دكتر سعيد عيسي زاده
جهانبخش مهرانفر

1
2

چکیده
در حال حاضر و بر اساس آخرین سرشماریهای صورت گرفته توسط سازمان ملل متحد ،حدود
 212ميليون نفر ،یعني بيش از  2درصد جمعيت كره زمين ،در خارج از كشور محل زادگاه
خویش زندگي مي كنند .به طور حتم ،این تحرک عظيم جمعيت پيامدهای مختلفي در اقتصاد
كشورهای ميزبان دارد .بازار كار در كنار بازار كاال ،سرمایه و بازار پول به عنوان یکي از اركان
اصلي اقتصاد ،از نقش قابل توجهي برخوردار بوده و بيش از هر بازار دیگری از تحوالت جمعيتي
در ابعاد جهاني تأثير مي پذیرد .تأثيرات معکوس مهاجرت بر سطوح دستمزد و اشتغال در بازار
كار كشور ميزبان و همچنين آثار توزیعي آن و افزایش نابرابری در درآمدهای بوميان ،مهمترین
پيامدهایي هستند كه اقتصاددانان كشورهای مختلف جهان را به انجام مطالعات نظری و تجربي
مرتبط ،وا داشتهاند .به دليل اهميت موضوع ،ضروری دانستيم تا به بررسي مباحث نظری و مرور
مطالعات انجام شده در این رابطه پرداخته و زمينه انجام مطالعهای تجربي برای كشور را فراهم
نمایيم .در این مطالعۀ مروری ،ابتدا اثرات ورود مهاجران خارجي بر اشتغال ،بيکاری و سطح
دستمزدها از دیدگاه نظری بررسي شده ،سپس سازوكارهای تعدیل مهاجرت مورد بحث واقع
مي شود .در ادامه ،برخي از مطالعات صورت گرفته در زمينه تأثيرات بازار كار از مهاجرت ،با
تأكيد تأثيرات آن بر اشتغال و بيکاری و همچنين اثرات روی سطح دستمزدها همراه با نتایج
آماری به دست آمده ،ارائه ميشود.
واژگان كليدی :مهاجرت ،مهاجران خارجي ،بازار كار ،دستمزد و اشتغال.

 -1عضو هيئت علمي دانشگاه بو علي سينا ،دانشکده اقتصاد
-2كارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامهریزی
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از گذشته های بسيار دور ،پدیده مهاجرت در بين جوامع مختلف وجود داشته و همواره از عواملي
چون جنگ ،بالیای طبيعي ،مسائل اقتصادی و فرهنگي تأثير پذیرفته است .شکاف اقتصادی در
بين كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ،بيتعادليهای جمعيتي ،گسترش روز افزون علم و
فناوری و در نتيجه تسهيل برقراری ارتباط بين كشورهای مختلف ،بنيادیترین علل مهاجرت در
دنيای امروزی شمرده ميشوند .بر طبق آمار تخميني سازمان ملل متحد ،در حال حاضر تعداد
افرادی كه در خارج از محل زادگاه خویش زندگي ميكنند ،حدود  212ميليون نفر تخمين زده
شده است كه بيش از  2درصد جمعيت كره زمين را تشکيل ميدهند .مسلماً این تحرک عظيم
جمعيتي عالوه بر پيامدهای سياسي و اجتماعي ،پيامدهای اقتصادی نيز به دنبال خواهد داشت.
تأثير بر رشد اقتصادی ،بازار كار ،تجارت خارجي و همچنين تغيير در وضعيت بودجه دولت از
جمله مهمترین پيآمدهای اقتصادی مهاجرت در كشور مقصد ميباشند .امّا در ميان این
پيامدها ،اثرات اقتصادی مهاجرت در بازار كار از اهميت ویژهای برخوردار است .به تازگي بررسي
اثرات مهاجرت بر بازار كار كشورهای ميزبان به یکي از بحثهای مهم در ميان اقتصاددانان
بسياری از كشورهای جهان تبدیل شده و زمينه انجام تحقيقات فراواني را در رابطه با پدیده
مهاجرت فراهم نموده است .مهاجرت از طریق تأثير بر ساختار سني و جنسي جمعيت ،اندازه
نيروی كار و عرضه آن را تحت تأثير قرار ميدهد .امّا ورود مهاجران و افزایش نيروی كار ،در
صورتي كه عللي غير از افزایش تقاضا برای نيروی كار داشته باشد ،افزایش بيکاری برونزا و در
نتيجه كاهش دستمزدها را به دنبال خواهد داشت .البته اثرات مهاجرت بسته به شرایط اقتصادی
كش ور ميزبان ،قانوني یا غير قانوني بودن مهاجران ،سطوح مهارتي و همچنين ميزان انطباق آنها
با شرایط كشور ميزبان ،در بازار كار كشور مقصد متفاوت ميباشد .همين امر باعث شده تا
پژوهشگران ،در بازار كار كشورهای مختلف مهاجرپذیر ،آثار متفاوتي را گزارش كنند.
تأثیر مهاجرت بر اشتغال ،سطح بیکاری و دستمزدها
در بسياری از تحقيقات انتظار به دست آمدن موقعيت بهتر جهت اشتغال شخص مهاجر و یا
فرزندانش ،محرک اساسي مهاجرت عنوان شده است .از اینرو ،ورود مهاجران عرضه نيروی كار
را تغيير داده و بازار كار را تحت تأثير قرار ميدهد .امّا تأثير مهاجرت بر بازار كار كشور ميزبان به
عوامل بسيار زیادی بستگي دارد .مطالعات مختلف نشان ميدهند كه این تأثير عالوه بر اندازه و
محل جغرافيایي سکونت جمعيت مهاجر ،به مهارتهای مهاجران در مقایسه با بوميان نيز
بستگي دارد ) .(Borjas 2002اثرات ورود مهاجران بر بازار كار ،در كوتاه مدت و بلند مدت نيز
متفاوت ميباشد .در كوتاه مدت ،سرمایه فيزیکي ثابت و زمان مورد نياز جهت استفاده بهينه از
نيروی انساني برای مهاجران محدود است .امّا در بلندمدت ،فرض تحرک انواع مختلف سرمایه
پذیرفته شده است؛ به طوریكه سرمایه فيزیکي ميتواند در صورت نياز از بخشي به بخشي
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) Dustmann 2002و .(Greenwood,dowell 1822

