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 چکيده
 شترـگس انیـجه سطح به منطقه سطح از قابتر انمید ن،شد جهانیبا گرایش کشورها به 

 لمللابین رتتجاتولید و  در یباالتر قابتر رتقد که ندترموفق هاییرکشو ندرو یندر ا و دـیابیـم

المللی، بین هایدرت رقابت کشورها در عرصههای موثر در افزایش قیکی از مولفهباشند.  شتهدا

 از باالیی نرخ با اخیر هایدهه طی متخصص است. این در حالی است که ایران انسانی نیروی

ا هبررسی تاثیر فرار مغز به این مطالعه است. بوده روبرو یافته توسعه کشورهای به مغزها مهاجرت

یک به تفک ایران خارجی ارج( بر تولید و تجارتکرده به خ)مهاجرت نیروی انسانی ماهر و تحصیل

برای این  .است پرداخته (GTAP)عمومی  تعادل مدل های اقتصادی با استفاده از یکبخش

منظور با استفاده از دو سناریوی شوک منفی عرضه نیروی متخصص به عنوان اثر مستقیم فرار 

ستقیم فرار مغزها، اثر مهاجرت نیروی وری کل عوامل به عنوان اثر غیر ممغزها و شوک منفی بهره

کار متخصص بر متغیرهای تولید، صادرات، واردات و تراز تجاری مورد سنجش قرار گرفته است. 

وری در ها چه به صورت مستقیم و چه از طریق کاهش بهرهمغز فرار نتایج حاکی از آن است که

 گذارد.می جای بر کشوربر تولید، صادرات، واردات و تراز تجاری  منفی آثار مجموع

   های تعادل عمومی، تراز تجاری، مدل، تولید، تجارت خارجیفرار مغزها: های کليدیواژه
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 مقدمه -1
قویت یافته و تاقتصادی کشورهای کمتر توسعه های افزایش ثروت و توسعهیکی از رهیافت

گذاری در سرمایه انسانی و متعاقب آن ، سرمایهالمللقدرت اقتصادی آنها در عرصه بین

انباشت سرمایه انسانی است. علی رغم اهمیتی که نیروی انسانی متخصص در پیشرو بودن 

های اقتصاد یک کشور دارد، آمار نشان دهنده خروج حجم وسیعی از اندیشمندان حوزه

-وسعههای تدر کشور مختلف علوم، مهندسین، پزشکان و از این قبیل که به دالیلی اقامت

دهند.، است.  این پدیده که از آن با عنوان فرار را بر ماندن در کشور خود ترجیح می یافته

های ملی به خارج از کشور و از دست شود، به معنای انتقال ذخایر و سرمایهمغزها یاد می

 دتصاقا در مهم ملاعو از خارجی از طرفی تجارت .است بیشتر های توسعهرفتن فرصت

. دهدمی یشافزا رتصو غیرقابل ایگونه به را هارکشو وتثر که دمیشو بمحسو جهانی

قرار داده است. قابتی ر محیطکشورها را در  که ستا عاملی گرایش به تجارت خارجی،

 انیانس نیروی یکی از عوامل تاثیرگذار بر موفقیت کشورها در این رقابت، برخورداری از

 ور،در یک کش متخصص و کارآمد انسانی نیروی ا افزایش تعدادب کارآمد است. و متخصص

رایطی در چنین ش یابد.های تولید تقلیل میهزینه و شده بیشتر کشور آن در تولید بازده

  .رفت خواهد باال یالمللبین تجارت توان و آمده پایین خدمات و کاالها نسبی قیمت

در توسعه تولید و تجارت خارجی، گزارش با وجود نقش انکارناپذیر نیروی انسانی متخصص 

1المللی پولصندوق بین 1333سال 
 (IMFاز مهاجرت نیروی )در ایران، گویای 5کار ماهر 

 به متخصصان مهاجرت از باالیی نرخ با اخیر هایدهه ایران طی که است مطلب این

للی المینهای اخیر صندوق ببر اساس گزارش .است بوده تر روبرویافته توسعه کشوهای

کشور در حال توسعه و توسعه نیافته، ایران جزء سه کشور اول مهاجرت  31پول، از میان 

 121المللی پول در این مورد گزارش داده که ساالنه حدود نخبگان است. صندوق بین

ر از کشور تهای شغلی مناسبکرده به امید زندگی بهتر و یافتن فرصتهزار ایرانی تحصیل

 21کرده ایرانی به معنی خروج ساالنه هزار تحصیل 121د که خروج اینشونخارج می

  (. 5119، 9میلیارد دالر ارز از کشور است )کریمی و قرائتی

                                                
1 International Monetary Fund  
5 Finance and Development  magazine of the IMF 
9 Karimi and Gharaati 
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. ودشمی کشور یک اقتصادی پیشرفت در کندی باعث متخصص انسانی نیروی مهاجرت

 اقدف اگر اشد،ب کافی سرمایه و فراوان طبیعی منابع دارای که هم اندازه هر به کشور یک

اساسی توسعه دست  هایبرنامه به اهداف تواندنمی باشد، احتیاج حد در انسانی نیروی

در واقع خروج نیروی انسانی متخصص باعث کاهش کارایی سرمایه فیزیکی خواهد  .یابد

ن های مختلف اقتصاد، تواشد و بنابراین با باالبردن هزینه تولید کاالها و خدمات در بخش

ود شآید، درآمد ارزی کمتری حاصل کشور میهای تولیدی کشور پایین میی بخشصادرات

 توانیم رو این از یابد.المللی کاهش میپذیری کشور در عرصه بینو اشتغال و توان رقابت

 کرد.  تلقی کشور اقتصادی و رشد توسعه جریان ضد بر ایفاجعه را مغزها مهاجرت

ای هدر باال بردن قدرت رقابتی کشور در عرصه متخصص انسانی نقش نیروی نظر به اهمیت

 سوال ینا به پاسخگویی دنبال به المللی و بهبود فضای اقتصادی کشور، این مقالهبین

 تولید و چگونه متخصص انسانی نیروی فرار مغزها و یا مهاجرت منفی تکانه که است

بر همین اساس نگاه  .کندهای مختلف اقتصادی متاثر میتجارت خارجی ایران را در بخش

های مختلف اصلی مقاله بر تغییرات تولید، صادرات، واردات و خالص تراز تجاری بخش

 پروژه چند بخشی و ایچند منطقه 1از مدل تعادل عمومی منظور این اقتصادی است. برای

های نسخه هفتم پایگاه داده با به کارگیری داده (1337) 9هرتل 5جهانی تجارت تحلیل

TAPG1 های بعدی این مطالعه پس از مرور اجمالی ادبیات استفاده شده است. در بخش

یری گها و در نهایت نتیجهموضوع به معرفی روش تحقیق و تصریح مدل و سپس ارائه یافته

 و پیشنهادهای سیاستی پرداخته شده است.

