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رابطه سرمایه انسانی و رشد اقتصادی با ”  پاسخ به نقد مقالۀ

 کید بر نقش توزیع تحصیالت نیروی کارأت

 “1379-1345های  مورد ایران سال 
 

 دکتر مسعود نیلی

 
 مقدمه

های اقتصادی ایران که باب چـاپ نقـد مقـاالت منتخـب را بـاز                  دانم از فصلنامۀ پژوهش     در ابتدا الزم می   
هـای اقتصـادی را    کرده و از این طریق امکان کنکاش بیشتر و تبیین دقیقتر نقاط قوت و ضعف پـژوهش               

از دوست عزیز، جناب آقای دکتر هادی زنوز نیز که در این امـر              ، افزون بر این  . قدردانی کنم ، فراهم کرده 
بـه  . کـنم   اند؛ تشـکر مـی       مشترک اینجانب و جناب آقای شهاب نفیسی را نقد کرده          پیشقدم شده و مقاله   

کنند و صـاحبان پـژوهش        سنجی می   یابند بیشتر نکته    طور طبیعی، منتقدان، در آنچه که نقطه ضعف می        
فشارند و در اینجا ایـن خوانندگاننـد کـه بـه عنـوان                انگارند بیشتر پای می     نیز بر آنچه که نقطه قوت می      

 . برند  سوم در هر صورت از اثرات بیرونی این تعامل نفع میطرف
ترین نکات مطرح شده توسـط منتقـد محتـرم ذکـر              شود در ابتدا اصلی     در مطلبی که به اختصار ارائه می      

 .گردد شود و سپس پاسخ موارد طرح شده بیان می می
 
 نکات اصلی مطرح شده.  1

 :نکات ذیل از سوی منتقد محترم مطرح شده است
های مقداری که در دهۀ اخیر مورد استقبال اقتصاددانان کشور قرار گرفته این خطر را    کاربرد روش-1

و به جای آنکه در خدمت )  پاراگراف اول33ص (به تولید شبه علم کمک کند ، دارد که به جای علم
صاددانان خود را از این گروه از اقت. جایگزین نظریه، شواهد عینی و عقل سلیم گردد، پژوهش قرار گیرد

 ). پاراگراف سوم37ص  (]تأکید از نگارنده[کنند  نیاز احساس می بی“ آمارهای توصیفی”تحلیل 
؛ )که با نسبت تولید ناخالص داخلی به تعداد شاغالن مترادف گرفته شده است(وری نیروی کار   بهره-2

در ، این. کاهش داشته است) 1365 تا 1355( رشد و در دهۀ بعد 1355 تا 1345های  در فاصلۀ سال
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 ...با تأکید   رابطه سرمایه انسانی و رشد اقتصادی                        پاسخ به نقد مقالۀ48  
 

های تحصیل شاغالن از افزایش برخوردار بوده  حالی است که در این فاصله، سرمایه سرانه و متوسط سال
این سؤال مورد توجه منتقد محترم قرار . پیدا کرده است“ بهبود”و توزیع تحصیالت در بین شاغالن نیز 

وری  سئله اصلی این پژوهش، یافتن علل افزایش سریع بهرهباید م”اند که  ای که اظهار کرده گرفته به گونه
 )34 و 33صفحات(“ !در دورۀ قبل از انقالب و کاهش شدید آن در دورۀ بعد از انقالب باشد

 تأثیر آموزش بر رشد به میزان قابل توجهی متأثر از محیط اقتصاد کالن است که لوپز و همکاران او -3
اند در حالی که این مطلب در پژوهش، مورد غفلت واقع  ژه قرار دادهدر مقاله اصلی خود مورد توجه وی

 ).37 و 35صفحات(شده است 
 فرض اصلی در پژوهش لوپز و همکاران وجود همبستگی کامل بین توانایی و تحصیالت در حالت -4

ری نیروی و در کشور ما به دلیل غلبه بخش دولتی بر اقتصاد، نبود رابطه بین دستمزد و بهره. بهینه است
های فیزیکی و انسانی  برداری مطلوب از سرمایه امکان بهره... کار در بخش کشاورزی، وجود قانون کار و 

ها  برقرار کردن رابطۀ تابعی بین نهادهای تولید و تولید بدون در نظر گرفتن این واقعیت. وجود ندارد
 ).38 و 37صفحات(منطقی نیست 