از طرفي نيز ،وضعيت اقتصادی كشور ميزبان بسيار تعيين كننده است .چنانچه كشور ميزبان
دوره رونق اقتصادی را تجربه نماید ،ورود مهاجران نه تنها نيروی كار بومي را محدود نخواهد
كرد ،بلکه برخي نيازها و كمبودهای مهارتي را هم بر طرف خواهد نمود و چنانچه اقتصاد این
كشور با ركود مواجه باشد ،ب ا ورود مهاجران دستخوش مشکالتي اساسي در بازار كار شده و
اشتغال كارگران بومي تهدید خواهد شد .اقتصاددانان بر این باورند كه اثرات مهاجرت در
كشورهای با اشتغال كامل متفاوت از اثرات آن در كشورهای با بيکاری ساختاری است .در
كشورهایي كه با بيکاری ساختاری دست به گریبان هستند ،یافتن شغل پاداشي است كه به
نيروی كار مهاجر تعلق ميگيرد ). (Borjas 2002
به هر حال ،تغيير و تحول در سطوح دستمزد و اشتغال بوميان در اثر مهاجرت ،زمينهساز واكاوی
مکرر تأثير ورود مهاجران به بازار كار گردیده است .در ادامه ،به برخي از رهيافتهای نظری در
این زمينه پرداخته و پس از بررسي اثرات ورود مهاجران در مدل ساده عرضه و تقاضا ،چند مورد
از سازوكارهایي را كه اقتصاد كشور مهاجرپذیر از طریق آنها اقدام به تعدیل مهاجرت ميكند
مرور ميكنيم.
بررسی تأثیرات ورود مهاجران خارجی در مدل ساده عرضه و تقاضا
در این قسمت اثرات طرف عرضه و طرف تقاضا در پي ورود مهاجران به بازار كار ،در دو حالت
جانشيني كامل و مکملي كامل مهاجران با بوميان ،در قالب مدل سادۀ عرضه و تقاضا مورد
بررسي قرار ميگيرد.
تأثیرات طرف عرضه
تأثیرات طرف عرضه در حالت جانشینی کامل عوامل تولید

1

هنگامي كه دو عام ل توليدی جانشين كامل یکدیگر باشند ،افزایش در عرضه یکي از عوامل،
منجر به كاهش تقاضای عامل دیگر مي شود .در یک بازار كار محلي ،با افزایش عرضه نيروی كار
در اثر مهاجرت ،مهاجران و بوميان برای یافتن شغل با هم رقابت ميكنند .در نهایت ،رقابت
ميان مهاجران و كارگران بومي برای یافتن شغل ،منجر به كاهش درآمدهای بوميان ميشود .اگر
در یک بازار كار محلي ،تغيير در تعداد مهاجران نسبت به كارگران بومي ،ثابت نماید كه نسبت-
های باالتر كارگران خارجي به كارگران بومي با كاهش نرخ دستمزد بوميان همراه است،
مهاجران و بوميان دو عامل جانشين در امر توليد تلقي ميشوند .در این مورد ،كارگران مهاجر
اثر منفي بر درآمدها و فرصتهای شغلي كارگران بومي خواهند داشت .در نمودار ( )1فرآیند
رقابت مهاجران و كارگران بومي برای یافتن شغل ،با فرض جانشيني كامل آنها نشان داده شده
1-Supply side effect: Substitute inputs case
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نمودار :1حالت جانشيني دادهها.
1

تأثیرات طرف عرضه در حالت مکملی کامل عوامل تولید
فرض جانشيني كامل نيروی كار مهاجر و بومي تا حدودی بحث برانگيز است .برای تصاحب یک
شغل ممکن است بين مهاجران و بوميان رقابت نباشد .در این حالت ،جرایانات مهاجرت 2مي-
تواند ب ه افزایش دستمزد بوميان منجر شود .در حالت كلي ،اگر در كشور ميزبان كمبود مهارتي
وجود داشته باشد و مهاجران بتوانند به حل این مشکل كمک كنند ،فرصتهای شغلي افزایش
یافته و تقاضا برای نيروی كار افزایش ميیابد .تا زماني كه شيب منحني تقاضا منفي باشد ،این
امر دستمزدهای باالتری برای بوميان به همراه خواهد داشت.
طبق نظریههای اقتصادی اگر دو عامل توليدی مکمل یکدیگر باشند ،افزایش یکي از عوامل
منجر به افزایش بهرهوری دیگری مي شود .بنابراین ،در حالتي كه كارگران بومي و مهاجر مکمل
باشند ،مهاجرت ،بهرهوری كارگران بومي را باال برده و تقاضا برای آنها را افزایش خواهد داد .این
امر ،در نمودار ( )2با انتقال منحني تقاضا از  D1به  D2نشان داده شده كه افزایش دستمزدها از
 W1به  W2را آشکار مي سازد.

1-Supply side effect: Complementary inputs case
2-Immigration flows
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است .فرض ميكنيم منحني عرضه نيروی كار كه با  S1مشخص شده شيب مثبتي داشته باشد.
با ورود مهاجران ) (L2-L2به بازار كار ،منحني عرضه نيروی كار به سمت راست منتقل خواهد
شد ) .(S2اگر تقاضا برای نيروی كار بدون توجه به ورود مهاجران ثابت باقي بماند ،در این حالت
با ورود مهاجران نرخ دستمزد از  W1به  W2كاهش پيدا ميكند.
) (L1-L2نشان دهندۀ تعدادی از كارگران بومي است كه مهاجران جایگزین آنها شدهاند .اندازۀ
این جایگزیني و كاهش دستمزدها به شيب نسبي منحنيهای عرضه و تقاضای نيروی كار و
اندازه جریان مهاجرت بستگي دارد.
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1

تأثیرات طرف تقاضا
در قسمت پيشين فرض بر این بود كه تقاضا برای محصول ثابت است .امّا مهاجرت در بازار كار
هم اثرات طرف عرضه را دارد و هم اثرات طرف تقاضا را .مهاجران همانند بوميان كاال و خدمات
تقاضا ميكنند؛ از این رو ،مخارج را افزایش داده و باعث انتقال تقاضای كاالها و خدمات به سمت
راست ميشوند .نتيجه ا ین امر افزایش در تقاضای نيروی كار و بنابراین افزایش اشتغال و
دستمزدها خواهد بود (مشابه انتقال تابع تقاضا در نمودار باال).
زماني كه هم اثرات طرف عرضه و هم اثرات طرف تقاضا وجود داشته باشد ،اثر خالص مهاجرت
بر اشتغال و دستمزد بوميان ،به ميل نهایي مهاجران به مصرف و شانس آنها برای ربودن
فرصت های شغلي از دست بوميان بستگي خواهد داشت .برای مثال ،اگر تقاضای نسبي مهاجران
برای كاالها و خدمات كمتر از اشتغال نسبي آنها باشد ،انتقال تابع تقاضای نيروی كار كمتر از
انتقال تابع عرضه نيروی كار خواهد بود كه باعث كاهش دستمزدها و بيکاری تعدادی از بوميان
ميشود.
ميتوان گفت تمام پژوهشهای تجربي انجام گرفته در موضوع ارزیابي تأثيرات مهاجرت بر
اشتغال و دستمزد كارگران بومي به طور ضمني بر مبنای تحليل نظری مذكور صورت گرفتهاند.
این مطالعات ،درآمد بوميان در شهرهایي كه مهاجران درصد قابل توجهي از نيروی كار را
تشکيل داده اند با درآمد بوميان در شهرهایي كه مهاجران درصد كمتری از نيروی كار را به خود
اختصاص دادهاند ،مقایسه ميكنند .البته تفاوت دستمزدها بين مناطق مختلف ،در صورت نبود
مهاجران نيز وجود دارد .اعتبار این تحليلها به استفاده از برخي عوامل قابل كنترل است كه

