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 چکیده
ساساً توسعه ها این سئوال را مطرح کرده است که روند مهاجرت به مقاصد اایرانی موج فزاینده مهاجرت

های زیان ها موجبرسد مهاجرت ایرانییافته، چه اثری بر الگوی تجارت خارجی کشور دارد. به نظر می

ورهای های فنی و علمی و اقتصادی مورد نیاز کشور را در اختیار کشجدی برای کشور شده و ظرفیت

ور که عموماً ها از کشاجر پذیر به ویژه کشورهای توسعه یافته قرار گرفته و در مقابل، خروج ایرانیمه

رت درون صاحبان علم و کار و سرمایه هستند، منجر به افت اقتصادی کشور شده است. از آنجا که تجا

ضیه ن این فرپذیری حساس است، هدف اصلی پژوهش حاضر، آزموهای فناوری و رقابتصنعت به مولفه

ین است که جریان خروجی و یکطرفه مهاجرت موجب افت تجارت درون صنعت ایران شده است. برای ا

اصد اصلی مهاجران های تابلویی ایران با مقمنظور، از مدل جاذبه تعمیم یافته با تبدیل لجستیک برای داده

ثر منفی ی تحقیق حاضر موید اهااستفاده شده است. یافته 2000-2018ایرانی در فواصل زمانی دوره 

کشورها  روند یکطرفه مهاجرت ایرانی ها به مقاصد اصلی بر تجارت درون صنعت متقابل ایران با این

ننده مهاجرت شود روند نگران کهای جدی، توصیه اکید میباشد. بر این اساس، جهت جلوگیری از زیانمی

المللی ت بینراستا، استراتژی مشخصی در رابطه با مهاجرگذاران قرار گیرد و در این مورد توجه سیاست

 ریزی شود.در راستای منافع ملی پایه
 

 . JEL  :F22 ،F12 ،F14طبقه بندی 

تعمیم  : مهاجرت، تجارت درون صنعت، ایران، مقاصد اصلی مهاجران ایرانی، مدل جاذبههاکلید واژه

 یافته، تبدیل لجستیک.

                                                           
اثر مهاجرت بین المللی بر تجارت درون صنعت ایران و کشورهای "این مقاله مستخرج از رساله دکتری با عنوان  1

 در دانشگاه مازندران استخراج شده است. "منتخب
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 مقدمه .1
کشورهای صنعتی و همچنین رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه رشد اقتصادی 

تری هستند، به تشدید مهاجرت از این که دارای امکانات زیرساختی و درآمد سرانه پایین

کشورها به مقاصد با موقعیت اقتصادی و اجتماعی بهتر منجر شده است. اگرچه سازمان 

کند که نیروی کار مناسب را تشویق می نیز کشورهای ثروتمند را 1(ILOبین المللی کار)

از کشورهای دارای نیروی کار فراوان جذب کنند، ولی واقعیت این است که کشورهای 

دهند عموماً نیروی کار متخصص )سرمایه توسعه یافته براساس منافع خود ترجیح می

ک عوامل انسانی( را جذب کنند. در این راستا، اگرچه  مهاجرت نیروی کار با افزایش تحر

المللی و احتماالً تغییر ساختار های تجاری بینتولید، زمینه ساز مبادالت تجاری و جریان

گردد، در صورتی که مبداء برخوردار از منابع تجارت کشورهای فرستنده و گیرنده می

تواند به اهداف طبیعی و سرمایه فراوان دارای سرمایه انسانی مناسب و کافی نباشد نمی

های رقابتی دست پیدا کند. در واقع، های مختلف و همچنین به مزیتدر بخش ایتوسعه

مهاجرت نیروی انسانی متخصص موجب کاهش کارایی سایر عوامل تولید شده و با افزایش 

گردد. این تکانه منفی برای هزینه تولید موجب کاهش توانمندی صادراتی کشور مبداء می

یی برای مقاصد این مهاجران متخصص محسوب کشورهای مهاجر فرست، فرصتی استثنا

 دهد.شده و توانایی این کشورها را در تجارت خارجی افزایش می

المللی قبل از عصــر جهانی شــدن نیز وجود داشــته اســت ولی کم و کیف   مهاجرت بین

میالدی، جمعیت   1980ســابقه بر جهانی شــدن داشــته اســت. در ســال مهاجرت اثر بی

میالدی این رقم به حدود دو برابر افزایش   2005نفر بود که در سال میلیون  100مهاجر 

سازمان ملل متحد،   سازمان ملل، تعداد     2006یافت) ساس گزارش مهاجرت جهانی  (. برا

درصد این    60میلیون نفر بوده است و جالب اینکه حدود   214، 2010مهاجران در سال  

، کل میزان 2017همچنین در سال  اند.مهاجران در کشورهای توسعه یافته متمرکز شده

ــد از آن در   64میلیون نفر افزایش پیدا کرد که حدود     257مهاجرت به بیش از    درصـ

شته و        صعودی مهاجران بین المللی ادامه دا شورهای با درآمد باال تمرکز یافتند. روند  ک

اند  ها در سن کار قرار داشته  درصد آن  74میلیون نفر رسیده که   272به  2019در سال  

(2020IOM, .)2     سهم را از مهاجران بین شترین  صاص   سه منطقه بی المللی به خود اخت

درصد( و کشورهای   23درصد(، آمریکای شمالی ) 24دهند که عبارتنداز اروپا )حدود می

                                                           
1. International Labor Organization (ILO) 
2. International Organization for Migration (IOM) 
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ــتر مهاجران بین  14عربی )حدود  ــد(. به عبارت دیگر، بیش ــورهای با  درص المللی در کش

ای که براســاس گزارش ســازمان جهانی مهاجرت، در  به گونه انددرآمد باال متمرکز شــده

درصـد آنها در    29المللی در کشـورهای پردرآمد،  درصـد مهاجران بین  68، 2018سـال  

درصد مهاجران بین المللی در کشورهای با درآمد   3.4کشورهای با درآمد متوسط و تنها 

ــده ــتقر ش ــورهای با  المللی اناند. هر چند روند مهاجرت بینپایین مس ــود کش دکی به س

ــهم آن ــط تغییر کرده و س ــت که  ها از مهاجرت بیندرآمد متوس المللی افزایش یافته اس

ها در جذب مهاجران کاری  تواند به دلیل رشد بازار این کشورها و سیاست گذاری آن    می

شورهای با درآمد پایین از مهاجرت بین      سهم ک شد. در مقابل  سطح پایینی   با المللی در 

ر دارد در حالی که این کشــورها با کمبود نیروی کار ماهر و رشــد پایین اقتصــادی    قرا

 مواجه هستند.  

ــده      بدین ترتیب، مهاجرت در دنیای امروز به چالش        های مهمی برای جوامع تبدیل شـ

سانی و متعاقب آن،       سرمایه ان ست به ویژه که مهاجرت نیروی کار ماهر اثر معناداری بر  ا

ست   صادی سیا سعه        های اقت سعه به کشورهای تو دارد. مهاجرت از کشورهای در حال تو

تواند ســـاختار تجارت خارجی را به نفع کشـــورهای توســـعه یافته تغییر دهد.  یافته می

ــده و تنوع تولید و      ــد ش ــورهای مقص ــاً، مهاجرت موجب افزایش جمعیت کش ــخص مش

ــرفه ــورها افزایش میص ــمن اینکه مهاجران بههای مقیاس این کش ــورهای   دهد. ض کش

شوند، موجب ارتقای کیفی تجارت این   توسعه یافته که نیروی کار با کیفیت محسوب می  

 شود.کشورها می

ــد مهاجرت بین   همان  الملل را تغییر   تواند الگوی تجارت بین  المللی میگونه که عنوان شـ

صر اجتماعی  صادی، مهاجرت بین -دهد. به دلیل عنا شابهت   المللی موجب میاقت گردد م

تجاری شـــرکای تجاری بیش از گذشـــته افزایش یابد و شـــناســـاندن کاالهای مختلف  

ــریک از طریق مهاجران و همچنین کاهش هزینه       ــورهای شـ های تجاری برای این    کشـ

ــر فرهنگی در تجارت خارجی به قیاس کاالهای تجاری و    ــتر عناص ــور بیش کاالها و حض

ب تغییر الگوی تجارت خارجی  مندی حاصل از تجارت و متعاقب آن، موج افزایش رضایت 

گردد. البته این دســتاوردها اســاســاً برای جریان متقابل  به نفع تجارت درون صــنعت می

باشد و کشوری که با جریان خروجی پیوسته مهاجرت مواجه است، به دلیل      مهاجرت می

ضعیف مولفه   سانی و فیزیکی و ت های مزیت رقابتی، با کاهش تجارت درون  خروج منابع ان

عت متقابل مواجه خواهد شــد. الزم به ذکر اســت که در حال حاضــر، الگوی تجارت  صــن
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صنعت از            سهم تجارت درون  ست و  صنایع ا ساً مبتنی بر تجارت بین  سا خارجی ایران ا

   1کل تجارت خارجی در سطح پایینی قرار دارد.

