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چکيده
با گرایش کشورها به ﺟهانﯽ شدن ،میدان رقابﺖ از سﻄﺢ منﻄﻘه به سﻄﺢ ﺟهـانﯽ گﺴـترش
مـﯽیابـد و در ایﻦ روند کشورهایﯽ موﻓﻖﺗرند که قدرت رقابﺖ باﻻﺗری در ﺗولید و ﺗﺠارت بیﻦالﻤلﻞ
داشته باشند .یکﯽ از مولفههای موثر در اﻓزایش قدرت رقابﺖ کشورها در عرصههای بیﻦالﻤللﯽ،
نیروی انﺴانﯽ متخصص اسﺖ .ایﻦ در حالﯽ اسﺖ که ایران طﯽ دهههای اخیر با نرخ باﻻیﯽ از
مهاﺟرت مغزها به کشورهای ﺗوسعه یاﻓته روبرو بوده اسﺖ .ایﻦ مﻄالعه به بررسﯽ ﺗاثیر ﻓرار مغزها
(مهاﺟرت نیروی انﺴانﯽ ماهر و ﺗحصیﻞکرده به خارج) بر ﺗولید و ﺗﺠارت خارﺟﯽ ایران به ﺗفکیک
بخشهای اقتصادی با استفاده از یک مدل ﺗعادل عﻤومﯽ ( )GTAPپرداخته اسﺖ .برای ایﻦ
منظور با استفاده از دو سناریوی شوک منفﯽ عرضه نیروی متخصص به عنوان اثر مﺴتﻘیم ﻓرار
مغزها و شوک منفﯽ بهرهوری کﻞ عوامﻞ به عنوان اثر غیر مﺴتﻘیم ﻓرار مغزها ،اثر مهاﺟرت نیروی
کار متخصص بر متغیرهای ﺗولید ،صادرات ،واردات و ﺗراز ﺗﺠاری مورد سنﺠش قرار گرﻓته اسﺖ.
نتایج حاکﯽ از آن اسﺖ که ﻓرار مغزها چه به صورت مﺴتﻘیم و چه از طریﻖ کاهش بهرهوری در
مﺠﻤوع آثار منفﯽ بر ﺗولید ،صادرات ،واردات و ﺗراز ﺗﺠاری کشور بر ﺟای مﯽگذارد.
واژههای کليدی :ﻓرار مغزها ،ﺗولید ،ﺗﺠارت خارﺟﯽ ،ﺗراز ﺗﺠاری ،مدلهای ﺗعادل عﻤومﯽ
طبقهبندیF22 ،F18 ، C68 :JEL
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 -1مقدمه
یکﯽ از رهیاﻓﺖهای اﻓزایش ثروت و ﺗوسعه اقتصادی کشورهای کﻤتر ﺗوسعهیاﻓته و ﺗﻘویﺖ
قدرت اقتصادی آنها در عرصه بیﻦالﻤلﻞ ،سرمایهگذاری در سرمایه انﺴانﯽ و متعاقب آن
انباشﺖ سرمایه انﺴانﯽ اسﺖ .علﯽ رغم اهﻤیتﯽ که نیروی انﺴانﯽ متخصص در پیشرو بودن
اقتصاد یک کشور دارد ،آمار نشان دهنده خروج حﺠم وسیعﯽ از اندیشﻤندان حوزههای
مختلف علوم ،مهندسیﻦ ،پزشکان و از ایﻦ قبیﻞ که به دﻻیلﯽ اقامﺖ در کشورهای ﺗوسعه-
یاﻓته را بر ماندن در کشور خود ﺗرﺟیﺢ مﯽدهند ،.اسﺖ .ایﻦ پدیده که از آن با عنوان ﻓرار
مغزها یاد مﯽشود ،به معنای انتﻘال ذخایر و سرمایههای ملﯽ به خارج از کشور و از دسﺖ
رﻓتﻦ ﻓرصﺖهای ﺗوسعه بیشتر اسﺖ .از طرﻓﯽ ﺗﺠارت خارﺟﯽ از عوامﻞ مهم در اقتصاد
ﺟهانﯽ محﺴوب مﯽشود که ثروت کشورها را به گونهای غیرقابﻞ ﺗصور اﻓزایش مﯽدهد.
گرایش به ﺗﺠارت خارﺟﯽ ،عاملﯽ اسﺖ که کشورها را در محیﻂ رقابتﯽ قرار داده اسﺖ.
یکﯽ از عوامﻞ ﺗاثیرگذار بر موﻓﻘیﺖ کشورها در ایﻦ رقابﺖ ،برخورداری از نیروی انﺴانﯽ
متخصص و کارآمد اسﺖ .با اﻓزایش ﺗعداد نیروی انﺴانﯽ کارآمد و متخصص در یک کشور،
بازده ﺗولید در آن کشور بیشتر شده و هزینههای ﺗولید ﺗﻘلیﻞ مﯽیابد .در چنیﻦ شرایﻄﯽ
قیﻤﺖ نﺴبﯽ کاﻻها و خدمات پاییﻦ آمده و ﺗوان ﺗﺠارت بیﻦالﻤللﯽ باﻻ خواهد رﻓﺖ.
با وﺟود نﻘش انکارناپذیر نیروی انﺴانﯽ متخصص در ﺗوسعه ﺗولید و ﺗﺠارت خارﺟﯽ ،گزارش
سال  1333صندوق بیﻦالﻤللﯽ پول )IMF( 1از مهاﺟرت نیرویکار ماهر 5در ایران ،گویای
ایﻦ مﻄلب اسﺖ که ایران طﯽ دهههای اخیر با نرخ باﻻیﯽ از مهاﺟرت متخصصان به
کشوهای ﺗوسعه یاﻓتهﺗر روبرو بوده اسﺖ .بر اساس گزارشهای اخیر صندوق بیﻦالﻤللﯽ
پول ،از میان  31کشور در حال ﺗوسعه و ﺗوسعه نیاﻓته ،ایران ﺟزء سه کشور اول مهاﺟرت
نخبگان اسﺖ .صندوق بیﻦ الﻤللﯽ پول در ایﻦ مورد گزارش داده که ساﻻنه حدود 121
هزار ایرانﯽ ﺗحصیﻞکرده به امید زندگﯽ بهتر و یاﻓتﻦ ﻓرصﺖهای شغلﯽ مناسبﺗر از کشور
خارج مﯽشوند که خروج ایﻦ 121هزار ﺗحصیﻞکرده ایرانﯽ به معنﯽ خروج ساﻻنه 21
میلیارد دﻻر ارز از کشور اسﺖ (کریﻤﯽ و قرائتﯽ.)5119 ،9
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مهاﺟرت نیروی انﺴانﯽ متخصص باعث کندی در پیشرﻓﺖ اقتصادی یک کشور مﯽشود.
یک کشور به هر اندازه هم که دارای منابع طبیعﯽ ﻓراوان و سرمایه کاﻓﯽ باشد ،اگر ﻓاقد
نیروی انﺴانﯽ در حد احتیاج باشد ،نﻤﯽﺗواند به اهداف برنامههای اساسﯽ ﺗوسعه دسﺖ
یابد .در واقع خروج نیروی انﺴانﯽ متخصص باعث کاهش کارایﯽ سرمایه ﻓیزیکﯽ خواهد
شد و بنابرایﻦ با باﻻبردن هزینه ﺗولید کاﻻها و خدمات در بخشهای مختلف اقتصاد ،ﺗوان
صادراﺗﯽ بخشهای ﺗولیدی کشور پاییﻦ مﯽآید ،درآمد ارزی کﻤتری حاصﻞ کشور مﯽشود
و اشتغال و ﺗوان رقابﺖپذیری کشور در عرصه بیﻦالﻤللﯽ کاهش مﯽیابد .از ایﻦ رو مﯽﺗوان
مهاﺟرت مغزها را ﻓاﺟعهای بر ضد ﺟریان ﺗوسعه و رشد اقتصادی کشور ﺗلﻘﯽ کرد.
نظر به اهﻤیﺖ نﻘش نیروی انﺴانﯽ متخصص در باﻻ بردن قدرت رقابتﯽ کشور در عرصههای
بیﻦ الﻤللﯽ و بهبود ﻓضای اقتصادی کشور ،ایﻦ مﻘاله به دنبال پاسخگویﯽ به ایﻦ سوال
اسﺖ که ﺗکانه منفﯽ ﻓرار مغزها و یا مهاﺟرت نیروی انﺴانﯽ متخصص چگونه ﺗولید و
ﺗﺠارت خارﺟﯽ ایران را در بخشهای مختلف اقتصادی متاثر مﯽکند .بر هﻤیﻦ اساس نگاه
اصلﯽ مﻘاله بر ﺗغییرات ﺗولید ،صادرات ،واردات و خالص ﺗراز ﺗﺠاری بخشهای مختلف
اقتصادی اسﺖ .برای ایﻦ منظور از مدل ﺗعادل عﻤومﯽ 1چند منﻄﻘهای و چند بخشﯽ پروژه
ﺗحلیﻞ ﺗﺠارت ﺟهانﯽ 5هرﺗﻞ )1337( 9با به کارگیری دادههای نﺴخه هفتم پایگاه داده
 1GTAPاستفاده شده اسﺖ .در بخشهای بعدی ایﻦ مﻄالعه پس از مرور اﺟﻤالﯽ ادبیات
موضوع به معرﻓﯽ روش ﺗحﻘیﻖ و ﺗصریﺢ مدل و سپس ارائه یاﻓتهها و در نهایﺖ نتیﺠهگیری
و پیشنهادهای سیاستﯽ پرداخته شده اسﺖ.

