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  اقتصادي

 چكيده   
 ۱۳۳۸‐۱۳۸۵اقتصادي ايران طي دوره      بر رشد  زهامغ مهاجرت اثر بررسي مطالعه اين هدف

طبق مباني تئـوريكي    . با استفاده از آمار مهاجرت مغزها از ايران به اياالت متحده آمريكا است            
و مطالعات تجربي، سرمايه انساني عامل بسيار مهم در رشد اقتصادي است و مهـاجرت مغزهـا                 

ند بر رشد اقتصادي تأثير معكوس داشـته  به عنوان يك نقص در تشكيل سرمايه انساني، مي توا  
نتايج تجربي اين مطالعه بيانگر آن است که تاثير متقابل متغير مهاجرت مغزها با انقـالب                . باشد

به عبارت ديگر مهاجرت مغزهـا نقـش        . اسالمي بر رشد اقتصادي منفي و بسيار معني دار است         
همچنـين در  .  اقتـصادي ايـران دارد  العاده مهم و در عين حال بازدارنـده در توليـد و رشـد       فوق

كنار عامل توليد نيروي كار، انباشت تحقيق و توسعه داخلي و خارجي و سرمايه انساني نيز که          
 مي باشند، در تابع توليـد اقتـصاد ايـران اثـر             رابزارهاي بسيار مهم حصول به اقتصاد دانش محو       

رجي كـه اثـر معنـاداري بـر تـابع           مثبت و مستقيم دارند و بجز متغير انباشت تحقيق و توسعه خا           
  .ند هستتوليد ايران ندارد، ساير متغيرها از سطح معني داري خوبي برخوردار
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  مقدمه

دهد، سـرمايه انـساني نقـش مهمـي در           بررسي تاريخ توسعه کشورهاي پيشرفته نشان مي      
جامعـه صـنعتي، توسـعه اقتـصادي و پيـشرفت           فرآيند پيشرفت آنها بـر عهـده داشـته و يقينـاً             

ملل در حـال توسـعه نيـز جهـت          . داند تکنولوژيکي خود را مرهون وجود سرمايه انساني مي       
گذار از عقب ماندگي و رسيدن به مراحلي از توسعه ناگزير از تقبل هزينه در ايجاد سـرمايه                  

، تطبيق و ارتقاي سـطح      انساني و توسعه دانش فني به منظور مشابه سازي تکنولوژي وارداتي          
بنابراين انتقـال و توسـعه      . افزار فني وارداتي و ساير اجزاي تکنولوژي در جوامع خود هستند          

تکنولوژي، در گرو منابع و سرمايه انساني مورد نياز است و جوامع توسـعه نيافتـه بـه منظـور                    
رمايه بسط فعاليتهاي اقتصادي چاره اي جز اهميـت بـه محـوري کـردن توليـد و تـشکيل سـ                    

ذخاير «مهمترين موضوع در تغييرات تکنولوژي اين است که         . انساني مورد نياز خود ندارند    
ذخيـره کمتـر و انـدک       .  عامل در نرخ رشد اقتصادي اسـت       نتري کننده تعيين» سرمايه انساني 

  . اين نوع سرمايه تحقق اهداف اقتصادي را ناممکن مي سازد
 توجه سياستگذاران اقتصادي در رابطه بـا سـرمايه   هاي اخير مورد اي که در دهه  اما مقوله 

المللـي منـابع     انتقال بين » مهاجرت مغزها «به طور کلي    . است» مهاجرت مغزها «انساني است،   
يعني مهاجرت افـراد بـا تحـصيالت نـسبتاً بـاال از      . را در شکل سرمايه انساني معرفي مي کند    

 مـيالدي   ۹۰در دهـه    . توسـعه يافتـه   کشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته بـه کـشورهاي            
OECDبــسياري از کــشورهاي 

اي سياســتهاي مهــاجرت را بــراي جــذب   بــه طــور فزاينــده١
هـدف ايـن سياسـتها همکـاري بـا          . کارگران ماهر کشورهاي در حـال توسـعه بـاب کردنـد           

با اين رويه اهداف سياستهاي جذب مهاجرين متخصص        . المللي بود  مهاجرين متخصص بين  
  .  توسعه نشانه رفتلرهاي توسعه نيافته و در حابه سمت کشو

اقتصاد ايران نيز به منظور پر کردن شکاف عميق تکنولوژي و توسعه فعاليتهاي اقتصادي              
هاي نوين از کـشورهاي پيـشرفته و از طـرف     از يک طرف به شدت نيازمند واردات فناوري   

طبيعي است که در . باشد ها مي ريگيري از اين فناو ديگر نيازمند منابع انساني غني براي بهره
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 مي تواند باعث تعميق شکاف تکنولـوژيکي بـين اقتـصاد ايـران و               اچنين شرايطي فرار مغزه   
اقتصادهاي توسعه يافتـه شـود و تحقـق مطلـوب رشـد اقتـصادي ايـران و توسـعه فعاليتهـاي                      

  . اقتصادي را دچار بحران کند
زا به كشورهاي غربي براي تحـصيل        محصالن ايراني در زمان عباس مير      فرستادنپس از   

 ســيل مهــاجرت دانــش آموختگــان ايرانــي بــه  ۱۳۵۰ و ۱۳۴۰علــوم و فنــون، از دهــه هــاي 
 با افزايش ناگهاني قيمت نفت و در نتيجـه          ۱۳۵۰در اوايل دهة    . كشورهاي پيشرفته آغاز شد   

ور شدت  ، جريان اعزام دانشجو و خروج ايرانيان از کش         توليد ناخالص داخلي   باال رفتن رشد  
و سـالهاي   )  اسالمي  ماه قبل از انقالب    ۱۵حدود   (۱۳۵۶در سال   . مضاعفي به خود مي گيرد    

 با داغ شدن جريانات سياسي ايران، بروز انقـالب اسـالمي، تغييـر حكومـت،                ۱۳۶۰ تا   ۱۳۵۷
داران، طرفــداران حكومــت قبلــي،  شــروع انقــالب فرهنگــي و تعطيلــي دانــشگاهها، ســرمايه

داد كثيري از دانشمندان و متخصصان از كشور خارج شدند كـه تعـداد     ناراضيان جديد و تع   
هــا، پزشــكان و   ميليــون نفــر تخمــين مــي زننــد و اكثــر آنهــا تحــصيلكرده۲آنهــا را حــدود 
  ١. ميليارد دالر بوده است۴۰۰ند كه ارزش آنها، حدود  متخصصان بوده

ايـاالت متحـده در سـال        تعداد مهاجران ايران بـه       ٢براساس مطالعه كارينگتن و دتراژياچ    
 نفــر، افــراد داراي تحــصيالت ۱۰۵۵۲۶ نفــر بــوده اســت كــه از ميــان آنهــا ۱۵۰۹۰۶، ۱۹۹۰

از مهـاجران   % ۷۰، حدود   ۱۹۹۰شود كه تنها در سال      بنابراين مالحظه مي  . اند دانشگاهي بوده 
  . اند ايران به اياالت متحده، مهاجرين ماهر با تحصيالت دانشگاهي بوده

ــا جايگــاه اول   ۱۴۰۴در افــق  جمهــوري اســالمي ايــران كــشوري اســت توســعه يافتــه ب
اقتصادي، علمي و فناوري در منطقـه، برخـوردار از دانـش پيـشرفته، توانـا در توليـد علـم و                      

بنابراين برخورداري از . فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد
اد دانايي محـور در اهـداف چـشم انـداز جمهـوري              جهت حصول به اقتص    رسرمايه انساني د  

 و اثـرات آن  الذا موضوع کاهش منابع انساني و به عبارتي مهاجرت مغزه     . اسالمي قرار دارد  
بـا توجـه بـه حجـم     . بر مؤلفه هاي حقيقي اقتصاد به ويژه رشد اقتصادي اهميت بسياري دارد    
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اين مطالعه سعي شده است     باالي مهاجرت، بخصوص مهاجرت مغزها به اياالت متحده، در          
بـراين اسـاس    .  به اياالت متحده بر رشد اقتصادي ايران بررسـي شـود           اکه اثر مهاجرت مغزه   

دوره متحـده طـي     استفاده از آمار مهاجرت نخبگان بـه ايـاالت  در نظر دارد بامطالعه حاضر   
 ادامـه بـه     لذا در .  بر رشد اقتصادي ايران بپردازد     ابه بررسي اثر مهاجرت مغزه    ،  ۱۳۳۸‐۱۳۸۵

ارائه چارچوب نظري در زمينه نقش تحقيق و توسعه داخلي و خارجي، سـرمايه انـساني، بـه                  
پردازيم و ضمن بيان نمونه مطالعـات انجـام شـده            ويژه مهاجرت مغزها بر رشد اقتصادي مي      

. مپـردازي  هاي ياد شده مي    در اين زمينه، به برآورد تابع توليد اقتصاد ايران با استفاده از مؤلفه            
در پايان پس از تفسير نتايج تجربي، اقدام به ارائه پيشنهاداتي در جهت بهبود رشد اقتـصادي    

  . نماييم مي

  مباني نظري. ۱

در الگوي رشد نئوكالسيكي كه نخستين بار توسط سولو مطرح شد، عامـل تكنولـوژي               
اشت سرمايه در اين الگو افزايش پس انداز و انب.  در نظر گرفته شده استابه صورت برون ز

در . شـود  به افزايش حالت پايدار توليد و به تبع آن فقط افزايش موقت نرخ رشد منجـر مـي                 
امـا از  . رود ابتدا ذخيره سرمايه سرانه افزايش مي يابد و در نتيجه آن توليد سرانه نيز بـاال مـي            