 ادبيات موضوع -2
یک کشور از طریق ایجاد های رشد جدید، افزایش سرمایه انسانی در بر اساس نظریه

دهد. همچنین وری، رشد اقتصادی را افزایش میهای خارجی مثبت و افزایش بهرهصرفه

وری تحقیق و توسعه داخلی و جذب بیشتر نتایج سرمایه انسانی موجب افزایش بهره

شود. لذا نقش سرمایه انسانی در ایجاد سرریزهای دانش و تحقیق و توسعه خارجی می

ی بسیار تعیین کننده است. عالوه بر رشد اقتصادی، دستیابی به توان رقابتی رشد اقتصاد

ی است. های انسانالمللی نیز مستلزم بکارگیری و افزایش سرمایههای بینبیشتر در بازار
                                                

1 Genaral Equilibrium Models 
5 Global Trade Analysis Project (GTAP). 
9 Hertel 
1 Global Trade Analysis Project 
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ه های پیچیده کار کنند، افزایش یافتهایی که بتوانند با سیستمامروزه تقاضا برای مهارت

کار که از سطح دانش و آموزش بیشتری برخوردار باشند، قادرند است. آن دسته از نیروی

در چرخه تولید، پویایی و تحول تکنولوژیک ایجاد کرده، سبب افزایش ظرفیت تولید، 

وری عوامل تولید، توان رقابت در بازارهای صنعتی شده و با ارتقاء بهره صادرات کاالهای

 (.5111، 1نادهند )تکسیرا و فورتوالملل را افزایش بین

الملل مبتنی بر نظریه میالدی دیدگاه رایج در تفسیر تجارت بین 1371تا اوایل دهه 

بود. با توجه به این نظریه، عاملی که باعث تجارت یک  "مزیت نسبی ریکاردو"معروف 

شد، موجودی عوامل تولید کشور یا کشور با دیگر کشورها و صادرات محصوالت خاص می

با هدف پر کردن  1381های نوین تجارت از اواخر دهه ن بود. دیدگاههای طبیعی آمزیت

های این ترین نظریهسازخالء دیدگاه رایج وارد ادبیات اقتصادی شدند. از جمله جریان

حوزه که تالش نمود مبنایی متفاوت برای تبیین روندهای جامع تجارت ارائه دهد، نظریه 

 بنیانگذار این نظریه است. مطابق دیدگاه (1338) 2مزیت رقابتی نام دارد. مایکل پورتر

های نسبی آشکار شده توان تنها به مزیتپورتر، برای موفقیت در تجارت جهانی، نمی

گیری از دو عامل کلیدی گسترش ظرفیت مهارت باید با بهرهبسنده نمود بلکه اقتصادها می

جهانی به خلق مزیت پرداخته های فناوری بردن از پیشرفتو خالقیت در سطح ملی و بهره

های جدیدی در تجارت جهانی به خود و با فراهم آوردن شرایط کارایی رقابتی، حوزه

 کند.اختصاص دهند، که نیروی انسانی متخصص نقش مهمی در این فرایند ایفا می

زا و تاکید آنها بر نقش سرمایه انسانی در درون رشد هاینظریه تکامل اخیر هایدهه در

 فرار .اقتصادی نیز بوده است رشد بر مغزها مهاجرت اثرگذاری ع نشان دهنده نحوهواق

 کشور از خارج به متخصص کار نیروی خروج جریان عنوان را به ادبیات این در مغزها

باعث کاهش انباشت سرمایه انسانی و نهایتاً کاهش رشد  توان در نظر گرفت کهمی

( 1331) 1(، میاگیوا1371) 9باگواتی و هامادا العاتمط در اثر شود. ایناقتصادی کشور می

رسیده است. عالوه بر تاثیر مستقیم فرار مغزها، همچنین  اثبات به( 1333) 2یپ و وانگ و

                                                
1 Teixeira, Fortuna. 
5 Michael Porter 
9 Bhagwati and Hamada 
1 Miyagiwa  
2 Wang and Yip 
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-وری عوامل تولید در یک کشور میکاهش انباشت سرمایه انسانی منجر به کاهش بهره

( اشاره کرد که 1331) 5رومر ( و1388) 1توان به مطالعات لوکاسگردد. در این زمینه می

 وری عوامل تولید، اثر مثبت دارد. کنند، سطح سرمایه انسانی بر رشد بهرهبیان می

 رایـب اهرـم رادـاف اجرتـمه از یـناش افعـمن ایجاد احتمال ،پویا هایمدل جدید موج

 ،اجرتـمه هـک تـاس این رایج بحث. است داده قرار نظر مد را توسعه حال در اقتصادهای

 کشور در تحصیالت بازده اگر. کندنمی رها تغییر بدون را انسانی سرمایه تشکیل دـفرآین

 کاهش را انسانی سرمایه انباشت تنها نه ،مهاجرت برای درها کردن باز ،باشد پایین مبدأ

 ،اجرتـمه منظور به مهارت و تحصیالت کسب برای انگیزه ایجاد طریق از هـبلک دهد،نمی

(. محرک اثر)داد  خواهد افزایش را باقیمانده افراد برای تحصیالت بسـک الـاحتم

 باز که است داده نشان همپوش هاینسل دـرش دلـم از تفادهـاس با( 1337) 9مانتفورد

 در گذاریسرمایه رایـب یـمحرک اهرـم رادـاف اجرتـمه رایـب شورـک درهای گذاشتن

 با ،باشد بزرگ افیـک دازهـان هـب رکـمح رـاث نـای رـاگ و است کشور داخل در تحصیل

 افزایش را لـبالفع سانیـان رمایهـس تـاس نـممک مهاجرت به نسبت نااطمینانی وجود

 مهاجرت فرصت ،تحصیالت دارای افراد از برخی تنها که است جهت این از نااطمینانی. دهد

 استارک زا عبارتند اند، رسانده اثبات به را گیرینتیجه این که مطالعاتی سایر. کنندمی پیدا

(. 5115) 7وانگ و استارک و( 5111) 2دیگران و بین ،(1338) 2، ویدال(1338) 1دیگران و

 ایجاد. است مغز منافع خالص ایجاد برای الزم شرط( هامغزفرار  منافع) محرک اثر وجود

 .شودمی اقتصادی رشد نرخ افزایش به منجر نیز مغز منافع خالص

های موجود اثر فرار مغزها بر متغیرهای کالن اقتصادی کشورهای ظریهبنابراین بر اساس ن

های تجربی در حال توسعه از جمله تولید و تجارت چندان روشن نبوده و نیاز به بررسی

 از هامغز فرار درباره گرفته صورت تجربی مطالعات شود. بیشتردر این زمینه احساس می

 شکلم. اندکرده استفاده اقتصاد بر مغزها فرار تاثیر تخمین برای اقتصادسنجی هایمدل

                                                
1 Lucas.  
5 Romer 
9 Mountford 
1 Stark et al 
2 Vidal. 
2 Beine et al 
7 Stark and Wang 
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 بازار بر آن عمومی اثرات و کار گروه در کیفیت مهاجران، تغییرات درآمد و انتخاب جذب،