ت نیروی کار و محاسبۀ ضریب جینی تحصیالت از نکات ارزشمند و  وارد کردن متغیر توزیع تحصیال-5
های سری زمانی موجّه نیست و افزون بر  مثبت این پژوهش است اما استفاده از ضریب جینی برای داده

 )39 و 33صفحات! (تواند نتایج نادرستی بدهد مطالعات مقطعی نیز می، آن
تواند بر بازده نهایی افراد تأثیر بگذارد چندان قابل   می این دیدگاه لوپز و همکاران که توزیع آموزش-6

پزشک باشند؛ بازدۀ پزشکان حداکثر ] کارکنان[در یک بیمارستان اگر همۀ ، به عنوان مثال. دفاع نیست
 ).39 و 38صفحات(پردازند  نیست زیرا تعدادی از آنها ناگزیر به مشاغل غیرتخصصی می

بی برای سرمایۀ انسانی نیست و بر اساس پژوهش رابرت های تحصیل شاخص مناس  متوسط سال-7
 ).40صفحه(شاخص کیفیت آموزش نیز باید در نظر گرفته شود ، بارو

. برای بررسی روند رشد اقتصادی مناسب نیست) 1379-1345( دورۀ زمانی در نظر گرفته شده -8
انکارناپذیری بر عملکرد های اقتصادی کنترلی دارای اثرات  تحوالتی مانند انقالب، جنگ و سیاست

در پژوهش برای رفع این نقیصه، از متغیرهای کمکی جنگ، انقالب و انقالب . اند متغیرهای مختلف بوده
بهتر بود به جای این . های پژوهش را به شدت کاهش داده است فرهنگی استفاده شده که اعتبار یافته

های فرعی را به طور مجزا  ه و هر یک از دورهکار، دورۀ مورد مطالعه را به چند دورۀ فرعی تقسیم کرد
 .)42 و 38، 37صفحات(کردند  تحلیل می
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های مورد مطالعه قابل محاسبه   عامل سرمایۀ انسانی و ضریب جینی تحصیالت برای همۀ سال-9
ر دا ها را خدشه یابی سری زمانی مورد محاسبه قرار گرفته که اعتبار داده قطعاً از طریق میان، لذا. نیست

 ).41صفحۀ(کند  می
 در معادلۀ اصلی تخمین زده شده، تأثیر سطح آموزش بر رشد منفی است اما پژوهشگران استدالل -10

دو شکل تابعی در یک حالت با سرمایۀ انسانی و ، اند که این ضریب مثبت است و افزون بر آن کرده
 ).40صفحۀ(ه قرار گرفته است فیزیکی و در حالت دیگر با اضافه کردن توزیع تحصیالت مورد استفاد

های مختلف اقتصادی نادیده گرفته شده و   در این پژوهش توزیع نیروی کار و سرمایه در بین بخش-11
موجب غفلت از توجه به سازوکارهایی شده که به اعتقاد منتقد محترم پاسخ موضوع کاهش ، این امر

افزایش تقاضای ، اطر رشد دولت و در نتیجهدهد و آن رشد بخش خدمات به خ وری نیروی کار را می بهره
های  کرده در این بخش در کنار عدم رشد تقاضا برای نیروی کار با کیفیت در بخش نیروی کار تحصیل

های ساختمان و مسکن است که موجب ناکارآمدی  گذاری در بخش صنعت و کشاورزی و رشد سرمایه
 ).44 تا 42صفحات(ت وری عوامل تولید شده اس تخصیص منابع و کاهش بهره

 
  پاسخ به انتقادات.2

مطلب مطرح شده در مورد . شود در اینجا به طور خالصه به انتقادات مطرح شده پرداخته می
های مقداری در نقش رقیبی  شناسی علم اقتصاد و کاربرد آنچه که منتقد محترم به عنوان روش روش

دهم ابتدا به  گذارم و ترجیح می ه پایان این پاسخ وامیاند را ب گیری از آمارهای توصیفی نامیده برای بهره
 .بپردازم، شود ابعاد محتوایی انتقادات که مستقیماً به مقاله مربوط می

داده و آنچه که به   اولین مطلب قابل ذکر آن است که بین آنچه که هدف اصلی مقاله را تشکیل می-1
اند؛ تفاوت وجود  طلبیده گرفته که پاسخ آن را میعنوان سؤال یک پژوهش مورد توجه منتقد محترم قرار 

