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 مقدمه

طور بااقوو    شود، به زمانی که شغل جدیدی در بخش خصوصی یا عمومی خلق می
به دنبال ایجاد تواضای جدید برای کاالها و خادما  کاه خاود از ایا ایش در ماد      

شود. از این اثار مببا     مشاغل جدید در منطوه پدیدار میناشی شد ، شرایط ایجاد 
شاود. در موابال اثار     در یرایند ایجاد مشاغل، با عنوان اثر ضریب ی ایناد  یااد مای   

شد  جدید در منطواه،   شود که بر مبنای  ن شغل خلق گونه تعریف می ای این تخلیه
ل دیگار را  جایگ ین شغلی دیگر شود و به عبارتی موجبا  تخریب شغل یا مشاغ

پدید  ورد. تعامل میان بخش عمومی و بخش خصوصی در ایجاد شغل و کنکاا   
ای، در تحویوا  مورد توجه واقع شد  و در کشورهای گونااگون   پیرامون اثر تخلیه

متفاو  مورد  زمون قرار گریته و بعضاً نتایج متناقضی نیا    یایتگی توسعهبا سطوح 
 (.Mrinska, 2007 & Afonso and Furceri, 2008به دس   مد  اس  )

در جها  کاساتن از پیامادهای منفای دوران      هاا  دوق بر مبنای دیدگا  کین ی، 
رکود و بهبود شرایط اقتصادی هموار  به طار  مختلاف باه تحریاا تواضاای کال       

ی سم  تواضاا از کاناال ایا ایش    ها سیاس اند. با توجه به اینکه دنبال کردن  پرداخته
 هاا  دوقا  شاود و   هاا  دوقا  تار شادن اناداز      ند منجر به ب رگتوا مخارج دوقتی می

 یناد، در   ترین تواضاکنند  نی  به شامار مای   کنند  و در واقع ب رگ ترین مصرف ب رگ
هاا   چنین شرایطی ای ایش تواضا برای نیاروی کاار و جاشا شااغین دیگار بخاش      

یل کرد که ایا ایش  گونه تحل توان این  ید. از منظری دیگر می ناپشیر به نظر می اجتناا
اشتغال بخش عمومی ایا ایش تواضاا بارای کاالهاا و خادما  را در ساطق منااطق        

ی توقیادی، بار اشاتغال در بخاش     ها یعاقی ای ایش داد ، در نهای  با ایجاد رونق در 
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 کنند. شود؛ اما تمامی مطاقعا  تجربی این مطلب را تأیید نمی خصوصی ای ود  می
هاای   ای ایش اشاتغال در بخاش عماومی از کاناال    تحویوا  نشان داد  اس  که 

تواند منجر به کاهش اشتغال کال شاود یاا میا ان بیارون رانادن بخاش         متعددی می
خصوصی به حدی برسد که اشتغال کل تغییری نکند و به عباار  دیگار اشاتغال در    

هاا کاه    بخش عمومی جانشین کاملی برای اشتغال خصوصی شود. یکی از این کاناال 
خصوص  ن دسته از این کشورها که ساه  بااالیی    در حال توسعه و به در کشورهای

شاود،   از مخارج دوقتی توسط در مد حاصل از یرو  منابع طبیعی تاأمین مااقی مای   
های اشتغال و کارکرد نادرسا  نهادهاای    واسطه وجود ران  در برنامه رایج اس ، به

رو  مناابع، منجار باه    نفع در ران  حاصال از یا   های ذی قرارگریته در سیطر  گرو 
(. در کناار  1394شاود )موغااری و همکااران،     زدایی از بخش خصوصی مای  اشتغال

کانال اخیر، چهار کانال دیگر نی  در مطاقعا  مختلف شناسایی شد  که تنهاا یکای از   
تواند منجر به بهبود اشتغال در بخش خصوصی شود )خیرخواهاان و   ها می این کانال
 شود. ها در بخش مبانی نظری تشریق می این( که تمامی 1386گرجی، 