. است قرار گرفته بررسی مورد 1321 دهه از اقتصاددانان توسط ایگسترده طور به کار

 ودب مدلی ارائه به دنبال تصاداق بر مهاجرت کامل اثرات گیریاندازه برای (1333)1بورجاس

 هاجرتم در پی را یکدیگر با آنها ارتباط و اقتصاد مختلف هایبخش عملکرد چگونگی که

 .کردمی برطرف را نیاز این عمومی تعادل هایباشد که مدل در بر داشته کار نیروی

 شورهایک اقتصادی رشد و مغزها مهاجرت» با عنوان ایدر مقاله( 5119) 5دیگران و بین 

 اقتصادی رشد بر مغزها مهاجرت اثر بررسی به« مضار و منافع: یافته توسعه کمتر

این  نتایج اساس اند. برتوسعه پرداخته حال در کشور 21 میان در مهاجر مبدأ کشورهای

 مونهن تجزیه نتایج اما شده است اثبات کل سطح در« مهاجرت سودمندی» فرضیه مطالعه،

 کمتر آن مضار از مغزها مهاجرت از ناشی منافع که دهدمی نشان مطالعه مورد کشورهای

 یانسان افزایش سرمایه موجب مهاجرت مغزها که هستند شدگان، کشورهاییمنتفع. است

 افراد مهاجرت نرخ که کشورهایی رشد نرخ بر مغزها مهاجرت اثر همچنین. شودمی آنها

 دارای افراد سهم کشورهایی که یا است و درصد 51 باالی آنها عالی تحصیالت دارای

 فرار ،در مجموع. است منفی است، درصد 21 باالی جمعیت آنها، از کل عالی تحصیالت

  .است داشته اقتصادی رشد بر کشورهای نمونه تأثیر منفی درصد 81 در مغزها

 استفاده با« رشد و حمایت مغزها، مهاجرت» ای با عنوانمقاله در (5111) 9لول و گرویزارد

 طی کار ماهر،نیروی صادرکننده توسعه حال در کشور 115 اطالعات و آمار مجموعه از

 نتیجه به این و نموده آزمون را اقتصادی رشد بر مغزها مهاجرت معکوس اثر ،1331 دهه

 8/1حدو  را سرانه رشد نرخ انسانی، سرمایه مهاجرت در درصدی ده افزایش که اندرسیده

( به بررسی مهاجرت و فرار مغزها در 5112) 1میشرا .دهدمی کاهش سال هر در درصد

های ناشی از فرار مغزها و جزایر کاراییب پرداخته است. در این مطالعه منافع و زیان

رغم اینکه مهاجرت به کشورهای خارج از منطقه محاسبه شده است. بر اساس نتایج، علی

دریافتی را از مهاجران خود به در سطح جهان کشورهای منطقه کارائیب بیشترین درآمد 

درصد تولید ملی داخلی آنها  19کشورهای دیگر دارند )درآمد برگشتی آنها در حدود 

است(، اما منافع حاصل از درآمدهای برگشتی مهاجران ماهر، زیانی را که در نتیجه از 

                                                
1 Borjas. 
5 Beine et al  
9 Groizard and Lull 
1 Mishra 
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های ماهر و تحصیلکرده متوجه کشورهای این منطقه نموده جبران دست دادن نیروی

 اثر خالص مهاجرت مغزها بر اقتصاد کشورهای منطقه کارائیب منفی است. و کندینم

 و دیکسون توسط عمومی تعادل هایمدل از استفاده با ارتباط در جامع مطالعات از یکی

 بر غیرقانونی مهاجران کاهش ورود اثر بررسی به که ارائه شده است (5118) 1همکاران

 کاهش ورود مهاجرت که دهدمی این مطالعه نشان  ایجنت. است پرداخته آمریکا اقتصاد

سناریوی محدودیت عرضه )امنیت مرزی شدیدتر( و  هر دو در قالب مهاجران غیرقانونی

 .است اشتهد آمریکا اقتصادی رشد بر منفی اثر محدودیت تقاضا )پیگرد قانونی کارفرمایان(

 با را جنوبی آفریقای از ماهر کار نیروی مهاجرت مشکالت ایمطالعه در( 5111) 5بهلمن

 کهدهدنشان میاین مقاله  نتایج .است نموده بررسی عمومی تعادل هایمدل از استفاده

 از مهاجران خروج جریان کنترل برای مناسب ایبرنامه نبود در ماهر کار نیروی مهاجرت

 ب عصنای همچنین. است داشته همراه به کشور این اقتصاد بر منفی اثراتی کشور، عموماً

 اند. دیده را آسیب بیشترین متخصص، کار متکی بر نیروی صنایع و صادراتی

ای به بررسی اثرات کالن انحراف از جریان مهاجرت ( در مطالعه5111) 9باس و براکر

-کارگران اروپای شرقی، از آلمان به انگلستان با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پرداخته

آن است که افزایش ورود مهاجران اروپای شرقی به انگلستان، تولید  ها حاکی ازاند. یافته

ملی این کشور را افزایش داده و باعث کاهش سطح دستمزدها و بیکاری در این کشور 

شده است. اثر کاهش مهاجران اروپای شرقی برای کشور آلمان، چندان خوشایند نبوده و 

 دها اقزایش و بیکاری کاهش یافته است. تولید ملی این کشور را کم کرده اما سطح دستمز

 مهاجرت اثر»عنوان  با ایمطالعه در( 1982) پوران و آبادی از میان مطالعات داخلی شاه

 رشد بر مغزها مهاجرت اثر بررسی به «ایران موردی اقتصادی: مطالعه رشد بر مغزها

 به ایران از مغزها مهاجرت آمار از استفاده و با 1982تا  1998 دوره طی اقتصادی ایران

 متقابل ثیرتأ که است آن بیانگر مطالعه این تجربی نتایج. اندآمریکا پرداخته متحده ایاالت

 بارتع به. است دار معنی و منفی اقتصادی رشد بر اسالمی با انقالب مغزها مهاجرت متغیر

 ایران اقتصادی رشد و تولید در بازدارنده حال عین در و مهم مغزها نقش مهاجرت دیگر

دیگری به بررسی و محاسبه اثر مهاجرت مغزها  ( در مطالعه1988آبادی و پوران )شاه .دارد

                                                
1 Dixon et al  
5 Bohlman  
9 Baas and Brucker 
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های مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از سیستم معادالت بر رشد اقتصادی ایران از کانال

