهعنوان یک کشور نفتخیز ضروری به نظر
میرسد؛ بنابراین بهرهوری کل عوامل را میتوان بهصورت تابعی از انتشار  CO2و رانتهای نفتی
( )Oilدر نظر گرفت:
(الف)7-

Yt  At Lt Kt Ht Et

) At  A(CO2t , Oil

از ترکیب دو معادله باال ،مدل رشد بهصورت زیر به دست میآید:
(ب)7-

Yt  Lt Kt Ht Et CO2t Oilt

همچنان که بیان شد پایداری رشد اقتصادی در گرو توجه ویژه به مالحظات زیستمحیطی است.
به همین دلیل مطالعات بسیاری نقش عوامل مختلف را در تخریب زیستمحیطی موردبررسی قرار
دادهاند .یکی از مهمترین عواملی که براساس مطالعات مختلف میتواند بر انتشار آلودگی در محیطزیست
1. Oil rents
2. Badeeb
3. Gerard
4. Dasgupta
5. Auty
6. Resource Curse
7. Oil Curse
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نقش داشته باشد ،سطح درآمد سرانه است .براساس گروسمن و کروگر7117( 7؛  )7112رشد اقتصادی
در مراحل اولیه توسعه و در سطوح پایین درآمدی تخریب بیشتر محیطزیست را به همراه دارد اما در
ادامه با افزایش درآمد تمایل به پرداخت برای ارتقای کیفیت محیطزیست بیشتر میشود (فرضیه
 .)EKCهر چند شواهدی وجود دارد که بعضاً کشورهای درحالتوسعه نسبت به کشورهای ثروتمند در
زمینه کنترل آلودگی بهتر عمل کردهاند و بنابراین احتمال منسوخ شدن فرضیه  EKCکالسیک وجود
دارد (استرن .)2006 ،2براساس مطالعات تجربی نظیر ناروگلو و کانست )2071( 0و وینسنت)7117( 6
شواهد اندکی از برقراری رابطه زیستمحیطی کوزنتس در کشورهای درحالتوسعه وجود دارد .همچنین
براساس وحید 2و دیگران ( )2071نقش رشد اقتصادی در انتشار کربن در کشورهای درحالتوسعه
قابلتوجه است؛ بنابراین براساس بسیاری از مطالعات چون محمود 5و دیگران ( ، )2071بشیر و دیگران
( ،)2071آدویی و آوودومی ( )2077و جیان و دیگران ( )2071سرانه انتشار  CO2تابعی از سطح درآمد
سرانه است.
همچنین براساس بسیاری از مطالعات انتظار میرود که مصرف انرژی نقش قابلتوجهی در انتشار
 CO2داشته باشد (پاندی و راستوگی2071 ،؛ حنیف و دیگران2071 ،؛ محمد2071 ،؛ ازکان و دیگران،
2071؛ روینیوتی و کورنئوس2077 ،؛ رضا و دیگران2071 ،؛ پوزنیت و رومرو2075 ،؛ وانگ و دیگران،
 .)2071این امر بهویژه در کشورهایی که سهم استفاده از سوختهای فسیلی در آنها باال است ،نمایانتر
است (پائو و چن .)2071 ،همچنین براساس کای و دیگران ( )2071و اچ دوم ( )2071مصرف انرژیهای
پاک و انرژیهای تجدیدپذیر میتواند سبب کاهش انتشار  CO2شود .از طرفی براساس بسیاری از
مطالعات چون امری ( ،)2070آدویی و آوودومی ( )2077و فطرس و دیگران ( ،)7010شهرنشینی
میتواند نقش قابلتوجهی در انتشار آلودگی داشته باشد.
بنابراین تابع تولید آلودگی برای توصیف انتشار کربن ) (CO2به سطح فعالیتهای اقتصادی )،(Yt
مصرف انرژی ) ،(Eنرخ جمعیت یا شهرنشینی ) (Utو همچنین بهرهوری تکنولوژیکی ) (Aوابسته
است (آدویی و آوودومی .)2077 ،یکی از عواملی که میتواند بر بهرهوری تکنولوژیکی تأثیر داشته باشد
درجه باز بودن تجاری ) (Ttاست؛ درجه باز بودن تجاری هم میتواند سبب افزایش بهرهوری
تکنولوژیکی شود و هم میتواند کاهش بهرهوری را به همراه داشته باشد .بهعنوانمثال براساس آدویی
و آوودومی ( ،)2077اقتصادی با مبادالت تجاری بیشتر ،میتواند دسترسی بیشتری به نهادههای خارجی
پیشرفته یا نهادههایی با کارایی انرژی باال داشته باشد که این خود میتواند بهرهوری تکنولوژیکی را
1. Grossman & Krueger
2. Stern
3. Nuroglu & Kunst
4. Vincent
5. Waheed
6. Mahmood
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افزایش دهد .از سوی دیگر محمود و دیگران ( )2071استدالل میکنند که انتقال فناوری ناشی از
تجارت در کشورهای درحالتوسعه به معنای انتقال فناوریهای منسوخ است که نهتنها سازگار با
محیطزیست نیستند و سبب افزایش آلودگی میشوند ،بلکه مصرف انرژی بیشتری را نیز در پیدارند .از
طرفی صنایع آالینده در کشورهای توسعهیافته بهدلیل عدم برخورداری از استانداردهای زیستمحیطی
به کشورهای درحالتوسعه منتقل میشوند؛ بنابراین درجه باز بودن تجاری میتواند تأثیر مثبت یا منفی
بر انتشار آلودگی داشته باشد.
CO2t  AYU
t t t Et