 -2ادبيات موضوع
بر اساس نظریههای رشد ﺟدید ،اﻓزایش سرمایه انﺴانﯽ در یک کشور از طریﻖ ایﺠاد
صرﻓههای خارﺟﯽ مثبﺖ و اﻓزایش بهرهوری ،رشد اقتصادی را اﻓزایش مﯽدهد .هﻤچنیﻦ
سرمایه انﺴانﯽ موﺟب اﻓزایش بهرهوری ﺗحﻘیﻖ و ﺗوسعه داخلﯽ و ﺟذب بیشتر نتایج
ﺗحﻘیﻖ و ﺗوسعه خارﺟﯽ مﯽشود .لذا نﻘش سرمایه انﺴانﯽ در ایﺠاد سرریزهای دانش و
رشد اقتصادی بﺴیار ﺗعییﻦ کننده اسﺖ .عالوه بر رشد اقتصادی ،دستیابﯽ به ﺗوان رقابتﯽ
بیشتر در بازارهای بیﻦالﻤللﯽ نیز مﺴتلزم بکارگیری و اﻓزایش سرمایههای انﺴانﯽ اسﺖ.
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امروزه ﺗﻘاضا برای مهارتهایﯽ که بتوانند با سیﺴتمهای پیچیده کار کنند ،اﻓزایش یاﻓته
اسﺖ .آن دسته از نیرویکار که از سﻄﺢ دانش و آموزش بیشتری برخوردار باشند ،قادرند
در چرخه ﺗولید ،پویایﯽ و ﺗحول ﺗکنولوژیک ایﺠاد کرده ،سبب اﻓزایش ظرﻓیﺖ ﺗولید،
صادرات کاﻻهای صنعتﯽ شده و با ارﺗﻘاء بهرهوری عوامﻞ ﺗولید ،ﺗوان رقابﺖ در بازارهای
بیﻦالﻤلﻞ را اﻓزایش دهند (ﺗکﺴیرا و ﻓورﺗونا.)5111 ،1
ﺗا اوایﻞ دهه  1371میالدی دیدگاه رایج در ﺗفﺴیر ﺗﺠارت بیﻦالﻤلﻞ مبتنﯽ بر نظریه
معروف "مزیﺖ نﺴبﯽ ریکاردو" بود .با ﺗوﺟه به ایﻦ نظریه ،عاملﯽ که باعث ﺗﺠارت یک
کشور با دیگر کشورها و صادرات محصوﻻت خاص مﯽشد ،موﺟودی عوامﻞ ﺗولید کشور یا
مزیﺖهای طبیعﯽ آن بود .دیدگاههای نویﻦ ﺗﺠارت از اواخر دهه  1381با هدف پر کردن
خالء دیدگاه رایج وارد ادبیات اقتصادی شدند .از ﺟﻤله ﺟریانسازﺗریﻦ نظریههای ایﻦ
حوزه که ﺗالش نﻤود مبنایﯽ متفاوت برای ﺗبییﻦ روندهای ﺟامع ﺗﺠارت ارائه دهد ،نظریه
مزیﺖ رقابتﯽ نام دارد .مایکﻞ پورﺗر ( )1338بنیانگذار ایﻦ نظریه اسﺖ .مﻄابﻖ دیدگاه
پورﺗر ،برای موﻓﻘیﺖ در ﺗﺠارت ﺟهانﯽ ،نﻤﯽﺗوان ﺗنها به مزیﺖهای نﺴبﯽ آشکار شده
بﺴنده نﻤود بلکه اقتصادها مﯽباید با بهرهگیری از دو عامﻞ کلیدی گﺴترش ظرﻓیﺖ مهارت
و خالقیﺖ در سﻄﺢ ملﯽ و بهرهبردن از پیشرﻓﺖهای ﻓناوری ﺟهانﯽ به خلﻖ مزیﺖ پرداخته
و با ﻓراهم آوردن شرایﻂ کارایﯽ رقابتﯽ ،حوزههای ﺟدیدی در ﺗﺠارت ﺟهانﯽ به خود
اختصاص دهند ،که نیروی انﺴانﯽ متخصص نﻘش مهﻤﯽ در ایﻦ ﻓرایند ایفا مﯽکند.
در دهههای اخیر ﺗکامﻞ نظریههای رشد درونزا و ﺗاکید آنها بر نﻘش سرمایه انﺴانﯽ در
2

واقع نشان دهنده نحوه اثرگذاری مهاﺟرت مغزها بر رشد اقتصادی نیز بوده اسﺖ .ﻓرار
مغزها در ایﻦ ادبیات را به عنوان ﺟریان خروج نیروی کار متخصص به خارج از کشور
مﯽﺗوان در نظر گرﻓﺖ که باعث کاهش انباشﺖ سرمایه انﺴانﯽ و نهایتاً کاهش رشد
اقتصادی کشور مﯽشود .ایﻦ اثر در مﻄالعات باگواﺗﯽ و هامادا ،)1371( 9میاگیوا)1331( 1
و وانگ و یپ )1333( 2به اثبات رسیده اسﺖ .عالوه بر ﺗاثیر مﺴتﻘیم ﻓرار مغزها ،هﻤچنیﻦ
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کاهش انباشﺖ سرمایه انﺴانﯽ منﺠر به کاهش بهرهوری عوامﻞ ﺗولید در یک کشور مﯽ-
گردد .در ایﻦ زمینه مﯽﺗوان به مﻄالعات لوکاس )1388( 1و رومر )1331( 5اشاره کرد که
بیان مﯽکنند ،سﻄﺢ سرمایه انﺴانﯽ بر رشد بهرهوری عوامﻞ ﺗولید ،اثر مثبﺖ دارد.
موج ﺟدید مدلهای پویا ،احتﻤال ایﺠاد منـاﻓع ناشـﯽ از مهـاﺟرت اﻓـراد مـاهر بـرای
اقتصادهای در حال ﺗوسعه را مد نظر قرار داده اسﺖ .بحث رایج ایﻦ اسـﺖ کـه مهـاﺟرت،
ﻓرآینـد ﺗشکیﻞ سرمایه انﺴانﯽ را بدون ﺗغییر رها نﻤﯽکند .اگر بازده ﺗحصیالت در کشور
مبدﺃ پاییﻦ باشد ،باز کردن درها برای مهاﺟرت ،نه ﺗنها انباشﺖ سرمایه انﺴانﯽ را کاهش
نﻤﯽدهد ،بلکـه از طریﻖ ایﺠاد انگیزه برای کﺴب ﺗحصیالت و مهارت به منظور مهـاﺟرت،
احتﻤـال کـﺴب ﺗحصیالت برای اﻓراد باقیﻤانده را اﻓزایش خواهد داد (اثر محرک).
مانتفورد )1337( 9با اسـتفاده از مـدل رشـد نﺴﻞهای هﻤپوش نشان داده اسﺖ که باز
گذاشتﻦ درهای کـشور بـرای مهـاﺟرت اﻓـراد مـاهر محرکـﯽ بـرای سرمایهگذاری در
ﺗحصیﻞ در داخﻞ کشور اسﺖ و اگـر ایـﻦ اثـر محـرک بـه انـدازه کـاﻓﯽ بزرﮒ باشد ،با
وﺟود نااطﻤینانﯽ نﺴبﺖ به مهاﺟرت مﻤکـﻦ اسـﺖ سـرمایه انـﺴانﯽ بالفعـﻞ را اﻓزایش
دهد .نااطﻤینانﯽ از ایﻦ ﺟهﺖ اسﺖ که ﺗنها برخﯽ از اﻓراد دارای ﺗحصیالت ،ﻓرصﺖ مهاﺟرت
پیدا مﯽکنند .سایر مﻄالعاﺗﯽ که ایﻦ نتیﺠهگیری را به اثبات رسانده اند ،عبارﺗند از استارک
و دیگران ،)1338( 1ویدال ،)1338( 2بیﻦ و دیگران )5111( 2و استارک و وانگ.)5115( 7
وﺟود اثر محرک (مناﻓع ﻓرار مغزها) شرﻁ ﻻزم برای ایﺠاد خالص مناﻓع مغز اسﺖ .ایﺠاد
خالص مناﻓع مغز نیز منﺠر به اﻓزایش نرخ رشد اقتصادی مﯽشود.
بنابرایﻦ بر اساس نظریههای موﺟود اثر ﻓرار مغزها بر متغیرهای کالن اقتصادی کشورهای
در حال ﺗوسعه از ﺟﻤله ﺗولید و ﺗﺠارت چندان روشﻦ نبوده و نیاز به بررسﯽهای ﺗﺠربﯽ
در ایﻦ زمینه احﺴاس مﯽشود .بیشتر مﻄالعات ﺗﺠربﯽ صورت گرﻓته درباره ﻓرار مغزها از
مدلهای اقتصادسنﺠﯽ برای ﺗخﻤیﻦ ﺗاثیر ﻓرار مغزها بر اقتصاد استفاده کردهاند .مشکﻞ
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ﺟذب ،انتخاب و درآمد مهاﺟران ،ﺗغییرات در کیفیﺖ کار گروه و اثرات عﻤومﯽ آن بر بازار
کار به طور گﺴتردهای ﺗوسﻂ اقتصاددانان از دهه  1321مورد بررسﯽ قرار گرﻓته اسﺖ.
بورﺟاس )1333(1برای اندازهگیری اثرات کامﻞ مهاﺟرت بر اقتصاد به دنبال ارائه مدلﯽ بود
که چگونگﯽ عﻤلکرد بخشهای مختلف اقتصاد و ارﺗباﻁ آنها با یکدیگر را در پﯽ مهاﺟرت
نیروی کار در بر داشته باشد که مدلهای ﺗعادل عﻤومﯽ ایﻦ نیاز را برطرف مﯽکرد.
بیﻦ و دیگران )5119( 5در مﻘالهای با عنوان «مهاﺟرت مغزها و رشد اقتصادی کشورهای
کﻤتر ﺗوسعه یاﻓته :مناﻓع و مضار» به بررسﯽ اثر مهاﺟرت مغزها بر رشد اقتصادی
کشورهای مبدﺃ مهاﺟر در میان  21کشور در حال ﺗوسعه پرداختهاند .بر اساس نتایج ایﻦ
مﻄالعه ،ﻓرضیه «سودمندی مهاﺟرت» در سﻄﺢ کﻞ اثبات شده اسﺖ اما نتایج ﺗﺠزیه نﻤونه
کشورهای مورد مﻄالعه نشان مﯽدهد که مناﻓع ناشﯽ از مهاﺟرت مغزها از مضار آن کﻤتر
اسﺖ .منتفعشدگان ،کشورهایﯽ هﺴتند که مهاﺟرت مغزها موﺟب اﻓزایش سرمایه انﺴانﯽ
آنها مﯽشود .هﻤچنیﻦ اثر مهاﺟرت مغزها بر نرخ رشد کشورهایﯽ که نرخ مهاﺟرت اﻓراد
دارای ﺗحصیالت عالﯽ آنها باﻻی  51درصد اسﺖ و یا کشورهایﯽ که سهم اﻓراد دارای
ﺗحصیالت عالﯽ از کﻞ ﺟﻤعیﺖ آنها ،باﻻی  21درصد اسﺖ ،منفﯽ اسﺖ .در مﺠﻤوع ،ﻓرار
مغزها در  81درصد کشورهای نﻤونه ﺗأثیر منفﯽ بر رشد اقتصادی داشته اسﺖ.
گرویزارد و لول )5111( 9در مﻘالهای با عنوان «مهاﺟرت مغزها ،حﻤایﺖ و رشد» با استفاده
از مﺠﻤوعه آمار و اطالعات  115کشور در حال ﺗوسعه صادرکننده نیرویکار ماهر ،طﯽ
دهه  ،1331اثر معکوس مهاﺟرت مغزها بر رشد اقتصادی را آزمون نﻤوده و به ایﻦ نتیﺠه
رسیدهاند که اﻓزایش ده درصدی در مهاﺟرت سرمایه انﺴانﯽ ،نرخ رشد سرانه را حدو 1/8