1-Demand side effects
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سازوکارهای تعدیل مهاجرت
در پي ورود مهاجران به بازار كار ،كشور ميزبان درصدد تعدیل مهاجرت از طریق سازوكارهایي
چون تغيير در دستمزدها ،تركيب محصول و یا فناوری توليد بر ميآید .سازوكار دیگری كه به
تعدیل مهاجرت خارجي ميانجامد مهاجرت داخلي بوميان 2است .امّا راهکاری كه در نوشتههای
اقتصادی بيشتر مطرح شده و از اهميت باالیي برخوردار است ،تعدیل از طریق دستمزدها است.
با بحث در مورد این راهکار ،این مهم را كه مهاجرت ممکن است اثرات منفي بر دستمزد نيروی
كار بومي داشته باشد توضيح داده و به این سؤاالت پاسخگو خواهيم بود كه مهاجرت دستمزد
چه كساني را تحت تأثير قرار داده و در چه صورتي اثرات منفي بر سطوح اشتغال و دستمزد
بوميان بر جای ميگذارد.
بحث را با یک مدل ساده اقتصادی كه در آن دستمزد بر اساس فناوری توليد و عرضۀ عوامل
توليدی در كشور تعيين ميشود ،شروع ميكنيم .فرض اوّليه ما بر این است كه كشور مهاجر
پذیر تنها یک صنعت دارد و با استفاده از هر دو عامل نيروی كار و سرمایه تنها یک كاال توليد
ميكند.
در تعدادی از مطالعات اوّليه ،فرض اقتصاددانان براین بود كه مهاجران و بوميان دو عامل متفاوت
در امر توليد بوده و به طور كامل جانشين نيستند .2امّا اینکه دو كارگر با شرایط یکسان ،یکي
مهاجر و دیگری بومي ،نتوانند جانشين كامل یکدیگر باشند ،مشکل كلي در بحث ایجاد ميكرد.
به نظر ميرسيد وجود تفاوت بين گروههای مختلف نيروی كار ،همراه با ابعاد مهارتي معقولتر
باشد .پيرو این نظریه ،مطالعات بعدی نوعي فناوری توليد را مطرح نمودند كه در آن نيروی كار
ماهر و غير ماهر متمایز بوده و مهاجران ،جانشين كاملي برای گروههای مهارتي متناظر بومي
بودند 4.این در حالي است كه مطالعات اخير یک گام جلوتر نهاده و فرض جانشيني ناقص
5
مهاجران و بوميان در داخل گروههای مهارتي را مطرح نمودهاند.
الزم به ذكر است كه دستهبندی گروههای مهارتي در مطالعات متفاوت بر پایه عوامل مختلفي
صورت گرفته است .كارد و آلتونجي ) 1881( 2و داستمن )2005( 7گروههای مهارتي را بر
مبنای دستاوردهای تحصيلي افراد انتخاب كردند .كارد در سال  2001ميالدی این كار را بر

 -1برای مطالعۀ بيشتر به كتاب "اقتصاد كار" نوشته بورجاس ) (2005مراجعه شود.
2-Native domestic migration
 -3از جمله )1822( Grossman
 -4از جمله Borjas )2002( ، Altonji,Card)1881( :و (Card )2001
 -5از جمله Ottavian ,Peri )2002( :و (Manacorda )2002
6-Card,ALtonji
7-Dustmann
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باعث تفاوت دستمزدها در بين مناطق شدهاند .این عوامل شامل چگونگي توزیع مهارتها و
1
ميزان فعاليت اقتصادی در بين مناطق مختلف ميباشند.
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تعدیل مهاجرت از طریق دستمزدها
مطابق مطالعات انجام شده ،كارگران ماهر و غير ماهر را ،اعم از بومي و مهاجر ،از هم متمایز
كرده و مهاجران و بوميان را در گروههای مهارتي جانشين كامل یکدیگر فرض ميكنيم .در مورد
عامل دیگر توليد (سرمایه) فرض ما بر این است كه عرضه آن كامالً با كشش است .این به این
معني است كه بنگاهها سرمایه را با یک نرخ بهره ثابت كه در سطح جهاني مشخص ميشود ،به
دست مي آورند .این فرض مانع از توزیع مجدد درآمد به نفع صاحبان سرمایه شده و تنها بر
اثرات توزیعي مهاجرت بين كارگران ماهر و غير ماهر تمركز ميكند .همچنين ،فرض ميكنيم
كه عرضه كارگران ماهر و غير ماهر هر دو بي كشش باشند .در این صورت كارگران در هر
دستمزدی حاضر به كار ميباشند.
چنين در نظر ميگيریم كه پيش از مهاجرت ،اقتصاد شامل كارگران ماهر و غير ماهر به نسبت
یکسان بوده و بازار كار با این ماهيت در حالت تعادل قرار داشته باشد .یعني همه كارگران در
دستمزدهای تعادلي كه ممکن است بسته به سطوح مهارتي آنان متفاوت باشد ،مشغول به كار
باشند .اگر مهاجران تازه وارد از لحاظ مهارتي متفاوت از كارگران بومي باشند ،تغييری در
تركيب مهارتي كل اقتصاد ایجاد خواهند كرد .به عنوان مثال ،اگر همه مهاجران غير ماهر
باشند ،اقتصاد با فزوني عرضه نيروی كار غير ماهر در دستمزد رایج مواجه خواهد بود .جذب این
كارگران جدید در اقتصاد و باز گرداندن مجدد تعادل ،به طور حتم تغييرات كوتاه مدتي در
سطوح دستمزد و اشتغال گروه های مهارتي را به دنبال خواهد داشت .در این وضعيت ،فرضهای
مطرح شده بيانگر این است كه مهاجران تنها در صورتي بر سطوح دستمزد و اشتغال جمعيت
ساكن تأثير ميگذارند كه توزیع مهارتي 2متفاوتي با بوميان داشته باشند .چون تنها در این
حالت است كه جریان ورود آنها باعث تغيير در عرضه نسبي گروههای مهارتي شده و عدم تعادل
در بازار كار كشور ميزبان به وجود مي آید .امّا در حالتي كه تركيب مهارتي مهاجران و بوميان
یکسان باشد ،با كشش پذیری كامل عرضۀ سرمایه ،مهاجرت بدون اینکه بر سطوح دستمزد و
اشتغال بوميان تأثيرگذار باشد ،باعث افزایش صرفه جویيهای اقتصاد 4از طریق افزایش توليد
مي شود .در این حالت ،تعادل جدید در نرخ دستمزد اوليه و با سطوح باالی اشتغال ،توليد و
مصرف برقرار خواهد بود.

1-Borjas
2- Borjas,Aydemir
3-Skill distribution
4-Scale of the economy

Downloaded from populationmag.ir at 18:28 +0430 on Thursday August 16th 2018

اساس حرفههای كاری انجام داد .در حالي كه در مطالعات صورت گرفته توسط بورجاس
( )2002و بورجاس و آیدمير ،)2007( 2گروههای مهارتي بر پایه تحصيالت و تجارب كاری افراد
از هم متمایز شدند.