رت بر مطالعات خارجی درباره رابطه میان مهاجرت و تجارت عمومًا به اثر مثبت مهاج               

ــت یافته  ــادرات و واردات دس ــوری که بطور   ص ــتر مطالعات روی چند کش اند. البته بیش

شده   سنتی، مهاجرپذیر تلقی می  ( دریافت  1994عنوان نمونه گولد)اند. بهشوند، متمرکز 

ست.    شریک تجاری  47که مهاجرت نقش مهمی در تجارت متقابل آمریکا و  شته ا اش دا

ستفاد 1998) 2هد و ریس اش  شریک تجاری  136ه از یک مدل جاذبه برای کانادا و ( با ا

ــان داده 1980-1992طی دوره زمانی   اند که مهاجرت به کانادا اثر مثبت بر هر دو         نشـ

صادرات و واردات این کشور داشته است ولی اثر بر صادرات بزرگتر بوده است. دانلوی و         

ل، مهاجرت از اروپا به ( نشــان دادند که طی دوره جنگ جهانی او1999) 3هاچینســون

ــت و البته مهاجرانی که دارای زبان و زمینه   آمریکا اثر مهاجرت بر واردات مثبت بوده اس

اند.  اقتصــادی مشــابه با کشــور میزبان بودند اثر قابل توجهی بر تجارت آمریکا داشــته   

سعه       شورهای تو صنعت نیز برای ک اکثریت مطالعات درباره اثر مهاجرت بر تجارت درون 

و  ترکیه صــورت   4افته انجام شــده اســت، در عین حال، دو مطالعه نیز برای آ س آن ی

اند که اثر نشــان داده  ASEANگرفته اســت. مطالعات ذکر شــده به اســتثنای مورد    

شور مهاجرپذیر مثبت می   مهاجرت بین صنعت ک شد. مطالعات   المللی بر تجارت درون  با

سی مطالعات تجربی انجام شده مشخص     ( خالصه شده است. با برر   1خارجی در جدول )

شــود که اوالً اکثر این مطالعات به اثر مثبت مهاجرت بر صــادرات و واردات دســت    می

صنایع توجه کرده یافته اند. همچنین، با توجه اند. ثانیاً این مطالعات عموماً به تجارت بین 

ــی اثر           عات از مدل جاذبه برای بررسـ مهاجرت بر تجارت    به این جدول، اکثر این مطال

 اند.خارجی استفاده کرده

 

 

 

 

 

                                                           
 بیشتر به بخش مرور آماری مقاله حاضر مراجعه کنید.برای اطالعات .  1

2. Head and Ries 
3. Dunlevy and Hutchinson 

4. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 
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 ترین مطالعات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع تحقیق(: خالصه مهم1جدول )
 نتایج مهم روش حدود پژوهش مطالعه

اش شریک تجاری 47آمریکا با  (1994گولد )

 1970-1986طی دوره زمانی 

اثر مثبت بر صادرات و اثر  مدل جاذبه

 وارداتمثبت بر 

اش شریک تجاری 136کانادا و  (1998هد و ریس )

 1980-1992طی دوره زمانی 

اثر مثبت بر صادرات و اثر  مدل جاذبه

 مثبت بر واردات

 دانلوی و هاچینسون

(1999) 

شریک  17واردات آمریکا از 

-1910اروپایی طی دوره زمانی 

1870 

اثر مثبت بر صادرات و اثر  مدل جاذبه

 تمثبت بر واردا

 1هد، ریس و واگنر

(2002) 

کانادا در سطح استانی طی دوره 

 1992-1995زمانی 

اثر مثبت بر صادرات و اثر  مدل جاذبه

 مثبت بر واردات

شریک تجاری 48انگلستان و  (2002) گیرما و یو

-1993اش طی دوره زمانی 

1981 

اثر مثبت بر صادرات و اثر  مدل جاذبه

مثبت بر واردات )در رابطه با 

صادرات به کشورهای 

مشترک المنافع، اثر 

غیرمعنادار بدست آمده 

 است(

 2راش و ترینداد

(2002) 

کشور در دو  63های تجاری داده

 1990و  1980سال 

اثر مثبت بر صادرات و اثر  مدل جاذبه

 مثبت بر واردات

و همکاران  3بریانت

(2004) 

اش شریک تجاری 179نیوزلند و 

 1981-2001طی دوره زمانی 

اثر مثبت بر صادرات و اثر  مدل جاذبه

 مثبت بر واردات

-شریک تجاری 101استرالیا و  (2007) 4وایت و تادسه

-2000اش طی دوره زمانی 

1989 

اثر مثبت بر صادرات و اثر  مدل جاذبه

 مثبت بر واردات

کشور دیگر طی  62آمریکا و  (2008) 5وایت

 1989-2001دوره زمانی 

داده های 

 تابلویی

اثر مثبت مهاجرت بر تجارت 

 درون صنعت

اروپا و آمریکای شمالی طی دو  (2010) 6فود

 2000و  1990سال 

اثر مثبت )منفی( بر صادرات  مدل جاذبه

و اثر مثبت )منفی( بر واردات 

 (1990) 2000برای سال 

ایتالیا و کشورهای منتخب مبداء  (2012) 7دو بندیکتیس

 مهاجرت

مثبت بر صادرات و اثر  اثر مدل جاذبه

 مثبت بر واردات

                                                           
1. Wagner 
2. Rauch and Trindade 
3. Bryant 
4. White and Tadesse 
5. White 
6. Foad 
7. De nodicitis 
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 27های تابلویی پرتغال با داده (2013) 1لیتائو

عضو اتحادیه اروپا طی دوره 

 2000-2010زمانی 

اثر مثبت مهاجرت بر تجارت  مدل جاذبه

 درون صنعت

و همکاران  2ارهارت

(2014) 

کشورهای آفریقایی طی دوره 

 1980-2010زمانی 

 مهاجرت بر تجارتاثر مثبت  مدل جاذبه

 3بالن کریستوبال

(2014) 

اسپانیا با شرکای تجاری طی 

1991-1998دوره زمانی   

داده های 

 تابلویی

اثر مثبت مهاجرت بر تجارت 

 دوجانبه

 4گوش و ماستروماکرو

(2015) 

مهاجرت از کشورهای مبدا به 

 ایالت آمریکا 50

حسابداری 

 رشد

صادرات در تعامل با مهاجرت 

ها کارایی ایالت موجب ارتقای

 شودمی

 5فوستانو و پرونچا

(2015) 

پرتغال با شرکای تجاری طی 

 2000-2005دوره زمانی 

های داده

 تابلویی

اثر مثبت مهاجرت بر تجارت 

 درون صنعت

 فیورنتینی و وراشچاگینا

(2017) 

-2015ایتالیا طی دوره زمانی 

2008 

اثر مثبت مهاجرت بر  مدل جاذبه

 صادرات

اتحادیه اروپا طی دوره زمانی  (2017) ساندزبورگ

2015-2008 

اثر مثبت مهاجرت بر تجارت  مدل جاذبه

که در بخش وارداتی این اثر 

 بزرگتر است.

 6دمیرتاش و چاکیرجا

(2019) 

ترکیه با شرکای تجاری طی 

 2013-2016دوره زمانی 

المللی اثر مثبت مهاجرت بین مدل جاذبه

 بر تجارت ترکیه

و  7اکاکارارونگروج

 (2021همکاران )

طی دوره زمانی  8آ س آن

2019-1990 

اثر غیرمعنادار مهاجرت بر  مدل جاذبه

 ایتجارت درون منطقه

 منبع: تحقیق حاضر

مطالعات داخلی محدودی در رابطه با اثر مهاجرت بر تجارت خارجی انجام شده است. 

عمومی، اثر فرار مغزها را بر تولید و  ( با استفاده از مدل تعادل1394حری و همکاران )

اند. بر اساس این مطالعه، اثر فرار مغزها بر تولید، صادرات و تجارت ایران بررسی کرده

( با استفاده 1387واردات و تراز تجاری منفی برآورد شده است. آذربایجانی و همکاران )

را  OECDاز مدل جاذبه، اثر تجارت خارجی بر مهاجرت نیروی کار ایرانی به کشورهای 

ین مطالعه به رابطه مکملی میان مهاجرت اند. ابررسی کرده 1371-1383طی دوره زمانی 
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( با بکارگیری سیستم 1389و تجارت خارجی دست یافته است. شاه آبادی و پوران )

، اثر مهاجرت بر رشد اقتصادی ایران را 1339-1386معادالت همزمان طی دوره زمانی 

اثر مهاجرت  اند. در کنار اثر منفی مهاجرت بر رشد اقتصادی ایران، این مطالعهبررسی کرده

 بر تجارت خارجی ایران را مثبت برآورد کرده است.

بررسی اثر جریان خروجی مهاجرت بر تجارت درون صنعت متقابل  هدف اصلی مقاله حاضر

باشد. در این راستا، می 1(3)مندرج در جدول شماره  ایران با مقاصد مهم مهاجران ایرانی

ها به مقاصد اصلی موجب طرفه ایرانیسئوال اصلی تحقیق این است که آیا مهاجرت یک

کاهش تجارت درون صنعت متقابل ایران با این کشورها شده است؟ برای این منظور، 

های ضمن بررسی ادبیات نظری و تجربی موضوع، از مدل جاذبه تعمیم یافته برای داده

 ( طی3تابلویی تجارت درون صنعت متقابل ایران با کشورهای منتخب )مندرج در جدول

 استفاده شده است. 2000-2018دوره زمانی 

انی ادامه مقاله به این شکل سازماندهی شده است. بعد از مقدمه در بخش نخست، مب

اختصاص  های پژوهشدادهمرور آماری نظری در ادامه ارایه شده است. بخش سوم مقاله به 

مچنین ها و هیافته و در ادامه و در بخش چهارم، تصریح و برآورد مدل و تحلیل داده

یه شده های سیاستی در بخش پنجم ارابندی و توصیهآزمون فرضیه ارایه شده است. جمع

  و در انتها نیز منابع و مآخذ تحقیق ارایه شده است.