اند. پرداخته 1993-1982همزمان و آمار مهاجرت مغزها به کشورهای گروه هفت طی دوره 

یانگر آن است که ضریب متغیر نرخ مهاجرت مغزها در معادالت سرمایه انسانی، نتایج ب

گذاری مستقیم خارجی و تجارت و وجوه ارسالی نیروی کار مثبت و در معادالت سرمایه

ای به بررسی مسأله فرار ( در مطالعه1988رشد اقتصادی منفی است. عسگری و تقوی )

اند. نتایج حاکی های مبداء پرداختهانی در کشورمغزها و نقش آن در انباشت سرمایه انس

های عضو سازمان های در حال توسعه به کشورها از کشوراز آن است که جریان فرار مغز

های در حال توسعه تحت تأثیر همکاری اقتصادی، انباشت سرمایه انسانی را در تمام کشور

ر فرار مغزها بر رشد اقتصادی ( به بررسی اث1931دهد. طیبی و همکاران )منفی قرار می

دهدکه اثر فرار مغزها بر انباشت اند. نتایج نشان میکشورهای در حال توسعه پرداخته

دار بوده است و اثر مستقیم فرار مغزها بر سرمایه انسانی کشورهای مبدا منفی و معنی

رمایه باشت سدار نیست. بنابراین فرار مغزها با کاهش انرشد اقتصادی کشورهای مبدا معنی

 . سازدانسانی، رشد اقتصادی کشورهای مبدا را با کندی مواجه می
تولید و تجارت  رشد بر معناداری اثر مغزها فرار که است آن از حاکی شده انجام مطالعات

  .است بوده منفی حال توسعه در کشورهای برای اثر این اغلب، و داشته خارجی کشورها

 ای و تصریح الگومنطقه چند عمومی تعادل مدل معرفی -3

ــاد کل برگیرنده در عمومی تعادل هایمدل ــی چند بوده، اقتص ــتند و نقش بخش  هس

جزئی  مدلســازی از را آنها خصــوصــیات این. دهندمی هاقیمت به ســیســتم را محوری

 و (نیســتند چندبخشــی)کالن  اقتصــاد مدلســازی ،(نیســتند کل اقتصــاد دربرگیرنده)

( هنددنمی نشان واکنش قیمتی هایسیگنال به اقتصادی املعو)ستانده  -مدلسازی داده

 عمومی تعادل هایمدل از استفاده (. همچنین1332 ،1دوگل مک) اسـت  سـاخته  متمایز

 متعددی هایمزیت دارای ایمنطقه یک عمومی تعادل هایمدل جای به ایچندمنطقه

 ها،بخش بین یوندپ فهم به کمک جهت آنها توانایی هااین مدل قوت نقاط اســـت. از

 که کندمی بیان هامدل نوع این ساختار. است جهانی در مقیاس تولید عوامل و کشـورها 

 دیگریک با غیرمستقیم و مستقیم پیوندهای از هاییشـبکه  جهانی در اقتصـاد  اجزای تمام

 و هاپیامد دارای آید، پدید ســیســتم اجزای از یکی که در تغییری هر بنابراین. دارند قرار

 از تواندفرار مغزها می جریان. بود کشــورها خواهد و ها، مناطقبخش کل برای واقبیع

                                                
1 McDougall 



 

 

 

 

 

  99                          1931/ بهار 1/ شماره دوم/ سال اقتصاد کاربردی هاینظریهفصلنامه 

ــادی عوامل ها،بخش بین پیوند طریق  ثراک مناطق مختلف، بین پیوند همچنین و اقتص

 تحلیل تجارت پروژه» ایمنطقه چند مدل بنابراین. ســازد متأثر را ســیســتم  فعالین

ــب گزینه GTAPیا همان « جهانی فرار مغزها بر تجارت خارجی  اثر ارزیابی برای یمناس

 .است های مختلف اقتصادی درکشور ایرانبخش

 مدل یک «جهانی تجارت تحلیل پروژه»ای و یا همان تعادل عمومی چندمنطقه مدل

 رمایهس موجودی و جمعیت رشد تکنولوژیکی، تغییرات پویای اثرات هر گونه است و ایستا

 شکلمت آن ایمنطقه بین و بخشی بین مبادالت و رفتاری هایتفعالی. شودنمی شامل را

 روابط. است 5رفتاری معادالت و 1حسابداری روابط بر مشتمل اصلی معادالت جزء دو از

-داده و اجتماعی حسابداری ماتریس جداول در موجود هایداده دربردارنده حسابداری،

 به مربوط که است مدل در اقتصادی عوامل رفتار نشانگر رفتاری معادالت و بوده ستانده

 بر مشتمل آن ریاضی مدل. است ایمنطقه گذاریسرمایه و اندازپس مصرف، تولید،

 توسط خرد اقتصاد سازی حداکثر تئوری از که است غیرخطی معادالت از ایمجموعه

 . است شده استخراج حسابداری روابط با همراه دوگان روش

 ، خانوار9منطقه نماینده خانوار از جمله: اقتصادی لعام چهار از متشکل منطقه، هر

 در استفاده مورد اولیه عوامل صاحب ایمنطقه خانوار. است هابنگاه و دولت ،1خصوصی

 انواع و تولید عوامل فروش ارزش جمع حاصل ایمنطقه خانوار درآمد. است هابنگاه تولید

 دولت و خصوصی خانوار انداز پس به درآمدها این تخصیص که است هاتعرفه و هامالیات

 رآمدد دریافت با خصوصی خانوار و دولت. گیردمی صورت داگالس کاب تابع یک بر اساس

 خارجی و داخلی بازارهای از را خود نیاز مورد مصرفی خدمات و کاالها ایمنطقه خانوار از

کشش » تابعی فرم بر اساس خصوصی خانوار مصرفی تقاضای. کنندمی خریداری

 (1372) 2هینوک توسط ابتدا که گیردمی قرار ارزیابی مورد 2«ثابت جایگزینی با تفاضل

 بود خواهد 7غیرهموتتیک شکل دارای خصوصی خانوار تقاضای بنابراین. است شده ارائه

                                                
1 Accounting Equations 
5 Behaviaral Relationships 
9 Representative Regional Household 
1 Private Household. 
2 Constsnt Diffrences Elasticity 
2 Hanoch 
7 Nonhomothetic 
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 نخواهد ثابت خانوار بودجه در مختلف کاالهای هزینه سهم درآمد، تغییرات با همراه که

 ستخراجا داگالس کاب مطلوبیت تابع یک از استفاده با دولت یمصرف تقاضای توابع. بود

 هایکاال هابنگاه در نظر گرفته شده است. ثابت مختلف کاالهای هزینه سهم که گرددمی

 برای را طبیعی منابع و زمین سرمایه، کار، نیروی جمله از اولیه هاینهاده و ایواسطه

 دماتخ و کاالها انواع تولید عوامل، این ترکیب با و برندمی به کار خدمات و کاالها تولید