ر دقيقـاً   باالتيها انداز آنجا كه فرض مي شود سرمايه بازدهي كاهشي دارد، تا زماني كه پس  
با ميزان نهاده سرمايه الزم براي ثابت نگاه داشتن سرمايه سرانه برابر شود، افزايش توليد سير                

ميـزان رشـدي    . در وضعيت پايدار توليد سرانه افزايش پيدا نمي كند        . كاهنده خواهد داشت  
آوري اسـت كـه در چـارچوب ايـن نظريـه قابـل فهـم                 كه تحقق مي يابد در اثر پيشرفت فن       

گردد كـه بـه      بيني الگو باز مي    ناتواني الگوي رشد نئوكالسيك تا حد زيادي، به پيش        . است
 رشد  اكند كه در امتداد آن با نرخ برون ز         موجب آن توليد سرانه به مسير يكنواختي ميل مي        

شـود و مـستقل      اين امر بدان مفهوم است كه نرخ رشد خارج از الگو تعيين مي            . خواهد كرد 
  .اي تابع توليد و رفتار متغيرهاي سياستي استاز ترجيحات، ويژگيه

 نئوكالسيك در رشد اقتصادي بلندمدت منجر به ارائه الگوهاي           الگوي عملكرد ضعيف 
در اين مدلها تكنولوژي ثابت نيست و سرمايه انساني بـه دو مفهـوم مـورد                .  شد از رشد درون 
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ي تغييـر در كيفيـت نيـروي        در مفهوم محدود، سرمايه انساني بـه معنـا        . گيرد استفاده قرار مي  
عنـوان  ه  كار در ازاي تغيير در سطح تحصيل و تجربه بوده و بر اين اساس سـرمايه انـساني بـ                   

عامل توليد در تابع توليد مدنظر قرار گرفته و موجب ايجاد بازده صعودي نسبت بـه مقيـاس                  
ق شـده و    در مفهوم وسيع، سرمايه انساني به دانش و موجودي آن در اقتـصاد اطـال              . شود مي

هاي خارجي در توليد گرديده و افزايش بهره وري عوامل توليد را             جويي باعث ايجاد صرفه  
بر اين اساس در نظر گرفتن سرمايه انساني در مدلهاي رشد اقتصادي درون             . شود موجب مي 

هاي خـارجي در توليـد       جويي زا با ايجاد بازده به مقياس صعودي در توليد و نيز ايجاد صرفه            
فزايش بهره وري عوامل توليد گرديده و از اين طريق بر رشد اقتصادي اثر مثبـت و     موجب ا 

   ١. مهمي دارند
ن مطابق مباني ياد شده، افـزايش سـرمايه انـساني در يـك كـشور از طريـق ايجـاد                   يبنابرا

همچنـين  . دهـد  وري، رشد اقتصادي را افـزايش مـي        هاي خارجي مثبت و افزايش بهره      صرفه
وري تحقيـق و توسـعه داخلـي و جـذب بيـشتر تحقيـق و        وجب افزايش بهره سرمايه انساني م  

لذا نقش سرمايه انساني در ايجاد سرريزهاي دانش و رشد اقتصادي           . شود توسعه خارجي مي  
در . مهاجرت مغزها به معنـي از دسـت رفـتن سـرمايه انـساني اسـت               . کننده است  بسيار تعيين 

زا، نظريـات مختلفـي در مـورد نحـوه           رشد درون هاي   هاي اخير به موازات تکامل نظريه      دهه
. اثرگذاري مهاجرت مغزها بر رشد اقتصادي، به واسـطه سـرمايه انـساني مطـرح شـده اسـت                  

. كند كه اثر فرار مغزها بر تشكيل سرمايه انساني منفي اسـت            ادبيات قديم فرار مغزها بيان مي     
يت باقيمانده در كشور بزرگ  اگر سهم مهاجران ماهر در مقابل نسبت سرمايه انساني به جمع          

هـاي تعـديل و      مدت دو عامـل هزينـه      در كوتاه . يابد باشد، انباشت سرمايه انساني كاهش مي     
ايـن دو عامـل را      ) ۱۹۷۴ (٢باگواتي و هامادا  . پيامدهاي خارجي باعث كاهش رفاه مي شوند      

ر در تابع رفاه   هاي خارجي، با وارد كردن مهاجرين ماه       از بعد پيامد  . مورد بررسي قرار دادند   
. اجتماعي، جداي از منافع خصوصي آنها، مهاجرين ماهر ممکن است رفاه را کـاهش دهنـد     

و ) ۱۹۹۱ (٣ لوكـاس و در مطالعـات ميـاگيوا        يزا اين حالت با استفاده از مدلهاي رشد درون       
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  .به اثبات رسيده است) ۱۹۹۹ (١ونگ و يپ
ز مهـاجرت افـراد مـاهر را بـراي          موج جديد مدل هاي پويا، احتمال ايجاد منـافع ناشـي ا           

بحث رايج اين اسـت كـه مهـاجرت، فرآينـد           . دهد اقتصادهاي در حال توسعه را افزايش مي      
اگر بازده تحصيالت در كشور مبدأ پايين       . كند تشكيل سرمايه انساني را بدون تغيير رها نمي       

دهد بلكـه    ش نمي باشد، باز كردن درها براي مهاجرت، نه تنها انباشت سرمايه انساني را كاه            
از طريق ايجاد انگيزه براي كسب تحصيالت و مهارت به منظور مهـاجرت، احتمـال كـسب                 

بنـابراين ممكـن اسـت    ). اثـر محـرك  (تحصيالت براي افراد باقيمانده را افزايش خواهد داد   
با اسـتفاده از مـدل رشـد نـسلهاي همپـوش            ) ۱۹۹۷ (٣مانتفورد.  ايجاد شود  ٢خالص منافع مغز  

 درهاي كـشور بـراي مهـاجرت افـراد مـاهر محركـي بـراي                ن است كه باز گذاشت    نشان داده 
گذاري در تحصيل در داخل كشور است و اگـر ايـن اثـر محـرك بـه انـدازه كـافي                       سرمايه

بزرگ باشد، با وجود نااطميناني نسبت به مهاجرت ممكـن اسـت سـرمايه انـساني بالفعـل را                   
تنها برخي از افراد داراي تحصيالت، فرصت نااطميناني از اين جهت است كه (افزايش دهد  

: انـد، عبارتنـد از     ساير مطالعاتي كه اين مطلب را بـه اثبـات رسـانده           ). كنند مهاجرت پيدا مي  
 ٧و استارك و وانگ   ) ۲۰۰۱ (٦، بين و ديگران   )۱۹۹۸ (٥، ويدال )۱۹۹۸ (٤استارك و ديگران  

ايجاد . الص منافع مغز است   شرط الزم براي ايجاد خ    ) منافع مغز (وجود اثر محرك    ). ۲۰۰۲(
  .شود خالص منافع مغز نيز منجر به افزايش نرخ رشد اقتصادي مي

. باشـد  ي تحقيـق و توسـعه مـ    ي، فعاليتهـا  يکننده رشد اقتصاد    ديگر از عوامل تعيين    ي يک
اول آنکه تحقيق و توسعه     . تواند به رشد اقتصادي کمک نمايد      تحقيق و توسعه از دو راه مي      

اي جديدي معرفي شـود کـه ممکـن اسـت نقـش بيـشتر و                 ا کاالهاي سرمايه  دهد ت  اجازه مي 
بـه دليـل اينکـه محـصول     . اي موجود داشـته باشـد      بهتري در توليد نسبت به کاالهاي سرمايه      

اي و يا کيفيت کاالهاي سرمايه است، پس اگر تـابع            تابعي از انواع مختلف کاالهاي سرمايه     
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زا وجـود    نهاده هـا داشـته باشـد، آنگـاه رشـد درون           توليد بازدهي نزولي نسبت به هريک از        
ارائـه شـده    ) ۱۹۹۵ (١، بارو و سااليي مارتين    )۱۹۹۰(اين نگرش توسط رومر     . خواهد داشت 

کمک دوم تحقيق و توسعه به رشد اقتصادي اين است که باعث ايجاد اثـرات جـانبي      . است
ي تحقيـق و توسـعه   در موجودي علم و دانش شده که به نوبه خود باعث کـاهش هزينـه هـا    

بنابراين مي توان گفت که به وجود آمدن اثرات جانبي از طريق فعاليتهـاي تحقيـق                . شود مي
. و توسعه سبب ايجاد بازدهي ثابت نسبت به سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه خواهد شـد                

ده و گـذاري کـر   به همين دليل بنگاهها مقدار ثابتي از منابع را در امر تحقيق و توسعه سرمايه        
همچنـين بـر اسـاس        ٢.شـوند  باعث افزايش موجودي علم و دانش در يـک نـرخ ثابـت مـي              

الملل، به عنـوان مكـانيزم انتقـال         الملل، بويژه تجارت بين    مباحث تئوريك روابط اقتصاد بين    
رشد اقتصادي يك كشور نه تنها به منابع داخلي بلكه به منـابع توسـعه               . كنند تاكيد و بيان مي   

 نظير؛ کو و  و توسعهتحقيق رشد مبتني بر هايمدل. بستگي دارد  تجاري نيز يااقتصادي شرك 
 داخلــي و انباشــت R&Dتــابع انباشــت ســرمايه را  رشــد اقتــصادي ٣)۱۹۹۵ و ۱۹۹۳(هلــپمن 
 مسير جديـدي از بررسـي پيـشرفت تكنولـوژيكي     اين مدلها. دانند مي خارجي   R&Dسرمايه  