 

 مبانی نظری .2

ــوم تجارت بیندر چارچوب تئوری ــوص تئوریهای مرس ــیک و  الملل به خص های کالس

سیک تجارت بین  سطح بین  الملل، عواملنئوکال الملل فاقد تحرک تولید از جمله کار در 

سوب می       شین تحرک عوامل تولید مح شرایط، جان ستند و تجارت در این  شود.   کامل ه

ها براســاس بازار رقابت کامل و همچنین جریان بدون هزینه اطالعات،   نتیجه این تئوری

ــنایع می ــد. در چارچوب تئوریتجارت بین ص تواند  الملل میهای جدید، تجارت بینباش

ها و با توجه به ساختار رقابت ناقص   مکمل تحرک عوامل تولید باشد. براساس این تئوری  

ــرفی می  و همچنین عدم تقارن اطالعاتی و اثر آن    توان مکمل بودن   ها بر ترجیحات مصـ

                                                           
در رابطه با نمونه منتخب دو نکته قابل ذکر است اوالً با توجه به نظر ارزشمند داور گرامی نشریه و با توجه به  .1

تجارت درون صنعت صفر ایران با اسرائیل، این کشور از کشورهای منتخب حذف شده است. ثانیاً، با توجه به 

های جریان خروجی مهاجرت هاجرت متقابل، از دادههای سری زمانی مهای تحقیق به ویژه عدم وجود دادهمحدودیت

 ها به مهمترین کشورهای مقصد استفاده شده است. ایرانی
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شکل قانونی        ضیح داد. زمانی که مهاجرت به  صوالت متمایز را تو مهاجرت و تجارت مح

شــود و با توجه به های آنها مشــخص میاطالعات بیشــتری از رجحان گیرد،صــورت می

ــوب می  ــب اطالعات همچون هزینه معامالتی مانع تجارت محس ــود،  اینکه هزینه کس ش

شدن رجحان    شکار  شود. در   های مهاجران به رابطه مثبت مهاجرت و تجارت منجر میآ

کاالهای متمایز که تجارت  کند که اثرات مهاجرت بر ( مطرح می1994) 1این رابطه گولد 

ضافی که در این رابطه       دهند، قویدرون صنعت را شکل می   تر است. مشخصاً، اطالعات ا

صرف     مطرح می شتر با م ست تا تولیدکنندگان و بدین ترتیب،   شود بی کنندگان مرتبط ا

( در این  1999تجارت در این شرایط بیشتر متاثر از شرایط تقاضا است تا عرضه. راش )       

شبکه مهاجران در کاهش هزینه  رابطه صوالت متمایز   به نقش  های معامالتی تجارت مح

دهد و   کند. البته کاهش هزینه معامالتی کاًل همه انواع تجارت را افزایش می        تاکید می  

ها بر تجارت درون  کند ممکن اســت اثر این هزینه( مطرح می2007) 2چنان که وایتهم

 صنعت مبهم باشد.

منبع برای اثرگذاری مهاجرت بر تجارت دو جانبه وجود دارد. منبع اول       بدین ترتیب، دو   

شــود و منبع  ها مربوط میبه ترجیحات مهاجران در رابطه با محصــوالت کشــور مبدا آن

ــت  ــبکه فرهنگی و اجتماعی در ایجاد فرص ــت از نقش ش ــور  دوم عبارت اس ها میان کش

های اجتماعی در حذف ه نقش شبکه( ب2001) 3میزبان و کشور مبدا. در این رابطه، راش

ــبکهکند. به اعتقاد وی اینموانع تجاری تاکید می ــمی  گونه ش ها فراتر از قراردادهای رس

تواند کارایی اقتصادی را ارتقا بخشند و دسترسی به اطالعات تجاری و کسب و کار را       می

ه اســـت به تســـهیل کنند. ترجیحات مهاجران نیز به زبان و نژاد و فرهنگ آنان وابســـت

ضا می     گونه شور مبدا را تقا شور میزبان کاالهای ک کنند که خود به ای که مهاجران در ک

 شود.افزایش کشور میزبان از کشور مبدا منجر می

الملل، اثرات مهاجرت  ( با ارایه یک مدل استاندارد تجارت بین 1980) 4دیکسیت و نورمن 

سی کرده  سبت اند. در این ارتباط، آنان از تئرا برر ستفاده     وری ن سیک ا های عامل نئوکال

ــان می ــتقیم  کرده و نشـ ــت. اثر اول که اثر مسـ دهند که مهاجرت دارای دو نوع اثر اسـ

ــوب می ــی می محس ــور میزبان ناش ــود از تغییر اندازه جمعیت کش ــود. اثر دوم که  ش ش
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سیت و نورمن به         ست. در این چارچوب، دیک ست مربوط به رابطه مبادله ا ستقیم ا غیرم

 رسند.تیجه قطعی در خصوص اثر مهاجرت نمین

یانی و تورنز    کاردوئی را در نظر می     2015) 1گال چارچوب ری یک  فاوت       (  که ت ند  گیر

دهد. آنان مدل استاندارد تجارت  ها و کشورها مورد توجه قرار میتکنولوژی را میان بخش

سی قرار می     بین سی مورد برر سیا صاد  این مدل، دولت  دهند. در الملل را در چارچوب اقت

کند. در چارچوب این مدل،  گیری میهای مهاجرت تصــمیمدرباره تجارت و ســیاســت 

های مختلف در این  کنند و از تکنولوژیکشــورها در کاالهای مختلف تخصــص پیدا می 

باط بهره  جارت بین   گیری میارت ند. بر این اســـاس، ت ــتمزد واقعی را در   کن لل دسـ الم

دهد. از طرف دیگر، مهاجرت دستمزدها را در کشورهای  یهیچکدام از کشورها کاهش نم

های دستمزد واقعی باعث   دهد. مشخصاً، تفاوت  های پیشرفته کاهش نمی دارای تکنولوژی

یابد و در ادامه، بازده  شــود و بدین جهت عرضــه کار افزایش میانگیزه برای مهاجرت می

ــود. در این مدل، محدودیت   واقعی کار محدود می   های  اجرت در نتیجه انگیزه های مه  شـ

 کند.اقتصاد سیاسی بروز می

مندی از منافع  های فراوانی برای بهرهمهاجرت به واســطه کاهش موانع تجاری، پتانســیل

هایی که مهاجرت     (. البته کانال   1998، 3، هد و ریس 1994، 2کند )کود تجارت ایجاد می  

ست تواند هزینهمی سون  های تجاری را کاهش دهد، متنوع ا (. 1999، 4)دانلوی و هاتچین

ــت در این رابطه می  ــان آگاهی  توان گفت مهاجران به فرصـ ــور خودشـ های تجاری کشـ

صت   شتری دارند. این فر صول و   های هزینهتواند در ارتباط با تفاوتها میبی ای، تمایز مح

ــاس، مهاجرت می  ــد و بر این اسـ ــای خارجی باشـ تواند هزینه اطالعات تجارت  یا تقاضـ

(.  همچنین، مهاجران قادر هســتند با  2002، 5)کاســال و راش  الملل را کاهش دهدبین

المللی را  شـــان ارتباط بهتری با کشـــور مهمان برقرار کنند که معامالت بینزبان مادری

های  تواند هر دو هزینه( و در این چارچوب، مهاجرت می2008، 6دهد )ملیتزتوســعه می

ــت به تقویت اعتماد       ثابت و متغیر تجارت را کاهش ده      د. همچنین مهاجران ممکن اسـ

(. 2005، 8، هراندر و ساودرا 2001، 7کنند)راشمیان دو کشور مهمان و میزبان کمک می 
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ــده و از این طریق نیز می تواند منافع تجارت  مهاجرت همچنین موجب تنوع جمعیتی ش

ز قابل توجه خواهد     های اجتماعی این تغییر نی  الملل را افزایش دهد. هر چند هزینه    بین

 (.2009و همکاران،  1)لنقی بود

تواند بر شـود بلکه می مهاجرت نه فقط به عنوان شـوک سـمت عرضـه کار محسـوب می    

الملل را تحت  وری کل عوامل تولید نیز موثر است و از این طریق ساختار تجارت بینبهره

ــواهد متقاعد کننده    2012) 2دهد. پری تاثیر قرار می  ــوص اثر مثبت   ای را (، شـ در خصـ

های غیرمهارتی کارا ارایه  وری کل عوامل تولید و البته پذیرش تکنولوژیمهاجرت بر بهره

ــم اوغلو ــی عامل   ( مطرح می2002) 3کردند. در این رابطه، آس ــترس کند که قابلیت دس