درصد در هر سال کاهش مﯽدهد .میشرا )5112( 1به بررسﯽ مهاﺟرت و ﻓرار مغزها در
ﺟزایر کاراییب پرداخته اسﺖ .در ایﻦ مﻄالعه مناﻓع و زیانهای ناشﯽ از ﻓرار مغزها و
مهاﺟرت به کشورهای خارج از منﻄﻘه محاسبه شده اسﺖ .بر اساس نتایج ،علﯽرغم اینکه
در سﻄﺢ ﺟهان کشورهای منﻄﻘه کارائیب بیشتریﻦ درآمد دریاﻓتﯽ را از مهاﺟران خود به
کشورهای دیگر دارند (درآمد برگشتﯽ آنها در حدود  19درصد ﺗولید ملﯽ داخلﯽ آنها
اسﺖ) ،اما مناﻓع حاصﻞ از درآمدهای برگشتﯽ مهاﺟران ماهر ،زیانﯽ را که در نتیﺠه از
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دسﺖ دادن نیروی های ماهر و ﺗحصیلکرده متوﺟه کشورهای ایﻦ منﻄﻘه نﻤوده ﺟبران
نﻤﯽکند و اثر خالص مهاﺟرت مغزها بر اقتصاد کشورهای منﻄﻘه کارائیب منفﯽ اسﺖ.
یکﯽ از مﻄالعات ﺟامع در ارﺗباﻁ با استفاده از مدلهای ﺗعادل عﻤومﯽ ﺗوسﻂ دیکﺴون و
هﻤکاران )5118( 1ارائه شده اسﺖ که به بررسﯽ اثر کاهش ورود مهاﺟران غیرقانونﯽ بر
اقتصاد آمریکا پرداخته اسﺖ .نتایج ایﻦ مﻄالعه نشان مﯽدهد که کاهش ورود مهاﺟرت
غیرقانونﯽ مهاﺟران در قالب هر دو سناریوی محدودیﺖ عرضه (امنیﺖ مرزی شدیدﺗر) و
محدودیﺖ ﺗﻘاضا (پیگرد قانونﯽ کارﻓرمایان) اثر منفﯽ بر رشد اقتصادی آمریکا داشته اسﺖ.
بهلﻤﻦ )5111( 5در مﻄالعهای مشکالت مهاﺟرت نیروی کار ماهر از آﻓریﻘای ﺟنوبﯽ را با
استفاده از مدلهای ﺗعادل عﻤومﯽ بررسﯽ نﻤوده اسﺖ .نتایج ایﻦ مﻘاله نشان مﯽدهدکه
مهاﺟرت نیروی کار ماهر در نبود برنامهای مناسب برای کنترل ﺟریان خروج مهاﺟران از
کشور ،عﻤوماً اثراﺗﯽ منفﯽ بر اقتصاد ایﻦ کشور به هﻤراه داشته اسﺖ .هﻤچنیﻦ صنایع ب
صادراﺗﯽ و صنایع متکﯽ بر نیروی کار متخصص ،بیشتریﻦ آسیب را دیدهاند.
باس و براکر )5111( 9در مﻄالعهای به بررسﯽ اثرات کالن انحراف از ﺟریان مهاﺟرت
کارگران اروپای شرقﯽ ،از آلﻤان به انگلﺴتان با استفاده از یک مدل ﺗعادل عﻤومﯽ پرداخته-
اند .یاﻓتهها حاکﯽ از آن اسﺖ که اﻓزایش ورود مهاﺟران اروپای شرقﯽ به انگلﺴتان ،ﺗولید
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
ﺗولید ملﯽ ایﻦ کشور را کم کرده اما سﻄﺢ دستﻤزدها اقزایش و بیکاری کاهش یاﻓته اسﺖ.
از میان مﻄالعات داخلﯽ شاه آبادی و پوران ( )1982در مﻄالعهای با عنوان «اثر مهاﺟرت
مغزها بر رشد اقتصادی :مﻄالعه موردی ایران» به بررسﯽ اثر مهاﺟرت مغزها بر رشد
اقتصادی ایران طﯽ دوره  1998ﺗا  1982و با استفاده از آمار مهاﺟرت مغزها از ایران به
ایاﻻت متحده آمریکا پرداختهاند .نتایج ﺗﺠربﯽ ایﻦ مﻄالعه بیانگر آن اسﺖ که ﺗأثیر متﻘابﻞ
متغیر مهاﺟرت مغزها با انﻘالب اسالمﯽ بر رشد اقتصادی منفﯽ و معنﯽ دار اسﺖ .به عبارت
دیگر مهاﺟرت مغزها نﻘش مهم و در عیﻦ حال بازدارنده در ﺗولید و رشد اقتصادی ایران
دارد .شاهآبادی و پوران ( )1988در مﻄالعه دیگری به بررسﯽ و محاسبه اثر مهاﺟرت مغزها
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بر رشد اقتصادی ایران از کانالهای مﺴتﻘیم و غیرمﺴتﻘیم با استفاده از سیﺴتم معادﻻت
هﻤزمان و آمار مهاﺟرت مغزها به کشورهای گروه هفﺖ طﯽ دوره  1993-1982پرداختهاند.
نتایج ب یانگر آن اسﺖ که ضریب متغیر نرخ مهاﺟرت مغزها در معادﻻت سرمایه انﺴانﯽ،
ﺗﺠارت و وﺟوه ارسالﯽ نیروی کار مثبﺖ و در معادﻻت سرمایهگذاری مﺴتﻘیم خارﺟﯽ و
رشد اقتصادی منفﯽ اسﺖ .عﺴگری و ﺗﻘوی ( )1988در مﻄالعهای به بررسﯽ مﺴأله ﻓرار
مغزها و نﻘش آن در انباشﺖ سرمایه انﺴانﯽ در کشورهای مبداء پرداختهاند .نتایج حاکﯽ
از آن اسﺖ که ﺟریان ﻓرار مغزها از کشورهای در حال ﺗوسعه به کشورهای عضو سازمان
هﻤکاری اقتصادی ،انباشﺖ سرمایه انﺴانﯽ را در ﺗﻤام کشورهای در حال ﺗوسعه ﺗحﺖ ﺗأثیر
منفﯽ قرار مﯽدهد .طیبﯽ و هﻤکاران ( )1931به بررسﯽ اث ر ﻓرار مغزها بر رشد اقتصادی
کشورهای در حال ﺗوسعه پرداختهاند .نتایج نشان مﯽدهدکه اثر ﻓرار مغزها بر انباشﺖ
سرمایه انﺴانﯽ کشورهای مبدا منفﯽ و معنﯽ دار بوده اسﺖ و اثر مﺴتﻘیم ﻓرار مغزها بر
رشد اقتصادی کشورهای مبدا معنﯽدار نیﺴﺖ .بنابرایﻦ ﻓرار مغزها با کاهش انباشﺖ سرمایه