 در واكـنش بـه مـشوقهاي        نوآورانـه بر فعاليتهاي   مطالعات اخير    گيري جهت. دکنن فراهم مي 
 ٤)۱۹۹۰(رومـر   . باشد وري مي  اقتصادي به عنوان محرك پيشرفت تكنولوژيكي و رشد بهره        

 انباشـته شـده و ذخيـره دانـش          R&D با اين ديد كه ابداع تابع        ٥)۱۹۹۱(و گروسمن و هلپمن     
 انباشـته شـده داخلـي و        R&Dكنند رشد اقتصادي يك اقتصاد به فعاليتهاي         باشد، بيان مي   مي

هـم  ا   بـ  دو متقـابالً   ايـن  و    خارجي و ذخيره مـوثر دانـش بـستگي دارد          R&Dانباشت سرمايه   
   ٦ .باشند مرتبط مي
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  مطالعات تجربي. ۲

 و تالش بـراي جمـع آوري اطالعـات راجـع بـه      ١کارينگتن و دتراژياچ تا قبل از مطالعه
 در اطالعـات  شده خارجي به دليل فقـدان   توسط آنان، بسياري از مطالعات انجام     افرار مغزه 

البته مطالعات انجام شده    . اند اغلب نظري بوده  ،  خصوص ارتباط رشد اقتصادي و فرار مغزها      
توان در دو دسته طبقه بندي نمود،        در ارتباط با نقش مهاجرت مغزها بر رشد اقتصادي را مي          

 ا ناظر بر ادبيات جديد فرار مغزهاي  است و دستهااي که ناظر بر ادبيات قديم فرار مغزه        دسته
ادبيات قديم مهاجرت مغزها اعتقاد داشته است کـه خـروج سـرمايه انـساني بـه مثابـه                   . است

هايي را براي مقابله و کـاهش اثـرات     توسعه است و سياستلنفريني براي کشورهاي در حا 
 فـرار   در مقابـل ادبيـات جديـد      .  در نظـر گرفتـه اسـت       تمنفي آن بر کشورهاي مهاجر فرس     

از آنجـا کـه فـرار       .  را ناديده گرفته اسـت     ٢دارد که ادبيات قديم، منافع مغز      اذعان مي ،  مغزها
 داللـت دارد بـر اينکـه قـسمتي از افـراد مـاهر مهـاجرت خواهنـدکرد و دسـتمزدهاي                      امغزه

 بـازده انتظـاري   اباالتري را در کـشورهاي خـارج بدسـت مـي آورنـد، بنـابراين فـرار مغزهـ                 
 بزرگتـر  brain drain از brain gainاز طرف ديگر ممکـن اسـت   . دهد ميآموزش را کاهش 

شود که نتيجه آن ايجاد خالص منافع مغز است و اين خـالص منـافع مغـز، رفـاه اقتـصادي و                      
  . دهد رشد اقتصادي را افزايش مي

  :برخي از مطالعات تجربي انجام شده در اين زمينه عبارتند از
مهـاجرت مهـارت ديـدگان و    «در مقاله اي تحـت عنـوان     ٣ )۲۰۰۷ (ال گرويزارد و لول  

 کـشور  ۹۲با استفاده از آمار و اطالعات » brain gain و تئوري هاي اآزمون فرار مغزه: رشد
 به دنبال تعيين اثر کل فرارمغزها بر ۱۹۹۰‐۲۰۰۰ توسعه و توسعه يافته در طول دوره   لدر حا 

يـر مـستقيم مهـاجرت مغزهـا بـر رشـد          رشد اقتصادي به کمک ارزيـابي دو اثـر مـستقيم و غ            
اثر مستقيم فرارمغزها بر رشد اقتصادي را از طريق تأثير متغيرهايي چون            . اقتصادي مي باشند  

و ) ســرمايه گــذاري مــستقيم خــارجي (FDIبــازدهي مهــاجرت، وجــوه ارســالي مهــاجرين، 
يق سرمايه انساني اند و اثر غيرمستقيم را از طر پيوندهاي تجاري يا انتشار دانش ارزيابي کرده
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 انجـام شـده اسـت و نتـايج ايـن            2SLSارزيابي اين دو اثر به کمک روش        . اند ارزيابي کرده 
بـين سـرمايه انـساني و مهـاجرت مغزهـا رابطـه منفـي               : ها حاکي از اين است که اوالً       تخمين

: ثالثاً. اثرات مختلف مستقيم فرارمغزها بر رشد يکديگر را جبران مي کنند   : ثانياً. برقرار است 
کنـد   اثر کل فرارمغزها بر رشد اقتصادي منفي است ولي معناداريش کم است که داللت مي   

بر اينکه اثر مستقيم، پيامدهاي خارجي منفي کاهش سرمايه انساني به دليـل مهـاجرت افـراد                 
کند، اگرچه اين اثر آنقدر بزرگ نيـست تـا تمـام نتـايج منفـي مهـاجرت                   ماهر را جبران مي   

  .  ماهر را جبران کندنيروهاي کار
 بـراي آفريقـا خـوب     اآيا فـرار مغزهـ    «درمقاله اي تحت عنوان     ) ۲۰۰۵ (١استرلي و نارکو  

هايي براي اشتغال در خارج از کشور    اند با ايجاد فرصت    به روش تجربي اثبات کرده    » است؟
اي تواند محرک مثبتي بر     مي ابا کسب دستمزدهايي باالتر از دستمزدهاي داخلي، فرار مغزه        

آنها با طبقه بنـدي کـل نيروهـاي مـاهر بـه دو گـروه،                . تشکيل سرمايه انساني در داخل باشد     
کننـد يعنـي همـان عـده شـامل مهـاجرت مغزهـا و ديگـري،          يکي، آنهايي که مهاجرت مـي  

اند که مهـاجرت مغزهـا موجـب افـزايش سـرمايه       مانند، اثبات کرده  آنهايي که در داخل مي    
شـود و از ايـن طريـق رشـد اقتـصادي افـزايش               شورهاي مبدأ مـي   انساني از نوع دوم براي ک     

 ٢بـين و ديگـران     آنان اين استدالل خـود را بـا اسـتفاده از بـه روز کـردن داده هـاي                  . يابد مي
هاي حـداقل    ، به روش  ۱۹۹۰‐۲۰۰۳ کشور پايين صحراي آفريقا، در دوره        ۱۵براي  ) ۲۰۰۱(

  .  کرده اندمربعات معمولي و حداقل مربعات دو مرحله اي اثبات
مهـاجرت مغزهـا، حمايـت و    « در مقالـه اي تحـت عنـوان      ) ۲۰۰۴ (٣ال گرويزارد و لول   

 توسعه صادرکننده نيـروي     ل کشور در حا   ۱۱۲با استفاده از مجموعه آمار و اطالعات        » رشد
انـد   را آزمون کردهي، اثر معکوس مهاجرت مغزها بر رشد اقتصاد       ۱۹۹۰کار ماهر، طي دهه     

ني به روش حداقل مربعات معمولي به ايـن نتيجـه رسـيدند کـه افـزايش ده                 و بر اساس تخمي   
 درصـد در هـر سـال        ۸/۰درصدي در مهاجرت سرمايه انساني، نـرخ رشـد سـرانه را حـدود               

 که سياست حمايت، براي کاهش اثر رشـد         دهمچنين به اين نتيجه رسيده ان     . دهدکاهش مي 
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 . أ، مؤثر است مهاجرت سرمايه انساني در کشورهاي مبدتميان مد

:  و رشد کشورهاي کمتر توسـعه يافتـه        افرار مغزه «اي تحت عنوان     در مقاله ) ۲۰۰۲ (١بين
 براي کشورهاي منبع مهاجر بـه       ابا تخمين تجربي از اثرات ناشي از فرار مغزه        » منافع و مضار  

 ٢چ توسعه با استفاده از داده هـاي کـارينگتن و دتراژيـا           ل کشور در حا   ۵۰وسيله نمونه اي از     
منتفـع  . به اين نتيجه رسيد که منافع ناشي از مهاجرت مغزها از مضار آن کمتر است              ) ۱۹۹۸(

شدگان، کشورهايي هستند که تخمـين فـوق بـراي آنهـا، افـزايش سـرمايه انـساني را نـشان                     
در سـطح  » سودمندي فرارمغزهـا «بر اساس مطالعات تجربي روي نمونه فوق، نظريه         . دهد مي

گيري شده است، اين است که فرارمغزها        ديگري که در اين مقاله نتيجه     نکته  . کل اثبات شد  
اثر منفي روي نرخ رشد کشورهايي دارد که نـرخ مهـاجرت افـراد داراي تحـصيالت عـالي          

. اسـت % ۵۰است يا سهم افراد داراي تحصيالت باال در جمعيت کل، بـاالي             % ۲۰اش باالي   
ورهايي هـستند کـه فرارمغزهـا بـر رشـد           بر اساس نمونه فوق، بيشتر کـشورها در شـمار کـش           

 ). کشورها% ۸۰حدود (اقتصادي شان، تأثير منفي داشته است 

ر از فرار   اکشورهاي درحال گذ  «درمقاله اي تحت عنوان     ) ۲۰۰۲ (٣الندبورگ و ريچي   
 هلپمن، اثرات تحرک نيروي ‐، با کاربرد مدل رشد گروسمن    » سود مي برند يا ضرر؟     امغزه