(الف)2-

) At  A(Tt

از ترکیب دو معادله باال ،تابع تولید آلودگی بهصورت زیر بهدست میآید:
(ب)2-

CO2t  Yt EU
t tTt

تقاضای کل انرژی -که شامل تقاضای انرژی بنگاه و خانوار است -نیز میتواند تحت تأثیر عوامل
مختلفی قرار گیرد (آدویی و آوودومی .)2077 ،تابع تقاضای استاندارد انرژی خانوار ) (Ehdبه عواملی
نظیر سطح درآمد ) ،(Yقیمت انرژی ) (Pو نرخ رشد جمعیت یا شهرنشینی ) (Uمرتبط است .براساس
سیدی و حمامی ( ،)2072امری ( ،)2070بشیر و دیگران ( )2071و جیان ( )2071رشد اقتصادی میتواند
در مصرف انرژی نقش داشته باشد .براساس فرضیه حفاظت از منابع طبیعی ،7رشد اقتصادی منجر به
مصرف انرژی بیشتر میشود .در یک اقتصاد رو به رشد ،درآمد حقیقی سرانه افزایش مییابد که این
منجر به افزایش سطح تقاضای کل میشود .در نتیجه سطح فعالیتهای اقتصادی که به مصرف انرژی
بیشتری نیاز دارد ،افزایش مییابد (آدویی و آوودومی .)2077 ،همچنین انتظار میرود که افزایش قیمت
انرژی سبب کاهش تقاضای انرژی توسط خانوارها شود .از طرفی نرخ رشد شهرنشینی یا جمعیت نیز
یکی از عوامل تأثیرگذار بر تقاضای انرژی است (امری2070 ،؛ سیدی و حمامی2072 ،؛ آدویی و
آوودومی .)2077 ،بهطور مشابه ،تابع تقاضای انرژی بنگاه ) ،(Efdیک تابع تقاضای نهاده است که به
درآمد یا سطح فعالیتهای اقتصادی ) ،(Yسایر نهادههای مکمل مانند سرمایه فیزیکی ) ،(Kنیروی
کار ) ،(Lتوسعه سرمایه انسانی ) ،(Hسرمایه مالی ) (Fو کارایی سیستم تولید ) (Aوابسته است (آدویی
و آوودومی .)2077 ،براساس امری ( ،)2070سیدی و حمامی ( )2072و آدویی و آوودومی (،)2707
استخدام بیشتر نیروی کار و سرمایه بهعنوان نهادههای اصلی تولید سبب میشود که نیاز بیشتری به
انرژی بهعنوان مکمل آنها (ابوهون )7115 ،وجود داشته باشد .همچنین براساس مطالعاتی چون سلیم
و دیگران ( ،)2077آدویی و آوودومی ( )2077و بشیر و دیگران ( )2071سرمایه انسانی میتواند در
1. The conservation hypothesis
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مصرف انرژی نقش داشته باشد .بهعنوان نمونه براساس سلیم و دیگران ( )2077سرمایه انسانی میتواند
از طریق اثر درآمدی و اثر تکنولوژی روی مصرف انرژی تأثیر بگذارد؛ انباشت سرمایه انسانی ممکن
است سبب افزایش رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش درآمد سرانه حقیقی و در نتیجه افزایش سطح
تقاضای کل شود که این خود میتواند افزایش مصرف انرژی را بهدنبال داشته باشد (اثر درآمدی).
عالوهبراین انباشت سرمایه انسانی با تغییر تکنولوژی به یک تکنولوژی کارا ،سبب کاهش مصرف انرژی
در فرایند تولید میشود (آدویی و اوودومی .)2077 ،جدای از این دو اثر ،اثر سوم که به پیوند بین سرمایه
انسانی و مصرف انرژی مربوط است ،به درجه جانشینی یا مکمل بودن سرمایه انسانی ،سرمایه فیزیکی
و نهادههای انرژی در تابع تولید مربوط است .اگر سرمایه انسانی و نهادههای انرژی قابلیت جانشینی در
تابع تولید داشته باشند ،انباشت بیشتر سرمایه انسانی  -با فرض ثابت بودن سطح تولید -بهطور مؤثری
مصرف انرژی را کاهش میدهد و عکس این قضیه در حالتی اتفاق میافتد که نهادهها مکمل باشند
(سلیم و دیگران .)2077 ،همچنان که بیان شد ،ابوهون ( )7115استدالل میکند که در کشورهای
درحالتوسعه ،انرژی و سایر نهادهها مکمل یکدیگر هستند .همچنین براساس سیدی و حمامی (،)2072
توسعه مالی سبب افزایش سرمایهگذاری میشود که این خود از طریق افزایش رشد اقتصادی سبب
افزایش مصرف انرژی میشود .از طرفی براساس آدویی و آوودومی ( ،)2077توسعه مالی فرایند انباشت
سرمایه و تأمین مالی انرژی را برای بنگاه تسهیل میکند .همچنین براساس امری ( ،)2070توسعه مالی
سبب گسترش فعالیتهای اقتصادی میشود و از طریق دسترسی ارزانتر به منابع مالی ،تقاضای انرژی
را افزایش میدهد .همچنین دسترسی آسانتر به اعتبار ،خرید خانه ،خودرو و وسایل را تسهیل میکند
و به مصرف انرژی میافزاید .همچنین براساس آدویی و آوودومی ( ،)2077یکی از عواملی که میتواند
بر کارایی سیستم تولید ( )Aتأثیر بگذارد ،میزان آالیندگی منابع انرژی بهکاررفته در فرایند تولید است؛
به این صورت که تقاضا برای آن دسته از منابع انرژی که آالیندگی بیشتری دارند درصورتیکه بتوان
برای آنها جایگزینهای مقرون به صرفهای پیدا کرد ،ممکن است کاهش یابد .این امر بدان معنا است
که اگر در تقاضای انرژی توسط یک بنگاه به مالحظات زیستمحیطی توجه شود ،کارایی سیستم تولید
با افزایش استفاده از انرژیهای پاک -بیشتر خواهد شد .نقش سرانه انتشار کربن در مصرف انرژی درمطالعات بسیاری نظیر سیدی و حمامی ( ،)2072بشیر و دیگران ( ،)2071جیان و دیگران ( )2071و
امری ( )2070نیز موردبررسی قرار گرفته است.
()0

) E hd  E(Yt , Pt ,Ut

) E  E( At , Yt , Kt , Lt , Ht , Ft
fd

(الف)6-
(ب)6-

) A  A(CO2t

) E fd  E(Yt , Kt , Lt , Ht , Ft , CO2t
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بنابراین معادلهی انرژی با عوامل تقاضای خانوار و بنگاه بهصورت زیر است:
()2

) E d  E(Yt , Pt ,Ut , Kt , Lt , Ht , Ft , CO2t

بنابراین با توجه به مطالب مطرح شده ،پیوند انرژی ،رشد و آلودگی میتواند بهصورت زیر در یک
مدل معادالت همزمان توصیف شود:
()5