 غیرماهر، کار نیروی ماهر، کار نیروی زمین، از جمله، تولید عامل پنج. دهندمی انجام را

 رکتح دارای طبیعی منابع و زمین جز به عوامل کلیه. دارد وجود طبیعی منابع و سرمایه

 تجارت قابل تولید، عوامل از هیچ کدام اما باشند،می مختلف هایبخش بین در کامل

 . نیستند برخوردار المللیبین تحرک از دیگر بیان به یا. نیستند

 لفمخت مناطق و هابخش بین در تواندمی سرمایه که است این بر فرض حاضر تحقیق در

 هابخش بین در سرمایه تبدیل کشش به بستگی آن تحرک میزان که باشد داشته تحرک

-می دارا را کامل اشتغال و بوده ثابت عرضه دارای هانهاده تمام. ددار گوناگون مناطق و

 در االهاک این فروش. کندمی تولید همگن ستاده یک اقتصاد در بنگاه یا بخش هر. باشند

 بازدهی و بازارها تمام در کامل رقابت فرض. گیردمی صورت منطقه هر از خارج و داخل

 . است برقرار هاکاال همه تولید در مقیاس به نسبت ثابت

 زمین، ها،بخش تمام تولید ،«جهانی تجارت تحلیل پروژه» مدل 1استاندارد بستار بر اساس

 ای شوندمی تعیین مدل چارچوب در هاقیمت تمام و طبیعی منابع و سرمایه کار، نیروی

 و 5جهانی نقل و حمل بخش بر مشتمل که جهانی هستند. بخش درونزا دیگر عبارت به

 بخش. است ایمنطقه تعادل و حسابداری روابط کننده تکمیل است، 9جهانی کبان بخش

 و سیف هایقیمت بین اختالف نشانگر است که خدماتی ارزش گردآورنده نقل و حمل

عنوا  به بخش این. است و نقل حمل مختلف مسیرهای در 2مختلف کاالهای برای 1فوب

 بانک. کندمی عمل المللیبین لنق و حمل خدمات برای تقاضا و عرضه بین واسطی ن

                                                
1 Standard Closure 
5 Global Transportation Sector 
9 Global Banking Sector 
1 CIF and FOB Prices 

 قوقح هرنوع از پرداخت شود، قبلمی داده تحویل در مرز کشور واردکننده که است کاالهایی ، قیمتسیف . قیمت 2

 .کشور واردکننده در داخل ونقل و حمل بازرگانی هایبر تولید یا افزوده هاییا سایر مالیات گمرکی

 شود.می اعمال صادرات مربوط به درمبادالت د کهشومی خریدار در نظر گرفته قیمت معادل فوب قیمت
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 ازارهاب تمام اگر است. بنابراین جهانی اندازپس و گذاریسرمایه بین واسط عامل نیز جهانی

 دقی روی خانوار تعادل و باشندمی صفر سود شرط دارای هابنگاه تمام باشند، تعادل در

 شاخص ،«هانیج تجارت تحلیل پروژه» مدل در 1شمارشگر گیرد.می صورت آنها بودجه

 قیمت از وزنی متوسط و بوده برونزا معمول طبق که است تولید عوامل جهانی قیمت

 توانمی تحقیق نوع بر اساس که است ذکر به الزم. است مناطق کل در تولید عوامل

 -از داده های جدول داده استفاده با مدل حل. نمود فرض را متفاوتی کالن بستارهای

 و هریسون) 5عمومی تعادل مدل افزاری نرم بسته و GTAPی هاستانده پایگاه داده

 (.1337گیرد )هرتل، می صورت( 1332 ،9پییرسون

عامل تولید  2 باشد.منطقه می 152بخش و  27عامل تولید،  2 به صورت GTAPها در داده

کار غیرماهر، سرمایه، زمین و منابع طبیعی است. تفکیک شامل  نیروی کارماهر، نیروی

ی سازمان بین الملل مشاغل که توسطاساس طبقه بندی ی کار به ماهر و غیر ماهر بر نیرو

)کارگران حرفه ای(  ماهر بندی، نیروی کارطبقهارائه شده است. بر اساس این  (ILO) 1کار

و  کارمندان، فروشندگان ،تجار ،ایای و شبه حرفهحرفه ، کارکنانای( شامل مدیران

و... است. نیروی کار غیرماهر نیز شامل کارگران مزرعه  هاکارگران شخصی خدمات، اپراتور

ی او نیروی انسانی که برای انجام کار به تخصص خاصی نیاز نداشته و کار فیزیکی ساده

مشهود  فیزیکی ایسرمایه کاالهای منظور از سرمایه، مجموعه رده. دهند است.را انجام می

 نقش درآمد ایجاد و خدمات و کاالها تولید فرایند در و بوده گیریاندازه قابل که است

های زیر کشت محصوالت کشاورزی را در یک دارند. عامل تولیدی زمین، سطح زمین

ها و ... است. در این دهد و منابع طبیعی شامل نفت، گاز، فلزات، جنگلکشور نشان می

 GTAP.7ی هاباشد که از دادهتحقیق اطالعات در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی می

ها، (، جزئیات بخش1است، استفاده شده است. در جدول ) 5118که مربوط به سال 

حاضر بیان شده است. الزم به ذکر است که باتوجه به  مناطق و عوامل تولید در مقاله

بیشترین مهاجرت نیروی کار از ایران به کشورهای پیشرفته 2اینکه طبق آمارهای موجود 

                                                
1 Numeraire 
5 GAMEPACK 
9 Harriso and Pearson 
1 International Labor Organization 
2 WorldBank Factbook, 2011 
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نادا و برخی کشورهای آسیای شرقی است مناطق این گونه که در اروپایی، امریکا و کا

 . شود، تقسیم بندی شده استجدول ذیل مشاهده می

 (: جزئيات مدل1جدول )         
 زیرمجموعه   مجموعه

 کشاورزی، صنعت و معدن، نفت و گاز، خدمات هابخش     

 ادا، گروه شانگهای، بقیه دنیاایران، اتحادیه اروپا به همراه امریکا وکان مناطق      

 نیروی کارماهر، نیروی کارغیرماهر، سرمایه، زمین، منابع طبیعی عوامل تولید  

 نیروی .تاس معین فرایند یک در مختلف عوامل ترکیب حاصل فعالیت، رشته یک در تولید

. دکنمی ایفا فرایند این در اساسی نقش زمین و سرمایه همچون عواملی کنار در ماهر کار

 تعیین نهایی محصول حداکثر به رسیدن را درجریان عوامل این ترکیب نحوه وریبهره

 یندفرا تغییر در آنها وریبهره  یا و اولیه تولید عوامل تغییر در عرضه رواز این  .کندمی