بازارهاي نيروي کار کشورهاي داوطلب پيوستن به اتحاديه اروپا را بر نرخ            کار در اثر ادغام     
. انـد  بازدهي تحصيالت و تشکيل سرمايه انساني و در نتيجه رشد و رفاه اقتصادي بيان کـرده               

آنها با مطالعه گروهي از کشورهاي داوطلب پيوستن به اتحاديه اروپا، نشان دادند که انتظـار                
هاي مفروض بـه بـازار کـار اتحاديـه اروپـا، نـرخ بـازدهي انتظـاري               پيوستن بازار کار کشور   
دهد و بنابراين نرخ رشد اقتصادي را در کشورهاي داوطلب پيوسـتن             آموزش را افزايش مي   

اند که مهاجرت نيروي کـار اعـم         از طرف ديگر نشان داده    . دهد به اتحاديه اروپا افزايش مي    
 . دهد ي را کاهش ميرفاه و رشد اقتصاد، از ماهر يا غير ماهر

بـر  » تئـوري و شـواهد  : فـرار مغزهـا  «اي تحت عنوان  با ارائه مقاله  ) ۲۰۰۱ (٤بين و ديگران  
اين . اند آثار مهاجرت روي تشکيل سرمايه انساني و رشد اقتصادي کشور مبدأ تمرکز کرده            
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برگيرنـده   اسـت کـه در  » brain effect«شده که همان اثر مغز يـا   بيني اثر پيش: آثار عبارتند از
هـاي   اين مفهوم است که انتظارات مهاجرت، سرمايه گذاري در آموزش را به دليل بازدهي             

يـا اثـر فـرار    » drain effect«دهد و اثر پيش بينـي نـشده کـه همـان      باالتر خارجي افزايش مي
مفيـد بـودن فـرار      «بر اين اسـاس، فرضـيه       . باشد که ناشي از جريان مهاجرت واقعي است        مي

ج ينتـا . زماني تحقق مي يابد که اثر پيش بيني شده بر اثر پيش بيني نشده مسلط شود               ١»امغزه
 از آن است که چنانچه سرمايه انساني داخلي به مقدار کافي فراهم          ين مطالعه حاک  ي ا يتجرب

 . شده باشد،  فرار مغزها مي تواند براي کشورهاي مبدأ مفيد باشد

 اثـر معنـاداري بـر رشـد اقتـصادي      ارار مغزهمطالعات انجام شده حاکي از آن است که ف        
 لکشورهاي مورد مطالعه داشته است و در اغلب مـوارد، ايـن اثـر بـراي کـشورهاي در حـا                    

  .توسعه منفي بوده است
در دنياي امروز يکي از ابزارهاي دستيابي به تکنولوژي فني نوين، اقتصاد دانش محور و               

قابت پذيري در جهان، انباشت تحقيـق و        در نهايت حصول توسعه مستمر و باثبات، قدرت ر        
در واقع بخش بزرگـي از سـرمايه گـذاري در تحقيـق و توسـعه جهـان توسـط         . توسعه است 

اين هزينه ها توسط کشورهاي گروه هفـت  % ۹۰کشورهاي صنعتي انجام مي شود و بيش از   
بـه بررسـي    بنابراين مطالعه حاضر در نظر دارد در کنار اثر مهاجرت مغزهـا،             . ٢شود انجام مي 

نمونه هـايي از مطالعـات داخلـي و خـارجي           . نقش اين متغير در رشد اقتصادي ايران بپردازد       
 : انجام شده در اين زمينه عبارتند از

سرمايه دانـش و سـرريزها روي رشـد اقتـصادي     « اي تحت عنوان  در مقاله ٣کاوو و يانگ  
ولوژي و سـرمايه دانـش      ، به بررسي اينکه چگونه سرريز تکن      »شواهدي براي چين  : منطقه اي 

دهـد   نتايج تجربي اين مطالعه نشان مي. اند بر رشد اقتصادي منطقه اي چين اثر دارد، پرداخته 
 و واردات تکنولـوژي بـه طـور مثبـت و معنـادار بـر رشـد            R&Dکه سرمايه دانـش، سـرمايه       

 . اي اثر دارد اقتصادي منطقه

____________________________________________________________________ 
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پژوهشنامه بازرگاني 

 ل در سـا »R&Dالمللـي   اي بينسرريزه«عنوان  مقاالتي تجربي تحت    ١)CH(کو و هلپمن    
كننـده    مـذكور بـر تخمـين نقـش عوامـل تعيـين            تتمركـز مقـاال   . ارائه دادند  ۱۹۹۵  و ۱۹۹۳

 طـي دوره    OECD كـشور عـضو      ۲۱بلندمدت رشد اقتصادي، بر اساس مجموعـه اطالعـات          
تـوان بيـان كـرد كـه هـر چـه واردات از        بر اساس نتايج تحقيق مي  . باشد  مي ۱۹۷۰‐۹۰زماني

 كه داراي سطوح بااليي از دانش تكنولوژي مي باشند، افزايش و هـر چـه سـهم                  كشورهايي
واردات نسبت به توليد ناخالص داخلي باالتر باشد، كشور نفع بيشتري از فعاليتهاي تحقيق و               

كـه انباشـت سـرمايه       است   نتايج تخمين بيانگر آن   . برد توسعه شركاء تجاري توسعه يافته مي     
R&D    وري و رشـد اقتـصادي كـشورهاي بزرگتـر در            تري بر روي بهـره     داخلي اثر بسيار قوي

 داخلـي در    R&Dمقايسه با كشورهاي كوچك دارد بطوريكه ضريب متغير انباشت سـرمايه            
باشد،  مي ۰۷۹/۰و   ۱۲۸/۰ به ترتيب    OECDكشورهاي گروه هفت و ديگر كشورهاي عضو        

متر باز، نفـع بيـشتري از       در ضمن كشورهاي كوچكتر با اقتصاد بازتر نسبت به اقتصادهاي ك          
  . برند  خارجي ميR&Dانباشت سرمايه 

بررسي عوامل تعيين کننده رشد     « در مقاله اي تحت عنوان    ) ۱۳۸۰ (لفضل شاه آبادي  اابو
، به ارزيابي نقش عوامل نيـروي كـار، موجـودي سـرمايه فيزيكـي، انباشـت                 »اقتصادي ايران 

و سـرمايه  )  طريق تجـارت خـارجي   از( خارجي   R&D داخلي، انباشت سرمايه     R&Dسرمايه  
نتايج تجربي بيانگر اين است که نيـروي كـار،          . انساني بر روي رشد اقتصادي پرداخته است      

 خـارجي و    R&D داخلـي، انباشـت سـرمايه        R&Dانباشت سرمايه فيزيكي، انباشـت سـرمايه        
كنـد   ميهمچنين نتايج تخمين پيشنهاد     . سرمايه انساني اثر مهمي بر روي رشد اقتصادي دارد        

و   داخلي بر روي توليـد اسـت       R&Dكه اثر انباشت سرمايه خارجي قويتر از انباشت سرمايه          
 خـارجي بـر روي توليـد    R&Dضرايب تخميني متغير اثر متقابل تجارت بـا انباشـت سـرمايه         

  . مثبت است
اهميـت کيفيـت    «در مقالـه اي تحـت عنـوان         ) ۱۳۸۳(اکبر کميجاني و عباس معمـارنژاد       

، ضمن بيان يکـي از مـدل        »در رشد اقتصادي ايران   ) تحقيق و توسعه   (R&Dي و   نيروي انسان 
، مدلي بـراي رشـد اقتـصادي ايـران سـاخته و تـأثير               )۱۹۹۰(رشد درونزاي تکنولوژي رومر     

____________________________________________________________________ 
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...اثر مهاجرت مغزها بر رشد اقتصادي 

مثبت نيروي کار، سرمايه انساني، سرمايه فيزيکـي، درآمـدهاي حاصـل از صـادرات نفـت،                 
 انقالب اسالمي بر اسـاس آزمـون انجـام شـده بـه              تأثير منفي تورم و متغير مجازي مربوط به       

البته به دليل حجـم     . برآورد گرديده است  ) ARDL(هاي گسترده    روش خود توضيح با وقفه    
و نيز نسبت پايين صادرات غيرنفتي و غير کارخانه اي آن، بـين دو  R&D اندک هزينه هاي 

، )۱۳۳۷‐۷۸(بررسـي   متغير و صادرات غير نفتـي بـا رشـد اقتـصادي در دوره زمـاني مـورد                   
  . ارتباط معناداري پيدا نشده است

در مقالـه اي بـه بررسـي تجربـي ميـزان تـأثير              ) ۱۳۸۰(زاده و حـسن حيـدري        علي حسن 
مخارج تحقيق و توسعه بر نرخ رشد اقتـصادي در مجموعـه اي متنـوع از کـشورهاي جهـان        

گـذاري از    سـرمايه نتايج تخمين نشان مـي دهـد کـه          . ندا  پرداخته ۱۹۹۱‐۹۵طي دوره زماني    
ذخيره دانش فني که در قالب افزايش نسبت مخارج تحقيق و توسعه از توليد ناخـالص ملـي           
معرفي شده است، نقش قابل مالحظه اي در افزايش رشد اقتصادي و ظرفيت هـاي توليـدي                 

  . کشورها دارد
 روي رشـد اقتـصادي نيـز    ي و خـارج يداخلـ R&D نتايج مطالعات در زمينه اثر انباشـت  

بنابراين در ايـن مطالعـه در کنـار    .  بر رشد اقتصادي اثر مثبت دارد      R&Dيانگر اين است که     ب
 داخلي و خـارجي را نيـز بـر رشـد            R&Dبررسي اثر فرارمغزها بر رشد اقتصادي، اثر انباشت         