) Yt  f ( Kt , Lt , Ht , Et , CO2t , Oilt

()7
()1

) CO2t  f (Yt ,Ut , Et , Tt

) Et  f (Yt , Pt ,Ut , Kt , Lt , Ht , Ft , CO2t

 .3معرفی دادهها و تصریح مدل
در این قسمت با توجه به ادبیات نظری مطرح شده در قسمت قبل ،به معرفی مدل و دادههای مربوطه
پرداخته میشود .همچنان که بیان شد ،درآمد سرانه ،انتشار  CO2و مصرف انرژی بهطور همزمان و
درونزا با یکدیگر در ارتباط هستند .با توجه به معادالت ( )5تا ( ،)1مدل معادالت همزمانی به شکل
لگاریتمی برای تعیین رابطه بین متغیرهای مطرح شده معرفی میشود:
()1

Ln(GDPPCt )  0  1Ln(Et )  2 Ln(CO2PCt )  3 Ln( Kt )  4 Ln( HCt )  a5 Ln(Oilt )   t
) Ln( Et )  0  1Ln(GDPPCt )   2 Ln(CO2 PCt )  3 Ln( Kt )   4 Ln( HCt

()70

 5 Ln( FDt )   4 Ln(URBt )   t

()77

Ln(CO2PCt )  0  1Ln(GDPPCt )  2 Ln( Et )  3 Ln(URBt )  4 Ln(TRt )  t

حال باید قابلیت شناسایی معادالت  1تا  77با استفاده از شروط درجهای و رتبهای موردبررسی قرار
گیرد .همچنان که مشخص است تعداد کل متغیرهای درونزای الگو ( )Mبرابر  0است .تعداد کل
متغیرهای برونزای الگو ( )Kنیز برابر  5است .جدول ( )7قابلیت شناسایی هر کدام از معادالت الگو را
براساس شرط رتبهای نشان میدهد .براساس این شرط باید تعداد کل متغیرهای برونزای خارج از هر
معادله حداقل به اندازه تعداد متغیرهای درونزای هر معادله منهای یک باشد .همانطور که در جدول
( )7مشخص است ،تمام معادالت سیستم ،شرط رتبهای را برآورده میکنند و بنابراین امکان محاسبه
ضرایب فرم ساختاری با استفاده از ضرایب فرم خالصه شده وجود دارد (سوری.)502 :7012 ،
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جدول  :1بررسی قابلیت شناسایی با استفاده از شرط رتبهای

قابیلت شناسایی

)(K-k)≥(m-1

بیشازحد مشخص
دقیقاً مشخص
بیشازحد مشخص
منبع :یافتههای پژوهش

تعداد متغیرهای
برونزا

-

تعداد
متغیرهای
درونزا

K=6
k =3
k =4
k =2

3>2
2=2
4>2

متغیر
کل سیستم
معادله رشد
معادله مصرف انرژی
معادله انتشار آلودگی

M=3
m=3
m=3
m=3

براساس شرط درجهای در جدول ( ،)2در هر کدام از معادالت ،حداقل یک ماتریس
) (M  1)  (M  1از ضرایب خارج از آن معادله وجود دارد که دترمینان غیر صفر دارد .در واقع
حداقل یک ماتریس  2  2از ضرایب خارج از هر معادله میتوان یافت که دترمینان غیر صفر داشته
باشد؛ بنابراین شرط درجهای در مورد هر یک از معادالت وجود دارد.
جدول  :2بررسی قابلیت شناسایی با استفاده از شرط درجهای
TRt

URBt

FDt

Oilt

HCt

Kt

CO2PCt

Et

GDPPCt

0

0

0

5

6
3

5

0

4
4

3
3

2
2

1

1

1

0

0

0

0

1

2

0

4

1
1

1

0
0
0

شماره
معادله
()1
()70
()77

منبع :یافتههای پژوهش

همانطور که مالحظه میشود ،روابط  1تا  77یک سیستم معادالت همزمان شامل معادالت رشد
اقتصادی ،تقاضای انرژی و تابع انتشار  CO2است .همچنان که بیان شد سرمایه انسانی هم بهعنوان
یک عامل تولید و هم از طریق تأثیر بر بهرهوری کل عوامل میتواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار
دهد (لی و وانگ .)2071 ،همچنین سرمایه انسانی معموالً از طریق تبدیل تکنولوژیهای کهنه به یک
تکنولوژی کارا که مصرف انرژی کمتری را به همراه دارد ،در کاهش مصرف انرژی نقش دارد (سلیم و
دیگران2077 ،؛ آدویی و آوودومی .)2077 ،اکثر مطالعات داخلی و خارجی از شاخصهایی نظیر نرخ
ثبتنام در مقاطع مختلف تحصیلی ،متوسط سالهای تحصیل ،مخارج آموزشی ،سرمایهگذاری در
آموزش و مانند آن برای کمیسازی مفهوم سرمایه انسانی بهره بردهاند که تمام این شاخصها تکبعدی
بوده و در آن به نقش بازار کار توجهی صورت نپذیرفته است .بهتازگی نهادهایی نظیر مجمع جهانی
اقتصاد و بانک جهانی به محاسبه و ارائه شاخصهای جامعتری از مفهوم سرمایه انسانی پرداختهاند .با
توجه به مفهوم کیفی سرمایه انسانی و ادبیات تجربی پیرامون آن ،در این مقاله از شاخص سرمایه
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انسانی مبتنی بر میانگین سالهای تحصیل و بازدهیهای تحصیل استفاده شده که توسط سایت تحقیق
اقتصادی 7بانک فدرال رزرو سنت لوییس 2محاسبه و ارائه شده است .توصیف هر یک از متغیرهای ارائه
شده در مدل ،در جدول ( )0ارائه شده است.
جدول  :3معرفی و توصیف متغیرهای مدل
نماد متغیر

توصیف متغیر
تولید ناخالص داخلی سرانه
(دالر-به قیمت ثابت )2070
سرانه مصرف انرژی (کیلوگرم معادل نفت)

بانک جهانی

سرانه انتشار ( CO2متریک تن)

بانک جهانی

Kt

موجودی سرمایه
فیزیکی سرانه

موجودی سرمایه
(به قیمتهای ثابت ملی)

سایت تحقیق اقتصادی بانک
فدرال رزرو سنت لوییس
)(FRED

Oilt

رانتهای نفتی

رانتهای نفتی (تفاوت درآمد حاصل از نفت
خام منهای هزینه تولید آن) بهصورت درصدی
از تولید ناخالص داخلی )(GDP