هایی را پیگیری کنند که کارایی و شدت بیشتری  ها تکنولوژیشود بنگاهتولید موجب می

ــپاربر   در ای ــان می2009) 4ن رابطه دارند. همچنین پری و اسـ دهند که مهاجرت     ( نشـ

گرایی در ســطوح مهارتی مطابق با مزیت نســبی کمک کند. آنان   تواند به تخصــصمی

کنند که نیروی کار بومی و مهاجران جانشین ناقص در تولید هستند حتی اگر    مطرح می

ــند. چون مهاجران که ــانی هم دیده باش های ارتباطی  احتماالً دارای مهارت آموزش یکس

های مشابه با افراد بومی هستند، مزیت نسبی در حرفی خواهند  ناقصی ولی دارای مهارت

شان      شت که نیاز به کار یدی دارند، در حالی که نیروی کار بومی به دلیل ارتباط موثر دا

گرایی در  های ارتباطی مشغول به کار خواهند شد. این موضوع موجب تخصص    در مهارت

ستای بهره  وری خواهد شد. مهاجرت روی نوآوری در کشور میزبان    گیری از منافع بهرهرا

ست. مهاجرت نیروی کار با مهارت باال می  شتر اختراع در   نیز موثر ا تواند از طریق ثبت بی

 های تکنولوژی برگردد.پیشرفت تکنولوژیکی موثر باشد و موجب تخصص در بخش

شورهای مبداء،   سانی را تحت تاثیر قرار دهد و      مهاجرت میدر ک سرمایه ان شت  تواند انبا

ــتارک و وانگ    ــد. همچنانکه اس ــورها موثر باش ــبی این کش  5متعاقباً بر الگوی مزیت نس

سرمایه   ( مطرح می2002) ضوع باعث  سرمایه     کنند، این مو شورهای مبداء در  گذاری ک

انســانی در کشــور بماند و یا مهاجرت  شــود. اگر تنها بخشــی از این ســرمایه انســانی می

شورها افزایش می     سانی این ک سرمایه ان   و همکاران 6یابد. البته بینمعکوس اتفاق بیفتد، 

شان می 2001) سانی می     ( ن سرمایه ان شت  شتر حالت جبرانی   دهند که این انبا تواند بی
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ط مطالعات  های مهاجرت باشد. این نکته نیز توس  داشته باشد یعنی در جهت جبران زیان  

سانی         سرمایه ان ست که افزایش در امکان مهاجرت نه تنها بر سطح  شده ا مختلف مطرح 

(. مشــخصــاً انتقال از   2007، 1گذارد بلکه بر ترکیب آن نیز موثر اســت )ماریانی اثر می

ــمت فعالیت       فعالیت   ــورت می  های رانت جویی به سـ گیرد. همچنین  های کارآفرینی صـ

توانند منافعی را  کنند میدارند و به کشــور خود مراجعه می مهاجرانی که آموزش باالیی

ــوص انتقال دانش ایجاد کنند. این افراد با آوردن ایده       های   های جدید و مهارت    در خصـ

 (.2010، 2)فرشی توانند به رشد اقتصادی کشور مبداء کمک کنندتر میپیشرفته

تاً متفاوت، مهاجرت ب     در مجموع و علیرغم دیدگاه   ــب با اثرگذ  ینهای نسـ اری بر المللی 

فه  ــوالت و افزایش         مول قب آن تنوع محصـ عا یت و مت های مختلف نظیر افزایش جمع

صوالت و ارتقای کیفیت آن های مقیاس، ارتقای بهرهصرفه  تواند  یمها، وری در تولید مح

ییر  ســاختار تجارت را به نفع تجارت درون صــنعت کشــور پذیرای مهاجران با کیفیت تغ

 ال توسعه توجه به اینکه براساس شواهد تجربی، اکثر مهاجران از کشورهای در ح   دهد. با 

مایه  )شامل ایران( به مقصد کشورهای توسعه یافته مربوط به نیروی کار متخصص و سر       

رســد ســاختار تجارت خارجی کشــورهای میهمان به ضــرر  باشــد به نظر میانســانی می

 تجارت درون صنعت تغییر کرده باشد.

 

 های پژوهشداده ر آماریمرو .3
دهد ســهم کشــورهای منتخب در کل تجارت خارجی  ( نشــان می2همچنان که جدول )

سال     30ایران از حدود  صد در  سال     20به کمتر از  2001در صد در  کاهش   2018در

یافته اســت. اگرچه این کشــورها عموماً توســعه یافته هســتند ولی طی دوره زمانی مورد  

ای که طی دوره یاد شده،   کشورها نیز دچار تحول شده است به گونه   بررسی سهم همین   

سوئیس( و آمریکا در تجارت خارجی          ستثنای  سعه یافته اروپایی )به ا سهم کشورهای تو

ــورهای ترکیه و عراق در تجارت خارجی ایران افزایش یافته     ــهم کشـ ایران کاهش، و سـ

ست. دو کشور عراق و ترکیه خالء حضور شرکای تجاری       دیگر در تجارت خارجی ایران  ا

ــهم عراق در تجارت خارجی ایران از کمتر از را پر کرده ــد در   5/0اند بطوری که س درص

شور ترکیه          5/6به بالغ بر  2001سال   شابه برای ک ضعیت م ست. و صد افزایش یافته ا در

درصد بوده است در     81/0حدود  2001شود و سهم این کشور که در سال      مشاهده می 

                                                           
1. Mariani 
2. Freschi 
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(،  2درصـد افزایش یافته اسـت. با حذف دو کشـور فوق از جدول )    59/3به  2018سـال  

سهم کشورهای توسعه یافته در تجارت خارجی ایران طی دوره زمانی مورد بررسی افت       

سال     28شدیدی را تجربه کرده و از حدود   صد در  صد کاهش    9به حدود  2001در در

کیب شرکای تجاری به نفع کشورهای    یافته است. پیام مهمی که این نتایج دارد تغییر تر 

ــری تراز تجاری ایران با اکثر     ــانگر کس ــت و در عین حال، نتایج نش ــعه اس در حال توس

و در   2018کشورهای منتخب طی دوره زمانی مورد مطالعه است. مشخصاً ایران در سال 

ــورهای منتخب، تنها با عراق مازاد قابل توجهی)حدود  ــته 9میان کش   میلیارد دالر( داش

ــتاز بوده  ــورها اگرچه در جذب مهاجران ایرانی پیش ــت. این کش اند در مقابل، عملکرد  اس

شته   اند. این موضوع در الگوی تجارت   ضعیفی و روند نزولی را در تجارت خارجی ایران دا

سهم مسلط     2001-2018ای که طی دوره زمانی خارجی ایران نیز مشهود است به گونه  

ست. به بیان دیگر،      در تجارت خارجی کشور به تجا  صنایع اختصاص پیدا کرده ا رت بین 

شورهای منتخب که مبتنی بر مزیت  ست طی     الگوی تجاری ایران با ک سبی بوده ا های ن

دوره زمانی مورد مطالعه نیز تداوم یافته است. البته با توجه به دو سال ابتدایی و انتهایی    

ــورهای منتخب ا ــنعت ایران با برخی از کش ــت ولی این  تجارت درون ص فزایش یافته اس

افزایش نتوانسته است تسلط تجارت بین صنایع را کم رنگ کند. همچنین، روند تجارت       

درون صــنعت متقابل ایران با کشــورهای منتخب طی دوره زمانی مورد مطالعه نوســانی  

سه با تجارت بین             صنعت در مقای سیت تجارت درون  سا شانگر ح ضوع ن ست که این مو ا

 باشد.صنایع می

 2001-2018ایران و کشورهای منتخب طی دوره زمانی  تجاری متقابل روابط(: 2جدول )

 کشور

سهم از مهاجرت 

 ایرانیان

 

 سهم از تجارت ایران کل تجارت متقابل )هزار دالر(
تجارت درون صنعت 

 متقابل )هزار دالر(

سهم از تجارت 

 متقابل
 تراز تجاری )هزار دالر(

20

00 
2019 2001 2018 2001 2018 2001 2018 2001 2018 2001 2018 

 آمریکا
9/3

4 
31 172647 187520 43/0 14/0 224 100 13/0 05/0 25116 -97150 

 46173- 340494- 24/0 09/0 270 344 08/0 96/0 112937 385884 6/12 9/8 کانادا

 آلمان
5/1

2 
8/9 2049641 2706214 11/5 96/1 8724 63888 43/0 36/2 

-
1329495 

-
2197288 

 626507- 11/0 31/0 1178 2134 81/0 74/1 1119139 697185 9/6 9/4 انگلستان
-

1061085 

 213173- 202560- 61/3 07/3 178488 10018 59/3 81/0 4947660 326151 4/6 6/1 ترکیه

 327025- 383283- 30/0 02/0 1044 60 26/0 99/0 353081 398231 1/6 1/6 سوئد

 112491- 442418- 22/0 00/0 380 0 13/0 15/1 176117 461743 6/5 6/2 استرالیا
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 - - - - - - - - - - 9/3 2/6 اسرائیل