59

فصلنامه جمعیت شماره 89/98

اندازه  ،Mباعث انتقال منحني عرضه نيروی كار از  sبه  sميشود .با توجه به اینکه مهاجران
همه غير ماهرند ،عرضه نيروی كار غير ماهر افزایش یافته و عرضه نيروی كار ماهر ثابت باقي
ميماند.
از اینرو ،دستمزدها بر روی منحني تقاضای نيروی كار ( )Dكه همان منحني توليد نهایي
نيروی كار است پایين آمده و تعادل جدید در نقطه  ،Bجایي كه دستمزد ها به سطح W1
كاهش یافته ،حاصل مي شود .در موقعيت جدید سهم نيروی كار غير ماهر بومي از توليد كل به
اندازه مستطيل  W0ACW1كاسته و به نيروی كار ماهر تعلق ميگيرد .از آنجایي كه دستمزد
پرداختي به نيروی كار غير ماهر برابر با توليد نهایي آخرین مهاجر وارد شده به بازار كار است،
مهاجرت مازادی را به وجود ميآورد كه آن نيز نصيب نيروی كار ماهر بومي ميشود .این مازاد
در نمودار ( )2با مثلث  ABCنشان داده شده است.
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جهت توضيح بيشتر فرض كنيم كه در یک حالت افراطي همه مهاجران غيرماهر باشند .در این
صورت ،مهاجرت باعث فزوني عرضه نيروی كار غير ماهر در دستمزدهای قبل از وقوع مهاجرت
خواهد شد .در این حالت است كه بنگاهها ميتوانند نيروی كار غير ماهر را حتي در دستمزدهای
پایين قانع كنند .این مسأله باعث كاهش دستمزد نيروی كار غير ماهر ميشود و تا زمانيكه
همه نيروی كار غير ماهر ،چه بومي و چه مهاجر اشتغال پيدا كنند ،تقاضا برای آنها افزایش
خواهد یافت .از اینرو ،كارگران غير ماهر بومي زیان ميبينند .امّا شوک عرضۀ كارگران غير ماهر
باعث كمبود نسبي نيروی كار ماهر شده و دستمزد آنها را باال ميبرد .پس در حالي كه دستمزد
كارگران غير ماهر پایين مي آید ،دستمزد كارگران ماهر افزایش یافته و آنها از سود حاصل از
مهاجرت برخوردار ميشوند .مشابه آن ،انتظار ميرود با نفوذ مهاجران ماهر به بازار كار دستمزد
كارگران ماهر كاهش و دستمزد كارگران غير ماهر افزایش یابد .در این حالت ،مهاجرت ميتواند
بهره وری كارگران غير ماهر را نيز از طریق معرفي فناوریهایي مکمل با انواع خدمات ارائه شده
توسط آنها افزایش دهد.
در مدل اقتصادی ساده فرضي ،با ورود مهاجران غير ماهر ،سودی كه كارگران ماهر دریافت
مي كنند بيش از زیاني است كه كارگران غير ماهر متحمل ميشوند .این موضوع در نمودار ()2
با تمركز بر نيروی كار غير ماهر نشان داده شده است .محور عمودی ،سطح دستمزدها و محور
افقي سطح اشتغال نيروی كار غير ماهر را نشان ميدهد .بر روی نمودار ،منحني عرضه نيروی
كار با  Sو تقاضای نيروی كار با  Dمشخص شده است .در دورۀ قبل از مهاجرت تعادل در نقطه
 Aبرقرار بوده و همه كارگران غير ماهر بومي ) (Nدر دستمزد  W0اشتغال دارند .مهاجرت به
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مدل ساده مطرح شده بيان ميكند كه حتي در بدترین حالت ،مهاجرت تأثيری منفي بر متوسط
دستمزدها ندارد .امّا به یاد داریم كه ما یک فرض اساسي مبني بر كشش پذیری كامل عرضۀ
سرمایه را پذیرفته ایم .اگر این فرض را كنار بگذاریم ،این بار توزیع مجدد درآمد 1به نفع صاحبان
سرمایه بوده و متوسط دستمزدها كاهش خواهد یافت .بنابراین تأثير بر دستمزدها به دید ما از
2
تحرک سرمایه 2وابسته است.
بنابراین ،هر چه سرعت تعدیل سرمایه بيشتر باشد ،اثر كمتری بر متوسط دستمزدها مشاهده
خواهد شد .امّا با توجه به خصوصيات كشورهای مهاجر پذیر و دورههای مورد مطالعه ،فرض
كشش پذیری كامل عرضه سرمایه غير معقول بوده و انعطاف ناپذیری كامل عرضۀ سرمایه كه
اغلب در مطالعات صورت گرفته در این زمينه به طور ضمني مطرح شده ،فرض قویتری به نظر
ميرسد.

1-Income re-distribution
2-Capital mobility
 -2در این راستا ،در كشور آمریکا ،اوتاویانو و پری در سال  2002ميالدی برای مشاهده واكنش واقعي جریانات سرمایه به جریاناات
مهاجرت ،به واكاوی تأثيرات آن بر دستمزدها پرداخته و تعدیالت سرمایه در این كشور را برای محاسبه و تخماين سارعت واكانش
سرمایه نسبت به انحراف آن از مسير رشد تعادلياش به كار بردند .آنها سازگار با مطالعات صاورت گرفتاه توساط ایساالم(، )1885
كاسکلي و همکاران( .)1882و رومر( ) 2002در مورد رشد و ادوار تجاری ،نرخ همگرایي ساالنه  10درصد را برای سرمایه پيدا كردند.
از اینرو ساالنه  10درصد از كاهش نسبت سرمایه به نيروی كار در اثر مهاجرت به این كشور ،از طریق تحرک سرمایه رفع ميشاود.
مطابق یافته آنان ،ورود مهاجران بين سالهای  1880و  2004ميالدی به كشور آمریکا ،به جای كاهش  11درصدی نسبت سارمایه
به نيروی كار و در نتيجه كاهش  2/2درصدی متوسط دستمزدها ،نسبت سرمایه به نيروی كار را تنها  2/4درصد كاهش داده كه اثر
منفي بسيار اندكي در حدود  1/1درصد بر متوسط دستمزدها ميتواند اعمال كند ) ( Ottaviano)2002و .( Peri
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56

فصلنامه جمعیت شماره 89/98

 DCN 0 N1نشان داده شده به نيروی كار مهاجر تعلق ميگيرد .در این مورد مازاد مهاجرت كه
نصيب نيروی كار ماهر بومي ميشود و با مثلث  ABCنشان داده شده ،كوچکتر از آن مقداری
است كه با فرض انعطاف ناپذیری كامل عرضه نيروی كار داشتيم ).(Dustmann 2002

