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Immigration can be considered one of the most important upward trends in the
international arena. This phenomenon is especially important among Third World
countries, as these countries are losing more human capital in the process of international
human capital flows, and their development under the influence of this phenomenon will
usually slow down. The main aim of the present research is to investigate the extent and
mechanism of the impact of migration and exodus of human capital on the development
of countries of origin, including as Iran and Turkey. In this regard, the important issue
that arises is the extent of the impact of immigration on the development of Iran and
Turkey. In response to this question, using the Grounded Theory, the most important
immigration indicators affecting development were extracted, and it was hypothesized
that the migration process was based on indicators such as the rate of migration and
return, the high specialty immigrants, remmitances and foreign direct investment
of Diaspora in the country of origin has had a negative effect on the development of
Iran and Turkey. Considering that Turkey has a better status than Iran in immigration
indicators, its development has been less damaging from immigration.
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مقدمه
توسعه را میتوان از جمله اهداف ملی مهم در سطوح مختلف سیاسی و حتی بینالمللی
دانست .بر همین اساس است که دستیابی به توسعه هم در برنامههای ملی نقش پررنگی
داشته و هم از سال  2000بهعنوان یکی از جدیترین دستور کارهای سازمانهای بینالمللی
همچون سازمان ملل مطرح بوده است .با وجود اهمیت این موضوع ،بهخصوص در برنامههای
ملی توسعه ،تأ کید کمتری بر سرمایه انسانی بهعنوان یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر توسعه
شده است .این در حالی است که مدلها و رویکردهای بسیاری در زمینهی اثرگذاری سرمایه
ً
انسانی بر بهبود فرآیند توسعه ارائه شدهاند که تقریبا همه آنها بر نقش مثبت بهبود سرمایه
انسانی در توسعه تأ کید دارند .با پذیرش این مفروض که سرمایه انسانی بر توسعهی اقتصادی
مؤثر است ،این نتیجه حاصل میشود که فرآیند ورود و خروج سرمایه انسانی در قالب مهاجرت
نیز بر توسعه مؤثر خواهد بود .درواقع ،هدف پژوهش حاضر نیز بررسی شاخصهای مهاجرتی
است که بر توسعهی کشورهای مبدأ همچون ایران و ترکیه اثرگذار هستند.
با افزایش ارتباطات انسانی بین جوامع ،پدیدهی مهاجرت نیز بهعنوان یکی از مهمترین
موضوعات اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و بینالمللی مطرح میشود .تنها در مدتزمان
 17سال ،جمعیت مهاجران به میزان  85میلیون نفر (بیشتر از جمعیت ایران) افزایش یافته
است .در حالی که در سال  173 ،2000میلیون نفر مهاجر در سطح جهان وجود داشتند ،در
سال  2017این رقم با بیش از  258میلیون نفر رسیده است .روند صعودی افزایش مهاجران
با بروز بحرانهای سیاسی و اجتماعی در آسیا ،آفریقا و آمریکای التین ،روز به روز در حال
گسترش است .این شرایط تا جایی پیش رفته که درصد مهاجران به کل جمعیت در بسیاری
از کشورها باالی  20درصد و حتی در برخی از کشورها بیش از  50درصد است .بهعنوان مثال،
 88درصد جمعیت امارات 75 ،درصد جمعیت کویت ،بیش از  65درصد جمعیت قطر،
 46درصد جمعیت سنگاپور 37 ،درصد جمعیت عربستان سعودی 29 ،درصد جمعیت
سوئیس 21 ،درصد جمعیت کانادا 16 ،درصد جمعیت سوئد و ایرلند 15 ،درصد جمعیت
آمریکا 6 ،درصد جمعیت ترکیه و  3درصد جمعیت ایران را مهاجران تشکیل دادهاند .آمریکا
با میزبانی از  50میلیون مهاجر ،عربستان ،آلمان و روسیه با حدود  21میلیون و بریتانیا با
بیش از  8میلیون مهاجر ،عمدهترین کشورهای مقصد برای سرمایه انسانی محسوب
میشوند .همچنین  34درصد از کل فرآیند مهاجرت و خروج سرمایه انسانی ،از کشورهای
در حال توسعه به سمت کشورهای توسعهیافته جریان دارد .این بخش از جمعیت جهان،
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تأثیر بهسزایی بر توسعه در سطوح سهگانه شامل جهان ،کشور مبدأ و کشور مقصد میگذارند
(.)International Migration Report, 2017: 6-31 & World Bank Group, 2016: 6
ً
در خصوص مهاجرت و خروج سرمایه انسانی ،ایران و ترکیه از شرایط نسبتا مشابهی
برخوردارند .پدیدهی فرار مغزها و یا خروج سرمایه انسانی ،برای سالهای متمادی یک مسئله
جدی در دو کشور بوده و سیاستهای مختلفی برای مقابله با آن تدوین شده است .جمعیت
ً
ً
هر دو کشور تقریبا یکسان بوده و همچنین میزان مهاجرت از دو کشور نیز نرخ نسبتا مشابهی
ً
داشته است؛ اما دو کشور در دستیابی به اهداف توسعه از شرایط نسبتا متفاوتی برخوردارند.
لذا اولین سؤالی که در این بخش مطرح میشود این است که پدیده مهاجرت و خروج سرمایه
انسانی چه تأثیری بر توسعهی این دو کشور دارد؟ در این مقاله ،در وهله اول تالش شده با
استناد به تحقیقات پیشین ،ابتدا اثرگذاری مهاجرت و خروج سرمایه انسانی بر توسعه ارزیابی
شود و سپس با اتکا بر نظریهی دادهبنیاد مهمترین شاخصهای مهاجرتی مؤثر بر توسعه،
استخراج شوند .در نهایت نیز برای تجزیه و تحلیل دادهها ،با استفاده از روش مقایسهای
شاخصهای استخراجشده در مرحلهی دوم بین ایران و ترکیه مورد مقایسه قرار میگیرند.