 97059- 07/0 79/0 732 4346 80/0 37/1 1098408 547686 6/2 4/2 هلند
-

1016328 

 188516- 62/0 42/0 6646 6834 78/0 06/4 1074028 1625965 9/1 3 فرانسه
-

1018801 

 14020- 7435- 00/0 00/0 0 0 01/0 03/0 16534 11923 4/1 1/1 نروژ

 533754- 248260- 56/2 16/0 14656 420 42/0 67/0 573154 267521 4/1 3/1 اتریش

 231090- 61969- 02/0 02/0 44 16 18/0 20/0 245671 79574 4/1 4/1 دانمارک

 868616- 1084492 20/1 11/0 17120 3460 03/1 61/7 1421352 3049846 3/1 1/1 ایتالیا

 8902003 118046 45/0 08/1 40694 1818 54/6 42/0 9019403 167982 1/1 1/5 عراق

 390411- 01/0 03/0 260 150 53/1 10/1 2109740 440725 1 7/0 سوئیس
-

2098044 

 324374- 398282- 16/1 50/0 5402 2278 34/0 15/1 463923 458984 9/0 2/0 بلژیک

 125816- 62237- 03/0 00/0 34 0 09/0 16/0 127067 62901 7/0 2/0 فنالند

ارمنست

 ان
3/1 6/0 95157 181263 24/0 13/0 798 328 84/0 18/0 18771 136709 

 298325- 242598- 38/0 17/0 2022 642 39/0 96/0 533985 386448 5/0 4/0 اسپانیا

 جمع
2/9

6 
1/97 11686194 26467196 16/29 20/19 42266 333286 16/8 56/13 

-
3775099 

-
1544841 

 (2020، سازمان ملل و بانک جهانی )Intracen.orgمنبع: محاسبات تحقیق براساس 

( نیز توصـیف آماری شـاخص تجارت درون صـنعت متقابل ایران و کشـورهای      3جدول )

ــاهده       را به نمایش می   2001-2018منتخب را طی دوره زمانی    گذارد. همچنانکه مشـ

شــود، حداکثر شــاخص تجارت درون صــنعت متقابل ایران طی دوره زمانی به میزان  می

ست        )ترکیه( می 71/5 شده ا صفر برآورد  شاخص در این دوره  شد در حالی که حداقل  با

ساب حداکثر حداقل  شاخص یعنی  که با احت شان   11/0های  سه( ن دهنده پراکندگی  )فران

باشــد. محاســبات ضــریب تغییرات  ررســی میو متعاقباً نوســان شــاخص در دوره مورد ب

-2018شــاخص تجارت درون صــنعت برای کشــورهای مورد مطالعه طی دوره زمانی   

ترین پراکندگی در میان شــاخص تجارت درون صــنعت  دهد بزرگنیز نشــان می 2001

ــد.  ( می38/0( و کمترین آن مربوط به ترکیه ) 14/2متقابل ایران مربوط به اتریش )  باشـ

نیز پراکندگی و نوسان قابل توجه شاخص را در دوره زمانی مورد مطالعه تایید   این نتیجه

ــابه حداکثر میانگین حدود  می ــاخص نیز مش ــد و  می 3کند. حداکثر میانه توزیع ش باش

 ( است.54/1همچون میانگین دارای پراکندگی نسبتاً باالیی )
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ان و کشورهای منتخب طی (: توصیف آماری شاخص تجارت درون صنعت متقابل ایر3جدول )

 2001-2018دوره زمانی 

 میانه میانگین حداکثر حداقل انحراف معیار کشور
ضریب 

 تغییرات

 92/0 05/0 07/0 21/0 00/0 06/0 آمریکا

 74/0 26/0 27/0 65/0 06/0 20/0 کانادا

 79/0 94/0 39/1 50/3 00/0 10/1 آلمان

 42/1 30/0 48/0 99/2 00/0 68/0 انگلستان

 38/0 94/2 96/2 71/5 00/0 11/1 ترکیه

 04/1 11/0 15/0 54/0 00/0 16/0 سوئد

 60/1 04/0 16/0 00/1 00/0 25/0 استرالیا

 08/1 18/0 33/0 15/1 03/0 36/0 هلند

 61/0 47/0 55/0 29/1 11/0 34/0 فرانسه

 99/1 00/0 01/0 07/0 00/0 03/0 نروژ

 14/2 11/0 46/0 63/3 00/0 98/0 اتریش

 60/1 05/0 12/0 69/0 00/0 19/0 دانمارک

 82/0 89/0 88/0 43/2 00/0 73/0 ایتالیا

 97/0 22/0 37/0 18/1 00/0 36/0 عراق

 72/1 04/0 08/0 57/0 00/0 13/0 سوئیس

 76/0 12/1 16/1 80/2 00/0 88/0 بلژیک

 04/2 00/0 04/0 30/0 00/0 08/0 فنالند

 54/0 46/0 45/0 00/1 00/0 25/0 ارمنستان

 80/0 31/0 37/0 20/1 00/0 30/0 اسپانیا

 (2های جدول )منبع: محاسبات تحقیق براساس داده

در مجموع، شاخص تجارت درون صنعت متقابل ایران با کشورهای منتخب طی دوره 

زمانی مورد بررسی با افت و خیزهای زیاد مواجه بوده و در سطح پایینی قرار گرفته است 

باشد. نشانگر تسلط تجارت بین صنایع ایران در الگوی تجارت متقابل با این کشورها می که

این موضوع از آنجا دارای اهمیت است که کشورهای مورد مطالعه، مقاصد اصلی مهاجران 

درصد مهاجران ایرانی  97( مشخص است بالغ بر 2باشند. همچنان که از جدول )ایرانی می

، آمریکا 2019اند. در این جدول، در سال کشور مهاجرت کردهبه بیست  2019در سال 

درصد( در صدر قرار  10درصد(، آلمان )حدود  13درصد(، کانادا )حدود  31)حدود 

ها برای مهاجرت کشورهای شود مقاصد اصلی ایرانیگونه که مشاهده میاند. همانگرفته

همترین گروه شغلی ایرانیان م OECDباشد. جالب اینکه براساس سایت یافته میتوسعه



 

 

 

 

 139             1400 پاییز ،(23 پیاپی) چهارم شماره ششم، سال، )نشریه علمی( اقتصادسنجیمدلسازی فصلنامه 

 

 

که عموماً کشورهای توسعه یافته هستند،  1OECDمهاجر در بازار کار کشورهای عضو 

 باشند که لزوماً تحصیالت دانشگاهی دارند.متخصصان می

یران با  برای پاســخ به این ســؤال که آیا رابطه آماری میان تجارت درون صــنعت متقابل ا

ــد و  ــلی مهاجران ایرانی و جریان خروجی مهاجرت از ایران به این مقاص جود  مقاصــد اص

 دارد؟ مدل تحقیق در ادامه برآورد و ارایه شده است. 

 

 تصریح و برآورد مدل و تحلیل نتایج .4

ضیه  سئواالت تحقیق، از مدل جاذبه تعمیم یافته   برای آزمون فر سخ به  ستفاده    2ها و پا ا

شان      ست. مدل جاذبه زیر ن شور و رابطه     شده ا ستقیم تولیدات ملی دو ک دهنده رابطه م

 باشد.  می معکوس مسافت میان دو کشور با تجارت متقابل آن دو

𝑇𝑖𝑗 = 𝐴
𝑌𝑖

𝑎1𝑌𝑗
𝑎2

𝐷
𝑖𝑗
𝑎3                       (1)                       

و  iمسافت میان دو کشور    𝐷𝑖𝑗و  jو  iبه ترتیب تولید ملی دو کشور   𝑌𝑗و  𝑌𝑖که در آن 
j  و𝑇𝑖𝑗 باشــند. با لحاظ کردن متغیرهای مرتبط با  تجارت متقابل دو کشــور مذکور می

ضیه  ست.      فر ستخراج ا سوم، مدل جاذبه قابل تعمیم قابل ا های تحقیق در مدل جاذبه مر

شور  1998در این رابطه، هید و ریس ) شور   i(، واردات ک صورت زیر  j (𝑚𝑖𝑗از ک ( را به 

 اند:مطرح و در مدل جاذبه جایگزاری کرده
𝑚𝑖𝑗 = 𝑠𝑖𝑗𝑌𝑗                                  )2(    

گیری سهم   شود. برای اندازه مصرف می  iکه در کشور   jسهم تولید کشور    𝑠𝑖𝑗که در آن، 

𝑠𝑖𝑗( مدل زیر را پیشنهاد کرده است:1984، هلپمن ) 

𝑠𝑖𝑗 = (
𝑌𝑖

𝑌𝑤
)𝜑𝑖𝑗                          (3)  

 که در آن

𝜑𝑖𝑗 = 𝑒−𝑋𝑖𝑗𝛽                                                                           (4)             

ــور مورد نظر،     𝜑𝑖𝑗در این روابط   یان دو کشـ جارت م ید جهانی و    𝑌𝑤موانع ت   𝑋𝑖𝑗تول

   jو  iشــامل تمامی متغیرهایی اســت که روی هزینه معامالتی تجارت متقابل دو کشــور 

                                                           
1. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
2. Augmented Gravity Model 
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(، مدل جاذبه تعمیم یافته زیر  1موثر هســـتند. با جایگزاری این روابط در معادله جاذبه )