نمودار 4
اقتصادی كه در باال توصيف كردیم یک اقتصاد تک بخشي بود كه در آن تنها یک كاال توليد
مي شد .چنين اقتصادی تنها از طریق تغيير در ساختار دستمزدها ميتواند به تغيير در تركيب
نيروی كارش واكنش نشان دهد .امّا در دنيای واقعي ،اقتصادها در بخشهای متفاوتي فعاليت
دارند كه كاالهای مختلفي را توليد كرده و در كثرت سرمایه و استفاده نسبي از نيروی كار ماهر
در برابر نيروی كار غير ماهر باهم متفاوت اند .این پيچيدگي دو سازوكار دیگر برای تعدیل
مهاجرت ارائه ميدهد كه به اختصار به شرح آنها ميپردازیم.
تعدیل از طریق تغییر در ترکیب محصول
سازوكار دیگر تعدیل مهاجرت ،در تركيب كاالهای توليدی اقتصاد بازتاب ميیابد .مجدداً فرض
مي كنيم مهاجرت عرضۀ نسبي نيروی كار غير ماهر را در برابر نيروی كار ماهر افزایش ميدهد.
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فرض دیگری كه ما پيش از این به آن اشاره كردیم ،این بود كه كارگران در هر دستمزدی به
عرضۀ كار مي پردازند .امّا اگر عرضۀ كار تا حدودی با كشش باشد ،بعضي از كارگران بومي در
دستمزدهای پایين حاضر به كار كردن نبوده و ميل بيشتری به انتخاب بيکاری خواهند داشت.
این مطلب را بر نمودار ( )4توضيح ميدهيم .منحني عرضه نيروی كار ) (Sشيب مثبتي دارد و
مهاجرت عرضۀ نيروی كار را در حالي افزایش ميدهد كه تعدادی از كارگران بومي در وضعيت
جدید و با دستمزد تعادلي پایين تمایل چنداني برای كار كردن ندارند .این كارگران كه به طور
ارادی بيکار ميشوند ،بر روی نمودار با  N0-N1نشان داده شدهاند .در این وضعيت ،سهم نيروی
كار غير ماهر از توليد كل به اندازه قسمتي كه با خطوط مورب نشان داده شده ،كاهش ميیابد.
امّا بخشي از آن كه با  W0 ACW1مشخص است به كارگران ماهر و بخشي دیگر نيز كه با
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تعدیل از طریق تغییر در فناوری تولید
سازوكار بعدی از طریق فناوری توليد عمل ميكند .فرض ميكنيم در اقتصاد مورد نظر ما دو
صنعت وجود داشته باشد و هر كدام كاالی توليدی خود را با یک فناوری مشخص توليد كنند.
اگر مهاجرت با همان شرایط قبلي رخ دهد ،دوباره باعث افزایش عرضۀ نيروی كار غير ماهر
خواهد شد .در این صورت ،هر كدام از صنایع مذكور در مواجهه با این تغيير عرضۀ نيروی كار،
به طور درونزا فناوری توليدی را انتخاب خواهند كرد كه تمركز بيشتری در استفاده از نيروی كار
غير ماهر داشته باشد .از اینرو ،با تغيير فناوری توليد ،اقتصاد بدون اینکه تغييرات قابل توجهي
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در حالي كه در اقتصاد سادۀ فرض شده در قسمت قبلي جذب عرضۀ نيروی كار غير ماهر افزوده
شده ،از طریق كاهش در دستمزد آنها صورت ميگرفت ،در اقتصاد با بيش از یک صنعت روش
دیگری برای این كار وجود دارد و آن باال بردن توليد كاالهایي است كه واحدهای توليدی آنها به
شدت از نيروی كار غير ماهر استفاده ميكنند ).(Rybczynski 1855
فرض مي شود كه كشور مقصد دارای اقتصاد باز كوچکي شامل دو صنعت است كه هر كدام از
این صنایع ،كاالیي را توليد ميكنند كه در بازارهای جهاني معامله ميشود .فرض بر این است
كه یکي از این دو صنعت به شدت از نيروی كار غير ماهر و دیگری از نيروی كار ماهر استفاده
ميكند .از آنجایي كه محصول توليد شده در این كشور نسبت به كل توليدات جهان اندک است،
فرض كوچک بودن اقتصاد باز داللت ميكند كه قيمت هر دو كاال در بازار جهاني ثابت فرض
شود .در چنين اقتصادی با ورود مهاجران و افزایش نيروی كار غير ماهر ،ابتدا دستمزد نيروی
كار غير ماهر كاهش و دستمزد نيروی كار ماهر افزایش ميیابد .اینگونه تغييرات در ساختار
دستمزدهای نسبي ،هزینۀ نسبي واحدهای توليدی صنعتي را كه از نيروی كار غير ماهر استفاده
ميكنند ،كاهش مي دهد .با قيمت ثابت محصول توليدی ،این سود قابل توجهي است كه صنعت
به كار گيرندۀ نيروی كار غير ماهر از آن بهرهمند ميشود .در یک بازار كامالً رقابتي ،چنين
سودی باعث ورود بنگاههای جدید به این صنعت ميشود .در ضمن ،ممکن است بنگاههایي كه از
نيروی كار ماهر استفاده ميكنند به صنعت های سودآوری كه اكثراً نيروی كار غير ماهر را به كار
ميگيرن د روی آورده و باعث گسترش توليدات این صنعت و افزایش تقاضا برای نيروی كار غير
ماهر شوند .بنابراین در حالي كه دستمزد كارگران غير ماهر در كوتاه مدت كاهش ميیابد ،در
بلند مدت ،دستمزدها دوباره افزایش خواهند یافت .در صورتي كه بنگاهها تغيير در تركيب
مهارتي را پي ش بيني كنند و سرمایۀ مورد نياز برای گسترش صنعت به آساني فراهم شود،
فرآیند تعدیل ممکن است بسيار سریع صورت گيرد .به هر حال ،اقتصاد نيروی كار غير ماهر
اضافه شده را از طریق افزایش توليد كاالیي كه به شدت نيازمند استفاده از این نيرو است ،بدون
اینکه در بلند مدت تغييراتي در ساختار دستمزدهای نسبي به وجود آورد ،جذب خواهد
كرد ).(Nelson, Gaston 2000
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).(Lewis Doms 2002, Beaudry 2002، Lewis 2005

مطالعات صورت گرفته در این مورد كه كدام یک از دو اندیشه فوق ،یعني تغيير در تركيب
محصول یا تغيير در فناوری توليد از اهميت باالیي برخوردار است ،به تجزیه و تحليل تجربي
پرداختهاند .نتایج این مطالعات تجربي نشان ميدهند كه بيشترین سهم جذب شده از نيروی كار
افزوده شده حدود  2است كه با تغييرات درونزا در فناوری توليد صورت گرفته است.
3
)  Hanson, Slaughter 2002و  Lewis 2004و .( Gonzalez Ortega 2007