  . نماييم اقتصادي ايران بررسي مي

   ارائه مدل .۳

 توليد سنتي و الينفـک توليـد         دو عامل  رموجودي سرمايه فيزيكي و نيروي کار غير ماه       
روند، اما نيروي کار ماهر و تحقيق و توسعه از جملـه عوامـل توليـدي بـه شـمار                    به شمار مي  

روند که طبق نظريات جديد توسعه جهت حصول به رشـد اقتـصادي مـستمر و باثبـات و          مي
 افزايش قدرت رقابت پذيري، در فرآيند توليد ضروري بـه شـمار مـي رونـد و اقتـصادهاي                  

  . باشند ميتوسعه يافته امروز پيشرفت خود را مرهون بکارگيري اين عوامل 
 درصـد هزينـه هـاي دولـت را بـه            ۲۵ حـدود كشور ايران طي چند دهه گذشته همـواره         

 متناسب با صرف هزينه هاي آموزشي شاهد تحـول          است، اما بخش آموزش اختصاص داده     



پژوهشنامه بازرگاني 

با توجـه بـه اينکـه اقتـصاد ايـران از            چنين  هم. باشيم نمي در اقتصاد ايران  و فناوري   ساختاري  
اسـت و ايـن    »مغزهـا مهـاجرت   «اي است كـه دچـار پديـده           توسعه لدر حا جمله كشورهاي   
انقـالب اسـالمي و جنـگ تحميلـي شـدت بيـشتري داشـته               فاصله سال هاي    پديده بويژه در    

داشـته  مغزها بر رشد اقتـصادي ايـران تـأثير معنـاداري            مهاجرت  شود كه    بيني مي  پيش،  است
انـد، در     را تعداد مهاجرين ماهر که به شكل دائم مهـاجرت کـرده            اشاخص فرار مغزه   (باشد

هـستند يـا    شـود كـه داراي تحـصيالت عـالي           افراد ماهر به افرادي اطالق مي     . گيريم نظر مي 
   ).مهارت فني و تخصصي دارند

 بـر رشـد      عوامـل ديگـري    (K) و سـرمايه فيزيكـي       (LL1)بنابراين عالوه بر نيـروي كـار        
گذار است كه در مدل حاضر در كنار متغير مهاجرت مغزها، اثر آنهـا نيـز بـر                   اقتصادي تأثير 

  . شود توليد ناخالص داخلي ايران برآورد مي
ادبيات رايج اقتصادي، سرمايه انـساني را عامـل مهـم رشـد و              :  انباشت سرمايه انساني   ‐۱

و كشورهايي كه منابع انساني بيشتري   طبق نظر مايكل تودار   . توسعه كشورها بيان كرده است    
هاي  سرمايه انساني عامل مهم در بكارگيري و بومي كردن فناوري         . باشند دارند، پيشروتر مي  

. نوين كشورهاي توسعه يافتـه اسـت و از ايـن طريـق نقـش مهمـي در رشـد اقتـصادي دارد                      
 گرويـزارد و لـول   ، ال)۲۰۰۸(مطالعات تجربي انجام شده در اين زمينه مانند؛ كاوو و يانگ        

هـايي هـستند     نمونـه ) ۱۳۸۳(و كميجاني و معمار نـژاد       ) ۱۳۸۰(، شاه آبادي    )۲۰۰۷ و   ۲۰۰۴(
مـا نيـز در ايـن مقالـه بـه           . كننـد  كه رابطه مثبت سرمايه انساني و رشد اقتصادي را تأييـد مـي            

  . پردازيم مي) GDP(ايران بر توليد ناخالص داخلي ) H(بررسي اثر متغير سرمايه انساني 
از آنجـا كـه سـرمايه انـساني عامـل مـؤثر در رشـد و توسـعه                   :  انباشت مهاجرين ماهر   ‐۲

اقتصادي است، كم توجهي به نيازهاي سرمايه انساني موجب ايجاد شرايط دافعـه در محـيط    
. شـود  رفته فـراهم مـي    اقتصادي شده و موجبات مهاجرت اين عامل توليد به اقتصادهاي پيـش           

بديهي است كه از دست دادن سرمايه انساني در قالب مهاجرت مغزهـا داراي اثـر منفـي بـر                    
و ال گرويـزارد و لـول       ) ۲۰۰۳ و   ۲۰۰۱(مطالعات بين و ديگـران      . رشد اقتصادي خواهد بود   

براي كشورهاي مختلـف رابطـه بـين مهـاجرت مغزهـا بـر رشـد اقتـصادي                  ) ۲۰۰۷ و   ۲۰۰۴(
هدف مـا در ايـن مقالـه بررسـي اثـر            .  حال توسعه را منفي ارزيابي كرده است       كشورهاي در 



...اثر مهاجرت مغزها بر رشد اقتصادي 

  . بر توليد ناخالص داخلي ايران است) bdS(متغير انباشت مهاجرين ماهر 
بـر پايـه تحقيـق و    ) اقتصاد دانش محور(مباني اقتصاد جديد   :  انباشت تحقيق و توسعه    ‐۳

 در رشـد    يانباشت تحقيق و توسعه داخلي و خارجي نقـش مـؤثر          . توسعه شكل گرفته است   
اقتصادي و ايجاد قدرت رقابت پذيري در عرصه جهاني براي كشورهاي توسعه يافته داشـته               

ن عوامل در فرآيندهاي توليد موجب رونق و كـارايي بـازار            تا جايي كه بكارگيري اي    . است
همچنـين انباشـت    . سرمايه انساني شده و از اين طريق اثر مـضاعفي بـر رشـد اقتـصادي دارد                

وري نوين  اتحقيق و توسعه خارجي از طريق واردات كاالهاي سرمايه اي، موجبات انتقال فن            
ق و توسـعه و سـرمايه انـساني داخلـي           هرچه بـازار تحقيـ    . را به داخل كشور فراهم مي آورد      

مـا نيـز بـه پيـروي از         . شكوفا تر باشد توانايي بومي كردن ايـن فنـاوري هـا بيـشتر مـي شـود                 
، حـسن   )۱۳۸۰(، شـاه آبـادي      )۲۰۰۸(، كـاوو ويانـگ      )۱۹۹۵،  ۱۹۹۳(مطالعات كو وهلپمن    

قيـق و   به بررسي نقش انباشـت تح     ) ۱۳۸۳(و كميجاني و معمار نژاد      ) ۱۳۸۰(زاده و حيدري    
chfS(و انباشت تحقيق و توسعه خارجي       ) dS(توسعه داخلي     (    بر توليد ناخـالص داخلـي

  . پردازيم ايران مي
 را (T) جهت در نظر گرفتن اثر زمان بر روي توليد ناخالص داخلي ايران، متغير روند   ‐۵

  . در مدل منظور مي کنيم
گيـري مهـاجرت مغزهـا از سـالهاي          ها نشان داده اسـت کـه شـروع اوج          بررسي آمار  ‐۶

انقالب اسالمي بوده است و اين روند تا سـالهاي پـس از جنـگ تحميلـي نيـز ادامـه داشـته                       
رسد  است، به عبارت ديگر در هنگام جنگ تحميلي فرارمغزها تا حدودي بديهي به نظر مي              

). ان انقـالب اسـالمي، قابـل توجيـه اسـت          البته بديهي بودن با توجه بـه شـروع رونـد از زمـ             (
بنابراين معادله توليد ناخالص داخلي ايران با در نظر گرفتن متغيـر مجـازي انقـالب اسـالمي                  

(DR)به شکل لگاريتمي تصريح مي شود ،.  

)۱(     

ttt

ttttt

DRTLSLS

LSLHLKLLLGDP

chfbd

d









 ****

***1*

8765

43210
  

مام متغيرهاي مـستقل فـوق      كه ت  شود بيني مي  پيش. بيانگر جمله خطا است   tكه در آن    
به عبارت ديگر به زبـان      . داشته باشد ، تأثير مثبت بر رشد اقتصادي ايران        مهاجرت مغزها بجز  
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  : شود کهساده رياضي، بيان مي
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  : همچنين قبل از تخمين مدل و ارائه نتايج آن توجه به نكات زير، الزم به نظر مي رسد
 مطالعه، جامعه آماري آمارهاي كـالن مربـوط بـه انباشـت تحقيـق و                ـ در اين بخش از    ۱

شـاغلين داراي تحـصيالت   (توسعه داخلي، انباشت تحقيق و توسعه خارجي، سرمايه انـساني      
، مهاجرت مغزها از ايران به اياالت متحده آمريکا، توليـد ناخـالص داخلـي،               )باالتر از ديپلم  

 و انباشت تحقيق و توسعه      OECDهاي عضو   واردات کاال به تفکيک شرکاي تجاري کشور      
  . باشد  ميOECDداخلي کشورهاي عضو 

 است و آمارهاي مـورد نيـاز بـه قيمـت ثابـت              ۱۳۳۸‐۱۳۸۵ دوره زماني مورد مطالعه      ‐۲
به استثناي آمارهـاي تحقيـق و توسـعه و مهـاجرت مغزهـا، سـاير                . باشد مي) ۱۳۷۶سال پايه   (

 گمـرگ جمهـوري اسـالمي ايـران، سـازمان      آمارها از بانـك مركـزي جمهـوري اسـالمي،     
  .  تهيه شده استWDIمديريت و برنامه ريزي سابق و 