 شود:حاصل می

𝑚𝑖𝑗 = (
𝑌𝑖𝑌𝑗

𝑌𝑤
)𝑒−𝑋𝑖𝑗𝛽                 )5( 

ای که سـهم درآمدی   های تجارت متقابل اسـت به گونه ها و دافعهاین مدل شـامل جاذبه 

ــورها اثر مثبت و    ــاد کش ــورها از درآمد جهانی و به تعبیر دیگر، درجه باز بودن اقتص کش

شــامل تمامی متغیرهای دیگر   𝑋𝑖𝑗تعیین کننده بر تجارت دو جانبه دارد. در عین حال، 

ــد.  دهند، میدافعه و جاذبه تجارت متقابل که هزینه معامالتی را تحت تاثیر قرار می باشـ

ــور و همچنین   در این رابطه متغیرهای زیادی مطرح می ــافت میان دو کش ــود که مس ش

 های جاذبه و دافعه عمل کنند.تواند به عنوان مولفهمهاجرت می

ــت      5گیری رابطه ) با لگاریتم   ــلی و کنترلی، رابطه زیر بدسـ ( و جایگزاری متغیرهای اصـ

 آید:می

 𝐿𝑛𝑇𝑖𝑗𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑛𝐼𝑀𝐺𝑖𝑗𝑡 + 𝛽3 (
𝑌𝑖𝑡𝑌𝑗𝑡

𝑌𝑤𝑡
) + 𝛽4𝐷𝐼𝑆𝑇𝑖𝑗 +

∑ 𝛿𝑘𝑍𝑖𝑗𝑘𝑡 + 휀𝑖𝑗𝑡
𝐾
𝑘=1                                                                          )6( 

ــه    های فوقدر چارچوب مجموعه بحث ــورت زیر خالص ــر به ص الذکر، مدل تحقیق حاض

 شود:می

𝐿𝑛𝐼𝐼𝑇𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑛𝐼𝑀𝐺𝑖𝑡 + ∑ 𝛿𝑘𝑍𝑖𝑘𝑡 + 휀𝑖𝑡
𝐾
𝑘=1                                     )7( 

و  tدر زمان  i( تجارت درون صنعت غیرمتقابل کشور   𝐼𝐼𝑇𝑖𝑡(، متغیر وابسته ) 7در رابطه )

شانگر کل مهاجرت بین  𝐼𝑀𝐺𝑖𝑡متغیر  شور  ن ست. متغیرهای   tدر زمان i المللی ک  𝑍𝑖𝑘𝑡ا

باشد. مشخصاً شاخص تجارت درون  می tدر زمان  iبرای کشور  kنشانگر متغیر توضیحی 

سته و مهاجرت ایرانیان به       شورهای منتخب به عنوان متغیر واب صنعت متقابل ایران با ک

کننده )متغیر لیندر، تولید  مقصد شریک تجاری منتخب به همراه سایر متغیرهای تعدیل   

تجاری( به عنوان متغیرهای مستقل در  ملی، مسافت، نرخ واقعی ارز و تفاوت در باز بودن 

 شوند.الگوی جاذبه زیر وارد می

   (8   )𝐿𝑜𝐼𝐼𝑇𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟𝑖𝑡 + 𝛽2𝑀𝑖𝑛𝐿𝑝𝑖𝑡 + 𝛽3𝑀𝑎𝑥𝐿𝑝𝑖𝑡 +

𝛽4𝐿𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖𝑡 + 𝛽5𝑁𝑀𝑅𝑖𝑡 + 𝛽6𝐿𝑥𝑑𝑖𝑣𝑎 + 𝛽7𝑅𝐸𝑅𝑖𝑗 + 𝛽8𝐷𝑂𝑃𝑖𝑗 + 휀𝑖𝑡 
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رابطه   ( ازIITمتغیر وابسته یعنی شاخص تجارت درون صنعت ) الزم به ذکر است که اوالً

 آید:زیر بدست می

𝐼𝐼𝑇𝑖𝑗𝑡 = 1 −
∑ |𝑋𝑖𝑗𝑘𝑡−𝑀𝑖𝑗𝑘𝑡|𝑘

∑ (𝑋𝑖𝑗𝑘𝑡−𝑀𝑖𝑗𝑘𝑡)𝑘
(9                                                             ))  

به )از( شــریک   i)واردات( کشــور  به ترتیب صــادرات 𝑀𝑖𝑗𝑘𝑡و  𝑋𝑖𝑗𝑘𝑡که در این رابطه،  

  1باشد. ( میHSدر سطح شش رقم نظام هماهنگ )   tدر زمان  kدر گروه کاالی   jتجاری

محاسبه شده     HSرقم  6این شاخص به صورت متقابل و برای گروه محصوالت در سطح     

ست. جدول )  ضی         4ا سه گروه کاالی فر صنعت را برای  سبه تجارت درون  (، نحوه محا

 2دهد:نشان می

 (: نحوه محاسبه شاخص تجارت درون صنعت برای سه گروه کاالی فرضی4جدول )
قدرمطلق تفاوت جریان های  واردات صادرات گروه کاال

 تجاری

مجموع جریان های 

 تجاری

1 100 150 50 250 

2 20 50 30 70 

3 50 100 50 150 

 470 130 جمع

تجارت درون 

 صنعت

72.34 

 منبع: تحقیق حاضر

ین معنا  گیرد، و میزان صفر به اقرار می 100شاخص تجارت درون صنعت در بازه صفر تا 

ست در حالی که میزان       صنایع ا ست که کل تجارت خارجی از نوع بین  ین  برای ا 100ا

ت  باشد. با توجه به اینکه شاخص تجار  شاخص به معنای تجارت درون صنعت خالص می  

گیرد، از تبدیل لجســتیک به صــورت زیر  میدرون صــنعت بین صــفر و یک )صــد( قرار 

 استفاده شده است:

𝐿𝑜𝐼𝐼𝑇𝑖𝑗𝑡 = 𝐿𝑜𝑔(
𝐼𝐼𝑇𝑖𝑗𝑡

100−𝐼𝐼𝑇𝑖𝑗𝑡
)  (10)                                                              

                                                           
صنعت برخالف عنوان آن، مربوط به تمامی گروه کاالهای تجاری در صنایع الزم به ذکر است که تجارت درون . 1

های متعدد داخلی و باشد. بر این اساس، مطالعه حاضر همچون پژوهشای، صنعت، کشاورزی و خدمات میکارخانه

 های تمامی گروه کاالهای تجاری استفاده کرده است.خارجی، در محاسبه تجارت درون صنعت از داده
زم به ذکر است تعداد گروه کاالهای تجاری در محاسبات تجارت درون صنعت متقابل ایران با هر کدام از ال. 2

هزار داده آماری  240باشد که در مجموع بالغ بر هزار مورد می 12حدود  HSرقم  6کشورهای منتخب در سطح 

 استفاده شده است.های تمام گروه کاالهای تجاری پردازش شده است. در محاسبه شاخص از داده
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سانی     سعه ان شاخص تو شانگر تفاوت در   1ثانیاً با توجه به اینکه متغیر لیندر )تفاوت در  ( ن

الملل و الگوی مزیت نسبی  های مرسوم تجارت بینباشد، با نظریهیافتگی میسطح توسعه

  رود عالمت ضــریب این متغیر در الگوی تجارت درون صــنعتســازگار اســت، انتظار می

(𝛽1ــان ــد. همچنین، مقادیر حداقل و حداکثر تولید ملی احتماالً نشـ دهنده  ( منفی باشـ

های ناشــی از مقیاس بوده ولی ضــرایب این متغیرها  صــرفهتفاوت معنادار دو کشــور در 

متفاوت خواهد بود. مشخصًا مقدار حداقل تولید ملی سطحی از همپوشانی دو اقتصاد را        

( قابل انتظار اســت. در حالی که  𝛽2دهد و بنابراین ضــریب مثبت این متغیر )نشــان می

شان م       شان را ن سطح غیرهمپو دهد که با تجارت بین  یضریب مقدار حداکثر تولید ملی 

( منفی باشد. 𝛽3رود ضریب این متغیر )باشد و بر این اساس، انتظار میصنایع سازگار می

( نیز منفی باشـــد چون با افزایش مســـافت،  𝛽4رود ضـــریب متغیر مســـافت)انتظار می

ها هر یابد و این هزینههای تجاری به دلیل هر دو بعد زمان و مســـافت افزایش میهزینه

صنعت را کاهش می   د صنایع و درون  دهد. البته در اثرگذاری این متغیر بر و تجارت بین 

تجارت درون صنعت باید توجه شود که اوالً با گذشت زمان، اثرگذاری مسافت بر تجارت      

خارجی کمتر شده است و ثانیًا تجارت درون صنعت اساسًا متاثر از ساختار بازار است. بر        

ــت اث  ــاس، ممکن اس ــد.    این اس ــنعت مطابق انتظار نباش ــافت بر تجارت درون ص ر مس

رود اثر جریان خروجی  همچنین، براســاس مبانی نظری و تجربی ارایه شــده، انتظار می 

مهاجرت بر تجارت درون صــنعت متقابل کشــور مهاجرفرســت منفی باشــد. خروج کار و  

کاهش در  شود. سرمایه از کشور به دالیل مختلف موجب کاهش تجارت درون صنعت می

ــرمایه  ــعه، کاهش در س ــوالت متمایز،  نوآوری، کاهش در تحقیق و توس گذاری در محص