 .1پیشینه پژوهش
مطالعات تجربی و نظری بسیاری در زمینه مهاجرت و خروج سرمایه انسانی انجام شده
است .بهطورکلی غالب جامعهشناسان از مفهوم مهاجرت استفاده میکنند ،در حالی که
اقتصاددانان خروج سرمایه انسانی را مد نظر دارند .به همین ترتیب ،در پژوهش حاضر با
توجه به تشابه و قرابت مفهومی ،تالش شده هر دوی این مفاهیم مورد استفاده قرار گیرد.
در زمینهی مهاجرت ،آثار راونشتاین را میتوان از اولین پژوهشهای انجامشده در این
عرصه دانست .وی اولین فردی بود که «نظریه مهاجرت» را مطرح ساخت .وی در نظریهی
مهاجرت ،عوامل دافعه در مبدأ و عوامل جاذبه در مقصد را مهمترین علت مهاجرت دانسته
است .بعد از راونشتاین ،اورت لی در دهه  1960میالدی ،در مقالهای تحت عنوان «یک
نظریهی مهاجرت» ،نظریهی راونشتاین را به تکامل رسانده و نظریهی جاذبه و دافعه را با
افزودن برخی شاخصهای جدیدتر مطرح کرد (.)Everett, 1966: 47-57
در همان دورهای که جامعهشناسانی همچون ِا ِورت لی بیشتر روی علل و عوامل مهاجرت
و خروج سرمایه انسانی تمرکز داشتند ،اقتصاددانان بیشتر بر رابطهی بین شاخصهای
سرمایه انسانی و توسعه اقتصادی تأ کید داشتند؛ بنابراین بخش بزرگی از پژوهشهای اولیه،

102

بهخصوص آنهایی که در چارچوب رشته اقتصاد انجام میشد ،تمرکز کمتری بر مهاجرت
بهعنوان یکی از شاخصهای اثرگذار بر توسعه داشتند و بهطورکلی اثرگذاری سرمایه انسانی
بر توسعه را مورد بررسی قرار میدادند .بهمرور زمان ،با اهمیت یافتن بیشتر پدیده مهاجرت،
اقتصادانان نیز مدلهای متعددی را برای نشان دادن ارتباط بین شاخصهای مهاجرتی و
اقتصاد کشورهای مبدأ و مقصد ارائه کردند.
غیر از آثار راونشتاین و اورت لی که رویکرد جامعهشناسانه به پدیدهی مهاجرت داشتند،
هربرت گروبل و آنتونی اسکات در مقالهی «جریان بینالمللی سرمایه انسانی» ( )1966با
رویکرد اقتصادی به این مسئله پرداختند .گروبل و اسکات در پژوهشی که انجام دادند،
میزان اثرگذاری مهاجران ورودی و خروجی آمریکا را بر اقتصاد این کشور مورد ارزیابی قرار دادند
( .)Grubel & Scott, 1966: 268-274پژوهشهای جدیدتر در آمریکا نیز اثرگذاری مثبت
مهاجران بر رشد تجارت ،افزایش نوآوری و توسعه آمریکا را تأیید کردهاند .اثر گروبل و آنتونی
اسکات نیز از این لحاظ قابل نقد است که تنها به بررسی اثر ورود سرمایه انسانی به کشور
مقصد (آمریکا) پرداخته است و اثرات آن بر کشورهای مبدأ و مهاجرفرست را مورد بررسی قرار
نداده است.
در دهه  ،1960آثار دیگری نیز با رویکردهای اقتصادی و اجتماعی در زمینهی مهاجرت و
خروج سرمایه انسانی نگاشته شدند .بهعنوان مثال براینلی توماس 1در سال  1967روندها و
سیاستهای مهاجرتی کشورهای مبدأ و مقصد را مورد بررسی قرار داد .وی در نهایت روندهای
مهاجرتی را به ضرر کشورهای در حال توسعه ارزیابی کرد (.)Thomas, 1967: 479-506
تمرکز آثار نگاشتهشده تا دهه  ،1990بیشتر بر کشورهای مقصد و بهخصوص کشورهای
توسعهیافته بود .از دهه  1990به بعد ،روند صعودی پژوهشهای مرتبط با مهاجرت و تأثیر آن
بر توسعهی کشورهای مبدأ آغاز شد .در این زمینه میتوان به اثر اندرو ماونفورد اشاره کرد .وی
برخالف روند معمول در پژوهشهای این حوزه ،معتقد بود که خروج سرمایه انسانی نهتنها
منجر به کاهش توسعه در کشور مبدأ نمیشود ،بلکه میتواند به رشد و توسعهی آن هم
بیافزاید ( .)Mounford, 1997: 287-303گرچه ایدهی ماونفورد در مورد اثرگذاری مثبت خروج
سرمایه انسانی ،در مورد برخی کشورهای محدود صدق میکند ،اما رویکرد خوشبینانهی
وی توسط پژوهشهای تجربی بسیاری که بعد از وی انجام گرفت ،رد شد.
با آغاز قرن بیستم ،توسعه بهعنوان یکی از دستور کارهای مهم سازمانهای بینالمللی
Brinley Thomas
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مطرح شد .در این راستا ،نهادها و مؤسسات اقتصادی و سیاسی بسیاری از جمله «سازمان
ملل» ،اتحادیه اروپا ،بانک جهانی« ،اداره ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا»« ،1مرکز بررسی و
تحلیل مهاجرت» 2و ...پدیدهی مهاجرت و خروج سرمایه انسانی را مورد بررسی قرار دادند.
در این دوره ،پژوهشهای این حوزه گسترهی موضوعی و جغرافیایی کالنتری پیدا کرد.
همچنین رویکردهای جدیدتر تالش داشتند آثار مثبت و منفی مهاجرت و خروج سرمایه
انسانی را هم بر کشورهای مبدأ و هم بر کشورهای مقصد مورد بررسی قرار دهند .عالوه بر این،
با ظهور مسائل جدیدی از قبیل تروریسم ،پژوهشهای انجامشده در کشورهای توسعهیافته
بیشتر بر جنبههای اجتماعی و امنیتی پدیدهی مهاجرت تأ کید داشتند ،در حالی که مسائلی
همچون توسعه برای پژوهشگران کشورهای در حال توسعه از قبیل ایران ،اهمیت و جذابیت
بیشتری داشت.
پژوهشگران متأخر بهطور خاص بر اثرات خروج سرمایه انسانی بر کشورهای فرستنده و
همچنین برخی سیاستهای این حوزه ،از جمله کمکهای اقتصادی ،گسترش روابط تجاری
و همچنین انتقال درآمدها توسط مهاجران تمرکز کردند .بهعنوان مثال ،تمرکز کاری هاس،
ً
عمدتا بر یکی از شاخصهای اثرگذار یعنی درآمدهای رمیتنسی بوده است که البته جامع بودن
آن را زیر سؤال میبرد ( .)Hass, 2005پژوهشگران دیگری همچون فردریک دوکوایر  3اثرات
دوگانهی مهاجرت و خروج سرمایه انسانی را مورد بررسی قرار دادهاند .اثر دوکوایر را میتوان از
جمله جامعترین و جدیدترین نگاهها در حوزهی خروج سرمایه انسانی دانست؛ چرا که بهصورت
همزمان به آثار مثبت و منفی این پدیده بر توسعهی کشورها پرداخته است (.)Docquier, 2014
پژوهشگران دیگری همچون ژا کلین وهبا 4مسائل خاصی همچون بازگشت سرمایههای انسانی
را بهعنوان یکی از مهمترین شاخصهای مؤثر بر توسعه در کشورهای مبدأ مورد مطالعه قرار
دادند (.)Jackline, 2015: 123
تحقیقات بعدی با تمرکز بر محورهایی همچون اثرات بلندمدت مهاجرت و خروج سرمایه
انسانی بر کشورهای مبدأ و مقصد ( ،)Julian di Giovanni et Al, 2014اثر خروج سرمایه
انسانی بر رفاه جهانی ( ،)Costanza et Al, 2016اثرات مهاجرت بر شاخصهای کالن توسعه
در کشورهای مبدأ و مقصد ( )Ahmed et Al, 2016و  ...انجامشده است.
The National Beauru of Economic Research
Centre for Research and Analysis of Migration
Frederic Docquier
Jackline Wahba
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ً
ادبیات پژوهش مهاجرت در ایران و ترکیه نیز سابقهی نسبتا طوالنی دارد ،هرچند ترکیه
سالها قبل از ایران با این مسئله مواجه بوده است .بهطور خاص ،در ایران از سه دهه
پیش مسئلهی مهاجرت با کلیدواژهی فرار مغزها پیوند خورده است .عمده پژوهشهایی
که در ایران انجامشده ،با رویکرد جامعهشناسانه و اقتصادی بوده است .ضعف پژوهشگران
سیاسی و روابط بینالملل در پرداختن به این مسئله که بهخصوص در ایران ،از مؤلفههای
سیاسی پررنگی برخوردار است ،از مهمترین نواقص ادبیات پژوهش مربوط به مهاجرت و
خروج سرمایه انسانی است.
در چارچوب رویکرد اقتصادی ،خاورینژاد با استفاده از «نظریهی کشش مقصد ،دافعهی
مبدأ» آثار خاص خروج سرمایه انسانی بر توسعهی علم ،دانش و فناوری در ایران را بررسی کرده
است .در این حوزه ،خاوری نژاد با تمایز بین چرخش سرمایه انسانی و خروج سرمایه انسانی،
اولی را مثبت و دومی را مخرب ارزیابی کرده است .خاورینژاد جریان چرخشی سرمایه انسانی
را مفید ارزیابی میکند ،اما جریان یکطرفه به سمت خارج از کشور را زیانبار میداند .طایفی
با رویکرد جامعهشناسانه و با استفاده از نظریه جاذبه و دافعه ،بیشتر چرایی وقوع پدیدهی
مهاجرت و خروج سرمایه انسانی از ایران را تحلیل کرده است (طایفی .)1387 ،پژوهشگران
دیگری همچون شهرامنیا و اسکندری نیز ضمن بررسی الگوهای مهاجرتی در سطوح خرد و
کالن ،بیشتر به علل و عوامل مهاجرت از ایران پرداختهاند .آنها همچنین با رویکرد سیاستی،
توصیههایی را جهت تسهیل فرایند بازگشت سرمایههای انسانی ارائه میکنند( .شهرام نیا و
اسکندری )47-70: 1388 ،برخی دیگر از پژوهشهایی که در ایران انجامشده ،بر اقشار خاص
همچون دانشجویان ،اقلیتها ،پزشکان و  ...پرداختهاند .بهعنوان مثال ،در این حوزه
میتوان به عالءالدینی اشاره کرد که با استفاده از روش پیمایشی ،متوسط تمایل به مهاجرت
پزشکان ایرانی را بررسی کرده و به رقم  53.3درصد میرسد (عالءالدینی.) 9-15 : 1384 ،
ترکیه در سالهای پس از جنگ جهانی دوم با تهدیدات داخلی و خارجی بیشماری
مواجه بود .بیکاری فزاینده در این کشور و همچنین موقعیت جغرافیایی آن باعث شده بود
تا رشد کمونیسم بهعنوان یکی از تهدیدات بالقوه در جامعه ترکیه مطرح شود .همین عامل
باعث شد تا قدرتهای غربی نیز تالش کنند ضمن پیگیری اهداف خود ،بخشی از مشکالت
اجتماعی ترکیه را رفع کنند .پذیرش تعداد قابل توجهی از مهاجران ترکیهای توسط آلمان
و سایر کشورهای اروپایی ،در این راستا بود .این فرایند از دهه  1960آغاز شد که بالفاصله
ً
ادبیات پرحجمی نیز در این زمینه تولید شد .پژوهشهای اولیه در ترکیه عمدتا رویکرد
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اقتصادی داشته و تأثیرات مهاجرت نیروی کار ترکیه بر کاهش بیکاری و رشد اقتصادی در
ترکیه را مورد سنجش قرار میدادند.
در دهه  1990تحول چشمگیری در پژوهشهای انجامشده در ترکیه به وجود آمد؛ تا جایی