تار پیراماون اثرگاشاری، ایجااد      در این مطاقعه برای دستیابی به تحلیلای دقیاق  
ی اشتغال در ها داد تخریب( شغل در بخش عمومی بر بازار کار بخش خصوصی، )

ی پانال اساتفاد  شاد     هاا  داد در قاقاب   1395تا  1384های  سطق استانی طی سال
با هدف دنبال  1393بندی که وزار  کشور در سال  بر مبنای منطوه اس . همچنین

جاای توساعه اساتانی، اراداه داد، اثارا        ای باه  ی توساعه منطواه  هاا  سیاس کردن 
بخش عمومی بر بازار کاار بخاش خصوصای، در ساه ساطق تحلیال        زایی اشتغال

شود؛ در سطق نخس  به دنبال پاسخی برای این پرسش هستی  که  یاا در بااز     می
زمانی مورد بررسی و در سطق استانی، شاهد تأثیر ضریب ی ایناد  اشاتغال بخاش    
 عمومی بر وضعی  بازار کار در بخش خصوصی هستی  یا یرایناد مرباوب باه اثار    

ای در جریان اس ؟ در مرحله دوم در سطق مناطق باه هماین سا ال پاسا       تخلیه
خواهی  به ایان سا ال    کنی . به بیانی دیگر می ای را ارزیابی می داد ، بازار کار منطوه

پاس  دهی  که  یا اثرا  یادشد ، در سطق مناطق یکسان اس  یا اختیف معناداری 
از خلق شغل در بخش عماومی وجاود   در تأثیرپشیری اشتغال در بخش خصوصی 
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دارد؟ در صورتی که اثر مورد بررسی میان مناطق اختیف معناداری را نشان دهاد،  
اثر ضریب ی ایند ( خلق )ای  عنوان مبال در برخی مناطق اثر تخلیه به این معنا که به

شغل در بخش عمومی شدیدتر از دیگر مناطق، بازار کار بر بخاش خصوصای اثار    
ر سومین مرحله به دنبال یایتن شاخصی خواهی  بود که بتاوان منااطق را   بگشارد، د

بر اساس تأثیرپشیری اشتغال بخش خصوصی از خلق شاغل در بخاش عماومی از    
به عبار  دیگر در این مرحله پاس  به ایان پرساش مادنظر    ؛ یکدیگر متمای  سازد

ای کشاورزی، ه اس  که  یا ارتباطی میان یعاقی  اقتصادی غاقب )به تفکیا بخش
 زایای  اشتغالصنع  و خدما ( در مناطق و تأثیرپشیری اشتغال بخش خصوصی از 

ی هاا  داد بخش عمومی وجود دارد یا خیر؟ باه مراحال اول و دوم در چاارچوا    
شاود. در   پانل و با استفاد  از رویکردهای اثرا  ثابا  و تصاادیی پاسا  داد  مای    

به تحلیل شد  و ضعف اثرپاشیری   ای ه ستانکارگیری یا اقگوی  مرحله سوم با به
 ای  ساتانه شود. در اقگاوی   بازار کار خصوصی از اشتغال بخش عمومی پرداخته می

همچون دیگر اقگوهای تغییر جه  شیب خط رگرسیونی در قبل و بعاد از موادار   
توان تغییرا  در اثرپاشیری باازار کاار از ایجااد      تبع  ن می کند و به  ستانه تغییر می

دق  ارزیابی نمود.  نچه این اقگو را از دیگر اقگوهاای   بخش عمومی را به شغل در
 یاد  ن اسا  کاه     سازد که از جمله م ایای  ن به شمار مای  تغییر جه  متمای  می

. شاود  ی موجود تعیین میها داد سازی  زا و با مرتب کامیً درون طور مودار  ستانه به
 زایای  اشاتغال ی تأثیرپشیری باازار کاار را از   روشن توان به با استفاد  از این م ی  می