انﺴانﯽ ،رشد اقتصادی کشورهای مبدا را با کندی مواﺟه مﯽسازد.
مﻄالعات انﺠام شده حاکﯽ از آن اسﺖ که ﻓرار مغزها اثر معناداری بر رشد ﺗولید و ﺗﺠارت
خارﺟﯽ کشورها داشته و اغلب ،ایﻦ اثر برای کشورهای در حال ﺗوسعه منفﯽ بوده اسﺖ.
-3

معرفی مدل تعادل عمومی چند منطقهای و تصریح الگو

مدلهای ﺗعادل عﻤومﯽ در برگیرنده کﻞ اقتصــاد بوده ،چند بخشــﯽ هﺴــتند و نﻘش
محوری را به ســیﺴــتم قیﻤﺖها مﯽدهند .ایﻦ خصــوصــیات آنها را از مدلﺴــازی ﺟزئﯽ
(دربرگیرنده کﻞ اقتصــاد نیﺴــتند) ،مدلﺴــازی اقتصــاد کالن (چندبخشــﯽ نیﺴــتند) و
مدلﺴازی داده -ستانده (عوامﻞ اقتصادی به سیگنالهای قیﻤتﯽ واکنش نشان نﻤﯽدهند)
متﻤایز سـاخته اسـﺖ (مک دوگﻞ .)1332 ،1هﻤچنیﻦ استفاده از مدلهای ﺗعادل عﻤومﯽ
چندمنﻄﻘهای به ﺟای مدلهای ﺗعادل عﻤومﯽ یک منﻄﻘهای دارای مزیﺖهای متعددی
اســـﺖ .از نﻘاﻁ قوت ایﻦ مدلها ﺗوانایﯽ آنها ﺟهﺖ کﻤک به ﻓهم پیوند بیﻦ بخشها،
کشـورها و عوامﻞ ﺗولید در مﻘیاس ﺟهانﯽ اسﺖ .ساختار ایﻦ نوع مدلها بیان مﯽکند که
ﺗﻤام اﺟزای اقتصـاد ﺟهانﯽ در شـبکههایﯽ از پیوندهای مﺴتﻘیم و غیرمﺴتﻘیم با یکدیگر
قرار دارند .بنابرایﻦ هر ﺗغییری که در یکﯽ از اﺟزای ســیﺴــتم پدید آید ،دارای پیامدها و
عواقبﯽ برای کﻞ بخشها ،مناطﻖ و کشــورها خواهد بود .ﺟریان ﻓرار مغزها مﯽﺗواند از
McDougall
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طریﻖ پیوند بیﻦ بخشها ،عوامﻞ اقتصــادی و هﻤچنیﻦ پیوند بیﻦ مناطﻖ مختلف ،اکثر
ﻓعالیﻦ ســیﺴــتم را متأثر ســازد .بنابرایﻦ مدل چند منﻄﻘهای «پروژه ﺗحلیﻞ ﺗﺠارت
ﺟهانﯽ» یا هﻤان  GTAPگزینه مناســبﯽ برای ارزیابﯽ اثر ﻓرار مغزها بر ﺗﺠارت خارﺟﯽ
بخشهای مختلف اقتصادی درکشور ایران اسﺖ.
مدل ﺗعادل عﻤومﯽ چندمنﻄﻘهای و یا هﻤان «پروژه ﺗحلیﻞ ﺗﺠارت ﺟهانﯽ» یک مدل
ایﺴتا اسﺖ و هر گونه اثرات پویای ﺗغییرات ﺗکنولوژیکﯽ ،رشد ﺟﻤعیﺖ و موﺟودی سرمایه
را شامﻞ نﻤﯽشود .ﻓعالیﺖهای رﻓتاری و مبادﻻت بیﻦ بخشﯽ و بیﻦ منﻄﻘهای آن متشکﻞ
از دو ﺟزء معادﻻت اصلﯽ مشتﻤﻞ بر روابﻂ حﺴابداری 1و معادﻻت رﻓتاری 5اسﺖ .روابﻂ
حﺴابداری ،دربردارنده دادههای موﺟود در ﺟداول ماﺗریس حﺴابداری اﺟتﻤاعﯽ و داده-
ستانده بوده و معادﻻت رﻓتاری نشانگر رﻓتار عوامﻞ اقتصادی در مدل اسﺖ که مربوﻁ به
ﺗولید ،مصرف ،پسانداز و سرمایهگذاری منﻄﻘهای اسﺖ .مدل ریاضﯽ آن مشتﻤﻞ بر
مﺠﻤوعهای از معادﻻت غیرخﻄﯽ اسﺖ که از ﺗئوری حداکثر سازی اقتصاد خرد ﺗوسﻂ
روش دوگان هﻤراه با روابﻂ حﺴابداری استخراج شده اسﺖ.
هر منﻄﻘه ،متشکﻞ از چهار عامﻞ اقتصادی از ﺟﻤله :خانوار نﻤاینده منﻄﻘه ،9خانوار
خصوصﯽ ،1دولﺖ و بنگاهها اسﺖ .خانوار منﻄﻘهای صاحب عوامﻞ اولیه مورد استفاده در
ﺗولید بنگاهها اسﺖ .درآمد خانوار منﻄﻘهای حاصﻞ ﺟﻤع ارزش ﻓروش عوامﻞ ﺗولید و انواع
مالیاتها و ﺗعرﻓهها اسﺖ که ﺗخصیص ایﻦ درآمدها به پس انداز خانوار خصوصﯽ و دولﺖ
بر اساس یک ﺗابع کاب داگالس صورت مﯽگیرد .دولﺖ و خانوار خصوصﯽ با دریاﻓﺖ درآمد
از خانوار منﻄﻘهای کاﻻها و خدمات مصرﻓﯽ مورد نیاز خود را از بازارهای داخلﯽ و خارﺟﯽ
خریداری مﯽکنند .ﺗﻘاضای مصرﻓﯽ خانوار خصوصﯽ بر اساس ﻓرم ﺗابعﯽ «کشش
ﺟایگزینﯽ با ﺗفاضﻞ ثابﺖ» 2مورد ارزیابﯽ قرار مﯽگیرد که ابتدا ﺗوسﻂ هینوک)1372( 2
ارائه شده اسﺖ .بنابرایﻦ ﺗﻘاضای خانوار خصوصﯽ دارای شکﻞ غیرهﻤوﺗتیک 7خواهد بود
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که هﻤراه با ﺗغییرات درآمد ،سهم هزینه کاﻻهای مختلف در بودﺟه خانوار ثابﺖ نخواهد
بود .ﺗوابع ﺗﻘاضای مصرﻓﯽ دولﺖ با استفاده از یک ﺗابع مﻄلوبیﺖ کاب داگالس استخراج
مﯽگردد که سهم هزینه کاﻻهای مختلف ثابﺖ در نظر گرﻓته شده اسﺖ .بنگاهها کاﻻهای
واسﻄهای و نهادههای اولیه از ﺟﻤله نیروی کار ،سرمایه ،زمیﻦ و منابع طبیعﯽ را برای
ﺗولید کاﻻها و خدمات به کار مﯽبرند و با ﺗرکیب ایﻦ عوامﻞ ،ﺗولید انواع کاﻻها و خدمات
را انﺠام مﯽدهند .پنج عامﻞ ﺗولید از ﺟﻤله ،زمیﻦ ،نیروی کار ماهر ،نیروی کار غیرماهر،
سرمایه و منابع طبیعﯽ وﺟود دارد .کلیه عوامﻞ به ﺟز زمیﻦ و منابع طبیعﯽ دارای ﺗحرک
کامﻞ در بیﻦ بخشهای مختلف مﯽباشند ،اما هیچ کدام از عوامﻞ ﺗولید ،قابﻞ ﺗﺠارت
نیﺴتند .یا به بیان دیگر از ﺗحرک بیﻦالﻤللﯽ برخوردار نیﺴتند.
در ﺗحﻘیﻖ حاضر ﻓرض بر ایﻦ اسﺖ که سرمایه مﯽﺗواند در بیﻦ بخشها و مناطﻖ مختلف
ﺗحرک داشته باشد که میزان ﺗحرک آن بﺴتگﯽ به کشش ﺗبدیﻞ سرمایه در بیﻦ بخشها
و مناطﻖ گوناگون دارد .ﺗﻤام نهادهها دارای عرضه ثابﺖ بوده و اشتغال کامﻞ را دارا مﯽ-
باشند .هر بخش یا بنگاه در اقتصاد یک ستاده هﻤگﻦ ﺗولید مﯽکند .ﻓروش ایﻦ کاﻻها در
داخﻞ و خارج از هر منﻄﻘه صورت مﯽگیرد .ﻓرض رقابﺖ کامﻞ در ﺗﻤام بازارها و بازدهﯽ
ثابﺖ نﺴبﺖ به مﻘیاس در ﺗولید هﻤه کاﻻها برقرار اسﺖ.
بر اساس بﺴتار استاندارد 1مدل «پروژه ﺗحلیﻞ ﺗﺠارت ﺟهانﯽ» ،ﺗولید ﺗﻤام بخشها ،زمیﻦ،
نیروی کار ،سرمایه و منابع طبیعﯽ و ﺗﻤام قیﻤﺖها در چارچوب مدل ﺗعییﻦ مﯽشوند یا
به عبارت دیگر درونزا هﺴتند .بخش ﺟهانﯽ که مشتﻤﻞ بر بخش حﻤﻞ و نﻘﻞ ﺟهانﯽ 5و
بخش بانک ﺟهانﯽ 9اسﺖ ،ﺗکﻤیﻞ کننده روابﻂ حﺴابداری و ﺗعادل منﻄﻘهای اسﺖ .بخش
حﻤﻞ و نﻘﻞ گردآورنده ارزش خدماﺗﯽ اسﺖ که نشانگر اختالف بیﻦ قیﻤﺖهای سیف و
ﻓوب 1برای کاﻻهای مختلف 2در مﺴیرهای مختلف حﻤﻞ و نﻘﻞ اسﺖ .ایﻦ بخش به عنوا
ن واسﻄﯽ بیﻦ عرضه و ﺗﻘاضا برای خدمات حﻤﻞ و نﻘﻞ بیﻦالﻤللﯽ عﻤﻞ مﯽکند .بانک