که نگاه جامعتری به مسئله مهاجرت شد .در این زمینه ،بهعنوان مثال ،میتوان به مقاله احمد
آ کگوندوز 1تحت عنوان «مهاجرت نیروی کار از ترکیه به اروپای غربی بین سالهای  1960تا
 »1974اشاره کرد که در آن یکی از دالیل عمدهی جذب نیروی کار ترکیه از جانب کشورهای
ً
اروپای غربی ،از کار افتادن نیروی کار جنوب اروپا ذکر شده است که سابقا بهعنوان یکی از
مهمترین منابع سرمایه انسانی از جانب اروپا مورد استفاده قرار میگرفت .نویسنده مراحل خروج
گستردهی سرمایههای انسانی از ترکیه را به دو فاز یا روند شامل فاز اول در دهههای  1960و 1970
و فاز دوم در دهههای بعدی تقسیم میکند ).(Ahmet Akgündüz, 1993: 153-194
در ترکیه نیز همچون ایران ،ادبیات جدیدتر ،بیشتر بر اقشار ،اقلیتها و طبقات
مختلف ترکیه تمرکز داشته است .در ترکیه توجه ویژهای بر مهاجرت دانشجویان و عدم
بازگشت آنها شده است .مهمترین کشور مقصدی که در ترکیه مورد بررسی قرار میگیرد،
آلمان است ،چرا که بیشترین حجم ترکیهایهای خارج از این کشور ،در آلمان هستند
) .(Başak Bilecen Süoğlu, 2012: 61-84علل مهاجرت و خروج از ترکیه نیز بهصورت گسترده
توسط پژوهشگران ترکیهای مورد بررسی قرار گرفته است .از جمله پرحجمترین موضوعات
در ترکیه عبارتاند از خروج دانشجویان ،علل مهاجرت ،همچون بیثباتی سیاسی ،شرایط
امنیتی ،وضعیت کلی اقتصاد و بهخصوص بیکاری ).(Aysit & Güngör, 2002
عالوه بر بررسی جغرافیایی که از پژوهشهای انجامشده در حوزهی مهاجرت انجام شد،
رویکرد و مواضع پژوهشگران در حوزهی اثرگذاری مثبت یا منفی بر توسعه را نیز میتوان در سه
ً
گروه کلی دستهبندی کرد .گروه اول عمدتا معتقد به اثرگذاری منفی خروج سرمایه انسانی
ً
بر توسعه هستند .این گروه در اقتصاد سیاسی بینالملل ،عمدتا رئالیستها و ملیگرایان
هستند .بهطورکلی ،گرایش آنها مبتنی بر تشدید سیاستهای مهاجرتی برای جلوگیری از
گسترش این فرایند است .عمده پژوهشگران ایران و ترکیهای در حوزهی مهاجرت ،در این
ً
گروه جای میگیرند .در مقابل گروه دوم که عمدتا رویکردی لیبرال در اقتصاد سیاسی دارند،
معتقد به آثار مثبت مهاجرت و خروج سرمایه انسانی بر کشورهای مبدأ و مقصد هستند.
آنها دالیلی همچون افزایش سطح تخصص مهاجران ،کاهش بیکاری در کشور مبدأ ،ارسال
Ahmet Akgündüz
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درآمدهای برگشتی و  ...را مطرح میکنند .در نهایت ،گروه سوم هستند که رویکرد جامعتری
به پدیده مهاجرت دارند .آنها مهاجرت را پدیدهای با آثار محتمل دوگانه بر توسعه در
کشورهای مبدأ و مقصد میدانند .بر اساس ایدههای این گروه ،مهاجرت هم میتواند باعث
بهبود توسعه در کشور مبدأ شود و هم باعث کاهش توسعه.
یکی از نقدهای عمده در ادبیات پژوهش در سطح ملی ،عدم توجه به اثرات دوگانهی خروج
سرمایه انسانی بر توسعه بوده است .این مسئله باعث شده تا ا کثر قریببهاتفاق پژوهشگران
ً
ایران و حتی ترکیه ،خروج سرمایه انسانی را یک پدیدهی مطلقا منفی ارزیابی کنند .این در
حالی است که بررسی زیرشاخصهای خروج سرمایه انسانی از جمله در حوزه درآمدهای
برگشتی 1نشاندهندهی اثرگذاری مثبت برخی از جنبههای مهاجرت و خروج سرمایه انسانی
بر توسعه است .لذا پژوهش حاضر را نیز میتوان در گروه سوم دستهبندی کرد ،چرا که تالش
دارد اثرات مثبت و منفی خروج سرمایه انسانی را بهصورت همزمان مورد بررسی قرار دهد.
یکی دیگر از نقدهای عمده در پژوهشهای بررسیشده ،تأ کید بیشازحد بر علل مهاجرت
و خروج سرمایه انسانی است .این نقد بهخصوص در پژوهشهای کارشده در ایران چشمگیر
است .گرچه بررسی علل خروج سرمایه انسانی حائز اهمیت است ،اما مکانیسمهای اثرگذاری
آن بر فرایند توسعه و همچنین مقایسه آن با کشورهای مشابه ایران که از تجارب بیشتری
برخوردارند ،موضوعی تازه در این عرصه است و پژوهش حاضر این هدف را به دنبال دارد.
مسئلهی دیگری که در پژوهشهای پیشین نادیده گرفته شده ،تفکیک شاخصهای
مختلف خروج سرمایه انسانی بر اساس آثاری است که بر توسعهی کشور مبدأ میگذارند.
لذا در این پژوهش ضمن تفکیک شاخصهای مختلف پدیدهی مهاجرت ،آنها را در قالب
زیرشاخصهای توسعهپذیر و ضدتوسعه مورد بررسی قرار میدهیم.