بانک جهانی

HCt

سرانه سرمایه انسانی

شاخص سرمایه انسانی مبتنی بر متوسط
سالهای تحصیل و بازدهیهای تحصیل

سایت تحقیق اقتصادی بانک
فدرال رزرو سنت لوییس
) -(FREDفینسترا و دیگران
)2072(0

FDt

توسعه مالی

URBt

نرخ شهرنشینی

TRt

درجه باز بودن تجاری

GDPPCt
Et
CO2PCt

متغیر
تولید ناخالص داخلی
سرانه
سرانه مصرف انرژی
سرانه انتشار کربن
دیاکسید

اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی
(بهصورت درصدی از )GDP
جمعیت شهری (بهصورت درصدی از کل
جمعیت)
مجموع صادرات و واردات کاالها و خدمات
(بهصورت درصدی از )GDP

منبع
بانک جهانی

بانک جهانی
بانک جهانی
بانک جهانی

منبع :بانک جهانی ،مجمع جهانی اقتصاد و یافتههای پژوهش

 .5برآورد مدل و تفسیر نتایج
در این قسمت پس از بررسی مانایی متغیرها ،مدل ارائه شده در قسمت قبل برآورد و تفسیر میشود.
نتایج آزمون مانایی دیکی فولر تعمیمیافته با شکست ساختاری و بدون شکست ساختاری در جدول ()6

1. Economic research
2. FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis
)3. Feenstra, et al. (2015
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نشان میدهد که بیشتر متغیرها انباشته از درجه یک ) 𝐼(1هستند .هر چند براساس آزمون مانایی با
لحاظ شکست ساختاری ،متغیرهای موجودی سرمایه ،سرمایه انسانی و شهرنشینی در سطح مانا هستند.
جدول  :4نتایج آزمون مانایی
با شکست ساختاری
تفاضل مرتبه اول
*-5/01
()>0/07
*-70/21
()>0/07
*-7/05
()>0/07
*-1/51
()>0/07
*-7/76
()>0/07
*-5/66
()>0/07

سطح
-0/70
()0/5012
-0/21
()0/0066
-2/22
()0/1122
*-7/05
()>0/07
-6/7
()0/7261
*-2/72
()>0/07
-6/02
()0/7600
*-71/56
()>0/07
-6/02
()0/7607

بدون شکست ساختاری
تفاضل مرتبه اول
*-6/27
()0/0000
*-1/06
()0/0000
*-5/07
()0/0000
*-5/22
()0/0000
-

سطح
-2/0
()0/7721
***-0/00
()0/0726
-7/22
()0/5506
**-0/72
()0/0217
***-2/17
()0/0527
**-0/77
()0/0221
7/72
()0/1717
**-0/26
()0/0227
***-2/75
()0/0702

متغیر
GDPPCt
Et
CO2PCt
Kt
Oilt
HCt
FDt
URBt
TRt

* ** ،و *** بهترتیب نشاندهندهی سطح معنیداری  %2 ،%7و  %70است .اعداد داخل پرانتز نشاندهندهی  P-Valueاست.
منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به اینکه برخی متغیرها انباشته از درجه یک هستند ،در این قسمت با استفاده از آمارههای
حداکثر مقدار ویژه و اثر ،آزمون همجمعی انجام میشود .نتایج آزمون همجمعی در جدول ( )2ارائه شده
است .براساس نتایج آزمون اثر ،تعداد  7بردار هم انباشتگی و براساس نتایج آزمون حداکثر مقدار ویژه،
تعداد  6بردار هم انباشتگی در سطح معنیداری  12درصد بین متغیرهای مدل وجود دارد؛ بنابراین
میتوان نتیجه گرفت که هم انباشتگی بین متغیرها وجود دارد.
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جدول  :5نتایج مربوط به آزمونهای حداکثر مقدار ویژه و اثر برای تعیین تعداد بردارهای هم انباشته
آزمون اثر
مقادیر بحرانی
در سطح 5/55
717/07
721/20
722/52
12/72
51/12
67/15
21/1

آزمون حداکثر مقدار ویژه
آماره

مقادیر بحرانی
در سطح 5/55

072/22
()0/0000
210/56
()0/0000
206/60
()0/0000
761/62
()0/0000
11/02
()0/0007
52/71
()0/0002
02/77
()0/0017

21/60
22/05
65/20
60/01
00/11
27/21
27/70

آماره
11/57
()0/0000
71/26
()0/0000
26/12
()0/0065
27/60
()0/0071
02/16
()0/0552
21/62
()0/0217
26/01
()0/0715

فرض مقابل

فرض صفر

r=1

r=0

r=2

r<=1

r=3

r<=2

r=4

r<=3

r=5

r<=4

r=6

r<=5

r=7

r<=6

اعداد داخل پرانتز نشاندهندهی  P-Valueاست.
منبع :یافتههای پژوهش

پس از انجام آزمونهای الزم ،در این بخش الگوی معادالت همزمان با استفاده از روش گشتاورهای
تعمیمیافته ( )GMMبرآورد و تجزیهوتحلیل خواهد شد .دلیل استفاده ازاینرویکرد ،درونزایی نهفته در
الگوی معادالت همزمان و اجتناب از مشکالت نقض فروض کالسیک است .برای این منظور از وقفه
و تفاضل متغیرها و همچنین اثر تعاملی متغیرها (حاصلضرب دوبهدوی متغیرها) بهعنوان متغیر ابزاری
استفاده شده است .بهعالوه در این پژوهش دو مدل برآورد شده است که تفاوت آنها در معادله رشد
است .در مدل دوم تغییرات موجودی سرمایه (سرمایهگذاری) جایگزین سطح این متغیر شده است؛ در
واقع در مدل دوم فرض میشود که ممکن است افزایش سرمایهگذاری عامل رشد اقتصادی باشد نه
افزایش موجودی سرمایه .همچنین در این مدل ،عالوهبر رانتهای نفتی ،توان دوم این متغیر در مدل
گنجانده شده است؛ چراکه ممکن است رانتهای نفتی بهصورت غیرخطی رشد اقتصادی را تحت تأثیر
قرار دهد .از طرفی لحاظ توان دوم رانتهای نفتی مشکلی در شناسایی معادله رشد و سایر معادالت
ایجاد نمیکند .نتایج حاصل از برآورد دو مدل در جدول ( )5ارائه شده است .ازاینرو در ادامه با توجه به
نتایج برآورد ،هر معادله با تأکید بر سرمایه انسانی بهصورت جداگانه تفسیر میشود.
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جدول  :6نتایج برآورد الگوی معادالت همزمان
مدل دوم