1

Standard Closure
Global Transportation Sector
9
Global Banking Sector
1
CIF and FOB Prices
 . 2قیﻤﺖ سیف ،قیﻤﺖ کاﻻهایﯽ اسﺖ که در مرز کشور واردکننده ﺗحویﻞ داده مﯽشود ،قبﻞ از پرداخﺖ هرنوع حﻘوق
گﻤرکﯽ یا سایر مالیاتهای بر ﺗولید یا اﻓزودههای بازرگانﯽ و حﻤﻞ ونﻘﻞ در داخﻞ کشور واردکننده.
قیﻤﺖ ﻓوب معادل قیﻤﺖ خریدار در نظر گرﻓته مﯽشود که درمبادﻻت مربوﻁ به صادرات اعﻤال مﯽشود.
5
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ﺟهانﯽ نیز عامﻞ واسﻂ بیﻦ سرمایهگذاری و پسانداز ﺟهانﯽ اسﺖ .بنابرایﻦ اگر ﺗﻤام بازارها
در ﺗعادل باشند ،ﺗﻤام بنگاهها دارای شرﻁ سود صفر مﯽباشند و ﺗعادل خانوار روی قید
بودﺟه آنها صورت مﯽگیرد .شﻤارشگر 1در مدل «پروژه ﺗحلیﻞ ﺗﺠارت ﺟهانﯽ» ،شاخص
قیﻤﺖ ﺟهانﯽ عوامﻞ ﺗولید اسﺖ که طبﻖ معﻤول برونزا بوده و متوسﻂ وزنﯽ از قیﻤﺖ
عوامﻞ ﺗولید در کﻞ مناطﻖ اسﺖ .ﻻزم به ذکر اسﺖ که بر اساس نوع ﺗحﻘیﻖ مﯽﺗوان
بﺴتارهای کالن متفاوﺗﯽ را ﻓرض نﻤود .حﻞ مدل با استفاده از داده های ﺟدول داده-
ستانده پایگاه دادههای  GTAPو بﺴته نرم اﻓزاری مدل ﺗعادل عﻤومﯽ( 5هریﺴون و
پییرسون )1332 ،9صورت مﯽگیرد (هرﺗﻞ.)1337 ،
دادهها در  GTAPبه صورت  2عامﻞ ﺗولید 27 ،بخش و  152منﻄﻘه مﯽباشد 2 .عامﻞ ﺗولید
شامﻞ نیروی کارماهر ،نیروی کار غیرماهر ،سرمایه ،زمیﻦ و منابع طبیعﯽ اسﺖ .ﺗفکیک
نیروی کار به ماهر و غیر ماهر بر اساس طبﻘه بندی مشاغﻞ که ﺗوسﻂ سازمان بیﻦ الﻤللﯽ
کار )ILO( 1ارائه شده اسﺖ .بر اساس ایﻦ طبﻘهبندی ،نیروی کار ماهر (کارگران حرﻓه ای)
ای) شامﻞ مدیران ،کارکنان حرﻓهای و شبه حرﻓهای ،ﺗﺠار ،کارمندان ،ﻓروشندگان و
کارگران شخصﯽ خدمات ،اپراﺗورها و ...اسﺖ .نیروی کار غیرماهر نیز شامﻞ کارگران مزرعه
و نیروی انﺴانﯽ که برای انﺠام کار به ﺗخصص خاصﯽ نیاز نداشته و کار ﻓیزیکﯽ سادهای
را انﺠام مﯽدهند اسﺖ .رده .منظور از سرمایه ،مﺠﻤوعه کاﻻهای سرمایهای ﻓیزیکﯽ مشهود
اسﺖ که قابﻞ اندازهگیری بوده و در ﻓرایند ﺗولید کاﻻها و خدمات و ایﺠاد درآمد نﻘش
دارند .عامﻞ ﺗولیدی زمیﻦ ،سﻄﺢ زمیﻦهای زیر کشﺖ محصوﻻت کشاورزی را در یک
کشور نشان مﯽ دهد و منابع طبیعﯽ شامﻞ نفﺖ ،گاز ،ﻓلزات ،ﺟنگﻞها و  ...اسﺖ .در ایﻦ
ﺗحﻘیﻖ اطالعات در قالب ماﺗریس حﺴابداری اﺟتﻤاعﯽ مﯽباشد که از دادههای GTAP.7
که مربوﻁ به سال  5118اسﺖ ،استفاده شده اسﺖ .در ﺟدول ( ،)1ﺟزئیات بخشها،
مناطﻖ و عوامﻞ ﺗولید در مﻘاله حاضر بیان شده اسﺖ .ﻻزم به ذکر اسﺖ که باﺗوﺟه به
اینکه طبﻖ آمارهای موﺟود 2بیشتریﻦ مهاﺟرت نیروی کار از ایران به کشورهای پیشرﻓته

1

Numeraire
GAMEPACK
9
Harriso and Pearson
1
International Labor Organization
2
WorldBank Factbook, 2011
5
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اروپایﯽ ،امریکا و کا نادا و برخﯽ کشورهای آسیای شرقﯽ اسﺖ مناطﻖ ایﻦ گونه که در
ﺟدول ذیﻞ مشاهده مﯽشود ،ﺗﻘﺴیم بندی شده اسﺖ.
جدول ( :)1جزئيات مدل
مﺠﻤوعه