.2چارچوب نظری
در این مقاله مفاهیم و نظریات متعددی مورد بررسی قرار گرفته است ،اما با توجه به
ضعف نظریههای روابط بینالملل در پرداختن به مباحثی همچون مهاجرت و جریان
بینالمللی سرمایه انسانی ،تالش شده است با استفاده از نظریهی دادهبنیاد ،به سؤال اصلی
پژوهش پاسخ داده شود .به هر جهت ،مفهوم سرمایه انسانی در کنار جریان بینالمللی
سرمایه انسانی ،موضوع محوری این پژوهش است و لذا ادبیات مفهومی و نظری آنها تشریح
Remmittance
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میشود که البته بخش عمدهی آن خارج از چارچوب نظریات روابط بینالملل است.
کلیدیترین مفهوم در مقالهی حاضر ،مفهوم «سرمایه انسانی» است .این مفهوم در دهه
َ
 1960توسط «گری ِب ِکر» 1و بعدها توسط «تئودور شولتز» 2مطرح شد (.)Schultz, 1971: 692
سرمایه انسانی در کنار سرمایههای طبیعی ،فرهنگی و اجتماعی یکی از عوامل مهم توسعه
محسوب میشود .انسانها بهواسطه تواناییشان در تولید ارزش و ثروت ،سرمایه انسانی
نامیده میشوند .سرمایه انسانی تلفیقی از ویژگیهای ژنتیک ،توانمندیهای احرازشده،
مهارتها و تجربههای کسبشده توسط فرد در طول زندگی است .سرمایه انسانی نیرویی
است که در فرد فعال شده ،توان و امکان او را برای تولید ارزش اقتصادی افزایش میدهد
(صنوبری 120-121 : 1388 ،و متوسلی.)1381 ،
در حوزهی مهاجرت و جریان بینالمللی سرمایه انسانی ،نظریات متعددی ارائه شده
است که تالش میشود بهصورت خالصه به برخی از آنها اشاره شود:
نظریهی جاذبه و دافعه« :ارنست گئورگ راونشتاین» 3از جمله اولین نظریهپردازان
در حوزهی مهاجرت و جریان بینالمللی سرمایه انسانی بود .وی در سال « 1880نظریه
مهاجرت» 4را ارائه داد .بعدها نظریه وی تحت عنوان نظریه جاذبه و دافعه تکامل یافت
( .)Chisholm, 1922پس از راونشتاین یکی از مهمترین نظریهپردازان مهاجرت و جریان
بینالمللی سرمایه انسانی «اورت لی» 5بود .وی در نظریه خود که در دهه  1960مطرح کرد،
عوامل جاذبه و دافعه را تکامل کرد (.)Everett, 1966: 47-57
نظریهی سرمایه انسانی :این نظریه در دهه  1960برای تحلیل مهاجرت به کار گرفته شـد
ً
که بر اساس آن ،سرمایه انسانی ،معموال از مناطق کمبازده به سمت مناطق پربازده جریان
پیدا میکند (ارشاد 667 :1383 ،ـ .) 666
نظریهی «چرخههای اقلیمی» :6این نظریه بر دالیل اقلیمی بهعنوان ریشههای مهاجرت
و خروج سرمایه انسانی تمرکز داشت(. )Terminski, 2012
نظریهی اقتصاد نئوکالسیک در زمینه مهاجرت :7این نظریه دلیل اصلی مهاجرت و خروج
سرمایه انسانی را تفاوت در میزان دستمزد نیروی کار بین مبدأ و مقصد میداند.
Gery Becker
Theodore Schultz
Ernst Georg Ravenstein
Theory of migration
Everett S. Lee
Climate cycles
Neoclassical economic theory
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ً
نظریهی بازار دوگانه :1این نظریه بیشتر بر کشورهای توسعهیافته بهعنوان کشورهای عمدتا
مقصد و عوامل جاذبه در آنها تمرکز کرده است .بر اساس این نظریه ،بازار کار در کشورهای
توسعهیافته به دو حوزه تقسیم میشود که عبارتاند از بازار اولیه که نیازمند نیروی کار ماهر
است و بازار ثانویه که بیشتر نیازمند نیروی کار غیرماهر است(. )Jennissen, 2007: 36-411
نظریهی اقتصاد جدید مهاجرت نیروی کار : 2این نظریه تالش دارد نقش نهادهای
اجتماعی از جمله خانواده را در جریان خروج سرمایه انسانی مورد بررسی قرار دهد.
نظریهی محرومیت نسبی« : 3منگالم» 4و «شوار زولر» 5در چارچوب نظریهی محرومیت
نسبی معتقدند که سرمایههای انسانی بر اساس هرمی سلسله مراتبی از ارزشها جریان
مییابند؛ بنابراین محرومیت از ارزشهای مهم در یک کشور میتواند به خروج سرمایه انسانی
به سمت کشوری که آن ارزشها ارائه میشود ،بیانجامد.
نظریهی نظام جهانی : 6این نظریه خروج گستردهی سرمایه انسانی از کشورهای پیرامون
به سمت کشورهای مرکز را بخشی از فرایند استثماری نظام جهانی سرمایهداری میداند.
نظریهی نظام آموزشی اقتباسی :بر اساس این نظریه ،دلیل اصلی مهاجرت سرمایه
انسانی ،نظامهای آموزشی هستند .بر این اساس ،با توجه به اینکه عمده نظامهای آموزشی
فعلی بر اساس الگوی غربی طراحی شدهاند ،با فرهنگ ،نیازها و شرایط خاص آنجا مطابقت
بیشتری دارد .این عامل باعث میشود تا نخبگان سایر کشورها تمایل بیشتری برای مهاجرت
به غرب داشته باشند (ذا کری صالحی.) 191-197: 1383،
در طول قرن بیست ،نظریات و مدلهای بسیار دیگری مطرح شدند که از جمله مهمترین
آنها میتوان به مدل جاذبهی مهاجرت ،7اصطکا ک فاصله ،8مدل پرتو تحرک انسان،9
نظریهی بافر ،10نظریهی فرصتهای مداخله ،11مدل زلینسکی ،12نظریهی اقتصادهای کار
13و  ...اشاره کرد .فار غ از نظریات متعددی که در حوزه مهاجرت و خروج سرمایه انسانی
Dual labor market theory
New economics of labor migration
Relative deprivation theory
Manglam
Shovar Zoler
World systems theory
Gravity model of migration
Friction of distance
Radiation law for human mobility
Buffer theory
Theory of intervening opportunities
Zelinsky Model
Labour economics
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مطرح شده ،نظریهی جاذبه و دافعه را میتوان جامعترین نظریه در این حوزه دانست ،چرا که
از توانایی تجمیعسازی سایر نظریات نیز برخوردار است .عالوه بر این ،نظریهی جاذبه و دافعه
در عین حال ،هم به عوامل موجود در کشور مبدأ توجه دارد و هم به عوامل موجود در کشور
مقصد (جعفری معطر.)39 :1387 ،
بهطورکلی ،از بررسی ادبیات مفهومی و نظری این نتیجه حاصل میشود که نظریات
روابط بینالملل توجه بسیار کمی به پدیده مهاجرت و خروج سرمایه انسانی داشتهاند .این
در حالی است که با توجه به ظهور مفهوم امنیت انسانی ،میبایست در محور گفتمان روابط
بینالملل قرار گیرند .عدم توجه کافی نظریات سیاسی و روابط بینالملل باعث شده تا توجه
به این پدیده در سایر رشتهها از جمله علوم اجتماعی و اقتصاد پررنگتر شود .در رشتهی
علوم اجتماعی بیش از توجه به آثار و زمینههای سیاسی مسئلهی مهاجرت و خروج سرمایه
انسانی ،به ریشههای اجتماعی آن پرداخته شده است .این در حالی است که در عصر حاضر،
بخش بزرگی از موجهای مهاجرتی و همچنین خروج سرمایه انسانی به دالیل سیاسی به وقوع
میپیوندد .در این حوزه ،نظریات اقتصادی نیز از غلبهی رویکرد لیبرال در زمینهی مهاجرت
ً
رنج میبرند و عمدتا فرآیند خروج سرمایه انسانی را برای اقتصاد کشورهای مبدأ و مقصد
مثبت ارزیابی میکنند.
ً
با توجه به مطالبی که گفته شد ،در این مقاله تالش میشود عمدتا با رویکردی سیاسی
و بینالمللی ،به آثار مهاجرت و خروج سرمایه انسانی بر توسعه کشورهای مبدأ همچون ایران
و ترکیه پرداخته شود.