کاهش توان اقتصــادی، کاهش کیفیت گروه کاالهای تولید شــده کشــور مبداء و افزایش  

تفاوت کشور با شرکای تجاری از جمله دالیلی است که تجارت درون صنعت کشور مبداء  

رود افزایش مهاجرت به مقصد کشورهای دیگر    نتظار میدهد. بدین ترتیب، ارا کاهش می

های رفاهی قابل توجهی را در قالب کاهش تجارت درون صــنعت داشــته باشــد.    هزینه

( منفی باشــد.  𝛽5رود ضــریب متغیر مهاجرت به کشــورهای منتخب )بنابراین، انتظار می

س     ستفاده قرار گرفته ا ت، تمایز محصول   متغیر دیگری که در الگوی تحقیق حاضر مورد ا

گیری شده و نزدیک شدن آن   بانک جهانی اندازه 2است. این متغیر براساس شاخص تنوع   

شان  ساس، انتظار می     به یک ن ست. براین ا ساختار تجارت جهانی ا رود  دهنده واگرایی از 

                                                           
1. Human Development Index 
2. Diversification Index 
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ــریب این متغیر )  ــرانجام، متغیر نرخ واقعی ارز میان ایران و     𝛽6ضـ ــد. سـ باشـ ( منفی 

 از رابطه زیر محاسبه شده است:کشورهای منتخب 

𝑅𝐸𝑅𝑖𝑗 =
𝐸𝑅𝑖

𝐸𝑅𝑗

𝐶𝑃𝐼𝑗

𝐶𝑃𝐼𝑖
 (11                                                                          )  

 𝐶𝑃𝐼𝑖اش، و به ترتیب نرخ اسمی ارز برای ایران و شریک تجاری   𝐸𝑅𝑗و  𝐸𝑅𝑖که در آن، 

باشــد.  کننده ایران و مقاصــد منتخب میهای قیمتی مصــرفبه ترتیب شــاخص 𝐶𝑃𝐼𝑗و 

پذیری در صادرات افزایش و واردات کاهش   رود با افزایش نرخ واقعی ارز، رقابتانتظار می

صادرات و واردات کاهش یافته و انتظار می      شانی  شرایط، همپو ضریب   یابد. در این  رود 

لبته افزایش نرخ واقعی ارز ممکن است ناشی از کاهش    ( منفی باشد. ا 𝛽7نرخ واقعی ارز )

ــرایط رقابت ــد که در این ش المللی  پذیری بین)افزایش( و نرخ تورم داخلی )خارجی( باش

های اکتســابی خود  دهد که از مزیتیابد و این امکان را به کشــور میاقتصــاد افزایش می

متغیر نرخ واقعی ارز نیز وجود  برداری کند. با این شرایط، امکان مثبت شدن ضریب    بهره

سبت تجارت بر تولید     𝐷𝑂𝑃𝑖𝑗دارد. متغیر تفاوت در درجه باز بودن) ساس تفاوت در ن ( برا

شورهای منتخب اندازه  ست. انتظار می  ناخالص داخلی ایران و ک شده ا رود به دلیل  گیری 

ضریب این متغیر)     صنعت،  سلط گروه کاالهای کیفی در تجارت درون  شد.  ( مثب𝛽8ت ت با

ــازمان جهانی مهاجرت       داده نک       )داده 1های متغیرهای تحقیق از سـ با های مهاجرت(، 

های قیمتی(، برنامه توسعه سازمان    های تولید ملی، نرخ اسمی ارز و شاخص  )داده2جهانی

ــورهای  3ملل ــامانه کشـ ــانی(، سـ ــعه انسـ ــاخص توسـ ــامانه تجارت  OECD 4)شـ ، سـ

متقابل(، ســامانه کنفرانس تجارت و توســعه ســازمان  های جریان تجارت )داده5المللبین

آوری و پردازش شده است. الزم به ذکر است  های تنوع و تمرکز تجارت( جمع)داده 6ملل

ــت از           محدودیت داده   ــده اسـ های تحقیق به ویژه جریان مهاجرت دوجانبه موجب شـ

ای که تعداد  گونه های تابلویی میانگین طی دوره زمانی مورد مطالعه استفاده شود بهداده

 باشد.می 100ها پنج با حداکثر مشاهدات مقاطع بیست و تعداد سال

گونه که نتایج این جدول  ( ارایه شده است. همان5نتایج برآورد الگوی تحقیق در جدول )

شان می  صفر و پذیرش روش تابلویی در مقابل      ن ضیه  شانگر رد فر دهد اوالً آزمون لیمر ن

                                                           
1. https://www.iom.int/ 
2. https://www.worldbank.org/en/home 
3 .United Nations Development Programme (UNDP) 
4 .https://www.oecd.org/ 
5. https://www.intracen.org/ 
6 .United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
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یاً با رد فرضـیه صـفر آزمون هاسـمن، روش اثرات ثابت در مقابل     روش تلفیقی اسـت. ثان 

 اثرات تصادفی انتخاب شده است.

 2001-2018)اثرات ثابت( برای دوره  های تابلویی(: برآورد الگوی داده5جدول)

 نتیجه آزمون احتمال ضریب متغیر

 متغیر لیندر

(Linder) 

 درصد 1معنادار در سطح  001/0 -39/75

 تولید ملیحداقل 

(MinLP) 

 غیرمعنادار 17/0 82/2

 حداکثر تولید ملی

(MaxLP) 

 درصد 1معنادار در سطح  01/0 58/5

 مسافت

(LDist) 

 درصد 10معنادار در سطح  07/0 0003/0

 مهاجرت

(NMR) 

 درصد 1معنادار در سطح  -004/0 -68/22

 تمایز محصول

(Lmxci) 

 درصد 1معنادار در سطح  002/0 -8/6

 نرخ واقعی ارز متقابل 

(RERij) 

 درصد 5معنادار در سطح  02/0 -16/2

تفاوت در درجه باز 

 بودن
(DOPij) 

 درصد 1معنادار در سطح  0009/0 03/3

 LR 45/10آماره 

(03/0) 

های تابلویی با اثرات رد فرضیه صفر و پذیرش روش داده

 های تلفیقیثابت در مقابل روش داده

 30/12 آماره هاسمن

(08/0) 

های تابلویی با رد فرضیه صفر آزمون و پذیرش روش داده

 اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی

 95 تعداد مشاهدات

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

شــود و بر این اســاس، مهاجرت به ( فرضــیه تحقیق تایید می5با توجه به نتایج جدول )

درون صنعت متقابل ایران کاهش   ترین مقاصد مهاجرپذیر موجب شده است تجارت    مهم

ــو با نتایج اکثر   ــنعت قابل توجیه بوده و همس یابد. اثر منفی مهاجرت بر تجارت درون ص

باشد. در توجیه این نتیجه به اثرات مهاجرت بر اقتصاد  ( می1مطالعات مندرج در جدول )

صد می    شور مبداء و مق شور مبداء اثرات مثبت    ک شاره کرد. از یک طرف، ک عوامل  توان ا

های ناشی از مقیاس و تمایز محصول ملی    تولید کار و سرمایه را در رشد اقتصادی، صرفه    
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ــت می کند و از   دهد و تنها به منابع طبیعی به عنوان عوامل مزیت زا توجه می        را از دسـ

ــد اثرات متفاوتی بروز می  ــور مقص کند که نتیجه این اثرات متفاوت،  طرف دیگر، در کش

سیم بین  صوالت اولیه        المللیتق صنایع مبتنی بر مح ست که تجارت بین  صورتی ا کار به 

شکل می       ست  شور مهاجر فر ضرر ک ست   به  سیا گذاران به جای نگاه  گیرد. بدین ترتیب، 

ست       سیا شتن آن، باید  شویقی برای  سطحی به پدیده مهاجرت و حتی نادیده انگا های ت

صان و       ص شت متخ کارآفرینان ایرانی خارج از  جذب نخبگان و کارآفرینان داخلی و و برگ

 کشور اعمال کنند.