نقش اتحادیههای کارگری
هدف اتحادیههای كارگری باال بردن رفاه اعضاء از طریق افزایش دستمزدها و اشتغال ميباشد .بر
این اساس ،اتحادیهها در مواردی چون قراردادها ،ساعات كار ،مزایای پرداختي به كارگران ،انتقال
و جابجایي نيروی كار ،بهرهوری نيروی كار ،رضایت و امنيت شغلي و همچنين بازدهي و
سودآوری بنگاهها دخالت ميكنند ).(Borjas 2002
اگر دستمزد كارگران از سوی اتحادیهها تعيين شود و بنگاهها تنها بتوانند مقدار تقاضای نيروی
كار را با توجه به دستمزد تعيين شده مشخص نمایند ،در این صورت اتحادیهها ميتوانند
تأثيرات مهاجرت بر بازار كار را از شکل طبيعي خود خارج سازند .اگر تقاضای نيروی كار با
كشش باشد ،بنگاهها به تغيير در دستمزدها واكنش نشان داده و تقاضای خود برای نيروی كار را
تغيير خواهند داد .از این رو ،به خاطر افزایش هزینه نيروی كار ،ممکن است بعضي از كارگران
كار خود را از دست بدهند .در این حالت ،زماني كه مهاجرین بخشي از نيروی كار را تشکيل
دهند و سطح بيکاری در جامعه با ال باشد ،ممکن است بوميان معتقد باشند كه ورود مهاجرین
سطح بيکاری را افزایش داده است .امّا باید توجه داشت كه در این مورد ،افزایش بيکاری حاصل
دخالت اتحادیهها است نه ورود مهاجرین به بازار كار).(Gärtner 2006
در صورتي كه تقاضای نيروی كار به تغييرات دستمزدی حساس نباشد ،اتحادیهها ميتوانند از
طریق باال بردن دستمزدها باالترین رفاه را برای اعضاء به ارمغان آورند .امّا ممکن است این امر،
مشاركت كارگران در توليد ملّي را كاهش دهد .چون در این حالت دستمزدها باال رفته ،امّا
اشتغال و بهرهوری در همان سطح قبلي ثابت باقي ميماند.
در این ميان ،تأثير اتحادیهها بر مهاجران مبهم به نظر ميرسد .چون بعضي از آنها برای مهاجران
مفيد ميباشند و بعضي دیگر مضر .برخي از اتحادیهها از مهاجران حمایت كرده و در فرآیند
جستجوی شغل به آنها كمک ميكنند .این اتحادیهها بر عقد قراردادهای شغلي مهاجران نظارت
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در ساختار دستمزد محلي یا تركيب محصول محلي به وجود آورد ،قادر به جذب عرضۀ افزوده
شده نيروی كار غير ماهر خواهد بود.
مطالعات تجربي صورت گرفته ،نشان ميدهند كه انجام كارها توسط سامانههای رایانهای و
همچنين استفاده از دستگاههای خودكار در مناطقي كه عرضۀ نسبي نيروی كار ماهر در حال
رشد است ،بسيار سریع افزایش ميیابد كه اشاره به اهميت این روش تعدیل دارد.
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مطالعات تجربی صورت گرفته پیرامون تأثیرات مهاجرت بر اشتغال ،سطح بیکاری و
دستمزد بومیان
در بخش قبلي ،بحث نظری نشان داد كه مهاجرت در صورت با كشش بودن عرضۀ سرمایه تأثير
چنداني بر دستمزد بوميان ندارد و تا زماني كه مهاجرین از لحاظ مهارتي متفاوت از بوميان
ب اشند ،ممکن است تأثير بر متوسط دستمزدها مثبت باشد .با این حال اگر تغييری در
دستمزدها صورت گيرد ،گروهي زیان ميبينند و گروهي دیگر سود ميبرند.
بسياری از مطالعات تجربي صورت گرفته نيز در دستيابي به اثرات منفي مهاجرت بر
دستمزدهای بوميان با شکست مواجه شدهاند .امبر 1و مولر 2در سال  1882ميالدی ،گروههای
مهارتي را از هم جدا كرده و با توزیع نيرو ی كار در بين صنایع ،اثرات اقتصادی مهاجرت بر
متوسط دستمزد جوانان استراليایي را مورد مطالعه قرار دادند .یافتههای آنان بر تأثير مثبت
مهاجرت روی متوسط دستمزد بوميان داللت داشت .به همين نحو ،فریدبرگ )2001(2به بررسي
این پيا مد برای اسرائيل پرداخت .او نيز نهایتاً اثرات مثبت مهاجرت بر متوسط دستمزد
اسرائيليها را برآورد كرد .پسکه 4و ولينگ 5كه در سال  1885ميالدی اثرات مهاجران آلمان بر
اشتغال بوميان را مورد بررسي قرار دادند ،نشان دادند كه در طول سالهای 1825-1828
ميالدی مناطق با نرخ بيکاری باال شاهد كاهش نرخ بيکاری بودهاند .آنها اظهار داشتند هر چند
نرخ بيکاری به تعداد كارگراني كه در یک منطقه حضور دارند بستگي دارد ،امّا بررسي صورت
گرفته اثرات منفي مهاجرت در بازار كار را نشان نميدهد.
در آمریکا ،كارد 2و آلتونجي ، 7در سال 1881ميالدی با تخمين همبستگي ميان تعداد مهاجرین
و دستمزد بوميان در سطح شهرها ،اثرات مهاجرت بر درآمدهای بوميان با مهارت پایين را برآورد
كردند .آنها برای تخمين این همبستگي از دادههای موجود در سرشماریهای سالهای  1870تا
 1820ميالدی در خصوص درآمد افراد در  120شهر مهم استفاده كرده و توزیع نسبي مهاجران
و بوميان در صنایع مختلف را برای تشخيص درجه رقابتي آنان به كار بردند .یافتههای آنان
1- Winter Ember
2- Zwei muller
3- Friedberg
4-pischke
2-velling
6-card
7- Altonji
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مي كنند تا رفتار منصفانه با آنها رعایت شود و به آساني در بازار كار جذب شوند .امّا ممکن است
برخي دیگر از اتحادیهها برای كارگران بومي اولویت قائل شوند .از اینرو ،اینگونه اتحادیهها نه
تنها در امر دستمزدها و شرایط كاری كارگران دخالت ميكنند ،بلکه در جذب آنان به بازار كار
نيز مداخله ميكنند .این امر ميتواند بر كارایي كارگران مهاجر در اقتصاد ميزبان تأثير گذاشته و
اثرات آنها بر اشتغال و دستمزدها را از حالت طبيعي خارج سازد.
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1-Borjas
 -2از جمله)1881( card, Altonji :
 -2از جمله)2002( Borjas :
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درجه نسبتاً پایيني از رقابت ميان مهاجران و بوميان با مهارت پایين را نشان داد .آنها ثابت
كردند كه در طول این دهه ،افزایش نيروی كار مهاجر ،با افزایش تقریباً معادلي در عرضۀ نيروی
كار به صنایعي همراه بود كه به شدت از نيروی كار غير ماهر استفاده ميكردند .با اینکه تخمين