.3تأثیر مهاجرت بر توسعه در سطوح جهانی و ملی
با استناد به دادهها و منابع مطالعهشده ،مهاجرت و خروج سرمایه انسانی اثر مثبتی بر
توسعه در سطح جهان دارد .البته این وضعیت برای مهاجرت اجباری صدق نمیکند .با
وجود این ،مهاجرت اجباری درصد کمی ( 3.5درصد) از کل مهاجرت را به خود اختصاص
داده است .به هر ترتیب ،جریان بینالمللی سرمایه انسانی بهصورت معناداری باعث افزایش
رفاه و توسعه اقتصاد جهانی به میزان  1.43درصد شده است؛ بنابراین مهاجرت را میتوان
یک پدیده مثبت در اقتصاد جهانی دانست (.)Costanza, 2016
البته افزایش رفاه جهانی به معنی افزایش سطح رفاه در هر یک از کشورها نیست؛ بنابراین
گرچه جریان بینالمللی سرمایه انسانی بر بهبود توسعه در سطح جهان اثر مثبت داشته است،
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اما در این معادله برخی کشورها زیان دیده و برخی دیگر نیز منتفع شدهاند .با استناد به مطالعات
انجامشده در سطح بینالمللی ،رفاه و درآمد سرانهی ایرانیها بهعنوان یکی از شاخصهای
مهم توسعه ،تنها به دلیل خروج سرمایه انسانی و ارتباط کم آنها با کشور ،به مقدار بیش از
ً
1.4درصد کاهش پیدا کرده است .طبعا نقطهی مقابل چنین وضعیتی ،کشورهایی هستند
که از جریان بینالمللی سرمایه انسانی سود بردهاند .در این زمینه ،میتوان به آمریکا و کانادا
بهعنوان منتفعترین کشورهای جهان نام برد .درآمد سرانهی شهروندان آمریکایی در اثر ورود
سرمایههای انسانی ،به میزان  4.17درصد و درآمد سرانه شهروندان کانادایی به میزان6.58
درصد بهبود یافته است .از جمله علل مهم این امر را میتوان در مهاجرپذیر بودن این کشورها
و همچنین شرایط مناسب اقتصادی دانست (.)Costanza, 2016
ترکیه نیز تا سالهای پایانی قرن بیستم از جمله کشورهایی بوده که همچون بنگالدش،
کرواسی و صربستان منافع بسیاری را از قبل مهاجران خود در سایر کشورها دریافت کرده
است؛ اما وضعیت این کشور نیز در دو دهه اخیر به دالیلی از قبیل کاهش ارتباط شهروندان
سابق ترکیه با کشور مبدأ و همچنین سیاستهای امنیتی دولت ترکیه تغییر پیدا کرده است؛
بنابراین خروج سرمایه انسانی از ترکیه نیز بر اقتصاد این کشور اثر منفی گذاشته است که البته
میزان اثرپذیری آن بسیار کمتر از ایران است .به عبارتی دقیقتر ،درآمد سرانهی شهروندان
ترکیه در اثر خروج سرمایه انسانی از این کشور تنها به میزان  0.1درصد کاهش یافته است.
در جدول صفحه بعد ،میزان اثرگذاری مهاجرت و خروج سرمایه انسانی بر رفاه برخی از
مهمترین کشورهای مهاجرفرست و مهاجرپذیر ذکر شده است که نشاندهندهی عدم تعادل در
کسب مزایای اقتصادی از پدیده مهاجرت ،بهخصوص برای کشورهای در حال توسعه است.
با استناد به دادههای جدول ،مسئلهی اصلی پژوهش حاضر این است که چرا خروج
سرمایه انسانی منجر به کاهش توسعه در ایران و ترکیه شده و همچنین چرا این دو کشور
با وجود شباهت در شاخصهای جمعیتی و مهاجرتی ،به میزان متفاوتی از این پدیده
تأثیر پذیرفتهاند؟ برای پاسخ به این سؤال ،با استفاده از نظریهی دادهبنیاد ،اصلیترین
فراوانی تکرار از جانب کارشناسان
شاخصهای مهاجرتی مؤثر بر توسعه که دارای بیشترین
ِ
مختلف بوده ،استخراج شده و مورد بررسی قرار میگیرند .این شاخصها عبارتاند از کمیت