 R&D داخلـي، انباشـت سـرمايه        R&D در اين تحقيق به بررسي تاثير انباشت سـرمايه           ‐۳
، مهاجرت مغزها، سرمايه انساني، موجودي سرمايه فيزيكي        )از طريق واردات كاال   (خارجي  

 .  توليد ناخالص داخلي اقتصاد ايران پرداخته شده استو نيروي كار غيرماهر بر

 R&Dهـاي      داخلـي را از طريـق انباشـت هزينـه          R&D در اين تحقيق، انباشت سرمايه       ‐۴
. هاي تحقيقاتي دولت در نظر گرفته شده است         ايم و در ضمن فقط بودجه       داخلي تهيه نموده  

.  اخيـر موجـود نيـست   زيرا آمار هزينه هاي تحقيقـاتي بخـش خـصوصي بـه جـز چنـد سـال          
ــه   ــراي هزين ــود ب ــات موج ــشور و   R&Dاطالع ــل ك ــه ك ــانون بودج ــستقيماً از ق ــي، م  داخل

  . گزارشهاي اقتصادي سازمان برنامه و بودجه در سالهاي مختلف بدست آمده است
  : محاسبه شده است) ۱۹۹۸ (١ داخلي نيز بر طبق فرمول گريليچزR&D انباشت اوليه ‐۵

)۲(                                 
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...اثر مهاجرت مغزها بر رشد اقتصادي 

 اولين سالي كه موجود است، نرخ استهالك        R&D به ترتيب بيانگر هزينه      oRg,,كه  
 موجـود   R&Dاي كـه آمـار هزينـه           طـي دوره   R&Dو لگاريتم متوسط رشد ساالنه مخـارج        

  :  داخلي در هر سال برابر است باR&Dانباشت سرمايه . باشد مي

)۳(                               ttt RSS 
1

)1(    

% ۱۰و  % ۵ تجاري و كشور به ترتيب       ي براي شركا  R&D نرخ استهالك انباشت سرمايه     
  . شده است در نظر گرفته 

 OECD تجــاري در ايــن مطالعــه كــشورهاي توســعه يافتــه عــضو ي منظــور از شــركا‐۶
درصد از واردات كاال از اين كشورهاي        ۵۰ زيرا طي دوره مذكور همواره بيش از      . باشد  مي

 درصـد   ۸۰ بيش از    يشايان ذکر است در دوران قبل از انقالب اسالم        . (صورت گرفته است  
بنابراين با استفاده از فرمـول      ).  صورت گرفته است   OECD عضو   يواردات کاال از کشورها   

  : ده است كشور محاسبه شي خارجR&D ارائه شده، انباشت سرمايه CHزير كه توسط 

)۴(                  21..,,2,1*)(
21
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ــه  ــضو     ijmك ــشورهاي ع ــران از ک ــشور اي ــاال ك ــان واردات ك ــانگر جري  و OECD بي

 ijj mm             کل جريان واردات كاال كـشور ايـران از ايـن کـشورهاست  .d

jS   انباشـت 
  . باشد  ميOECDيافته عضو  ر يك از شركاي تجاري توسعه داخلي هR&Dسرمايه 

نـرخ  .  انباشت مهاجرت مغزها نيز با اسـتفاده از رابطـه گريليچـز محاسـبه شـده اسـت                  ‐۷
. ايـم  در نظـر گرفتـه  % ۲استهالك را در اين رابطه ميانگين نرخ مرگ و ميـر جهـاني و برابـر         

 نـشان   ۱۳۳۸‐۱۳۸۵ طـي دوره زمـاني       انباشت مهاجرين ماهر به اياالت متحده را      ) ۱(نمودار  
  . دهد مي

   آزمون مدل و تفسير نتايج.۴

به دليل اينكه در بحث سري هاي زماني پايداري متغيرهـا از اهميـت زيـادي برخـوردار                   
است، به منظور جلوگيري از تخمين رگرسيون كـاذب، در ابتـدا آزمـون مانـايي متغيرهـاي                  

 فـولر  ‐ي آزمون مانايي متغيرها از آزمون ديكـي جهت بررس. معادله توليد را انجام مي دهيم    



پژوهشنامه بازرگاني 

نتايج آزمون ريشه واحـد در سـطح و تفاضـل مرتبـه             . استفاده شده است  ) ADF(تعميم يافته   
  نتايج نشان مي دهـد كـه همـه متغيرهـا بجـز            . آمده است ) ۲(و  ) ۱(اول به ترتيب در جداول      

   

  )لگاريتم(يد  نتايج آزمون ريشه واحد در سطح متغيرهاي تابع تول‐ ۱جدول 

مقدار بحراني 
  *مككينون

مقدار 
  ADFهآمار

  متغير  روند  عرض از مبدأ  تعداد وقفه

١  ‐٦٥/١  ‐٦٠/٢  c ‐  LGDP  
١  ‐٦٥/١  ‐٦٠/٢  c  ‐  1LL  
١  ‐٣٠/٢  ‐٦٠/٢  c  ‐  LH 

١  ‐٥٩/١  ٦٠/٢  c  ‐  LK 

١  ‐٣٤/١  ‐٦٠/٢  c  ‐  dLS 

١  ‐٢٣/٢  ‐٦٠/٢  c  ‐  bdLS  

١  ‐٤٠/٢  ‐٦٠/٢  c  ‐  chfLS 
 

    . مي باشد% ۱۰مقادير بحراني مككينون در سطح                           *

غيرهاي تابع توليد  نتايج آزمون ريشه واحد در خصوص تفاضل مرتبه اول مت‐ ۲جدول 
  )لگاريتم(

مقدار بحراني 
  *مككينون

مقدار 
  ADFهآمار

  متغير  روند  عرض از مبدأ  تعداد وقفه

١  ‐٨٠/٢  ‐٦٠/٢  c ‐  LGDP  
١  ‐٦٤/٣  ‐٦٠/٢  c  ‐  1LL  
٠  ‐٥٣/٣  ‐٦٠/٢  c  ‐  LH 

٠  ‐٧٩/١  ‐٦٠/٢  ‐ ‐  LK 

١  ‐٧٥/٣  ‐٦٠/٢  c  ‐  dLS
 

٦٠/٢‐  
٦٠/٢‐**  

٧٠/١‐  
٧٩/٤‐  

١  
١  

c  
c  

‐  
‐  

bdLS
  

١  ‐٩٨/٤  ‐٦٠/٢  c  ‐  chfLS   

  . مي باشد% ۱۰مقادير بحراني مككينون در سطح 
  ضل مرتبه دوم نتايج آزمون مانايي انباشت مهاجرت مغزها در تفا** 



...اثر مهاجرت مغزها بر رشد اقتصادي 

گيـري   متغير انباشت مهاجرت مغزها كه در تفاضل دو مانا شده است، پس از يكبـار تفاضـل                
 فـولر آنهـا از مقـدار        ‐مانا شده است و قدرمطلق مقدار محاسـبه شـده ديكـي           % ۱۰در سطح   

همچنـين نتـايج آزمـون ريـشه واحـد بـر روي             . بيشتر اسـت  % ۱۰بحراني مككينون در سطح     
از طرف ديگر آزمون هم جمعـي       . يز حاکي از هم انباشتگي رگرسيون است      باقيمانده مدل ن  

بنـابراين  . يوهانسون حاكي از وجود بردار تعـادلي مـابين متغيرهـاي مـستقل و وابـسته اسـت                 
  .  تخمين رگرسيون کاذب وجود نداردصنگراني در خصو

   آزمون حداكثر راستنمايي يوهانسن و تخمين ضرايب معادله توليد‐ ۳جدول 
   بيشينه مقدار ويژه ماتريس استوكاستيكCف ـ آزمون نسبت راستنمايي همپارچگي براساس ال

 آماره آزمون
 درصد مقدار ٩٥

 بحراني

 درصد مقدار ٩٩
 بحراني

 فرضيه صفر مقابل

١٨/١٠٣  ١٥/٩٤  ٩/١٧٦  r=1  r=0 

٠٧/٧٦  ٥٢/٦٨  ٨/١١٣  r=2  r<1  
٤٦/٥٤  ٢١/٤٧  ٧/٧١  r=3  r<2  
٦٥/٣٥  ٦٨/٢٩  ٢/٤١  r=4  r<3  
٠٤/٢٠  ٤١/١٥  ٢/١٩  r=5  r<4  

٦٥/٦  ٧٦/٣  ٥/٨  r=6  r<5  

  ) نرمال شده استLGDPضرايب داخل پرانتز براساس (ب ـ برآورد بردار همپارچگي 

chfLS 

 
dLS 

bdLS Lk LH LGDP 
 بردار

١/١  
)٦/٤(  

٧٣/٢ 

)٠٦/١(  
٨٢/٤  

)٥/٤(  
٥/٤‐  

)٣٣/٤‐(  
٦١/٢‐  

)٥/٢‐(  
٠٥/١  
)١(  

١ 

٠٥/٠‐  
)٠٥/٠(  

٧٣/١‐  
)٠١/٠‐(  

٢٥/٠  
)٠٥/٠(  

٨/١‐  
)٣٣/٠‐(  

٥٦/٠‐  
)١١/٠‐(  

٥٤/٥  
)١(  

٢ 

٧١/٠‐  
)٦٣/١‐(  

٦/٣‐  
)٤٥/٠‐(  

٥٥/٢‐  
)٦٢/١‐(  

٢٣/١  
)٧٨/٠(  

١٩/٣  
)٠٤/٢(  

٥٦/١  
)١(  

٣ 

٧/٠  
)٧٨/٠(  

٣٣/٠  
)٩١/٠(  

٦/٠  
)٧٧/٠(  

٩٢/٠  
)٢/١(  

٨/١‐  
)٣٢/٢‐(  

٧٧/٠  
)١(  

٤ 

١٨/٠  
)٨٢/٠‐(  

٤/٠ 

)٢٣/٠(  
٧/٠‐  

)٨١/٠‐(  
١٧/٠  

)٢/٠(  
٢٤/٠‐  

)٣٢/٠‐(  
٨١/٠  
)١(  

٥ 

٧/٠‐  
)٣٥/٤(  

٢٧/١  
)١,٤٨‐(  

٢  
)٣٥/٤(  

٩٩/١‐  
)٣/٤‐(  

٢٦/١‐  
)٧٤/٢‐(  

٤٧/٠  
)١(  

٦  

  . استاده شده نشان دrتعداد بردار همگرايي با 



پژوهشنامه بازرگاني 

همچنين آزمون هاي تصريح مدل نشان داده است که متغير مجازي انقالب اسالمي اثـر                
مجدداً بـه شـكل لگـاريتمي غيـر خطـي           ) ۱(بنابراين معادله   .  دارد امتقاطع بر متغير فرار مغزه    