از یاا   ای  ساتانه بخش عمومی در مناطق مختلف بررسی کرد که برحسب موادار  
اند. شااخص ماشکور در ایان مطاقعاه ساطق صانعتی باودن         شاخص، تفکیا شد 

کاه بار اسااس مطاقعاا       -شاود  های بعدی تشریق مای  و در بخش -انتخاا شد 
در بخش عمومی بر می ان ایجاد  زایی اشتغالضعف اثر کنند  شد  و  پیشین، تعیین

 یا تخریب شغل در بخش خصوصی اس .
گریتاه توساط نهادهاای حااکمیتی،      بندی صور  از  نجایی که هدف از منطوه

رسد پاس    جای توسعه استانی عنوان شد ، به نظر می ای به دستیابی به توسعه منطوه
سایر صاحیق حرکا  در جها  ایجااد      تواناد م  به س ال مطروحه در گام سوم می
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اشتغال پایدار را مشخص و از تخریب ناخواسته مشاغل پیشگیری کناد و اقگاویی   
برای تخصیص مشاغل جدید بخش عمومی به منااطوی کاه بیشاترین تاأثیر مببا       

 کمترین تأثیر منفی( در بازار کار بخش خصوصی را به دنبال دارد، اراده نماید.)
انی نظاری پیراماون موضاوأ تأثیرپاشیری باازار کاار       در ادامه پس از بیان مبا 

های موجاود   ای در بخش خصوصی از خلق شغل در بخش عمومی، پژوهش منطوه
شود. در چهارمین قسم  از مواقه متدوقوژی ماورد اساتفاد     در این حوز  مرور می

 شود. اراده شد ، سپس اقگو بر ورد و نتایج تفسیر می

 مبانی نظری .1

کنند، موضاوأ تأثیرپاشیری اشاتغال     ( اشار  می2014) 1«اگیو و اورمنی»طور که  همان
بخش خصوصی از تغییرا  اشتغال در بخش عمومی یاقاد مباانی نظاری اسا  کاه      
مستویماً به این مسئله پرداخته باشد. ابعااد مباحان نظاری پیراماون ایان موضاوأ را       

از  نجاایی کاه در    توان بر مبنای دو دیادگا  کینا ی و نهادگرایاناه تشاریق کارد.      می
هاای   شناسای، اب ارهاای نئوکیسایکی را بارای یاایتن پاسا  پرساش        قسام  رو  

کنی  و اساساً دیادگا  نهاادی باه مسائله را وارد      مطروحه در بخش مودمه معریی می
ای از چاارچوا نظاری ایان دیادگا       ای ، در اینجا به اراداه خیصاه   محاسبا  نکرد 

تری در چارچوا اقتصااد   کرد ، در ادامه به شکل مفصلپیرامون موضوأ تحویق اکتفا 
 کنی . های نظری کین ، موضوأ را بررسی می متعارف و با در نظر گریتن بنیان

تاوان   ، بسته به اهداف کاین اقتصاادی مای   (1)در چارچوا دیدگا  نهادگرایانه
توسای   « دوق  تببی »و « دوق  توزیع»، «دوق  تخصیص»را به سه دسته  ها دوق 
دوقا   »همچنین بر اساس اهاداف مارتبط باا توساعه اقتصاادی باه        ها دوق کرد. 