مهاجرت و خروج سرمایه انسانی ،نرخ بازگشت مهاجران ،کیفیت سرمایه انسانی خارجشده،
درآمدهای برگشتی مهاجران ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی و امنیتی شدن مهاجرت.
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جدول  .1تغییر رفاه برخی از کشورهای مهاجرفرست و مهاجرپذیر ناشی از پدیدهی مهاجرت

کشور
(مهاجرفرست)

تغییر رفاه ناشی از
مهاجرت

کشور
(مهاجرپذیر)

تغییر رفاه ناشی از
مهاجرت

ایران

- % 1.41

آمریکا

+% 4.17

ترکیه

-% 0.1

کانادا

+% 6.58

چین

-% 0.09

استرالیا

+% 4.82

هند

-% 0.97

بریتانیا

+% 2.62

آفریقای جنوبی

- % 2.48

سوئیس

+ % 4.81

کوبا

- % 4.71

لوکزامبورگ

+ % 5.1

گویان

- % 13.59

جهان

+ % 1.43

Source: Costanza Biavaschi Micha & Burzynski Benjamin Elsner Joël Machado (2016) The Gain
from the Drain Skill-biased Migration and Global Welfare, Centre for Research and Analysis of
Migration, Discussion Paper Series.

 .1-3نرخ مهاجرت و بازگشت
ایران و ترکیه را میتوان از جمله کشورهای مهاجرفرست در نظر گرفت که با نرخ باالیی از
خروج سرمایه انسانی مواجهاند .هر دوی این کشورها از جمله مهمترین کشورهای مبدأ در
زمینه خروج سرمایه انسانی هستند .میزان مهاجران ایرانی خارجی از کشور بیش از  5میلیون
نفر تخمین زده شده است .ترکیه نیز دارای یکی از بزرگترین شبکههای دیاسپورا در سطح
ً
جهانی است .تنها در اروپا مجموعا  9الی  10میلیون ترکیهای زندگی میکنند که در مقاطع
مختلف زمانی به این منطقه مهاجرت کردهاند .کمیت باالی خروج سرمایه انسانی از ایران و
ترکیه ،باعث شده تا بخش مهمی از نیروی کار این کشورها ،از فرایند تولید ارزش برای کشور
مبدأ خارج شوند (.)Cole, 2011: 122
در کنار میزان مهاجرت ،نرخ بازگشت مهاجران نیز از شاخصهای کمی در بررسی مهاجرت
محسوب میشود که اثرگذاری قابل توجهی بر توسعه دارد .سرمایه انسانی که پس از کسب
تخصص به کشور مبدأ بازگشته ،میتوانند با وارد کردن دانش کشور مبدأ ،انتقال سرمایه
مالی ،ایجاد اشتغال در کشور مبدأ و  ...بر توسعه اثرگذار باشند .در سطح جهانی ،نرخ متوسط
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بازگشت سرمایه انسانی در بازه زمانی پنج سال پس از مهاجرت ،کمتر از  40درصد است
( .)Wahba, 2015اما نرخ بازگشت برای کشورهای در حال توسعه بسیار پایینتر است .ایران و
ترکیه نیز از این قاعده مستثنا نیستند .حتی بر اساس برخی پژوهشهای موردی که در سوئد
انجام شده ،میزان مطلق بازگشت مهاجران ایرانی سا کن سوئد کمتر از دو درصد بوده است
) .(Klinthäll, Naghdi, 2010در زمینهی سیاستهای تشویقی ،ترکیه بهتر از ایران عمل کرده
است .در بازههای زمانی مختلف تعداد قابل توجهی از مهاجران ترکیهای به کشور خود بازگشتند.
بهعنوان مثال ،از اوایل دهه  1960تا سالهای پایانی دهه  ،1980حدود  4میلیون مهاجر
ترکیهای به کشور خود بازگشتند .البته روندهای بازگشتی تا حدودی تحت تأثیر سیاستهای
کشور مبدأ (ترکیه) و تا حدود بسیاری نیز تحت تأثیر سیاستهای کشور مقصد (آلمان) است
( .)Adaman, 2012در حال حاضر ،نرخ بازگشت مهاجران ترکیهای در قیاس با ایران
بسیار بهتر بوده و ساالنه حداقل  40هزار مهاجر تنها از آلمان به ترکیه بازمیگردند
).(Durugonul, 2013: 412-421
بهطورکلی ،میتوان این ادعا را مطرح ساخت که در شاخصهای کمی مربوط به مهاجرت
و خروج سرمایه انسانی که در مؤلفههای میزان خروج و همچنین بازگشت نمود پیدا میکند،
ایران وضعیت نامناسبی دارد .این در حالی است که ترکیه در زمینهی کاستن نرخ خروج و
همچنین سیاستهای تشویقی در راستای بازگشت مهاجران بهتر از ایران عمل کرده است.