 اثرات. شود حادث متخصص کار نیروی مهاجرت با تواندمی که شودمی محسوب تولید

 قالب در( GTAP) محاسبه قابل عمومی تعادل مدل در هامغز فرار قیمغیرمست و مستقیم

د و بر تولی هامغز فرار مستقیم اثر اول سناریوی در. گیردمی قرار بررسی مورد سناریو دو

 عرضه کاهش صورت به که است مدنظر های مختلف اقتصادی ایرانتجارت خارجی بخش

 وارد مدل در را منفی تکانه یک منظور این ایبر شود.می در کشور بررسی ماهر کار نیروی

 کل عوامل وریبهره کاهش به صورت را آن غیرمستقیم اثرات دوم سناریوی. کنیممی

 ناریوس این بررسی برای. دهدمی نشان مذکور هایمتغیر بر تولید )نیروی کار و سرمایه(

 العهمط این در البته .است شده تولید استفاده کل عوامل وریبهره کاهش منفی تکانه از

 نیروی که مهاجرت نیروی انسانی متخصص معرف فرار مغزها است و  است این بر فرض

 پیشنهادی روش اساس بر. ندارد مبداء کشور به ارسالی وجوه مهاجر انسانی

  .است شده نوشته مطلق مقادیر جای تغییر به نرخ صورت الگو به  (،1321)1جوهانسون

یوی اول که به صورت کاهش عرضه نیروی انسانی متخصص در به منظور بررسی سنار

شود، معادله عرضه عوامل تولید که مربوط به شرایط تسویه بازار کشور در نظر گرفته می

. با توجه به اینکه حل مدل گیرد. این شرطمورد استفاده قرار می (برابری عرضه و تقاضا)

GTAP  در نرم افزارGAMEPACK افزار تمامی معادالت را با ن نرمگیرد، ایصورت می

                                                
1 Johansen 
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کار معرف عوامل تولید اولیه مانند نیروی iکند. به طور کلی تبدیل به فرم خطی حل می

 نشانگر منطقه است.  rبخش و  jکار غیرماهر، سرمایه، زمین و منابع طبیعی، ماهر، نیروی

),(∑ ),,(),,(),(
1

riendwslackrjiqferjiSHRMriqo
m

j




                                                            (1) 

عرضه عامل  دهنده شرایط تعادلی بازار است که در آننشان (1)رابطه شماره 

ام از کل iسهم پرداختی عامل r,j,i(SHRM( دهد.را نشان می rام در منطقه iتولید 

ام و iبرای عامل  نرخ رشد تقاضا r,j,i(qfe(،امjو بخش rپرداختی عوامل تولید در منطقه 

∑عبارت ),,(),,(
1

m

j

rjiqferjiSHRM


 متوسط وزنی نرخ رشد تقاضا برای عاملi ام

 ،endowslack(i,r)دهد. را نشان می rدر منطقه ام و j)دارای تحرک کامل( در بخش 

متغیر کمکی که نشان دهنده مازاد یا کسری تقاضای نهاده است. با توجه به اینکه در این 

شود، بنابراین مقدار متغیر کمکی تعادل عمومی حل می تحقیق مدل به صورت

(endowslack(i,r شده است. صفر در نظر گرفته 

کار ماهر در کشورهای در حال توسعه بین نرخ مهاجرت نیروی 1باتوجه به آمارهای موجود

، در رابطه فوق یک عه برای مشاهده اثر مهاجرت مغزهادر این مطالبنابراین، است،  2تا  9

( در منطقه iکه معرف کاهش عرضه نیروی کار ماهر) qo(i,r)به  درصدی 2انه منفی تک

( است وارد نموده و سپس اثرات آن را بر تولید و تجارت خارجی )صادرات و rایران)

ها و یا به گیرد.از طرفی فرار مغزهای اقتصادی کشور مورد بررسی قرار میواردات( بخش

وی انسانی متخصص، یکی از عوامل مهم موثر بر تغییر عبارت بهتر، از دست دادن نیر

وری در افزایش تولید و توسعه تجارت وری است، بنابراین با توجه به نقش بهرهبهره

وری تاثیر فرار مغزها بر تولید خارجی، در سناریوی دوم تحقیق از طریق شوک کاهش بهره

( درخت فناوری 1در نمودار ) . برای تبیین سناریوی دومشود.میو تجارت خارجی بررسی 

 ایهای تولید یک بنگاه اقتصادی، در مدلارائه شده است. این نمودار نشانگر ساختار آشیانه

برای  وری است، نیاز استبهرهبه اینکه تکنولوژی تولید تکانه  تعادل عمومی است. با توجه

وری عوامل تولید وارد ای از آشیانه تولید بنگاه شوک بهرهنشان دادن اینکه در چه الیه

شود، فناوری بنگاه با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. بنگاه با استفاده از یک می

کند. یمهای واسط و عوامل اولیه تولید را مشخص تابع لئونتیف )نسبت ثابت( ترکیب نهاده

                                                
 (  Factbook, 2011( و بانک جهانی )5119آمارهای سازمان ملل ) 1

),( riqo
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ه کاالهای نکارگیری یک تابع با کشش جانشینی ثابت تقاضای بهیدر مرحله بعد بنگاه با ب

 نماید.( را استخراج می1323، 1واسط خارجی و داخلی )فرض آرمینگتون

 
 (: درخت فناوری1شکل)

 (.1337منبع: هرتل )

ترکیب بهینه انواع عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه و زمین با استفاده از یک تابع 

  ارزش افزوده به صورت زیر است:





1

--
,

-
1

,
))((

j

rji
VAVA

rj
QFEAVAQVA                                                                               )5(  

)r,j(ao-)r,j(qo+)r,j(ava=)r,j(qva                                                                                        )9(  

rjQVA،(5) در رابطه r،rjAVA قهدر منط jارزش افزوده بنگاه  , ضریب فناوری خنثی ,

،rدر منطقه jوری عوامل تولید در تابع ارزش افزوده بنگاه هیکسی یا بهره
i
 های پارامتر

rjQFEتوزیع، و  rدر منطقه  jتابع تقاضای بنگاه  ,
VA
ρ ولیه تولید پارامتر جایگزینی عوامل ا

ای دهد. به گونهرا نشان می (5)درصد تغییر متغیرهای ذکر شده در رابطه ( 9)است. رابطه 

درصد تغییر تکنولوژی بنگاه  r ،avaدر منطقه  j درصد تغییر ارزش افزوده بنگاه qva که 

درصد تغییر مقدار تولید یا عرضه   r،qoدر منطقه  jکل عوامل بنگاه  ورییا همان بهره

 دهد. را نشان می r در منطقه  jتغییر تکنولوژی تابع تولید بنگاه ao  و r در منطقه jنگاه ب