آنها از اثرات مهاجرت به روش تخمين حساس بود ،امّا تخمين برگزیده آنها كاهش  1.2درصدی
دستمزد بوميان با مهارت پایين را در پي افزایش یک درصدی جمعيت مهاجران شهرهای مورد
مطالعه ،نشان داد .در حقيقت نقطۀ شروع بسياری از مطالعات برای ایاالت متحده آمریکا این
حقيقت بوده كه مهاجران این كشور تنها در تعداد كمي از شهرهای آن جمع ميشوند .براساس
آن ،مطالعات بعدی صورت گرفته در این كشور نيز همبستگي منفي ميان تعداد نسبي مهاجران
و دستمزد بومي ان گزارش نمودند و نشان دادند در مناطقي كه مهاجران زیادی سکني گزیدهاند،
دستمزد بوميان پایين بوده و مهاجران فرصتهای شغلي كارگران بومي رقيب را تصاحب كرده-
اند .امّا همبستگي ضعيف تخمين زده شده در این كشور ،به این باور مرسوم كه مهاجران اثر
اندكي بر فرصتهای بازار كار كارگران بومي دارند ،كمک ميكند .این همبستگي ضعيف شاید
به خاطر این است كه مهاجران كارهایي را انجام ميدهند كه بوميان حاضر به انجام آنها نيستند.
در ضمن ،اگر مهاجران در شهرهای با اقتصادهای پيشرفته و دستمزدهای باال سکونت كنند
ممکن است همبستگي مثبتي نيز ميان ورود مهاجران و دستمزد بوميان وجود داشته باشد .از
طرف دیگر ،امکان واكنش بوميان از طریق نقل مکان نيروی كار یا سرمایه به شهرهای دیگر ،در
تخمين این همبستگي در محلي خاص تورش ایجاد ميكند .از آنجا كه جریانات سرمایه و
مهاجرتهای داخلي بوميان از شهری به شهر دیگر ،اثرات مهاجرت بر بازار كار را در سطح ملّي
منتشر ميكنند و همه كارگران از مهاجرت تأثير ميپذیرند ،مطالعات بعدی تأكيد كردند كه آثار
مهاجرت تنها در سطح ملي قابل اندازهگيری است .بورجاس 1با آگاهي از این مطلب و تمایز
گروههای مهارتي برحسب مدارک تحصيلي و تجارب كاری افراد و با در نظر گرفتن این حقيقت
كه كارگران با تحصيالت یکسان امّا تجارب كاری متفاوت جانشين كامل یکدیگر نيستند ،در
سال  2002ميالدی برای ایاالت متحده آمریکا مطالعهای را در سطح ملي انجام داد .او یک
رابطه منفي بين متوسط درآمدهای هفتگي كارگران بومي حاضر در گروههای مهارتي خاص و
تعداد مهاجران حاضر در همين گروهها به دست آورد .به طوریكه  10درصد افزایش در تعداد
كارگران مهاجر ،درآمدهای هفتگي بوميان را  4درصد كاهش ميداد .اثر منفي و در عين حال
قوی بر دستمزدها و فرصتهای شغلي كارگران بومي در سطح ملّي ،كه اساساً متفاوت از
همبستگي نزدیک به صفر پيدا شده در سطح محلي بود ،تعجب همگان را برانگيخت .امّا با وجود
اینکه مطالعات مذكور اثرات منفي نسبتا كم 2و یا قابل توجه 2بر دستمزد بوميان آمریکایي را
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2 - Ottaviano
3 - Carrasco
4 - Bomin
2 - Longhi
6 - Dustmann
7 - Manacorda
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گزارش نموده اند ،بسياری از مطالعات اخير این نتایج را به چالش كشاندهاند .در سال 2002
ميالدی ،پری 1و اوتاویانو 2كه بر پایه روش بورجاس عمل كرده و جانشيني ناقص مهاجرین و
بوميان را حتي در داخل گروههای مهارتي تحصيلي و سني خاص پذیرفتند ،نشان دادند كه در
طول سالهای  1880-2004ميالدی ،مهاجرت متوسط دستمزد كارگران بومي آمریکا را افزایش
داده است .پری در سال  2007ميالدی ،در مطالعه بعدی خود روش مشابهي را برای كاليفرنيا -
منطقه ای از آمریکا با باالترین درصد حضور مهاجرین به عنوان نيروی كار كه اكثر آنان از سطح
تحصيالت پائيني برخوردارند  -اعمال كرد .حتي در این مورد ،او به اثرات مثبت مهاجرت بر
متوسط دستمزد كارگران متولد آمریکا پيبرد.
4
در سال  2005ميالدی ،كاراسکو 2و بومين  ،روش بورجاس را مورد تأكيد قرار داده و در
مطالعات خود برای اسپانيا و آلمان دیدگاه سطوح مهارتي را برحسب تحصيالت ،تجارب كاری و
جنسيت افراد به كار بردند .مطالعات آنها در پيدا كردن تأثيرات قابل توجه مهاجرت بر متوسط
دستمزدها بينتيجه ماند.
لونقي 5در سال  2005ميالدی ،مطالعهای را برای كشورهای مختلف  OECDانجام داد.
تخمينهای او نشان دادند كه تأ ثير مهاجرت بر اشتغال بوميان با مهارت پایين بيشتر از بوميان
ماهر بوده ،امّا متوسط آن بسيار ناچيز است .در همين سال داستمن ،2مطالعه مشابهي را در
بریتانيا صورت داد .نتيجه این مطالعه حاكي از این بود كه مهاجرین در طول دوره 1822-2000
ميالدی اثرات قابل توجهي بر اشتغال بوميان نداشتند .او اثرات مهاجرت بر اشتغال سه گروه
تحصيلي را به طور جداگانه مورد تجزیه و تحليل قرار داد .در گروه اول افراد با تحصيالت پایين،
در گروه دوم افراد با تحصيالت متوسط و در گروه دیگر افراد با تحصيالت عالي و دانشگاهي قرار
داشتند .نتيجه بررسي این اقتصاددان ،اثرات زیان آور قابل توجهي را بر اشتغال بوميان با
تحصيالت متوسط نشان داد ،امّا او در پيدا كردن اثرات قابل مالحظه بر اشتغال بوميان با
تحصيالت پایين با شکست مواجه شد .مطالعه او بيان ميكند كه اثرات زیانآور مهاجرت بر
اشتغال بوميان با سطح تحصيالت متوسط ،با اثرات مثبت آن بر سطح اشتغال بوميان با
تحصيالت باال جبران ميشود .در نهایت ،او تأثيرات نسبتاً مثبتي را بر متوسط دستمزدها به
دست آورد .در مطالعه بعدی برای این كشور ،در سال 2002ميالدی ،ماناكوردا 7همانند
بورجاس،گروه های مهارتي را از طریق تحصيالت و سن افراد متمایز كرده و به تخمين اثرات
مهاجرت در سطح ملي بریتانيای كبير پرداخت .مطالعه او كه به سالهای  1875تا 2005
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ميالدی متمركز بود بازگشت به تحصيل بوميان ترک تحصيل كرده و نابرابری در دستمزدهای
مهاجرین و بوميان را مطرح نمود .ماناكوردا  ،علت این نابرابری را رقابت كامل مهاجرین جدید با
مهاجران قبلي در بازار كار این كشور عنوان كرد .او به این نتيجه رسيد كه اثرات مهاجرت بر