 .2-3ترکیب و درصد متخصصان خروجی
نیروی انسانی متخصص را میتوان سرمایه انسانی با کیفیت یا ماهر دانست .این گروه
از سرمایه انسانی به دلیل اینکه از توان تولید ارزش بیشتری برخوردار بوده و همچنین
هزینههای بیشتری صرف آن شده ،تأثیرگذاری بیشتری نیز بر توسعه دارد .در این زمینه تا
دهه  1990میالدی ،بیش از  65درصد مهاجران خروجی از ترکیه ،جزو نیروی کار متخصص
دستهبندی شدهاند .این وضعیت باعث شده بود تا ترکیه بهعنوان سومین کشور جهان از
نظر خروج باالی نیروی متخصص شناخته شود .این در حالی بود که در همان مقطع زمانی،
 30درصد از مهاجران خروجی از ایران ،نیروی متخصص و با کیفیت بودهاند .این آمار برای
ایران حدود  30درصد بوده و ایران در جایگاه نهم قرار داشته است؛ بنابراین در زمینهی خروج
نیروی متخصص تا دهه  1990میالدی ،ایران از وضعیت مطلوبتری برخوردار بوده است
(محمدی الموتی.)1383 ،
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نمودار  .1درصد خروج سرمایه انسانی متخصص به کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
در دهه 1990
درﺻد ﺧروج سرمایﻪ انﺴانﯽ متﺨﺼﺺ بﻪ ﮐشورهاي عﻀو سازمان همکاري و توسﻌﻪ اقتﺼادي در د هﻪ
1990

77
55

27
5.8

30

58

61.4

63

77

66

31

6

ي ،ﻣﺴﻌﻮد ) (1383ﺟﻬﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺤﻤﺪي اﻟﻤﻮت

منبع :محمدی الموتی ،مسعود ( )1383جهانی شدن و مهاجرت نخبگان :بررسی تجربه ایران ،فصلنامه علمی پژوهشی
رفاه اجتماعی ،سال چهارم ،شماره .15

دادههای جدیدتر در زمینهی مهاجرت و خروج سرمایه انسانی ،نشاندهندهی تحوالت
اساسی در ترکیب سرمایه انسانی خارجشده از این دو کشور است .در شرایط کنونی ،بیش از
 50درصد مهاجرانی که از ایران خارج میشوند 424( ،هزار نفر از  845هزار نفر ) ،نیروی انسانی
متخصص و ماهر محسوب میشوند .این در حالی است که ترکیه توانسته درصد متخصصان
خروجی خود را به زیر  10درصد ( 251هزار نفر از  2میلیون و  550هزار نفر) کاهش دهد
(.)World Migration in Figures, 2013: 6
این مسئله نشاندهندهی این است که تا دهه  1990ایران با مهاجرت کمتر سرمایه
انسانی متخصص و ماهر در مقایسه با ترکیه مواجه بوده ،اما این روند ،بهمرور معکوس شده
و در شرایط فعلی ایران از جمله کشورهایی است که با بیشترین میزان خروج سرمایههای
انسانی متخصص مواجه است.

 .3-3درآمدهای برگشتی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی
درآمدهای برگشتی (رمیتنس)  ،نوعی از منابع مالی هستند که مهاجران در کشور مقصد
کسب کرده و به طرق مختلف (پول ،کاال یا خدمات) به کشور مبدأ ارسال میکنند .در
بسیاری از مدلهای اقتصادی ،اثرگذاری مثبت درآمدهای برگشتی بر توسعهی کشور مبدأ
تأیید شده است .در سطح جهانی ،میزان درآمدهای برگشتی که از کشورهای پردرآمد به
کشورهای با درآمد پایین یا متوسط سرازیر شده در سال  2014معادل  431میلیارد دالر بوده
( )World Bank Group, 2016: 34که در سال  2017به میزان  466میلیارد دالر افزایش پیدا
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کرده است .کشورهای هند و چین با دریافت بیش از  60میلیارد دالر درآمدهای برگشتی ،در
صدر جدول کشورهای دریافتکننده رمیتنس قرار دارند .کشورهای فیلیپین ( 33میلیارد)،
مکزیک ( 31میلیارد) ،نیجریه ( 22میلیارد) و مصر ( 20میلیارد) در ردههای بعدی بزرگترین
دریافتکنندگان درآمدهای برگشتی قرار دارند (.)World Bank, 2018
در قالب مقایسه ،درآمدهای برگشتی ترکیه تا سال ( 2015بهاستثنای سالهای  2003و
 )2004همواره از ایران بیشتر بوده است ،اما از سال  2015تا  2017و بهخصوص پس از امضای
برجام که تبادالت مالی با ایران تسهیل شد ،درآمدهای برگشتی ایران به میزان کمی از ترکیه
بیشتر بوده است؛ اما بهطورکلی وضعیت هر دو کشور ایران و ترکیه در جذب درآمدهای برگشتی
چندان مساعد نیست .شهروندان ایران خارج از کشور ساالنه مبلغی معادل  1میلیارد و 400
میلیون دالر به ایران ارسال میکنند که با در نظر گرفتن تعداد زیاد ایرانیان خارج از کشور ،رقم
ناچیزی محسوب میشود (.)World Bank Group, 2018
وضعیت ترکیه در جذب درآمدهای برگشتی بهخصوص در قرن  20بسیار بهتر از ایران بوده
است .درواقع یکی از اهداف اصلی ترکیه از ارسال نیروی کار به اروپا و بهخصوص آلمان ،کاهش
بیکاری در ترکیه و همچنین کسب درآمدهای برگشتی بوده است .تحت تأثیر این سیاست ،در
حالی که در سالهای دهه  1960ساالنه تنها  93میلیون دالر توسط مهاجران ترکیهای به کشور
مبدأ انتقال داده میشد ،در دهه  1970به  1.4میلیارد دالر ،در دهه  1980به بیش از  2میلیارد
دالر و در پایان دهه  1990به نرخ پنج میلیارد دالر در سال افزایش پیدا کرد).(İçduygu, 2006
نمودار  .2مقایسه درآمدهای رمیتنسی ایران و ترکیه از  1998تا ( 2017به میلیارد دالر)
نمودار مقایﺴﻪ درآمدهاي رمیتنﺴﯽ ایران و ترﮐیﻪ از  1998تا  2017بﻪ میلیارد دﻻر
6
5
4
3
2
1
0
۲۰۱۷