زیرمﺠﻤوعه

بخشها

کشاورزی ،صنعﺖ و معدن ،نفﺖ و گاز ،خدمات

مناطﻖ

ایران ،اﺗحادیه اروپا به هﻤراه امریکا وکانادا ،گروه شانگهای ،بﻘیه دنیا

عوامﻞ ﺗولید

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

ﺗولید در یک رشته ﻓعالیﺖ ،حاصﻞ ﺗرکیب عوامﻞ مختلف در یک ﻓرایند معیﻦ اسﺖ .نیروی
کار ماهر در کنار عواملﯽ هﻤچون سرمایه و زمیﻦ نﻘش اساسﯽ در ایﻦ ﻓرایند ایفا مﯽکند.
بهرهوری نحوه ﺗرکیب ایﻦ عوامﻞ را درﺟریان رسیدن به حداکثر محصول نهایﯽ ﺗعییﻦ
مﯽکند .از ایﻦ رو ﺗغییر در عرضه عوامﻞ ﺗولید اولیه و یا بهرهوری آنها ﺗغییر در ﻓرایند
ﺗولید محﺴوب مﯽشود که مﯽﺗواند با مهاﺟرت نیروی کار متخصص حادث شود .اثرات
مﺴتﻘیم و غیرمﺴتﻘیم ﻓرار مغزها در مدل ﺗعادل عﻤومﯽ قابﻞ محاسبه ( )GTAPدر قالب
دو سناریو مورد بررسﯽ قرار مﯽگیرد .در سناریوی اول اثر مﺴتﻘیم ﻓرار مغزها بر ﺗولید و
ﺗﺠارت خارﺟﯽ بخشهای مختلف اقتصادی ایران مدنظر اسﺖ که به صورت کاهش عرضه
نیروی کار ماهر در کشور بررسﯽ مﯽشود .برای ایﻦ منظور یک ﺗکانه منفﯽ را در مدل وارد
مﯽکنیم .سناریوی دوم اثرات غیرمﺴتﻘیم آن را به صورت کاهش بهرهوری کﻞ عوامﻞ
ﺗولید (نیروی کار و سرمایه) بر متغیرهای مذکور نشان مﯽدهد .برای بررسﯽ ایﻦ سناریو
از ﺗکانه منفﯽ کاهش بهرهوری کﻞ عوامﻞ ﺗولید استفاده شده اسﺖ .البته در ایﻦ مﻄالعه
ﻓرض بر ایﻦ اسﺖ که مهاﺟرت نیروی انﺴانﯽ متخصص معرف ﻓرار مغزها اسﺖ و نیروی
انﺴانﯽ مهاﺟر وﺟوه ارسالﯽ به کشور مبداء ندارد .بر اساس روش پیشنهادی
ﺟوهانﺴون ،)1321(1الگو به صورت نرخ ﺗغییر به ﺟای مﻘادیر مﻄلﻖ نوشته شده اسﺖ.
به منظور بررسﯽ سناریوی اول که به صورت کاهش عرضه نیروی انﺴانﯽ متخصص در
کشور در نظر گرﻓته مﯽشود ،معادله عرضه عوامﻞ ﺗولید که مربوﻁ به شرایﻂ ﺗﺴویه بازار
(برابری عرضه و ﺗﻘاضا) مورد استفاده قرار مﯽگیرد .ایﻦ شرﻁ .با ﺗوﺟه به اینکه حﻞ مدل
 GTAPدر نرم اﻓزار  GAMEPACKصورت مﯽگیرد ،ایﻦ نرماﻓزار ﺗﻤامﯽ معادﻻت را با

Johansen

1
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ﺗبدیﻞ به ﻓرم خﻄﯽ حﻞ مﯽکند .به طور کلﯽ  iمعرف عوامﻞ ﺗولید اولیه مانند نیرویکار
ماهر ،نیرویکار غیرماهر ،سرمایه ،زمیﻦ و منابع طبیعﯽ j ،بخش و  rنشانگر منﻄﻘه اسﺖ.
m

)(1

) qo(i, r )  ∑SHRM (i, j , r )  qfe (i, j , r )  endwslack (i, r
j 1

رابﻄه شﻤاره ( )1نشاندهنده شرایﻂ ﺗعادلﯽ بازار اسﺖ که در آن )  qo(i, rعرضه عامﻞ
ﺗولید iام در منﻄﻘه  rرا نشان مﯽدهد SHRM (i, j, r) .سهم پرداختﯽ عامﻞ iام از کﻞ
پرداختﯽ عوامﻞ ﺗولید در منﻄﻘه  rو بخشjام qfe(i, j, r) ،نرخ رشد ﺗﻘاضا برای عامﻞ iام و
m

عبارت )  ∑SHRM (i, j , r )  qfe (i, j , rمتوسﻂ وزنﯽ نرخ رشد ﺗﻘاضا برای عامﻞ iام
j 1

(دارای ﺗحرک کامﻞ) در بخش jام و در منﻄﻘه  rرا نشان مﯽدهد،endowslack(i,r( .

متغیر کﻤکﯽ که نشان دهنده مازاد یا کﺴری ﺗﻘاضای نهاده اسﺖ .با ﺗوﺟه به اینکه در ایﻦ
ﺗحﻘیﻖ مدل به صورت ﺗعادل عﻤومﯽ حﻞ مﯽشود ،بنابرایﻦ مﻘدار متغیر کﻤکﯽ
( endowslack(i,rصفر در نظر گرﻓته شده اسﺖ.
باﺗوﺟه به آمارهای موﺟود 1نرخ مهاﺟرت نیرویکار ماهر در کشورهای در حال ﺗوسعه بیﻦ
 9ﺗا  2اسﺖ ،بنابرایﻦ ،در ایﻦ مﻄالعه برای مشاهده اثر مهاﺟرت مغزها ،در رابﻄه ﻓوق یک
ﺗکانه منفﯽ  2درصدی به ( qo)i,rکه معرف کاهش عرضه نیروی کار ماهر( )iدر منﻄﻘه
ایران( ) rاسﺖ وارد نﻤوده و سپس اثرات آن را بر ﺗولید و ﺗﺠارت خارﺟﯽ (صادرات و
واردات) بخشهای اقتصادی کشور مورد بررسﯽ قرار مﯽگیرد.از طرﻓﯽ ﻓرار مغزها و یا به
عبارت بهتر ،از دسﺖ دادن نیروی انﺴانﯽ متخصص ،یکﯽ از عوامﻞ مهم موثر بر ﺗغییر
بهرهوری اسﺖ ،بنابرایﻦ با ﺗوﺟه به نﻘش بهرهوری در اﻓزایش ﺗولید و ﺗوسعه ﺗﺠارت
خارﺟﯽ ،در سناریوی دوم ﺗحﻘیﻖ از طریﻖ شوک کاهش بهرهوری ﺗاثیر ﻓرار مغزها بر ﺗولید
و ﺗﺠارت خارﺟﯽ بررسﯽ مﯽشود ..برای ﺗبییﻦ سناریوی دوم در نﻤودار ( )1درخﺖ ﻓناوری
ارائه شده اسﺖ .ایﻦ نﻤودار نشانگر ساختار آشیانهای ﺗولید یک بنگاه اقتصادی ،در مدلهای
ﺗعادل عﻤومﯽ اسﺖ .با ﺗوﺟه به اینکه ﺗکنولوژی ﺗولید ﺗکانه بهرهوری اسﺖ ،نیاز اسﺖ برای
نشان دادن اینکه در چه ﻻیهای از آشیانه ﺗولید بنگاه شوک بهرهوری عوامﻞ ﺗولید وارد
مﯽ شود ،ﻓناوری بنگاه با ﺟزئیات بیشتری مورد بررسﯽ قرار گیرد .بنگاه با استفاده از یک
ﺗابع لئونتیف (نﺴبﺖ ثابﺖ) ﺗرکیب نهادههای واسﻂ و عوامﻞ اولیه ﺗولید را مشخص مﯽکند.

 1آمارهای سازمان ملﻞ ( )5119و بانک ﺟهانﯽ ()Factbook, 2011
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در مرحله بعد بنگاه با بکارگیری یک ﺗابع با کشش ﺟانشینﯽ ثابﺖ ﺗﻘاضای بهینه کاﻻهای
واسﻂ خارﺟﯽ و داخلﯽ (ﻓرض آرمینگتون )1323 ،1را استخراج مﯽنﻤاید.

شکل( :)1درخت فناوری
منبع :هرﺗﻞ (.)1337

ﺗرکیب بهینه انواع عوامﻞ ﺗولید از ﺟﻤله نیروی کار ،سرمایه و زمیﻦ با استفاده از یک ﺗابع
ارزش اﻓزوده به صورت زیر اسﺖ:
()5
()9



- VA

1

)

-- VA

) j ,r

 (QFE
i

( QVA j , r  AVA

j 1

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

در رابﻄه ( QVA j , r ،)5ارزش اﻓزوده بنگاه  jدر منﻄﻘه  AVA j ,r ،rضریب ﻓناوری خنثﯽ
هیکﺴﯽ یا بهرهوری عوامﻞ ﺗولید در ﺗابع ارزش اﻓزوده بنگاه  jدر منﻄﻘه  ،rپارامترهای
ﺗوزیع QFE j ,r ،ﺗابع ﺗﻘاضای بنگاه  jدر منﻄﻘه  rو  ρپارامتر ﺟایگزینﯽ عوامﻞ اولیه ﺗولید
i