 زمین ار،ک نیروی)ها بنگاه توسط تولید عوامل تقاضای تکنولوژی درخت پایین قسمت در

که تابعی  .شوندمی داده نشان qfe(i,r)تغییر  درصد صورت به یا QFE(i,r) با( سرمایه و

 ار عوامل هابنگاه باشد.وری عوامل تولید میتلف از جمله درصد تغییر بهرهاز عوامل مخ

                                                
1 Armington  
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 عوامل از ایبهینه ترکیب هابنگاه که شودمی فرض کنند.می ترکیب (qo) تولید برای

 .گیرندمی کار به ایواسطه عوامل از مستقل را اولیه تولید
[ ])j(pva-)j,i(afe-)j,i(pfe×)j(ESUVA-)j(qva+)j,i(afe-=)j,i(qfe                )1( 

)r,j,i(afeall+)r(afereg+)jsec(afe+)i(afecom=)r,j,i(afe                               )2( 

درصــد تغییرات تقاضــای بنگاه برای عوامل تولید به  qfe(i,j) عبارت  (2)و ( 1)در روابط 

 iوری عوامل تولید کاالی درصد تغییرات بهره afe(i,j)ام، jدر بخش  iمنظور تولید کاالی

 j ،(pfe(i,jر تولید بخشکشـــش بین عوامل واســـطه مرکب د ESUVA(j) ام،jدر بخش 

قیمت ارزش  pva(j) ، ماjدر بخش iقیمـت هرکـدام از عوامـل تولیـد برای تولید کاالی    

درصد تغییر  i، (afesec(jوری هر عامل تولیدیدرصد تغییر بهره efecom(i)افزوده بنگاه، 

درصد  afeall(i,j,r) و r وری در منطقهدرصد تغییرات بهره afereg(r)ام، jوری بخشبهره

باشـد. بر اساس روابط ذکر  می rام در منطقهjام در بخشiوری کل عامل تولید تغییر بهره

ــده، با توجه به اینکه مهاجرت مغزها منجر به کاهش بهره گردد، وری عوامل تولید میشـ

ــوک داده و این موجب اثرگذاری  afeall( به 2وری عوامل تولید )رابطهدر معادله بهره شـ

ها بر اساس تابع ( و نهایتا تولید بنگاه1بنگاه گردیده )رابطه های تولیدیهبر تقاضای نهاد

گیرد. تغییرات تولید نیز به نوبه ( تحت تاثیر قرار می5) افزوده ذکر شـــده در رابطهارزش

های نسبی و توزیع درآمد و به تبع خود کل سـیسـتم و متغیرهای اقتصادی مانند قیمت  

و خالص تراز تجاری )به طور کلی تجارت خارجی منطقه( را  آن میزان صادرات و واردات

 سازد.در بستار استاندارد تعریف شده در مدل، با تغییراتی همراه می

کار وری نیروی، تغییرات بهره5وریو آمارهای سازمان ملی بهره 1بر اساس مطالعات تجربی

وری کل عوامل نه بهرهدرصد است بنابراین در سناریوی دوم که تکا 9تا  1معموال بین 

در رابطه  (afeall) وری کل عوامل تولیدبهره در  درصدی 9تکانه منفی یک باشد، تولید می

 شود.میهای اقتصادی بررسی بخش ( وارد نموده و اثرات آن بر تولید و تجارت خارجی2)

 برآورد مدل  -4

 است این صصمتخ انسانی نیروی مهاجرت منفی پیامدهای شد، از گفته که همان طور

 شتولید و بخ و کرده ایجاد اختالل صادراتی و پذیررقابت کاالهای تولید فرایند در  که

 کارایی کاهش سو،یک  از. سازدمی روبرو زیادی مشکالت با را کشور اقتصاد خارجی

                                                
1 Bohlman (2010)  

 .1929-1931های اقتصادی، وری، گزارشسازمان ملی بهره 5
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 را ماتخد و کاالها تولید هزینه متخصص، انسانی نیروی خروج به دنبال فیزیکی سرمایه

 دیگر سوی از. کندمی کم را هاآن صادراتی توان  دهد ومی افزایش مختلف هایبخش در

 گیرند،می قرار استفاده مورد تولید فرایند در را که ایواسطه هایواردات کاال هابنگاه

 کشور را اقتصادی توان متخصص، انسانی نیروی مهاجرت کلی طور به. دهندمی کاهش

 نعما خارجی تجارت در مسیر کند،می کم دارد که ایبالقوه هایپتانسیل گیریبکار در

بر  .شودمی کندتر المللیبین هایبازار سمت به اقتصاد حرکت سرعت و کندمی ایجاد

 که این است بر انتظار سناریو دو هر در مدل، در تکانه دو هر کردن وارد با اساس همین

در این بخش  .باشد همراه کاهش با مختلف هایبخش واردات و صادرات تولید، میزان

 شود.نتایج اجرای سناریو اول و دوم که در بخش قبل به آنها اشاره شد گزارش می

 درصدی عرضه نيروی کار ماهر 5سناریوی اول: کاهش  -4-1

طور که ذکر گردید، مهاجرت مغزها عرضه نیروهای متخصص در کشور را کاهش همان

دهد. بر این اساس، با وارد کردن تکانه ر قرار میداده و سیستم تولیدی بنگاه را تحت تاثی

انتظار بر این است که با تغییر ترکیب  ،کار ماهر در مدلدرصدی کاهش عرضه نیروی 2

هایی که استفاده بیشتری از نهاده بخش های مختلف مخصوصاًعوامل تولید، تولید بخش

سبی در کشور افزایش یافته ن کار ماهر دارند با کاهش مواجه شده، از طرفی قیمتنیروی

 . یابدمیزان صاردات و واردات و خالص تراز تجاری کشور نیز در کشور کاهش  در نتیجهو 

 منفی بر تأثیرات کار نیروی عرضه تکانه کاهش ،(5)جدول  در آمده به دست نتایج مطابق

است. این اثر منفی در بخش صنعت  گذاشته ایران اقتصادی مختلف هایبخش تولید

تواند نیاز بیشتر این بخش به نیروی کار ماهر و بیشترین مقدار را دارد که علت آن می

خدمات و پس از آن بخش کشاورزی بیشترین  بخش از بخش صنعت متخصص باشد. پس

پذیرند. این اثر در بخش نفت و گاز به مراتب کمتر است. تاثیر را از شوک فرار مغزها می

یین بودن نرخ نیروی کار ماهر مورد استفاده در این بخش و یا تواند به علت پااین امر می

پایین بودن کشش تقاضای بازار کار نسبت به  نهاده نیروی کار ماهر باشد. با توجه به 

تواند درصدی در عرضه نیروی کار ماهر می 2توان گفت که یک شوک مجموع این آثار می

-شبخ صادرات، چنین بر اساس نتایجهم تولید کل را به صورت قابل توجهی کاهش دهد.