سری زمانی موجودی سرمایۀ انسانی ، اند براساس پژوهش دیگری که نگارندگان مقاله انجام داده. دارد
برای اقتصاد ایران برای اولین بار تخمین زده شده و در این مقاله با به کارگیری این مقادیر به دنبال 

سؤال اصلی پژوهش این بوده که ، ایم و به ویژه بوده“ رشد اقتصادی”ل برای ای مورد قبو تخمین رابطه
از آموزش عالی تا (دادن اولویت به مقاطع مختلف تحصیلی ، های آموزشی و به طور خاص سیاست
به . گذارد شود؛ چگونه بر رشد اقتصادی تأثیر می که در ضریب جینی تحصیالت منعکس می) ابتدایی

افزایش ضریب (کردگان آموزش عالی به کل شاغالن افزایش پیدا کند  گر نسبت تحصیلآیا ا، عنوان مثال
شود و یا برعکس کاهش بیسوادان و افزایش وزن شاغالن  منجر به رشد بیشتر اقتصادی می، )جینی

تر بر رشد اقتصادی است؟ در واقع هدف  دارای اثر قوی) کاهش ضریب جینی(دارای تحصیالت ابتدایی 
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اختن به موضوعی بوده است که منتقد محترم به دلیل عدم توجه به موضوع محوری مقاله به پژوهش پرد
اند که اگر در یک بیمارستان همه پزشک باشند  عنوان ایراد به فرضیۀ لوپز و همکاران مطرح کرده

چه تغییری ) رشد اقتصادی(های بیمارستان  ، کارایی فعالیت)افزایش شاغلین دارای تحصیالت عالی(
بررسی چگونگی تأثیر توزیع تحصیالت دقیقاً با هدف ارزیابی میزان اهمیت موضوعی است که . کند می

گردد که بسیاری از مطالعات  سابقۀ طرح این بحث نیز به اینجا برمی. اند منتقد محترم مطرح کرده
رمایۀ انسانی را بینی نظریۀ اقتصاد، در معادالت رشد، متغیر س اقتصادسنجی در زمینۀ رشد، برخالف پیش

رویکرد لوپز و همکاران تالشی است برای . 1داد دار نتیجه می معنی و یا حتی با عالمت منفی و معنی بی
در پژوهش انجام شده در این مقاله هر چند معادلۀ اصلی با سرمایه فیزیکی و سرمایۀ . رفع این نقیصه

ه است که با وارد کردن توزیع تحصیالت کند؛ لکن نشان داده شد انسانی، جواب قابل قبولی ارائه می
علت ارائه دو فرم . کند مشخصات آماری معادلۀ تخمین زده شده به میزان قابل توجهی بهبود پیدا می

تابعی از معادلۀ رشد نیز آن است که درجۀ اهمیت توزیع تحصیالت در مقایسه با حالتی که این متغیر در 
شود؛ قدرت توضیح دهی رابطۀ  طور که مشاهده می د و هماننظر گرفته نشده مورد ارزیابی قرار گیر

 .تخمین زده شده به میزان قابل توجهی بهبود پیدا کرده است
شود؛ هدف از پژوهش پاسخ به سؤال طرح شده از سوی منتقد  گونه که مشاهده می همان،      بنابراین

، اما. نبوده است، یخی کشور استوری نیروی کار در مقاطع مختلف تار محترم که توضیح تحوالت بهره
حاصل ، اولین نکته آنکه. ذکر چند نکته در مورد موضوع مورد توجه منتقد محترم در اینجا ضروری است

کنندۀ  تقسیم تولید ناخالص داخلی بر مقدار شاغالن شاخص دقیقی برای انعکاس به هیچ وجه منعکس
 و متعاقب آن گریلچیز ) 1975(وی سولو مفهوم حسابداری رشد از س. وری نیروی کار نیست بهره

های مختلف مؤثر بر رشد از جمله نیروی کار به  با همین هدف مطرح شد که نقش مؤلفه) 1994(
تولید ممکن است به وسیلۀ عامل دیگری غیر از نیروی کار افزایش پیدا کند ، زیرا، تفکیک برآورد شود