مدل اول

متغیر

ضرایب
ضرایب
P-Value
P-Value
*
2/26
()0/0007
*2/27
()0/0000
CGDP
*
*
0/01
()0/0025
0/01
()0/0007
Et
*
*
7
/
12
)
0
/
0000
(
7
/
00
)
(0/0000
CO2PCt
*
0/77
()0/0761
7/11
()0/0001
Kt
*
*
-0/25
()0/0000
-2/61
()0/0000
HCt
*
*
0
/
77
)
0
/
0000
(
0
/
25
()0/0000
Oilt
*
*
2
-0/77
()0/0000
0/01
()0/0000
(Oil )t
*
*
-77/27
()0/0000
-77/62
()0/0000
CCO2
*
*
0
/
55
)
0
/
0000
(
0
/
55
()0/0000
GDPPCt
*
*
0/71
()0/0010
0/27
()0/0726
Et
*
*
7/62
()0/0000
7/07
()0/0000
URBt
*
*
0
/
05
)
0
/
0077
(
0
/
05
()0/0005
TRt
*
*
-1/00
()0/0000
-1
()0/0000
CE
*
*
0/27
()0/0000
0/25
()0/0000
GDPPCt
***
0
/
01
)
0
/
7051
(
0
/
01
()0/0226
CO2PCt
*
*
0/25
()0/0000
0/25
()0/0000
Kt
*
*
-0/75
()0/0007
-0/72
()0/0007
HCt
0
/
001
)
0
/
5502
(
0
/
001
()0/5201
FDt
*
*
0/51
()0/0000
0/51
()0/0000
URBt
* ** ،و *** به ترتیب نشاندهندهی سطح معنیداری  %2 ،%7و  %70است.
منبع :یافتههای پژوهش

معادله

معادله رشد
(متغیر وابسته)GDPPCt :

معادله انتشار آلودگی
(متغیر وابسته)CO2PCt :

معادله مصرف انرژی
(متغیر وابسته)Et :