  .تصريح مي گردد

)۵   (
ttt

ttttt

TlSDRlS

lSLHLKLLLGDP

chfbd

d









 **)*(*

***1*

765

43210

  

در ) ۵(، بـا اسـتفاده از معادلـه         OLS نتايج تخمين معادله رشـد اقتـصادي ايـران بـه روش           
  .مي باشد% ۵در سطح  tاعداد داخل پرانتز بيانگر مقادير آماره . رابطه زير آمده است

)۶(

84.1.,99.0

)1(35.0)1(65.0103.0*037.0017.0

33.081.018.0176.135.29
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)72.1()29.3()45.3()77.2()49.0(

)03.3()54.2()93.1()54.2()43.2(
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  : نتايج نهايي تخمين مدل فوق عبارتند از
بر اساس مباني نظري، دو عامل سنتي نيروي كار و سرمايه فيزيكي داراي ضرايب مثبت               

 تأثير مستقيم بر توليد ناخـالص داخلـي ايـران دارنـد و افـزايش                بنابراين. داري هستند  نيو مع 
  . شود بكارگيري آنها سبب افزايش توليد ناخالص داخلي مي

 اقتصادياند، سرمايه انساني عامل محرك رشد        همانطور كه نظريات توسعه اذعان كرده     
بع توليد ايران بيانگر اين است كه اين        ضريب مثبت و به شدت معنادار اين متغير در تا         . است

ضـريب سـرمايه   . در توليد ناخالص داخلـي ايفـا مـي كنـد    مثبت  ايران نقش اقتصادعامل در  
دهـد   نـشان مـي   ) ۱,۷۶ و   ۰,۸۱بـه ترتيـب     (انساني در مقابل ضـريب نيـروي كـار غيـر مـاهر              

ه اثبـات رسـيده     رغم اينكه نقش سرمايه انساني در توليد و ايجاد قدرت رقابت پذيري ب             علي
  . است، هنوز در فرآيند هاي توليد خود بيشتر به نيروهاي غير ماهر اتكا داريم

اثـر مثبـت و معنـاداري بـر توليـد ناخـالص             داخلي   تحقيق و توسعه     ضريب متغير انباشت  
تحقيق و توسعه در اقتصاد ايران، توليـد ناخـالص          انباشت  يعني با افزايش    .  دارد داخلي ايران 
علي رغم  .  درصد مي باشد   ۳۳/۰، مقدار اين ضريب برابر       افزايش خواهد يافت   داخلي ايران 

مثبت بودن اين ضريب، سهم بسيار ناچيزي از توليد ناخالص داخلي بـه ايـن امـر اختـصاص                   



...اثر مهاجرت مغزها بر رشد اقتصادي 

 يبه توليـد ناخـالص داخلـ       R&Dهزينه  سهم  دليل پائين بودن    ه  تواند ب  ميداده شده است که     
باشـد كـه نتوانـسته موجـب ايجـاد تحـول و پويـايي                آن   اقتصاد ايران و تقاضا محـور نبـودن       

همچنين مي توان گفت که سياست هاي نامناسب دولت همچـون           .  در اقتصاد گردد   فناوري
باعـث انحـراف قيمـت نـسبي عوامـل شـده            ... تعيين دستوري نرخهاي ارز، بهره، دستمزد و        

گران شده  ) يروي کار ماهر  مانند ن (اند   اي که عواملي که داراي فراواني فيزيکي       بگونه. است
بطور نادرستي ارزان شده    ) همچون سرمايه فيزيکي  (اند   و عواملي که داراي کميابي فيزيکي     

است و برآيند اين نتايج موجب فقدان شکل گيري قابل توجه بازار سرمايه انساني و تحقيق                 
 ضريب  چنينهم. و توسعه گشته است و اجازه نداده است که اين بازارها تقاضا محور باشند             

، بسيار كوچكتر و كمتـر از ضـريب          آن  علي رغم مثبت و معناداري     انباشت تحقيق و توسعه   
اين مطلب گواه ديگـري بـر ايـن         . )۱,۷۶در مقابل    ۰,۳۳ضريب   ( است رنيروي کار غير ماه   

از طـرف ديگـر در   . در امر سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه كوتاهي شده اسـت    است كه   
بات شده است که بود يا نبود اين عامل يکي از مهمترين داليل مهاجرت مطالعات بسياري اث

 .  استيمغزها و پايين بودن قدرت رقابت پذير

ضـريب ايـن    . معنـي اسـت    ضريب متغير انباشت تحقيق و توسعه خـارجي مثبـت امـا بـي             
يجـه  تـوان نت   بنـابراين مـي   . متغيرها بيانگر توانايي انتقال و بومي كردن فناوري وارداتي اسـت          

البتـه بـا    . گرفت كه اقتصاد ايران در بكارگيري فناوري كشورهاي پيشرفته ناتوان بوده است           
توجه به مخـارج بـسيار نـاچيز انباشـت تحقيـق و توسـعه داخلـي، مهـاجرت مغزهـا و اتخـاذ                

چرا كـه شـرط انتقـال و    . رسد  اين نتيجه چندان بعيد به نظر نمي ي ناصحيح اقتصاد  يسياستها
 در  ي صـحيح اقتـصاد    يهاي نوين از كشورهاي پيشرفته، اتخاذ سياستها       ريبومي كردن فناو  

 ي و اختصاص حجـم مناسـبي از اعتبـارات بـه فعاليتهـا             ي به سرمايه انسان   ي توجه جد  يراستا
درحاليكه همواره رقـم مخـارج تحقيـق و توسـعه در         . تحقيق و توسعه در داخل كشور است      

گواه اين مطلب را مـي تـوان در        . ي بوده است   درصد توليد ناخالص داخل    ۵/۰ايران كمتر از    
ضريب متغير انباشت تحقيـق     . مقايسه ضرايب انباشت تحقيق و توسعه داخلي و خارجي ديد         

در برابر ضريب انباشت متغيـر انباشـت تحقيـق و توسـعه داخلـي               ) ۰۱۷/۰(و توسعه خارجي    
 از واردات   يوجهتوان بيان داشـت عليـرغم حجـم قابـل تـ            بسيار ناچيز است، لذا مي    ) ۳۳/۰(
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 دوره مورد مطالعه، هيچگاه بستر مناسبي در        ي توسعه يافته ط   يکاالها و خدمات از کشورها    
، جهـت جـذب انباشـت تحقيـق و توسـعه            يبازارهاي تحقيق و توسعه و سرمايه انساني داخل       

 . شرکا تجاري فراهم نبوده است

 متغيـر مجـازي انقـالب    اين كه اثر متقابل مهاجرت مغزها بـا   در نهايت آنچه محرز است      
همانطور كـه از مبـاني      .  است  معنادار  به شدت  منفي و   بر توليد ناخالص داخلي ايران     اسالمي

نقـش بـسيار مهـم و بازدارنـده در توليـد و رشـد       مغزهـا  مهـاجرت  نظري قابل درك اسـت،      
 . اقتصادي ايران دارد

 انـساني   سـرمايه نـه    در زمي  ي توسعه از جمله ايران، امروزه با مـشكالت        لدر حا كشورهاي  
 هـزار دالر    ۲۰ تـا    ۱۵طبق برآورد سازمان ملل، به طور متوسط هر كشور بايد بين            . اند مواجه

  ١.هزينه كند تا يك فرد به يك متخصص تبديل گردد و مراحل آموزش عالي را طي نمايـد           
با توجه به هزينه زياد آموزش، خـصوصاً تحـصيالت دانـشگاهي و عـالي در كـشورهاي در                   

 موجب مي شـود كـه عـالوه بـر از دسـت دادن سـرمايه                 اوسعه، بروز پديده فرار مغزه     ت لحا
 نيروي انساني خود را نيز از دسـت بدهنـد درحاليكـه كـشورهاي           نتري مادي، بهترين و عالي   

هاي انـساني از     فرار سرمايه . كنند اي اين سرمايه ها را جذب مي       توسعه يافته بدون هيچ هزينه    
به عنوان مثال با توجه به مطالعه کـارينگتن و دتراژيـاچ            . باشد دها دالر مي  ايران ساليانه ميليار  

 اسـت کـه چنانچـه در    ه نفر بـود ۱۵۰۹۰۶، ۱۹۹۰تعداد مهاجران ماهر ايران به اياالت متحده       
 ميليـارد دالر از     ۵/۳ تـا    ۲ بين   ۱۹۹۰شود که تنها در سال       رقم فوق ضرب شود، مشخص مي     