گاه به اشتباه  آن، )دهۀ پنجاه در کشور ما اتفاق افتادههای میانی  رسد در سال گونه که به نظر می همان(
 .وری نیروی کار قلمداد شود این تغییر به معنی افزایش بهره

 
 :2    اگر تابع تولید را به شکل زیر در نظر بگیریم

 
  )431 ص -1995( مارتین -به عنوان مثال مراجعه کنید به بارو و ساالی . 1
خنثی هارود را هم در نظر گرفت که ، توان خنثی هیکس در نظر گرفته شده، می، شکل تابع تولید در اینجا. 1

 ).26، فصل اول، ص 1995(برای توضیح شکل دوم تابع تولید مراجعه کنید به رومر . دهد نتیجه مشابهی می
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منتقد محترم بوده تغییرات تولید سرانه به شرح ذیل است که با کسر     متغیری که مورد توجه 
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وری نیروی کار  شود آنچه که منتقد محترم به عنوان بهره گونه که از معادله باال استفاده می ن    هما
اند  نامیده










−

L
L

Y
Y  وری کل عوامل تولید  وری سرمایه و بهره وری نیروی کار، بهره ، تحت تأثیر بهره&&

)TFP   (های کنترلی و غیره را  تأثیر عواملی از قبیل دولتی شدن اقتصاد، اعمال سیاست. شود تعیین می
ای باشد که  ژوهش جداگانهتواند موضوع پ وری کل عوامل تولید جستجو کرد که می باید در تغییرات بهره

رغم آنکه به طور  هیچ یک از مباحث فوق علی. در آن حسابداری رشد برای اقتصاد ایران اعمال شود
 .جداگانه از اهمیت قابل توجهی برخوردارند، موضوع پژوهش این مقاله نبوده است
اند که  یکی ارائه کرده    در اینجا الزم به ذکر است که منتقد محترم برآوردی از دخایر سرمایۀ فیز

دهد که   بیش از سی درصد رشد نشان می1365 تا 1355های  سرمایۀ سرانه در فاصلۀ سال، براساس آن
های جنگ و محاسبۀ استهالک  ناشی از نادیده گرفتن وقوع جنگ و تخریب وسیع ذخایر سرمایه در سال

در “ شواهد عینی”ده گرفتن شود، نادی گونه که مشاهده می همان. های قبل است طبق روال سال
مند باشند از  ها قاعده اگر این روش، های مقداری ندارد؛ بلکه گیری، نه تنها ارتباطی به کاربرد روش نتیجه

 .بروز خطاهایی از این قبیل جلوگیری خواهند کرد
ز و  گفته شده است که تأثیر آموزش بر رشد متأثر از محیط اقتصاد کالن است که به رغم توجه لوپ-2

همکاران، این موضوع در پژوهش نادیده گرفته شده و در جای دیگر نیز پیشنهاد شده است که مقاطع 
اند به طور مجزا مورد تحلیل قرار  زمانی که شرایط محیطی اقتصاد کالن از همگنی بیشتر برخوردار بوده

و برای دوازده کشور درجۀ در این رابطه لوپز و همکاران به اهمیت محیط اقتصاد کالن توجه کرده . گیرد
های  اهمیت این تغییرات را مورد مطالعه و با استفاده از متغیرهای کمکی برای مقاطع تغییر در سیاست
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های  در پژوهش مورد بررسی نیز همانند لوپز و همکاران، دوره. 1اند اقتصاد کالن مورد آزمون قرار داده
اند و  سیلۀ متغیرهای کمکی از هم تفکیک شدهعمده در تغییرات شرایط محیطی اقتصاد کالن به و

های مورد نظر منتقد محترم را نیز در جهت کاهش رشد اقتصادی  شود؛ عالمت گونه که مشاهده می همان
های  های مهم، به معنی اعمال تفکیک کاربرد متغیرهای کمکی برای دوره، در حقیقت. دارا هستند

به طور ، اما، م است و عمالً با این تفکیک مقصود حاصل شدهای پیشنهاد شده به وسیله منتقد محتر دوره
ناسازگار با پیشنهاد مطرح شده، استفادۀ از متغیرهای کمکی که همین نقش را به عهده دارد؛ مورد انتقاد 

 .واقع شده است
 گفته شده است که فرض اصلی در پژوهش لوپز و همکاران وجود همبستگی کامل بین توانایی و -3