 .1-5عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با تأکید بر سرمایه انسانی
نتایج برآورد معادله رشد نشاندهندهی آن است که در هر دو مدل ،متغیرهای مصرف انرژی و انتشار
 CO2تأثیر مثبت و معنیدار و متغیر سرمایه انسانی تأثیر منفی و معنیداری بر رشد اقتصادی داشته
است .این در حالی است که موجودی سرمایه در مدل اول تأثیری بر رشد اقتصادی نداشته است
درحالیکه تغییرات آن (سرمایهگذاری) در مدل دوم تأثیر مثبت و معنیداری بر رشد داشته است .همچنین
در مدل اول تأثیر خطی رانتهای نفتی بر رشد منفی و معنیدار بوده است درحالیکه در مدل دوم ارتباط
غیرخطی رانتهای نفتی و رشد اقتصادی تأیید شده است.
نتایج نشاندهندهی آن است که سرانه سرمایه انسانی در ایران تأثیر منفی و معنیداری بر رشد درآمد
سرانه داشته است؛ این نتیجه که هم راستا با نتایج آدویی و آوودومی ( )2077در مورد برخی از کشورهای
غرب آفریقا نیز هست ،با شواهد آماری نیز مطابقت دارد .براساس آمار  ،FREDنوسانات رشد اقتصادی
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در ایران تا حدود زیادی متأثر از نوسانات رشد بهرهوری کل عوامل و مشابه آن است؛ بهعنوانمثال
کاهش  26/5درصدی بهرهوری کل عوامل در سال  7110با کاهش  00درصدی درآمد سرانه در این
سال همراه بوده است .همچنین افزایش  22درصدی رشد درآمد سرانه در سالهای  7112متأثر از رشد
 71درصدی بهرهوری کل عوامل در این سال بوده است .در سالهای اخیر نیز کاهش  1/1درصدی
بهرهوری کل عوامل در سال  2072دلیل اصلی کاهش  1/5درصدی رشد درآمد سرانه در این سال بوده
است؛ بنابراین نظریه سولو ( )7127مبنی بر اینکه عمده نوسانات رشد اقتصادی ناشی از نوسانات رشد
بهرهوری کل عوامل است ،در مورد ایران صدق میکند .از طرفی همچنان که نلسون و فلپس ()7155
نیز بیان کردند ،سرمایه انسانی از کانال بهرهوری کل عوامل ،رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد.
براساس  ،FREDسرانه سرمایه انسانی در ایران با طی یک روند صعودی درگذر زمان ،از  7/02در سال
 7122به  2/6در سال  2077رسیده است .این در حالی است که بهرهوری کل عوامل در ایران روندی
نزولی را درگذر زمان تجربه کرده است بهطوریکه از  6در سال  7121به حدود  7/7در سال 2077
رسیده است؛ بنابراین میتوان گفت روند صعودی سرمایه انسانی در کنار روند نزولی بهرهوری کل
عوامل و ارتباط تنگاتنگ بهرهوری کل عوامل و رشد اقتصادی به گواه آمار ،یکی از دالیل تأثیر منفی
سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی است.
آمار بانک مرکزی نیز مؤید آن است که نقش نیروی کار متخصص و آموزشدیده در بازار کار ایران
کمرنگ است .براساس آمار بانک مرکزی از بودجه خانوار در مناطق شهری در سال  ،7012میزان افراد
بیسواد جمعیت در سال  7012معادل  70/1درصد بوده که تنها  6/1درصد از آنها شاغلاند .همچنین
 2/7درصد از افراد جمعیت ،سواد خواندن و نوشتن دارند و تنها  7/5درصد از آنها اشتغال به کار دارند.
بهعالوه از  20/5درصد افراد دارای تحصیالت ابتدایی در جمعیت ،تنها  70/6درصد آنها اشتغال به کار
دارند .به همین ترتیب  62/7درصد از جمعیت دارای تحصیالت راهنمایی و متوسطه هستند که 67/2
درصد از آنها شاغل هستند .افراد دارای تحصیالت دانشگاهی نیز  20/1درصد جمعیت را تشکیل
میدهند که تنها  00درصد از آنها شاغلاند؛ بنابراین  6/1درصد از افراد بیسواد 7/5 ،درصد از افراد
دارای سواد خواندن و نوشتن 70/6 ،درصد از افراد دارای تحصیالت ابتدایی 67/2 ،درصد از افراد با
تحصیالت راهنمایی و متوسطه (نزدیک به نیمی از آنها) و  00درصد از افراد دارای تحصیالت
دانشگاهی (حدود یکسوم آنها) شاغل هستند .این آمار نشان میدهد که حدود یکسوم افراد دارای
تحصیالت دانشگاهی دارای شغل هستند و دو سوم دیگر بیکار هستند .بیشترین گروه جمعیتی شاغل
نیز مربوط به افراد با تحصیالت راهنمایی و متوسطه است که تقریباً نیمی از آنها جذب بازار کار شدهاند
و نیمی از آنها شاغل نیستند؛ بنابراین میتوان گفت ساختار بازار کار در ایران در جذب افراد با تحصیالت
باال بسیار ضعیف عمل کرده است .از طرفی براساس لی و وانگ ( ،)2071نیروی کار با تحصیالت باال
از طریق بهرهوری کل عوامل در رشد اقتصادی نقش دارد ،چراکه نوآوری در فرایند تولید و انطباق
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سریعتر با تکنولوژیهای موجود و در نتیجه رشد بهرهوری کل عوامل و رشد اقتصادی در گرو
بهکارگیری نیروی کار با تحصیالت باال است؛ بنابراین سهم اندک نیروی کار متخصص در بازار کار
بهعنوان یکی از موانع رشد اقتصادی در ایران عمل میکند .از طرفی تمرکز بر کمیت آموزش بهجای
کیفیت آن (هنیوشک )2070 ،و غفلت از آموزشهای کاربردی و بازدهی آموزش از دیگر دالیل تأثیر
منفی سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی است .نکته دیگر عدم تطابق تحصیالت و موقعیت شغلی است
که این خود از یکسو بهرهوری نیروی کار را کاهش میدهد و از سوی دیگر روند استفاده از عوامل
تولید را مختل کرده و موجب اتالف منابع میشود؛ بنابراین بهکارگیری کمتر نیروی کار متخصص و
غفلت از آموزشهای کاربردی و بازده آموزش در کنار عدم تطابق تحصیالت و موقعیت شغلی میتواند