سانی( بر         سعه ان شاخص تو ضر اثر منفی متغیر لیندر )تفاوت در  دیگر نتیجه مطالعه حا

ساس نظریه     ست. برا صنعت متقابل ایران ا الملل، تفاوت در  های تجارت بینتجارت درون 

سعه    صنایع و    سطح تو شورها موجب افزایش تجارت بین  کاهش تجارت  یافتگی میان ک

درون صـــنعت میان آنها می شـــود. همچنین اثر مقادیر حداکثری تولید ملی بر تجارت  

ــت. این یافته مطابق با مطالعات تجربی    ــت آمده اس ــنعت مثبت و معنادار بدس درون ص

توان به اندازه بازار کشــورهای   باشــد و در توجیه این یافته می( می1مندرج در جدول )

صنع  شاره کرد. اندازه بزرگتر بازار می درگیر تجارت درون  تواند در کنار تنوع کاالیی،  ت ا

صرفه  صنعت بینجامد. در     موجب  شی از مقیاس و متعاقباً به ارتقای تجارت درون  های نا

باشد، غیرمعنادار   مقابل، ضریب متغیر مقدار حداقلی تولید، که عموماً مربوط به ایران می 

دهد که ساختار تولید ملی کشور همسو با تجارت     بدست آمده است. این یافته نشان می   

صنعت و مبتنی بر نوآوری و بهره  صرفه درون  ست.    گیری از  شی از مقیاس نبوده ا های نا

ــان    ــنعت متقابل دارد که نش ــافت در این مطالعه اثر مثبت بر تجارت درون ص متغیر مس

رت کاهش یافته و     دهد احتماالً اهمیت این متغیر قدیمی در اثرگذاری بر الگوی تجا      می

ها  علیرغم مسافت طوالنی میان کشورهای مبداء و مقصد، تجارت درون صنعت میان آن     

ست. عالوه بر این، به نظر می    سعه پیدا کرده ا ساختار،        تو سعه  سافت به دلیل تو سد، م ر

ــده            ــبت کم اهمیت تبدیل شـ امکانات و فناوری ارتباطات و حمل ونقل به متغیر به نسـ

ایز محصـول )شـاخص تنوع براسـاس تعریف ارایه شـده در فوق( اثر     اسـت. همچنین، تم 

ست. این یافته می      شته ا صنعت متقابل دا تواند به دلیل  منفی و معنادار بر تجارت درون 

ــد. این نوع تجارت درون     ــنعت باش ــلط گروه کاالهای کیفی در کل تجارت درون ص تس

شد و براین اساس، انتظار    باهای نسبی می صنعت همچون تجارت معمول مبتنی بر مزیت 

های تحقیق  باشد. از دیگر یافتهاثر منفی تنوع بر تجارت درون صنعت درون از انتظار نمی

حاضــر، اثر مثبت و معنادار تفاوت در درجه باز بودن بر تجارت درون صــنعت اســت. این  
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شود. مشخصاً اثر مثبت تفاوت در د     نتیجه نیز می ساس تحلیل قبلی توجیه  رجه  تواند برا

سلط مزیت باز بودن می سبی به جای مزیت تواند به معنای ت های رقابتی در تجارت  های ن

ــد. همچنین در توجیه این رابطه، می    ــنعت متقابل باشـ توان به مطالعه زمان و  درون صـ

( اشاره کرد. سرانجام، اثر نرخ واقعی ارز بر تجارت درون صنعت متقابل     2018) 1همکاران

دهد با افزایش نرخ واقعی ارز و افزایش  منفی و معنادار بدســت آمده اســت که نشــان می

 یابد.اختالف میان صادرات و واردات، تجارت درون صنعت کاهش می

ــان می ــر نشـ ها  یتوجهی به مهاجرت ایراندهد چگونه بیدر مجموع، نتایج مطالعه حاضـ

موجب کاهش تجارت درون صــنعت شــده اســت. این در حالی اســت که کاهش تجارت  

اشــد.  بتواند آثار زیان بار رفاهی برای اقتصــاد ملی به همراه داشــته  درون صــنعت می

ا  بدهد روابط تجاری با کشــورهای بزرگ و های تحقیق حاضــر نشــان میهمچنین یافته

صاد بازتر بر  ست و در این رابطه ن    اقت صنعت متقابل ایران موثر ا صرفاً   تجارت درون  باید 

ساس، تنها به تجار     سافت توجه کرده و بر این ا ست دومی همچون م ت با  به متغیرهای د

 همسایگان عموماً توسعه نیافته بسنده کرد.    

 

 های سیاستیبندی و توصیهجمع .5

سعه یافته و اثرات م   طرفه ایرانیان با توجه به روند مهاجرت یک صد تو خرب آن بر به مقا

دهه   اقتصاد کشور، تحقیق حاضر به این سئوال پاسخ داده است که آیا مهاجرت طی دو       

صلی برای مهاجرا       صد ا صنعت متقابل ایران با مقا شته موجب کاهش تجارت درون  ن  گذ

ابل  تقایرانی شده است؟ برای آزمون فرضیه اثر منفی مهاجرت بر تجارت درون صنعت م     

رون  یافته اســـتفاده شـــده و تجارت دایران با کشـــورهای منتخب، از مدل جاذبه تعمیم

ه خود  بصنعت متقابل ایران و بیست کشور منتخب که باالترین جذب مهاجران ایرانی را    

ــاص داده مانی دوره    اختصـ ــل ز ند، در فواصـ ــطح تجمیع  2001-2018ا رقم   6در سـ

رخ سپس با لحاظ کردن متغیرهای مستقل شامل ن   محاسبه و   HSالمللی بندی بینطبقه

یافتگی )تفاوت در شــاخص توســعه انســانی(،  خالص مهاجرت، تفاوت در ســطح توســعه

سافت میان مبداء و مق    شریک تجاری، م صد،   مقادیر حداقلی و حداکثری تولید ملی دو 

صول، نرخ واقعی ارز متقابل و تفاوت درجه باز بودن تجاری مدل تحقی  برآورد ق تمایز مح

 و فرضیه تحقیق آزمون شده است.

                                                           
1. Zaman 
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طرفه مهاجرت موجب یافته اصــلی تحقیق حاضــر این اســت که جریان خروجی و یک  

شــود و بدین ترتیب، فرضــیه تحقیق تایید  کاهش تجارت درون صــنعت متقابل ایران می

ــول و    ــنعت به نوآوری، فناوری، تمایز محصـ ــت. از آنجا که تجارت درون صـ ــده اسـ شـ

باشد. روند   شی از مقیاس وابسته است، نتیجه بدست آمده دور از انتظار نمی    های ناصرفه 

های موثر بر طرفه متخصــصــان و کارآفرینان از کشــور موجب تضــعیف مولفه خروج یک

صنعت را در کل تجارت خارجی کاهش        سهم تجارت درون  شده و  صنعت  تجارت درون 

ست آمده در ت     می سایر نتایج بد ساس  سطح     دهد. همچنین، برا ضر، تفاوت در  حقیق حا

ــنعت می  ــعه یافتگی موجب کاهش تجارت درون ص ــد و توس ــود. این یافته دور از  رش ش

ــعه  ــت چون متغیر تفاوت در توس ــو با نظریهانتظار نیس ــبی  یافتگی همس های مزیت نس

ــنایع را افزایش می   تجارت بین  ــهم تجارت بین صـ دهد. اثر مثبت مقدار    الملل بوده و سـ

ید    ــنعت         حداکثری تول جارت درون صـ جاری بر ت باز بودن ت فاوت در  ملی و اثر منفی ت

شان  شریک تجاری در تعیین تجارت    متقابل ایران ن صاد و باز بودن  دهنده نقش اندازه اقت

صنعت ایران می  شد. این یافته درون  سو با ادبیات نظری و تجربی تجارت درون    با ها هم

ر تجارت درون صنعت متقابل ایران منفی و   باشد. سرانجام، اثر نرخ واقعی ارز ب  صنعت می 

تواند به دلیل کاهش همپوشــانی صــادرات و واردات و  معنادار برآورد شــده اســت که می

های نســبی و توســعه محصــوالت اولیه  المللی مبتنی بر مزیتپذیری بینهمچنین رقابت

 باشد.

طرفه  و یک دهد جریان خروجیدر مجموع، نتایج بدســت آمده در این تحقیق نشــان می

مهاجرت موجب کاهش تجارت درون صــنعت ایران شــده اســت. بر این اســاس توصــیه   

های مناسبی برای کاهش مهاجرت، که عموماً با خروج نخبگان و   گذاریشود سیاست   می

شور می          سرمایه در ک صاحبان  ضور نخبگان و  صورت گیرد. ح ست،  تواند  سرمایه همراه ا

صنعتی و  ضمن ارتقای قابلیت  صرفه    تنوعهای  صوالت با ویژگی  های  بخشی کیفی به مح

ــکل  ــی از مقیاس، زمینه ش ــازد.    ناش ــنعت را فراهم س ــعه تجارت درون ص گیری و توس

تواند به توسعه تجارت بین صنایع بینجامد    همچنین، اگرچه تفاوت در توسعه یافتگی می 

ایز توسعه  یافتگی، تجارت محصوالت متم ولی ارجح آن است که با کاهش اختالف توسعه  

ــاد بازتر نیز می  ــورهای بزرگ و با اقتص ــعه تجارت درون  یابد. تجارت با کش تواند به توس

صاد          صرفًا به کشورهای با اقت ساس، تمرکز روابط تجاری نباید  صنعت بینجامد و بر این ا

 نسبتاً بسته و توسعه نیافته منطقه محدود گردد.
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تواند  های تحقیق در آینده مییت دادهسرانجام این نکته شایان ذکر است که رفع محدود   

ــتحکم   تایج مسـ بل مهاجرت بر الگوی تجارت خارجی            به ن ثار جریان متقا باره آ تری در

ــر بر میبینجامد ولی آنچه از مطالعات تجربی، مبانی نظری و یافته آید  های مطالعه حاض

سلط آثار منفی جریان خروجی و یک  شد و   بطرفه مهاجرت بر تجارت درون صنعت می ت ا

ست    مهم سیا ضر توجه دادن  گذاران به ابعاد منفی این موضوع به ویژه  ترین پیام مقاله حا

ستراتژی در مهاجرت بین     شتن یک ا شور و تاکید بر دا المللی  بر الگوی تجارت خارجی ک

 است. 
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