گونه که در صفحه چهار مقاله نیز توضیح داده شده  همان. کند  است که در ایران صدق نمیتحصیالت
اساساً تنها علت وارد کردن متغیر توزیع تحصیالت شاغالن در معادلۀ رشد، نقض وجود همبستگی بین 
ار توانایی و تحصیالت است و اگر این همبستگی کامل باشد به معنی وجود شرایط رقابت کامل در باز

لذا این مطلب نه فرض لوپز و . اثر خواهد بود تغییر توزیع بر رشد بی، آموزش است که در این صورت
 .همکاران است و نه فرض مقاله حاضر

های تحصیل به عنوان شاخصی از سرمایۀ انسانی مورد تردید منتقد محترم واقع   کاربرد متوسط سال-4
، در حال حاضر. رت بارو مورد استفاده واقع شده استشده و برای اثبات این ادعا، پژوهشی از راب

المللی مورد  های بین معتبرترین بانک اطالعاتی مربوط به سرمایۀ انسانی که به عنوان مأخذ در پژوهش
های تحصیل به  است که در آن متوسط سال) 2000(گیرد، بانک اطالعاتی بارو و لی  استفاده قرار می

 .ورد استفاده قرار گرفته استعنوان شاخص سرمایۀ انسانی م
 گفته شده است که عامل سرمایه انسانی و ضریب جینی تحصیالت در این پژوهش قطعاً از طریق -5

، اوالً. ها مورد خدشه است یابی سری زمانی مورد محاسبه قرار گرفته و به این لحاظ اعتبار داده میان
یابی در  ها محاسبه شده و میان ک سالی ضریب جینی تحصیالت یک شاخص ترکیبی است که برای یک

در مورد . معنی است و نحوۀ محاسبه نیز در متن به طور کامل توضیح داده شده است مورد آن بی
شاخص سرمایۀ انسانی نیز این محاسبه با دقت بسیار زیاد و با استفاده از آمارهای تفصیلی آموزش و 

برای اولین بار برای ... ی عمومی نفوس و مسکن و ها ای، آموزش عالی و سرشماری پرورش، فنی و حرفه

 
 لوپز و 21، ص 5 و سطرهای دوم، چهارم و پنجم جدول شماره 14، ص 4نگاه کنید به سطر دوم جدول شمارۀ . 1

اند که   البته لوپز و همکاران اصطالحاً متغیرهای کمکی در شیب را نیز مورد استفاده قرار داده )1998(همکاران 
 .نگرفته استدر این پژوهش به دلیل معنادار نبودن مورد استفاده قرار 
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 مقاله نحوۀ تخمین توضیح داده شده و روش برآورد و 2کشور تخمین زده شده که در پیوست شمارۀ 
 .ای چاپ خواهد شد های انجام شده به زودی در مقالۀ جداگانه تفصیل تخمین

گونه برداشت شده است که  این در معادلۀ اصلی تخمین زده شده EDU از عالمت منفی متغیر -6
در اینجا . گیری این عالمت مثبت ارزیابی شده است تأثیر آموزش بر رشد منفی است لکن در نتیجه

 :کنم توجه منتقد محترم را به معادلۀ اصلی به شکل زیر جلب می

( ) ( ) REVFREVWARGINILnEDULn
L

K
LnC

L

GDP
Ln 321 γγγδβα ++++++= 














  

           :با توجه به اینکه، سپس
EDU

AGINI = 

 :دله مورد تخمین به شکل زیر درآمده استمعا

( ) ( ) ( ) REVFREVWARALnEDULn
L

K
LnC

L

GDP
Ln 321 γγγδδβα ++++−++= 
















)ضریب متغیر سرمایه انسانی که تخمین زده شده ، لذا )δβ  که ضریب β است که برای محاسبۀ −
)عالمت ضریب ، بنابراین. شودجمع δباید با ، اصلی سرمایۀ انسانی در معادله رشد است )δβ  به −

آید که  دست می  بهδهیچ وجه مالک عالمت تأثیر سرمایه انسانی بر رشد نیست و پس از جمع با 
 .همین کار انجام شده و توضیح کافی نیز در این زمینه در مقاله داده شده است