دستمزدهای جمعيت بومي بسيار ناچيز بوده و بيشتر ،دستمزدهای مهاجراني كه پيش از این در
این كشور حضور داشتند تحت تأثير قرار ميگيرد.
داستمن ،در سال  2002ميالدی ،دوره  1887-2005را كه دورهای با مهاجرت نسبتاً باال برای
بریتانيا بود برای انجام تحقيقات دوباره خود انتخاب كرد .او در مغایرت با گزارشهای قبلي به
این نتيجه رسيد جایي كه مهاجران و بوميان رقابت ميكنند در داخل گروههای مهارتي مختلف
نيست بلکه در صورت در نظر گرفتن یک ردهبندی خاص از توزیع دستمزدها مهاجران و بومياني
كه در رده یکساني از این توزیع قرار ميگيرند ،با هم رقابت ميكنند .امّا به خاطر اینکه مهاجران
حداقل در سالهای اوّليه ورودشان دست كم گرفته ميشوند ،آنها با كارگران حاضر در ردههای
پایيني از توزیع دستمزدها رقابت ميكنند؛ در حالي كه زمينه تحصيليشان حضور آنان در رده-
های باالتر و رقابت با بوميان حاضر در این ردهها را ایجاب ميكند .در این مطالعه ،داستمن
نشان داد كه حداقل در دوره های اوليه اثر بر روی متوسط دستمزدها مثبت است .او سه دليل
برای ایجاد این اثرات مثبت بيان كرد؛ اولي سازوكاری است كه از طریق ایجاد تعادل در بازار كار
ممکن است اثرات مثبتي بر متوسط دستمزدها در پي داشته باشد .این اثر مثبت و ایجاد مازاد
مهاجرت در بخشهای قبلي توضيح داده شد .دوم اینکه ،به مهاجران پایينتر از توليد نهایيشان
پرداخت ميشود .شواهد نشان ميدهند كه مهاجرین با مهارت باال اغلب در شغلهایي كه به
مهارت كمتری نياز دارند اشتغال ميیابند .داستمن ،دليل سوم خود را اینگونه بيان ميكند كه
مهاجرین ماهر توليد كننده تر از كارگران بومي ماهر هستند ،امّا دستمزدی كه به آنها پرداخت
ميشود دستمزدی است كه از روی بهرهوری كارگران بومي تعيين ميشود .هر كدام از این سه
عامل مازادی را به وجود ميآورد كه توسط بوميان تصاحب ميشود .این محقق معتقد است كه
هيچ كدام از این سه عامل به تنهایي قادر به بوجود آوردن آن مقداری از مازاد نيست كه برای
تخمين اثرات مثبت بر دستمزدهای بوميان الزم است .امّا ميگوید تركيبي از سه مازاد فوق
ممکن است اثرات مثبت بر دستمزدها را در همان اندازهای كه در دنيای واقعي مشاهده ميشود،
بوجود آورد.
در سال  ، 1222زهرا كریمي به بررسي اثرات مهاجران افغاني بر نرخ بيکاری و اشتغال در ایران
پرداخت .كریمي در مطالعه خود به رابطه منفي ضعيفي ميان نرخ بيکاری و ميزان حضور
كارگران افغان ي در هر استان دست یافت .وی ،دليل این رابطه منفي را سکني گزیدن مهاجران
در مناطق با نرخ بيکاری پایين عنوان كرد .در همين سال رشيدزاده ،در پایان نامه خود ،به
رابطه مثبتي ميان سهم هر استان از مهاجران خارجي ایران و نرخ بيکاری آن استان دست یافت.
به این معني كه ور ود مهاجران خارجي به ایران ،نرخ بيکاری كشور را افزایش داده است .در
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نتیجه گیری
در این مقاله ،با معرفي مدلهای ساده اقتصادی آثار مهاجرت بر اشتغال و دستمزد كارگران
بومي را از دیدگاه نظری مورد بحث قرار دادیم .از مطالب گفته شده روشن است كه پيامدهای
اقتصادی مهاجرت به ساختار مهارتي مهاجرین نسبت به بوميان و همچنين به كشش عرضه
سرمایه بستگي دارد .اگر عرضه سرمایه كامالً با كشش باشد ،تا زماني كه مهاجرین از لحاظ
مهارتي همانند بوميان باشند ،اقتصاد از طریق توسعه ،به آساني نيروی كار افزوده شده به بازار
كار را جذب كرده و مهاجرت بر درآمد كارگران بومي تأثيری نخواهد داشت.
انتظار ما از تأ ثير مهاجرت بر سطح اشتغال و درآمد بوميان زماني معقول خواهد بود كه آنان
ساختار مهارتي متفاوتي داشته باشند .اگر مهاجرین در تركيب مهارتيشان متفاوت از بوميان
باشند و ما سایر سازوكارهای تعدیل را كنار بگذاریم ،جذب آنان داللت بر سازوكار تعدیل
دستمزدها دارد .این راهکار بيان ميكند كه مهاجرت باعث یک توزیع مجدد درآمد ميشود كه
برای برخي سود آور و برای برخي زیان آور است .امّا اینکه چه كساني سود ميبرند و چه كساني
ضرر ميبينند به تركيب مهارتي مهاجران نسبت به بوميان بستگي دارد.
اثر مهاجرت بر متوسط دستمزدها به كشش عرضه سرمایه بستگي دارد .اگر عرضه سرمایه كامالً
با كشش باشد ،متوسط دستمزدها كاهش نميیابد .حتي در صورتي كه جریانات مهاجرت به
اندازه كافي بزرگ باشند به علت ایجاد مازاد مهاجرت ،متوسط دستمزدها ممکن است افزایش
یابد .اگر عرضه سرمایه با كشش نباشد ،باز برای اقتصاد ميزبان سودی تعلق خواهد گرفت؛ امّا
این بار صاحبان سرمایه هستند كه از مهاجرت منتفع ميشوند.
نکته مهم نهفته در بحث این است كه جریانات یکساني از مهاجرت ،ممکن است كشورهای
مختلف را به صورتهایي متفاوت تحت تأثير قرار دهد كه این امر به ساختار مهارتي نيروی كار
بومي و مهاجر بستگي دارد.
عالوه بر تعدیل از طریق دستمزدها ،سازوكارهای دیگر تعدیل مهاجرت را به طور اختصار شرح
دادیم .سازوكارهایي كه از طریق تغيير در تركيب محصول و فناوری توليد صورت ميگيرند .به
مر حله عمل رسيدن این تعدیالت در كشورهای آمریکا ،اسپانيا و آلمان در سالهای اخير،
اهميت این سازوكارها را بيان ميكند.
در اكثر مطالعات انجام شده نتيجه ای كه بر اثر منفي و قابل توجهي از مهاجرت بر سطح اشتغال
و دستمزد بوميان داللت كند ،یافت نشد .نتایج حاصل از مرور مطالعات انجام شده برای
كشورهای مختلف بيانگر آن است كه تأثيرات مهاجرت خارجي بر بازار كار مبهم بوده و به عوامل
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همين مطالعه ،ایشان ،رابطه منفي ميان شاخص دستمزد بخش ساختمان در استانهای مختلف
كشور و سهم هر استان از نيروی كار خارجي را به دست آوردند و به این نتيجه رسيدند كه
حضور كارگران خارجي در بازار كار استانهای كشور تأثير منفي بر سطح دستمزد بخش
ساختمان گذاشته است.
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