از مهمترین دالیل تأثیر منفی سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران باشد.
تأثیر مثبت مصرف انرژی بر رشد اقتصادی در ایران نیز مؤید فرضیهی رشد 7است .مطابق فرضیهی
رشد ،مصرف انرژی اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر رشد اقتصادی دارد .براساس آدویی و آوودومی
( ،)2077تقاضای باال برای انرژی میتواند بهطور مستقیم سبب افزایش سرمایهگذاری در بخش انرژی
شده و از این طریق با خلق فرصتهای اشتغال در این بخش ،موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد .اثر
غیرمستقیم مصرف انرژی نیز از نقش مکمل آن در تسهیل بهرهوری نیروی کار و سرمایه در فرایند
تولید ناشی میشود .همچنین براساس نتایج بهدستآمده ،افزایش انتشار  CO2سبب افزایش رشد
اقتصادی شده است .هر چند انتظار میرود افزایش انتشار آلودگی از طریق تأثیر منفی بر سالمتی افراد
و در نتیجه بهرهوری نیروی کار سبب کاهش رشد اقتصادی شود اما به نظر میرسد هزینههایی که
انتشار آلودگی و تخریب محیطزیست بر افراد و محیطزیست تحمیل کرده است از طریق افزایش مخارج
درمانی و هزینههای جانبی انتشار آلودگی بر محیطزیست سبب افزایش تقاضای کل و در نتیجه افزایش
رشد اقتصادی شده است .این یافته همراستا با یافتههای اعظم و دیگران ( )2075در مورد چین ،ژاپن و
آمریکا و آدویی و آوودومی ( )2077در مورد اکثر کشورهای غرب آفریقا است.
همچنین یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که رانتهای نفتی در ایران با رشد اقتصادی
ارتباط  Uشکل دارد؛ در واقع مقادیر کم رانتهای نفتی در ایران -که ناشی از قیمت پایین نفت است-
سبب کاهش رشد اقتصادی شده است؛ اما با افزایش قیمت نفت و در نتیجه افزایش رانتهای نفتی،
رشد اقتصادی بهتدریج افزایش یافته است .این بدان معنا است که رشد اقتصادی در ایران بهشدت به
افزایش و کاهش رانتهای نفتی وابسته است؛ ازاینرو میتوان گفت اتکای بیشازاندازه به عواید نفتی
در ایران ،رشد اقتصادی را به علت نوسانات زیاد قیمت نفت به خطر خواهد انداخت .در واقع سرمایه-
گذاری بیشازحد در بخشهای نفتی در دوران افزایش قیمت نفت سبب غفلت از سرمایهگذاری در
1. Growth hypothesis
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بخشهای بهرهورتر محرک رشد بلندمدت (جرارد )2077 ،و همچنین غفلت از توسعه سرمایه انسانی
(بادیب و دیگران )2075 ،خواهد شد .این امر سبب میشود که در هنگام کاهش قیمت نفت نتوان
بهسرعت منابع را به سمت سرمایهگذاری در بخشهای محرک رشد هدایت کرد که این خود به معنی
بروز پدیدهی "نفرین نفت" در ایران است .همچنین براساس مدل اول ،سرانه موجود سرمایه تأثیر
معنیداری بر رشد اقتصادی ندارد درحالیکه در مدل دوم تغییرات آن (سرمایهگذاری) سبب افزایش
قابلتوجه رشد اقتصادی شده است .این بدان معنا است که افزایش سرمایهگذاری در ایران سبب رشد
اقتصادی شده است و بنابراین رشد اقتصادی در ایران متأثر از افزایش سرمایهگذاری است نه افزایش
موجودی سرمایه .در واقع رشد سرمایهگذاری عامل رشد اقتصادی در ایران است.
 .2-5عوامل مؤثر بر مصرف انرژی با تأکید بر سرمایه انسانی
براساس معادله تقاضای انرژی در دو مدل ،متغیرهای تولید ناخالص داخلی ،شهرنشینی و موجودی
سرمایه تأثیر مثبت و معنیدار و متغیر سرمایه انسانی تأثیر منفی و معنیداری بر تقاضای انرژی در ایران
داشته است .همچنین توسعه مالی در هر دو مدل تأثیری بر مصرف انرژی در ایران نداشته است
درحالیکه انتشار  CO2در مدل اول نقشی در مصرف انرژی نداشته است درحالیکه در مدل دوم در
سطح اطمینان  10درصد تأثیر مثبت بر تقاضای انرژی گذاشته است .نتایج نشاندهندهی آن است که
افزایش سرانه سرمایه انسانی سبب کاهش سرانه مصرف انرژی شده است .این یافته همراستا با
یافتههای سلیم و دیگران ( )2077در مورد چین است .همچنان که بیان شد این بدان معنی است که
سرمایه انسانی از طریق آموزش ،استفاده از منابع کاراتر انرژی و بهکارگیری روشها و ابزارهایی که
کاهندهی شدت انرژی هستند ،توانسته تا حدودی در کاهش مصرف انرژی در ایران نقش داشته باشد.
در واقع سرمایه انسانی از کانال تکنولوژی ،مصرف انرژی را تحت تأثیر قرار داده است .براساس عبدلی
و ورهرامی ( ،)7011بهبود تکنولوژی ،نرخ رشد شدت مصرف انرژی را در بخشهای صنعت و کشاورزی
در ایران کاهش داده است .همچنین تولید و استفاده از ابزار و وسایل کاهندهی مصرف انرژی نظیر لوازم
الکتریکی کممصرف درگذر زمان در ایران رشد قابلتوجهی را تجربه کرده است؛ بنابراین میتوان گفت
تأثیر منفی سرمایه انسانی بر مصرف انرژی در ایران منطقی است.
افزایش درآمد سرانه نیز سبب افزایش سرانه مصرف انرژی در ایران شده است که این مؤید فرضیه
حفاظت از منابع طبیعی است .در واقع افزایش تقاضای ناشی از افزایش درآمد سرانه حقیقی سبب افزایش
مصرف انرژی شده است .همچنین یافتهها حاکی از آن است که افزایش انتشار سرانه  CO2در مدل
اول تأثیری در سرانه مصرف انرژی نداشته است درحالیکه در مدل دوم سبب افزایش آن شده است.
هر دوی این نتایج حاکی از آن است که در مصرف انرژی در ایران به مالحظات زیستمحیطی توجهی
صورت نپذیرفته است .همچنین افزایش سرانه موجودی سرمایه سبب افزایش سرانه مصرف انرژی در
ایران شده است .بهعبارتدیگر افزایش بهکارگیری سرمایه در فرایند تولید سبب افزایش مصرف انرژی