VA

اسﺖ .رابﻄه ( )9درصد ﺗغییر متغیرهای ذکر شده در رابﻄه ( )5را نشان مﯽدهد .به گونهای
که  qvaدرصد ﺗغییر ارزش اﻓزوده بنگاه  jدر منﻄﻘه  ava ،rدرصد ﺗغییر ﺗکنولوژی بنگاه
یا هﻤان بهرهوری کﻞ عوامﻞ بنگاه  jدر منﻄﻘه  qo ،rدرصد ﺗغییر مﻘدار ﺗولید یا عرضه
بنگاه  jدر منﻄﻘه  rو  aoﺗغییر ﺗکنولوژی ﺗابع ﺗولید بنگاه  jدر منﻄﻘه  rرا نشان مﯽدهد.
در قﺴﻤﺖ پاییﻦ درخﺖ ﺗکنولوژی ﺗﻘاضای عوامﻞ ﺗولید ﺗوسﻂ بنگاهها (نیروی کار ،زمیﻦ
و سرمایه) با ( QFE(i,rیا به صورت درصد ﺗغییر ( qfe)i,rنشان داده مﯽشوند .که ﺗابعﯽ
از عوامﻞ مختلف از ﺟﻤله درصد ﺗغییر بهرهوری عوامﻞ ﺗولید مﯽباشد .بنگاهها عوامﻞ را
Armington
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برای ﺗولید ( )qoﺗرکیب مﯽکنند .ﻓرض مﯽشود که بنگاهها ﺗرکیب بهینهای از عوامﻞ
ﺗولید اولیه را مﺴتﻘﻞ از عوامﻞ واسﻄهای به کار مﯽگیرند.
()1
()2

])qfe(i, j) = -afe (i, j) + qva ( j) - ESUVA ( j) × [pfe(i, j) - afe (i, j) - pva( j

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

در روابﻂ ( )1و ( )2عبارت ( qfe(i,jدرصــد ﺗغییرات ﺗﻘاضــای بنگاه برای عوامﻞ ﺗولید به
منظور ﺗولید کاﻻی iدر بخش jام )afe(i,j ،درصد ﺗغییرات بهرهوری عوامﻞ ﺗولید کاﻻی i
در بخش jام )ESUVA(j ،کشـــش بیﻦ عوامﻞ واســـﻄه مرکب در ﺗولید بخشpfe(i,j( ،j
قیﻤـﺖ هرکـدام از عوامـﻞ ﺗولیـد برای ﺗولید کاﻻی iدر بخشjام pva(j( ،قیﻤﺖ ارزش
اﻓزوده بنگاه )efecom(i ،درصد ﺗغییر بهرهوری هر عامﻞ ﺗولیدی afesec(j( ،iدرصد ﺗغییر
بهرهوری بخشjام afereg(r( ،درصد ﺗغییرات بهرهوری در منﻄﻘه  rو ( afeall(i,j,rدرصد
ﺗغییر بهرهوری کﻞ عامﻞ ﺗولید iام در بخشjام در منﻄﻘه rمﯽباشـد .بر اساس روابﻂ ذکر
شـــده ،با ﺗوﺟه به اینکه مهاﺟرت مغزها منﺠر به کاهش بهرهوری عوامﻞ ﺗولید مﯽگردد،
در معادله بهرهوری عوامﻞ ﺗولید (رابﻄه )2به  afeallشـــوک داده و ایﻦ موﺟب اثرگذاری
بر ﺗﻘاضای نهادههای ﺗولیدی بنگاه گردیده (رابﻄه )1و نهایتا ﺗولید بنگاهها بر اساس ﺗابع
ارزشاﻓزوده ذکر شـــده در رابﻄه ( )5ﺗحﺖ ﺗاثیر قرار مﯽگیرد .ﺗغییرات ﺗولید نیز به نوبه
خود کﻞ سـیﺴـتم و متغیرهای اقتصادی مانند قیﻤﺖهای نﺴبﯽ و ﺗوزیع درآمد و به ﺗبع
آن میزان صادرات و واردات و خالص ﺗراز ﺗﺠاری (به طور کلﯽ ﺗﺠارت خارﺟﯽ منﻄﻘه) را
در بﺴتار استاندارد ﺗعریف شده در مدل ،با ﺗغییراﺗﯽ هﻤراه مﯽسازد.
بر اساس مﻄالعات ﺗﺠربﯽ 1و آمارهای سازمان ملﯽ بهرهوری ،5ﺗغییرات بهرهوری نیرویکار
معﻤوﻻ بیﻦ  1ﺗا  9درصد اسﺖ بنابرایﻦ در سناریوی دوم که ﺗکانه بهرهوری کﻞ عوامﻞ
ﺗولید مﯽباشد ،یک ﺗکانه منفﯽ  9درصدی در بهرهوری کﻞ عوامﻞ ﺗولید ( )afeallدر رابﻄه
( )2وارد نﻤوده و اثرات آن بر ﺗولید و ﺗﺠارت خارﺟﯽ بخشهای اقتصادی بررسﯽ مﯽشود.
-4

برآورد مدل

هﻤان طور که گفته شد ،از پیامدهای منفﯽ مهاﺟرت نیروی انﺴانﯽ متخصص ایﻦ اسﺖ
که در ﻓرایند ﺗولید کاﻻهای رقابﺖپذیر و صادراﺗﯽ اختالل ایﺠاد کرده و ﺗولید و بخش
خارﺟﯽ اقتصاد کشور را با مشکالت زیادی روبرو مﯽسازد .از یک سو ،کاهش کارایﯽ
)Bohlman (2010
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سرمایه ﻓیزیکﯽ به دنبال خروج نیروی انﺴانﯽ متخصص ،هزینه ﺗولید کاﻻها و خدمات را
در بخشهای مختلف اﻓزایش مﯽدهد و ﺗوان صادراﺗﯽ آنها را کم مﯽکند .از سوی دیگر
بنگاهها واردات کاﻻهای واسﻄهای را که در ﻓرایند ﺗولید مورد استفاده قرار مﯽگیرند،
کاهش مﯽدهند .به طور کلﯽ مهاﺟرت نیروی انﺴانﯽ متخصص ،ﺗوان اقتصادی کشور را
در بکارگیری پتانﺴیﻞهای بالﻘوهای که دارد کم مﯽکند ،در مﺴیر ﺗﺠارت خارﺟﯽ مانع
ایﺠاد مﯽکند و سرعﺖ حرکﺖ اقتصاد به سﻤﺖ بازارهای بیﻦالﻤللﯽ کندﺗر مﯽشود .بر
هﻤیﻦ اساس با وارد کردن هر دو ﺗکانه در مدل ،در هر دو سناریو انتظار بر ایﻦ اسﺖ که
میزان ﺗولید ،صادرات و واردات بخشهای مختلف با کاهش هﻤراه باشد .در ایﻦ بخش
نتایج اﺟرای سناریو اول و دوم که در بخش قبﻞ به آنها اشاره شد گزارش مﯽشود.
 -1-4سناریوی اول :کاهش  5درصدی عرضه نيروی کار ماهر

هﻤان طور که ذکر گردید ،مهاﺟرت مغزها عرضه نیروهای متخصص در کشور را کاهش
داده و سیﺴتم ﺗولیدی بنگاه را ﺗحﺖ ﺗاثیر قرار مﯽدهد .بر ایﻦ اساس ،با وارد کردن ﺗکانه
 2درصدی کاهش عرضه نیرویکار ماهر در مدل ،انتظار بر ایﻦ اسﺖ که با ﺗغییر ﺗرکیب
عوامﻞ ﺗولید ،ﺗولید بخشهای مختلف مخصوصاً بخشهایﯽ که استفاده بیشتری از نهاده
نیرویکار ماهر دارند با کاهش مواﺟه شده ،از طرﻓﯽ قیﻤﺖ نﺴبﯽ در کشور اﻓزایش یاﻓته
و در نتیﺠه میزان صاردات و واردات و خالص ﺗراز ﺗﺠاری کشور نیز در کشور کاهش یابد.
مﻄابﻖ نتایج به دسﺖ آمده در ﺟدول ( ،)5ﺗکانه کاهش عرضه نیروی کار ﺗأثیرات منفﯽ بر
ﺗولید بخشهای مختلف اقتصادی ایران گذاشته اسﺖ .ایﻦ اثر منفﯽ در بخش صنعﺖ
بیشتریﻦ مﻘدار را دارد که علﺖ آن مﯽﺗواند نیاز بیشتر ایﻦ بخش به نیروی کار ماهر و
متخصص باشد .پس از بخش صنعﺖ بخش خدمات و پس از آن بخش کشاورزی بیشتریﻦ
ﺗاثیر را از شوک ﻓرار مغزها مﯽ پذیرند .ایﻦ اثر در بخش نفﺖ و گاز به مراﺗب کﻤتر اسﺖ.
ایﻦ امر مﯽﺗواند به علﺖ پاییﻦ بودن نرخ نیروی کار ماهر مورد استفاده در ایﻦ بخش و یا
پاییﻦ بودن کشش ﺗﻘاضای بازار کار نﺴبﺖ به نهاده نیروی کار ماهر باشد .با ﺗوﺟه به
مﺠﻤوع ایﻦ آثار مﯽﺗوان گفﺖ که یک شوک  2درصدی در عرضه نیروی کار ماهر مﯽﺗواند
ﺗولید کﻞ را به صورت قابﻞ ﺗوﺟهﯽ کاهش دهد .هﻤچنیﻦ بر اساس نتایج ،صادرات بخش-
های مختلف نیز پاسخ منفﯽ به شوک منفﯽ عرضه نیروی کار ماهر و متخصص نشان
مﯽدهد .میزان صادرات بخش خدمات بیشتریﻦ ﺗاثیر را پذیرﻓته اسﺖ .بخش صنعﺖ از
حیث ﺗغییرات صادرات در ﺟایگاه دوم قرار دارد و بخش کشاورزی سوم اسﺖ .اثر کاهش
عرضه نیرویکار ماهر بر صادرات بخش نفﺖ و گاز مثبﺖ ،اما ﺗﻘریباً ناچیز اسﺖ .ایﻦ امر
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نشان مﯽ دهد که با کاهش نیروی کار متخصص میزان وابﺴتگﯽ به صادرات نفتﯽ اﻓزایش
مﯽیابد .بر اساس ﺟدول ( )5واردات ﺗﻤام بخشها بﺠز کشاورزی با کاهش مواﺟه شده
اسﺖ .کاهش واردات در بخش نفﺖ و گاز بیشتر اسﺖ .هﻤچنیﻦ ﺗاثیر شوک منفﯽ عرضه
نیروی کار متخصص برخالص ﺗراز ﺗﺠاری در ﺗﻤامﯽ بخشها به ﺟز نفﺖ و گاز منفﯽ اسﺖ.
چرا که در بخش نفﺖ و گاز صادرات کﻤﯽ رشد داشته و واردات به شدت کﻤتر شده و ایﻦ
امر موﺟب مثبﺖ شدن ﺗرازﺗﺠاری ایﻦ بخش از اقتصاد گردیده اسﺖ .به طور کلﯽ اثرﺗکانه
کاهش عرضه نیروی ماهر بر ﺗولید و بخش خارﺟﯽ بخشهای اقتصادی منفﯽ مﯽباشد.
جدول( :)2اثر تکانه کاهش نيروی کار ماهر بر تجارت خارجی بخشهای اقتصادی
نوع ﺗغییر