وری نیروی کار در اقتصاد  ایانی شش فرضیه را برای توضیح تحوالت بهره  منتقد محترم در بخش پ-7
 :این فرضیات عبارتند از. اند ایران ارائه کرده
 .های پس از پیروزی انقالب رشد دولت منجر به رشد بخش خدمات شده است  در سال)الف
 .کرده بوده است  رشد بخش خدمات مهمترین عامل تقاضا برای نیروهای تحصیل)ب
کرده و کیفی مواجه   بخش کشاورزی و صنعت با رشد منفی تقاضا برای نیروی تحصیل)ج

 ).دو فرضیه(اند  بوده
گذاری در ساختمان و  های ثابت کشور به سمت سرمایه گذاری  بخش قابل توجهی از سرمایه)د

 .مسکن هدایت شد که به معنی ناکارآمدی تخصیص منابع است
 .ری عوامل تولید را کاهش داده استو  مجموعه عوامل فوق بهره)هـ

های مستدل مورد  شود؛ هر یک از این فرضیات باید به وسیلۀ پژوهش گونه که مالحظه می     همان
آزمون قرار گیرد تا مشخص شود چه میزان از این فرضیات صحیح بوده و وزن هر یک نیز در توضیح این 

 بخش ساختمان سهم بسیار کوچکی از کل گذاری در سرمایه، به عنوان مثال. پدیده چقدر است
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گذاری چگونه منجر به  اینکه این میزان از سرمایه). کمتر از دو درصد(دهد  گذاری را تشکیل می سرمایه
شود هم نیازمند به ارائه مبانی نظری مربوط به این موضوع است و  وری در کل اقتصاد می کاهش بهره
 .های آماری هم استنتاج

های آماری در علم اقتصاد ضروری  ی، ذکر نکاتی را در مورد نقش و جایگاه روشدر بخش پایان -8
، مرحلۀ اول. شناسی در گذار از چهارمرحله اشتراک قطعی دارند اصوالً همۀ علوم به لحاظ روش. دانم می

. رندوقایعی که تصادفی نبوده و تکرارپذی. اند  نامیده1هایی است که آن را وقایع سبک شده مشاهدۀ پدیده
آزمون و مرحلۀ ، مرحله سوم. هاست شامل ارائه فرضیه در مورد چرایی وقوع این پدیده، مرحلۀ دوم

پس از گذر از ) رد نشده(فرضیات تأیید شده ، های علمی است که در واقع گیری نظریه شکل، چهارم
گیرند و در علوم  ها مورد آزمون قرار می ها در آزمایشگاه در علوم تجربی فرضیه. مرحلۀ آزمون هستند

از این رو است که . کنند ناپذیری این نقش را ایفا می های آماری به طور اجتناب انسانی و اجتماعی آزمون
ها بسیار  گیرند و لذا در علوم انسانی نظریه در آزمون تنها قوت بیشتر می“ رد نشدن”ها با مالک  فرضیه

کنند  ر معمول به قدری از قواعد پیچیده پیروی میشواهد عینی در نقش وقایع سبک شده، به طو. اند کم
های مقداری  کاربرد روش. که نه تنها با عقل سلیم بلکه با هیچ فرایند منفصل ذهنی قابل ارزیابی نیستند

نه پدیدۀ ده سال اخیر، بلکه به قدمت علم اقتصاد است و مروری بر مقاالت قدمای علم اقتصاد نشانی از 
شاکلۀ علم ”بدیهی است نتایج به دست آمده باید با ، البته. کند ها را ارائه نمی یدهبیان صرفاً توصیفی پد

در پژوهش موضوع مقاله آنجا که در تخمین رابطه رشد بدون ، به عنوان مثال. در تعارض نباشد“ اقتصاد
شود، گمان  در نظر گرفتن اثر توزیع تحصیالت، عالمت متغیر کمکی جنگ برخالف انتظار ظاهر می

شود و یا آنکه مشاهده شده است که افزایش سرمایۀ فیزیکی و سرمایه انسانی رشد  وجود خطا تقویت می
های تحصیل شاغالن، افزایش وزن  دهد و برای یک میزان معین از متوسط سال اقتصادی را افزایش می

منجر به رشد بیشتر ) آموزش عالی(تر هرم تحصیلی شاغالن در مقابل تمرکز بر الیۀ باال  های پایین الیه
گزاری است؛ در تعارض با شاکلۀ علمی و عقل سلیم  این نتایج ضمن آنکه دارای پیامد سیاست. شود می

 .نیز نیست
 
 
 
 

 
1. Stylized Facts. 
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