98

جعفری و همکاران :نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی ،مصرف انرژی و آلودگی...

98

بهعنوان مکمل آن (ابوهون )7115 ،شده است .همچنین براساس یافتههای پژوهش ،شهرنشینی تأثیر
قابلتوجهی در مصرف انرژی در ایران داشته است .در واقع افزایش شهرنشینی سبب نیاز بیشتر به
مصرف انرژی شده است .در نهایت افزایش اعتبارات اعطا شده به بخش خصوصی بهعنوان شاخص
توسعه مالی در ایران تأثیری در مصرف انرژی نداشته است .در واقع افزایش اعتبارات اعطا شده صرف
تأمین مالی انرژی در ایران نشده است.
 .3-5عوامل مؤثر بر انتشار آلودگی با تأکید بر سرمایه انسانی
نتایج حاصل از برآورد معادله آلودگی در دو مدل نشاندهندهی تأثیر مثبت و معنیدار رشد اقتصادی،
مصرف انرژی ،شهرنشینی و درجه بازبودن تجاری بر انتشار آلودگی در ایران است؛ اما سرمایه انسانی
بهطور غیرمستقیم و از طریق تأثیر بر مصرف انرژی در انتشار آلودگی نقش داشته است .براساس نتایج
بهدستآمده ،مصرف انرژی در ایران همچنان که انتظار میرود تأثیر مثبت و معنیداری بر انتشار CO2
داشته است .با توجه به اینکه عمده مصرف انرژی در ایران مربوط به سوختهای فسیلی با آلودگی باال
است ،تأثیر مثبت مصرف انرژی بر انتشار آلودگی منطقی است .از طرفی همچنان که استدالل شد
انباشت سرمایه انسانی در ایران از طریق افزایش استفاده از تکنولوژیهای کاهنده انرژی و کممصرف
سبب کاهش مصرف انرژی شده است؛ بنابراین با توجه به تأثیر مثبت مصرف انرژی بر انتشار CO2
میتوان گفت که سرمایه انسانی در کاهش انتشار آلودگی در ایران نقش داشته است .بهعبارتدیگر
سرمایه انسانی از طریق بهکارگیری تکنولوژیهای کاهنده مصرف انرژی سبب کاهش انتشار آلودگی
در ایران شده است .همچنین براساس نتایج ،افزایش درآمد سرانه حقیقی در ایران با افزایش فعالیتهای
اقتصادی و در نتیجه افزایش انتشار  CO2همراه بوده است .همچنین افزایش شهرنشینی همچنان که
یافتههای فطرس و دیگران ( )7010نیز نشان میدهد ،سبب افزایش انتشار  CO2در ایران شده است.
این یافتهها همراستا با یافتههای آدویی و آوودومی ( )2077در مورد برخی کشورهای غرب آفریقا است.
درجه باز بودن تجاری نیز تأثیر اندکی در انتشار  CO2در ایران داشته است .بهعبارتدیگر افزایش
مبادالت تجاری در ایران تأثیر اندکی در افزایش انتشار آلودگی داشته است.
نتیجهگیری
در این پژوهش نقش سرمایه انسانی در توسعه پایدار اقتصادی از طریق بررسی همزمان سه معادله رشد
اقتصادی ،مصرف انرژی و انتشار  CO2با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته ( )GMMطی دوره
زمانی  7177-2076بررسی و تحلیلشده است .در همین راستا از شاخص ترکیبی سرمایه انسانی مبتنی
بر متوسط سالهای تحصیل و بازدهیهای آموزش استفاده شده است که در مقایسه با شاخصهای
تکبعدی رقیب ،ابعاد واقعیتری از مفهوم سرمایه انسانی را ارائه میدهد .نتایج مطالعه حاضر حاکی از
آن است که سرمایه انسانی تأثیر منفی و معنیداری بر رشد اقتصادی در ایران داشته است .از دالیل
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آماری این امر میتوان به روند کاهشی بهرهوری کل عوامل در ایران در مقابل روند صعودی سرمایه
انسانی اشاره کرد .در واقع افزایش سرمایه انسانی در ایران با کاهش بهرهوری کل عوامل درگذر زمان
همراه بوده است که این خود به دلیل ارتباط تنگاتنگ بهرهوری کل عوامل با رشد اقتصادی در ایران
میتواند از مهمترین دالیل آماری تأثیر منفی سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی باشد .از سوی دیگر سهم
اندک افراد با تحصیالت دانشگاهی در بازار کار به معنی کاهش نیروی کار متخصص در فرایند تولید
کاالها و ارائه خدمات است که این امر نوآوری در فرایند تولید را محدود میکند .همچنین عدم تناسب
تحصیالت با موقعیت شغلی نیروی کار ،عدم توجه به آموزشهای کاربردی و کیفیت آموزش و در نهایت
عدم توجه به بازدهی آموزش سبب اخالل در تخصیص بهینه منابع و روند استفاده از عوامل تولید شده
است .مجموع این عوامل از مهمترین دالیل تأثیر منفی سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران است.
همچنین نتایج نشاندهندهی آن است که سرمایه انسانی از طریق ایجاد و بهکارگیری تکنولوژیهای
کارا و کاهندهی مصرف انرژی در ایران سبب کاهش مصرف انرژی و انتشار آلودگی شده است .همچنین
نتایج مؤید تأثیر مثبت مصرف انرژی بر رشد اقتصادی (فرضیه رشد) و تأثیر مثبت رشد اقتصادی بر
مصرف انرژی (فرضیه حفاظت از منابع طبیعی) در ایران است .در واقع برقراری فرضیه رشد و فرضیه
حفاظت از منابع طبیعی در ایران به معنی برقراری فرضیه بازخوردی نیز هست .برقراری فرضیه
بازخوردی نیز به معنی ارتباط دو طرفه مصرف انرژی و رشد اقتصادی است .همچنین نتایج نشان-
دهندهی آن است که رشد اقتصادی در ایران بهطور قابلتوجهی متأثر از نوسانات رانتهای نفتی است.
به این معنی که در هنگام کاهش قیمت نفت که رانتهای نفتی پایین است رشد اقتصادی با افزایش
رانتهای نفتی بهتدریج کاهش یافته است و در هنگام افزایش قیمت نفت که رانتهای نفتی نیز باال
است ،رشد اقتصادی بهتدریج افزایش یافته است؛ بنابراین تأثیر رانتهای نفتی بر رشد اقتصادی در
ایران  Uشکل است .در واقع هر چند افزایش رانتهای نفتی در هنگام افزایش قیمت نفت رشد اقتصادی
را در پی داشته است اما اتکای بیشازاندازه به عواید نفتی در ایران در دوران افزایش قیمت نفت ،سبب
غفلت از سرمایهگذاری در بخشهایی شده که رشد بلندمدت اقتصادی را به همراه دارند؛ در نتیجه در
هنگام کاهش قیمت نفت ،رشد اقتصادی به مخاطره افتاده و کاهش یافته است .در واقع در هنگام
کاهش رانتهای نفتی در ایران عالئم "نفرین نفت" مشاهده شده است .از طرفی افزایش سرمایهگذاری
در ایران ،رشد اقتصادی قابلتوجهی را به دنبال داشته است و افزایش انتشار آلودگی نیز با افزایش رشد
اقتصادی همراه بوده است .همچنین رشد اقتصادی در ایران با افزایش انتشار آلودگی همراه بوده است
که این به معنی عدم توجه به مالحظات زیستمحیطی در روند رشد اقتصادی است .از طرفی انتشار
آلودگی تأثیری در مصرف انرژی در ایران نداشته است که این نیز به معنی عدم توجه به مالحظات
زیستمحیطی در مصرف انرژی است .همچنین افزایش بهکارگیری سرمایه در فرایند تولید با افزایش
مصرف انرژی همراه بوده است .افزایش شهرنشینی نیز سبب افزایش مصرف انرژی و انتشار آلودگی در
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ایران شده است .در نهایت درجه بازبودن تجاری تأثیر اندکی بر انتشار آلودگی در ایران داشته است
درحالیکه توسعه مالی تأثیری در مصرف انرژی در ایران نداشته است.
با توجه به نتایج بهدستآمده میتوان گفت توجه به کیفیت آموزش و آموزشهای کاربردی در کنار
بهکارگیری بیشتر نیروی کار متخصص در موقعیتهای شغلی مرتبط میتواند سبب توسعه و بهبود
کیفیت سرمایه انسانی در دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه پایدار در ایران شود .همچنین بهکارگیری
بیشتر سرمایه انسانی جهت توسعه فناوریهای کارا و کاهندهی مصرف انرژی میتواند در کاهش مصرف
انرژی ،گسترش انرژیهای پاک و در نتیجه کاهش مخاطرات زیستمحیطی که از مهمترین مؤلفههای
توسعه پایدار هستند ،نقش قابلتوجهی داشته باشد .همچنین به دلیل نوسانات قابلتوجه قیمت جهانی
نفت ،کاهش وابستگی به رانتهای نفتی در ایران ضروری به نظر میرسد .در این راستا توجه به توسعه
کیفی سرمایه انسانی و همچنین وضع پایههای جدید مالیاتی به فعالیتهای سوداگرانه نظیر مالیات بر
عایدی سرمایه که در واقع جزیی از مالیات بر مجموع درآمد است ،میتواند کاهش وابستگی به عواید
نفتی را تسهیل و تسریع کند.
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Abstract
In this study, the role of human capital in sustainable development has been
analyzed through A simultaneous equations models (economic growth, energy
consumption and CO2 emissions) using (GMM) over the period of 1971-2017. In
this regard, and with the aim of improving the concept of human capital, average
years of schooling and returns to education have been used as human capital index
in the model. The results show that human capital in Iran due to the lack of
attention to applied educations, the quality of education and mismatch between
employment education and their jobs, not only lead to increase in economic
growth but also make economic growth slowdown through Disruption of optimal
resource allocation and waste of resources. The results also confirm the role of
human capital in reducing energy consumption and thereby CO2 emission through
the development of energy efficient technologies. The results also show that
environmental considerations have not been taken into account in the process of
economic growth and energy consumption. Finally, the results show that oil rents
in Iran have reduced economic growth and thus اhas been led to the “oil curse
phenomenon”.
Keywords: Human Capital, Sustainable Development, Economic Growth,
Energy Consumption, CO2 Emission.
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