کشاورزی

صنعﺖ

نفﺖ و گاز

خدمات

ﺗولید (درصد)

-1/95

-1/21

-1/13

-1/11

صادرات (درصد)

-1/71

-1/12

1/18

-1/28

واردات (درصد)

1/11

-1/11

-1/23

-1/15

ﺗغییرات ﺗراز ﺗﺠاری (هزار دﻻر)

-3/51

-72/22

25/21

-99/32

منبع :یاﻓتههای ﺗحﻘیﻖ

 -2-4سناریوی دوم :کاهش  3درصدی بهرهوری عوامل توليد

برای بررسﯽ ﺗکانه بهرهوری مهاﺟرت مغزها بر ﺗولید و ﺗﺠارت خارﺟﯽ کشور یک ﺗکانه 9
درصدی کاهش بهرهوری عوامﻞ ﺗولید در مدل اعﻤال گردید .انتظار بر ایﻦ اسﺖ که کاهش
بهرهوری عوامﻞ ﺗولید ،ﺗﻘاضای بنگاه برای نهادههای ﺗولید را کاهش داده و ﺗولید بنگاه و
به ﺗبع آن میزان صادرات و واردات کشور کاهش یاﻓته و خالص ﺗراز ﺗﺠاری کشور کم
شود .مﻄابﻖ نتایج گزارش شده در ﺟدول ( )9به دنبال کاهش بهرهوری عوامﻞ(نیروی کار
و سرمایه) ﺗولید ،اثرات منفﯽ قابﻞ ﺗوﺟهﯽ در کلیه بخشهای اقتصادی مشاهده مﯽشود.
ایﻦ امر حکایﺖ از ﺟایگاه مهم بهرهوری در اقتصاد ایران و میزان رقابﺖپذیری بخشهای
مختلف آن دارد .وارد کردن شوک بهرهوری در مدل ،به ﺗرﺗیب بیشتریﻦ ﺗأثیر را بر ﺗولید
بخش های صنعﺖ ،خدمات ،کشاورزی و نفﺖ و گاز داشته اسﺖ .از بعد صادرات بیشتریﻦ
کاهش در بخش صنعﺖ کشور مشاهده مﯽشود .ایﻦ امر مﯽﺗواند ناشﯽ از باﻻ بودن نرخ
نیروی انﺴانﯽ متخصص مورد استفاده در ایﻦ بخش باشد .هﻤچنیﻦ بخشهای خدمات و
کشاورزی از نظر کاهش میزان صادرات در رﺗبههای بعدی قرار دارند .در زمینه واردات
بیشتریﻦ کاهش در بخش نفﺖ و گاز دیده مﯽشود و پس از آن بخش صنعﺖ ﺟایگاه دوم
را دارد و درصد ﺗغییر واردات بخشهای کشاورزی و خدمات مثبﺖ اسﺖ که مﯽﺗواند به

بررسﯽ ﺗاثیر ﻓرار مغزها بر ﺗولید و ﺗﺠارت خارﺟﯽ ایران....

15

دلیﻞ پاییﻦ آمدن سﻄﺢ ﺗولیدات کشاورزی و هﻤچنیﻦ کم شدن نیروی کار ماهر بخش
خدمات باشد .ﺗغییرات ﺗراز ﺗﺠاری هﻤه بخشها به ﺟز بخش نفﺖ و گاز مثبﺖ اسﺖ .اما
مثبﺖ شدن ﺗراز ﺗﺠاری ایﻦ بخش به واسﻄه رشد باﻻی صادرات اﺗفاق نیفتاده اسﺖ ،بلکه
کاهش زیاد واردات ایﻦ بخش نﺴبﺖ به صادرات در پﯽکاهش بهرهوری عوامﻞ ﺗولید
موﺟب ایﻦ اﺗفاق شده اسﺖ .ایﻦ امر حکایﺖ از پاییﻦ آمدن ﺗوان ﺗولید بنگاهها و کاهش
قدرت رقابﺖپذیری آنها در بخش ﺗﺠارت خارﺟﯽ اقتصاد دارد.
جدول( :)3اثرشوک بهرهوری برتجارت خارجی بخشهای اقتصادی
نوع ﺗغییر

کشاورزی

صنعﺖ

نفﺖ و گاز

خدمات

ﺗولید (درصد)

-9/17

-1/2

-1/15

-9/13

صادرات (درصد)

-2/7

-2/39

1/53

-2/31

واردات (درصد)

1/29

-1/71

-1/2

1/13

ﺗغییرات ﺗراز ﺗﺠاری (هزار دﻻر)

-32/11

-581/31

31/21

-113/19

منبع :یاﻓتههای ﺗحﻘیﻖ

 -5نتيجهگيری
با ﺗوﺟه به نرخ باﻻی ﻓرار مغزها از ایران و هﻤچنیﻦ اهﻤیﺖ ﺗولید و ﺗﺠارت خارﺟﯽ در
اقتصاد ایران ،برای مشخص کردن آثار ایﻦ مهاﺟرتها در ﺗولید و نهایتا ﺗﺠارت خارﺟﯽ
در ایﻦ مﻄالعه اثرات ﻓرار مغزها در قالب دو سناریوی کاهش عرضه نیرویکار ماهر و
کاهش بهرهوری کﻞ عوامﻞ ﺗولید بر ﺗولید و ﺗﺠارت خارﺟﯽ کشور مورد بررسﯽ قرار گرﻓﺖ.
برای ایﻦ منظور دادههای ﺟدول داده -ستانده نﺴخه هشتم پایگاه داده  GTAPبرای سال
 2002و یک مدل ﺗعادل عﻤومﯽ قابﻞ محاسبه ( )GTAPمورد استفاده قرار گرﻓﺖ .با
ﺗوﺟه به اینکه مﻘصد بیش از  82درصد نیروی کار ماهر خارج شده از ایران عازم اﺗحادیه
اروپا ،آمریکا و کانادا مﯽشوند ،قلﻤرو مکانﯽ ایﻦ ﺗحﻘیﻖ مناطﻖ ایران و کشورهای اﺗحادیه
اروپا به هﻤراه آمریکا و کانادا ،گروه شانگهای و بﻘیه دنیا اسﺖ .برآورد مدل نشان داد که
ﻓرار مغزها آثار منفﯽ بر ﺗولید و ﺗﺠارت خارﺟﯽ کشور در عرصه بیﻦالﻤلﻞ بر ﺟای مﯽگذارد.
با پدیده ﻓرار مغزها ،به ﺟز بخش نفﺖ وگاز در سایر بخشهای اقتصادی میزان صادرات و
واردات و خالص ﺗراز ﺗﺠاری به صورت منفﯽ ﺗاثیر پذیرﻓتهاند و علﺖ اصلﯽ ایﻦ ﺗاثیر نﻘش
نیرویکار متخصص در کیفیﺖ محصوﻻت ﺗولیدی و درﺟه رقابﺖپذیری اسﺖ .با ﺗوﺟه به
مﻄالب ذکر شده ،نیاز به پرداختﻦ ب یشتر به مبحث ﻓرار مغزها ضروری به نظر مﯽرسد.
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سیاسﺖگذاران کشور باید شناسایﯽ و ﺟذب نیروهای متخصص و نخبه را در اولویﺖ اهداف
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