های مختلف نیز پاسخ منفی به شوک منفی عرضه نیروی کار ماهر و متخصص نشان 

 زا صنعت بخش. است پذیرفته را تاثیر بیشترین میزان صادرات بخش خدمات دهد.می

 کاهش اثر دوم قرار دارد و بخش کشاورزی سوم است. جایگاه در صادرات تغییرات حیث

امر  این .مثبت، اما تقریباً ناچیز است  گاز و نفت بخش بر صادرات کار ماهروینیر عرضه
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دهد که با کاهش نیروی کار متخصص میزان وابستگی به صادرات نفتی افزایش نشان می

ها بجز کشاورزی با کاهش مواجه شده ( واردات تمام بخش5بر اساس جدول ) یابد.می

ز بیشتر است. همچنین تاثیر شوک منفی عرضه است. کاهش واردات در بخش نفت و گا

ها به جز نفت و گاز منفی است. نیروی کار متخصص برخالص تراز تجاری در تمامی بخش

چرا که در بخش نفت و گاز صادرات کمی رشد داشته و واردات به شدت کمتر شده و این 

انه کلی اثرتک امر موجب مثبت شدن ترازتجاری این بخش از اقتصاد گردیده است. به طور

 باشد.های اقتصادی منفی میکاهش عرضه نیروی ماهر بر تولید و بخش خارجی بخش

 های اقتصادی (: اثر تکانه کاهش نيروی کار ماهر بر تجارت خارجی بخش2جدول)
 خدمات نفت و گاز صنعت کشاورزی نوع تغییر

 -11/1 -13/1 -21/1 -95/1 تولید )درصد(

 -28/1 18/1 -12/1 -71/1 صادرات )درصد(

 -15/1 -23/1 -11/1 11/1 واردات )درصد(

 -32/99 21/25 -22/72 -51/3 تغییرات تراز تجاری )هزار دالر(
 های تحقیقمنبع: یافته

 وری عوامل توليد درصدی  بهره 3سناریوی دوم: کاهش  -4-2   

 9ور یک تکانه وری مهاجرت مغزها بر تولید و تجارت خارجی کشبرای بررسی تکانه بهره

وری عوامل تولید در مدل اعمال گردید. انتظار بر این است که کاهش درصدی کاهش بهره

های تولید را کاهش داده و تولید بنگاه و وری عوامل تولید، تقاضای بنگاه برای نهادهبهره

به تبع آن میزان صادرات و واردات کشور کاهش یافته و خالص تراز تجاری کشور کم 

وری عوامل)نیروی کار دنبال کاهش بهره به (9)مطابق نتایج گزارش شده در جدول شود. 

ود. شهای اقتصادی مشاهده میو سرمایه( تولید، اثرات منفی قابل توجهی در کلیه بخش

 هایپذیری بخشوری در اقتصاد ایران و میزان رقابتاین امر حکایت از جایگاه مهم بهره

وری در مدل، به ترتیب بیشترین تأثیر را بر تولید دن شوک بهرهدارد. وارد کرمختلف آن 

های صنعت، خدمات، کشاورزی و نفت و گاز داشته است. از بعد صادرات بیشترین بخش

تواند ناشی از باال بودن نرخ شود. این امر میکاهش در بخش صنعت کشور مشاهده می

های خدمات و . همچنین بخشنیروی انسانی متخصص مورد استفاده در این بخش باشد

های بعدی قرار دارند. در زمینه واردات کشاورزی از نظر کاهش میزان صادرات در رتبه

شود و پس از آن بخش صنعت جایگاه دوم بیشترین کاهش در بخش نفت و گاز دیده می

تواند به های کشاورزی و خدمات مثبت است که میرا دارد و درصد تغییر واردات بخش
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پایین آمدن سطح تولیدات کشاورزی و همچنین کم شدن نیروی کار ماهر بخش  دلیل

ها به جز بخش نفت و گاز مثبت است. اما خدمات باشد. تغییرات تراز تجاری همه بخش

مثبت شدن تراز تجاری این بخش به واسطه رشد باالی صادرات اتفاق نیفتاده است، بلکه 

وری  عوامل تولید کاهش بهرهادرات در پینسبت به ص کاهش زیاد واردات این بخش

 ها و کاهشموجب این اتفاق شده است. این امر حکایت از پایین آمدن توان تولید بنگاه

 پذیری آنها در بخش  تجارت خارجی اقتصاد دارد.قدرت رقابت

 های اقتصادیوری برتجارت خارجی بخش(: اثرشوک بهره3جدول)

 خدمات گاز نفت و صنعت کشاورزی نوع تغییر

 -13/9 -15/1 -2/1 -17/9 تولید )درصد(

 -31/2 53/1 -39/2 -7/2 صادرات )درصد(

 13/1 -2/1 -71/1 29/1 واردات )درصد(

 -19/113 21/31 -31/581 -11/32 تغییرات تراز تجاری )هزار دالر(

 های تحقیقمنبع: یافته

 گيرینتيجه -5
و همچنین اهمیت تولید و تجارت خارجی در  با توجه به نرخ باالی فرار مغزها از ایران

تجارت خارجی  ها در تولید و نهایتااقتصاد ایران، برای مشخص کردن آثار این مهاجرت

کار ماهر و در این مطالعه اثرات فرار مغزها در قالب دو سناریوی کاهش عرضه نیروی

. بررسی قرار گرفتوری کل عوامل تولید بر تولید و تجارت خارجی کشور مورد کاهش بهره

برای سال  GTAPستانده نسخه هشتم پایگاه داده  -های جدول دادهبرای این منظور داده

مورد استفاده قرار گرفت. با  (GTAP)و یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه  2002

درصد نیروی کار ماهر خارج شده از ایران عازم اتحادیه  82توجه به اینکه مقصد بیش از 

شوند، قلمرو مکانی این تحقیق مناطق ایران و کشورهای اتحادیه ریکا و کانادا میاروپا، آم

 هک داد نشان مدل اروپا به همراه آمریکا و کانادا، گروه شانگهای و بقیه دنیا است. برآورد

. گذاردمی جای بر المللبین عرصه کشور در خارجی تولید و تجارت بر منفی آثار هامغز فرار

 و صادرات میزان اقتصادی هایبخش سایر در وگاز نفت بخش جز به مغزها، ارفر پدیده با

 نقش یرتاث این اصلی علت و اندپذیرفته تاثیر منفی صورت به تجاری تراز خالص و واردات

 به توجه با .است پذیریرقابت درجه و تولیدی محصوالت کیفیت در متخصص کارنیروی

 رسد.یشتر به مبحث فرار مغزها ضروری به نظر مینیاز به پرداختن ب ه،شد کرذ مطالب



 

 

 

 

 

  19                          1931/ بهار 1/ شماره دوم/ سال اقتصاد کاربردی هاینظریهفصلنامه 

اف در اولویت اهد راگذاران کشور باید شناسایی و جذب نیروهای متخصص و نخبه سیاست

 قرار دهند.سیاستی 
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