۲۰۱۶

۲۰۱۵

۲۰۱۴

۲۰۱۳

۲۰۱۲

۲۰۱۱

۲۰۱۰

۲۰۰۹

۲۰۰۸

۲۰۰۷

۲۰۰۶

۲۰۰۵

۲۰۰۴

۲۰۰۳

۲۰۰۲

۲۰۰۱

۲۰۰۰

۱۹۹۹

۱۹۹۸

ﺗﺮﮐﯿﻪ

اﯾﺮان

Source: World Bank (2018) Record high remittances to low- and middle-income countries in 2017
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البته در شرایط کنونی درآمدهای برگشتی ترکیه نیز بهشدت کاهش یافته است
تا جایی که در چند سال اخیر درآمدهای برگشتی ایران از ترکیه بیشتر بوده است
( .)The World Bank, 2017نمودار زیر ،روند نزولی ترکیه و روند صعودی ایران در کسب
درآمدهای برگشتی را در ده دهه اخیر نشان میدهد.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی توسط دیاسپورا نیز تشابه کارکردی بسیاری با درآمدهای
برگشتی دارد .در بسیاری از نظریات و مدلهای اقتصادی ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی
بهخصوص در کشورهای در حال توسعه از عوامل مهم توسعه محسوب میشود .با علم به
اینکه دیاسپوراها از منابع مهم سرمایهگذاری در کشورهای در حال توسعه هستند ،میتوان
به اهمیت نقش آنان در توسعه کشور مبدأ پی برد .در این زمینه هم ایران و هم ترکیه از
ظرفیتهای متعددی برای جذب سرمایهگذاری خارجی برخوردارند .اقتصاد ایران بهتنهایی
از ظرفیتی بیش از  50میلیارد دالر درزمینهی جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی برخوردار
است و سرمایه در دست دیاسپورای ایرانی نیز بیش از  2000میلیارد دالر است (الیاسی.)1394 ،
این در حالی است که در سال  2017تنها به میزان  5میلیارد دالر سرمایهگذاری خارجی
جذب شده است که عمده آن نیز نه از دیاسپورای ایرانی بلکه از غیرایرانیان بوده است
( .)United Nations Conference on Trade and Development, 2018البته ترکیه وضعیت
بهتری در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی دارد .در حالی که اقتصاد این کشور ،از
ظرفیتی بیش از  180میلیارد دالر برای جذب سرمایهگذاری خارجی برخودار است ،این کشور
تنها توانسته  10میلیارد دالر جذب کند که بخش بزرگی از آن نیز توسط شهروندان خارجی
انجامشده است (.)United Nations Conference on Trade and Development, 2018
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نمودار  .3میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران و ترکیه بین سالهای  2012تا ( 2017به میلیون دالر)

Source: United Nations Conference on Trade and Development (2018), World Investment Report
2017, United Nations Publication, New York and Geneva

نتیجهگیری
مهاجرت و خروج سرمایه انسانی از عوامل مهم و مؤثر بر فرآیند توسعه بهخصوص در
ً
کشورهای در حال توسعه است .گرچه این پدیده عموما منجر به کاهش توسعه اقتصادی
در کشورهای مبدأ میشود ،اما موارد کمی از جمله بنگالدش ،صربستان ،کرواسی و برخی از
کشورهای آمریکای التین وجود دارد که خروج سرمایه انسانی نهتنها توسعهی آنها را کاهش
نداده ،بلکه بهعنوان یکی از عوامل توسعه نیز مطرح شده است .در مورد ایران و ترکیه ،با استناد
به مطالعاتی که انجام شد ،مشخص شد که تحت تأثیر پدیدهی مهاجرت و خروج سرمایه
انسانی فرایند توسعه به میزان متفاوتی کند شده است .در زمینهی رفاه و درآمد سرانه که از
شاخصهای مهم توسعه محسوب میشود ،اقتصاد ایران به میزان  14.1درصد و اقتصاد ترکیه
نیز به میزان  1.0درصد کاهش داشته است .برای تبیین علل اثرگذاری متفاوت مهاجرت و خروج
سرمایه انسانی بر توسعه دو کشور ،مهمترین شاخصهای مهاجرتی را که بر توسعه اثرگذارند،
استخراج کرده و مورد مقایسه قرار دادیم .از بین  3شاخص اصلی که استخراج شدند ،تنها در
ً
یک مؤلفه از شاخص اول یعنی کمیت خروج سرمایه انسانی ،ایران و ترکیه از وضعیت نسبتا
مشابهی برخوردار بودند ،در سایر شاخصها و مؤلفهها همچون نرخ بازگشت مهاجران ،ترکیب
تخصص مهاجران به کل مهاجران ،درآمدهای برگشتی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،ترکیه
وضعیت بهتری در قیاس با ایران دارد و همین عامل نیز باعث شده تا فرایند توسعه در این
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کشور تأثیر منفی کمتری از پدیدهی مهاجرت در قیاس با ایران ببیند.
بنابراین گرچه مهاجرت و خروج سرمایه انسانی در بسیاری از موارد اثر منفی بر توسعهی
کشورهای مبدأ دارند ،اما مواردی وجود دارد که عکس این رابطه را نیز اثبات میکند .این
وضعیت نشاندهندهی این مسئله است که توسعه بهعنوان یک متغیر وابسته ،عالوه بر
خود پدیدهی مهاجرت ،از سیاستهای مهاجرتی و وضعیت کلی کشورهای مبدأ و مقصد
نیز اثر میپذیرد .لذا سیاستگذاری صحیح کشور مبدأ میتواند تا حدود زیادی در زمینهی
مثبتسازی اثر مهاجرت بر توسعه ،کارساز واقع شود .در این چارچوب نیز یکی از مهمترین
موانع اثرگذاری مثبت مهاجرت و خروج سرمایه انسانی بر توسعه کشور مبدأ ،غلبهی نگاه
امنیتی به مهاجرت و خروج سرمایه انسانی است .غلبهی نگاه امنیتی به پدیدهی مهاجرت
باعث میشود تا سرمایه انسانی کارکرد اقتصادی خود را در کشور مبدأ از دست دهد و همین
عامل باعث تشدید اثرگذاری منفی شاخصهای مهاجرتی بر توسعه شود .توسعهی کشور مبدأ
زمانی بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرد که عالوه بر کشور مبدأ ،کشور مقصد نیز نگاه امنیتی به
مهاجران ورودی از کشور خاصی داشته باشد .سیاستهای مهاجرتی سفتوسخت همچون
ممنوعیت ورود از کشورهای خاص ،تحریم و بازداشت شهروندان ،ممنوعیت ارتباطات مالی
و ...نمودهایی از این سیاستها هستند.
با توجه به آنچه گفته شد ،با اتخاذ رویکرد سیاستی ،میتوان برخی پیشنهادها و توصیهها
را در این زمینه به شرح زیر مطرح ساخت:
ً
عدم اتخاذ رویکردهای سخت :با توجه به اینکه مهاجرت یک پدیدهی عمدتا اجتماعی و
اقتصادی است ،اتخاذ رویکرد سخت از جمله ایجاد موانع حقوقی و ساختاری برای مهاجرت
ً
عموما نتیجه مطلوبی در پی ندارد.
 .1سیاستهای تشویقی در راستای تسهیل بازگشت مهاجران به کشور و افزایش نرخ
بازگشت.
 .2حفظ و یا جذب سرمایه انسانی متخصص و با کیفیت.
 .3جذب درآمدهای برگشتی از دیاسپورای ایرانی.
 .4جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی از دیاسپورای ایرانی.
 .5کاهش نگاه امنیتی به مهاجران و پدیده مهاجرت
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