جـداي از هزينـه     ( نيروها شده است به هدر رفتـه اسـت           هزينه آموزش که صرف تربيت اين     
  ). ها فرصت سرمايه گذاري همين رقم در ساير بخش

توليد در اقتصاد دانش محور برخالف اقتصاد منابع و سرمايه محور که تابع نيـروي کـار                 
نيـروي انـساني    (و سرمايه فيزيکي و منابع طبيعي است، تابع عواملي همچون سرمايه انـساني              

بنابراين عدم . ، تحقيق و توسعه، مديريت علمي، فناوري و عواملي از اين نوع مي باشد   )ماهر
شکوفايي بازار تحقيق و توسعه و كم توجهي به نقش سرمايه انـساني در امـر توليـد موجـب             

شـوند کـه پذيرنـده     ايجاد دافعه مغز در کشور شده و نيروهاي مـاهر روانـه اقتـصادهايي مـي          
____________________________________________________________________ 

 

. ٢٣٠، )١٣٨٢(نژاد،  حسيني.  
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ا اتخاذ سياست هاي نسنجيده اقتصادي باعث عـدم شـکوفايي بـازار             حال چنانچه ب  . آنهاست
تحقيق و توسعه و سرمايه انساني و به تبع آن ايجـاد دافعـه در کـشور شـويم، عوامـل توليـد                       

انگيـزه عرضـه در     ) دانش فني، نيروي انـساني مـاهر و مـديريت علمـي           (اقتصاد دانش محور    
گــر در صــورت عرضــه ايــن عوامــل، فرآينــدهاي توليــد را نخواهنــد داشــت و از طــرف دي

کنندگان بر اساس اصل حداکثر کردن سود تمايل به اسـتخدام عـواملي کـه در نتيجـه                   توليد
بـديهي اسـت در     . اند، را نخواهنـد داشـت      هاي نسنجيده اقتصادي به غلط گران شده       سياست

،  رقـابتي شـدن اسـت   لدنيايي که استخدام عوامل توليـد و فرآينـد توليـد و تجـارت در حـا           
ترکيب عوامل توليد در فرآيند توليد به گونه اي است که عوامل توليـد فـراوان و ارزان بـه                    

اي  همچنين تحرک عوامل توليد از يک بازار به بازار ديگر به گونه           . شوند خدمت گرفته مي  
بنـابراين  . است که عامل توليد در بازاري عرضه مي شود که دريـافتي بـاالتري داشـته باشـد               

. شوند که درآمد بيشتر کـسب نماينـد        اهر و مديريت علمي راهي بازارهايي مي      نيروي کار م  
بديهي است بازارها در کشورهايي ايجاد خواهد شد که بسترهاي اقتـصاد دانـش محـور در                 

  . و داراي رشد اقتصادي باثبات مي باشند) اقتصادهاي توسعه يافته(آنها رشد يافته 
هـاي   ر و به تبع آن اسـتفاده مناسـب از سـرمايه           بنابراين در عصري كه اقتصاد دانش محو      

 و توسعه مستمر و باثبات و افزايش قدرت رقابت پـذيري در جهـان               دانساني، عامل مهم رش   
به شـمار مـي رود و هـدف چـشم انـداز جمهـوري اسـالمي ايـران دسـتيابي بـه قـدرت اول                   

ر منطقـه اسـت،     خاورميانه از لحاظ دانش و فناوري و پيشتازي در عرصه رقابت اقتـصادي د             
اين درحالي است کـه در      . توجه به موانع رشد اقتصادي و رفع آنها ضروري به نظر مي رسد            

عمل اقدامي جدي جهت حرکت از اقتصاد منابع محور و سـرمايه محـور بـه اقتـصاد دانـش                    
محور در اقتصاد ايران صورت نگرفته است و همچنان بر استفاده از عوامـل سـنتي در توليـد              

  .تکيه داريم

  بندي و مالحظات جمع

گيـري اقتـصاد     شـكل در اقتصادهاي امروزي پيشتازي در عرصه توسعه يـافتگي مرهـون            
عامــل مــؤثر توليــد در اقتــصاد دانــش محــور کــه ســاير عوامــل را نيــز .  اســتدانــش محــور
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لـذا کـشورهايي در     . مـي باشـد   ) نيروي کار مـاهر   (دهد، سرمايه انساني     الشعاع قرار مي   تحت
باشند که با افزايش جاذبه ها و کاهش دافعه ها از يک سو              بين الملل موفق مي   صحنه اقتصاد   

موجــب جــذب مغزهــا از ســاير کــشورها شــده و از ســوي ديگــر مــانع مهــاجرت مغزهــا از  
طبق نتايج تجربي ايـن مطالعـه انباشـت تحقيـق و توسـعه داخلـي و                 . اند کشورهاي خود شده  

. بـت و معنـاداري بـر رشـد اقتـصادي ايـران هـستند             سرمايه انساني مطابق انتظار داراي اثـر مث       
نيـز اثـر    )  و موجـودي سـرمايه فيزيکـي       رنيروي کار غير مـاه    (همچنين دو متغير سنتي توليد      

از طرف ديگر اثر متقابل انقالب اسـالمي بـا   . مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي ايران دارند  
  . ادار استمهاجرت مغزها بر رشد اقتصادي ايران منفي و به شدت معن

کـه   اسـت شکاف عميق تکنولوژي با کشورهاي پيشرفته       مسئله پيش روي اقتصاد ايران،      
وجـود نوابـغ باعـث      .  شـده اسـت    اين کـشور از قافلـه رقابـت جهـاني          عقب ماندگي    موجب

ـ تکنيکي سريعتر صورت پذيرد و ابداعات و نوآوري شـکاف           شود که حرکتهاي علمي    مي
شود که اين مهم      متخصصان و صاحبان انديشه موجب مي      اما خروج . موجود را کاهش دهد   

تـر شـده، عقـب مانـدگي و          تحقق پيدا نکند و در طي زمان شـکاف تکنولـوژيکي گـسترده            
بـه همـان نـسبت کـه     از طرف ديگر،    . را سبب گردد  و گرفتاري در دام فقر      وابستگي دائمي   

د بـا جـذب     گـردد، کـشور مقـص      خروج متخصصان باعث ضعف توان علمي و مديريتي مي        
کنـد و بـا       اسـتفاده مـي    هـا  فرهنگي از اين نيرو    فني و آنها براي تقويت بنيه علمي، اقتصادي،       

 موجـود بـين      فنـي  توجه به حجم باالي مهاجرت مغزها، اين پديده باعث گـسترش شـکاف            
شـود کـه     همچنين خروج متخصصان باعث مـي     . شود پيشرفته مي اقتصاد هاي    و   اقتصاد ايران 

 و  وليد به سمت داخل حرکت کرده و کاهش توليد را به دنبال داشته باشد             منحني امکانات ت  
لذا ممکن است بتوان بيان داشت      . اين همان اثر منفي مهاجرت مغزها بر رشد اقتصادي است         

 و مهـاجرت نخبگـان      اهاي ناصحيح اقتصادي موجب ايجاد انگيزه فـرار مغزهـ          اتخاذ سياست 
  .تصادي را به دنبال داردشود که خود کاهش رشد اق علمي کشور مي

به غيـر از جنـگ      ( ايران   يبا توجه به اينکه منشأ اثر منفي مهاجرت مغزها بر رشد اقتصاد           
 از فقدان   يتوان ناش  ي، را م  )شوند تحميلي و انقالب اسالمي که عوامل گريز ناپذير تلقي مي         

 يناصـحيح اقتـصاد    يرونق بازار تحقيق و توسعه و بازار سرمايه انساني بدليل اتخاذ سياستها           
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لذا به نظر   . دانست...  نرخ بهره، نرخ ارز، نرخ تعرفه، نرخ دستمزد و           ياز جمله تعيين دستور   
زها و يـا کـاهش دافعـه        غ و افزايش جاذبه م    يمي رسد، به منظور افزايش قدرت رقابت پذير       

  : مغزها در راستاي بهبود رشد اقتصادي ايران پيشنهاد مي شود که
ختار اقتصادي و حرکـت تـدريجي بـه سـمت اصـالح قيمـت نـسبي            به منظور اصالح سا   

، با اتخـاذ هدفمنـد سياسـتهاي اقتـصادي عمـداً            )متناسب با فراواني و کميابي عوامل     (عوامل  
سـرمايه انـساني و تحقيـق و    (اقدام به انحراف قيمت نسبي عوامل به نفع عوامل توليد جديـد            

کت از سـمت اقتـصاد منـابع محـور و           ، به منظور تحريک فعاالن اقتصادي جهت حر       )توسعه
 و افـزايش جاذبـه مغـز و کـاهش دافعـه مغـز در       رسرمايه محور به سمت اقتصاد دانش محـو  

  . کشور نمود
همچنين با از بين بردن موانع رونـق بـازار تحقيـق و توسـعه و سـرمايه انـساني، موجبـات                

را بـيش از پـيش      آوري هـاي نـوين از کـشورهاي پيـشرفته             انتقال و بومي کردن دانش و فن      
و  در اين راستا مي تـوان بـا اتخـاذ سياسـتهايي تعـداد کـشورهاي توسـعه يافتـه                   . فراهم نمود 

  .هاي نوين را در ترکيب شرکاي تجاري افزايش داد صاحب فناوري
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...اثر مهاجرت مغزها بر رشد اقتصادي 

  ضميمه

 روند انباشت مهاجرت مغزها به اياالت متحده آمريكا : ۱نمودار
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