شاوند. باه هماین     بنادی مای   دسته« دوق  کارشکن»و « دوق  مردد»، «خوا  توسعه
یاا  « کیسایا »در اقتصاد سه ناوأ دوقا     ها دوق ترتیب بر مبنای قلمرو دخاق  

شاود   شناساایی مای   «حداکبری»یا دوق  « مارکسیستی»و « کین ی»، «حداقل»دوق  
(. در دیدگا  اقتصاد نهادگرا، دوق ، باازار و بنگاا  ساه نهااد اصالی      1381)رنانی، 

اقتصادی هستند که ه  مکمل و ه  جانشین یکدیگرند. با این حال دوقا  بار دو   
                                                                                                                                              

1. Faggio and Overman 
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نهاد دیگر تسلط دارد و واضق اس  با توجه به اینکه نهاد دوق  در کدام دساته از  
تواند یعاقیا  اقتصاادی دو نهااد     هایش می گشاری سیاس  موارد یادشد  قرار گیرد،

تاوان گفا     دیگر را تح  تأثیر قرار دهد. با توجاه باه نواش مکملای دوقا  مای      
با ایجاد و حمای  از حوو  ماقکی  مادی و معنوی، تعریف اساتانداردها   ها دوق 

ام ی دو نهااد دیگار گا   هاا  یعاقیا  هایی از قبیل را ، در تکمیال   و ایجاد زیرساخ 
ی اقتصاادی دو  هاا  یعاقیا  کنند   ی دوق  تسهیلها یعاقی دارند و در حویو   برمی

وارد یرایند توقید کاالها  ها دوق شود  شود. در سوی موابل توصیه می نهاد دیگر می
و خدماتی نشوند که بخش خصوصی قادر به توقید  ن اس  و از پرداختن به نوش 

بندی در مورد دوق  با توجه به اهداف  م دستهجانشینی بپرهی ند. بسته به اینکه کدا
کین اقتصادی، توجه به امر توسعه و می ان دخاق  دوق  در اقتصاد، صاد  کناد،   

تواند بروز و ظهاور یاباد. در ایان چاارچوا نظاری،       نوش جانشینی و مکملی می
نفاع را در   هاای ذی  ( باه نوال از رناانی نواش گارو      1386خیرخواهان و گرجی )

رقاابتی باا( بخاش    )ی جانشاین  هاا  یعاقیا  های دوق  به سام    هتخصیص بودج
پندارند.  اقخصوص در یضای اقتصاد ایران با ساختاری رانتی مه  می خصوصی علی

یی بخاش خصوصای را   ها یعاقی رود ورود دوق  به چنین  بر این اساس انتظار می
بخاش   یزایا  اشاتغال ناوعی   زند و به به همرا  مشاغل موجود در این بخش کنار می

شود. این رویه اثرا  خود را  عمومی با اشتغال زدایی از بخش خصوصی همرا  می
ساازد. نخسا  اینکاه کاالهاای      از طریق سه کانال بر اشتغال خصوصی نمایان مای 

تواند جایگ ین توقیدا  بخش خصوصی شاود.   توقیدشد  توسط بخش عمومی می
انتظاار کاارگران بیکاار را    دوم، خلق مشاغل بخش عمومی م ایای بیکااری ماورد   

دهد که خود منجر به یشار بار ایا ایش دساتم د شاد ، اشاتغال بخاش        ای ایش می
دهد؛ حاقتی که امکان سود وری بنگا  پس از کسار ماقیاا     خصوصی را کاهش می

(. ساومین کاناال   ,Holmlund & Linden, 1993 ،1997 Holmlundیاباد )  کااهش مای  
طاور معماول منجار باه ایا ایش در       س  که بهم ثر، ه ینه مشاغل بخش عمومی ا

بخش عماومی   گشاری سرمایهرود کاهش در  شود و انتظار می مخارج این بخش می
ها را به دنبال داشته باشد. در هر دو کاناال تشاریق شاد      یا همان ایجاد زیرساخ 



 75     ایران در کار بازار به ای منطقه رویکردی خصوصی: کار بازار بر عمومی بخش در زایی اشتغالتأثیر 

 

های نظری عمل نکناد و باه شاکلی     بینی تواند منطبق بر پیش مفاهی  تأمین ماقی می
وری بخش خصوصی تأثیر بگشارد و در نتیجه تواضای نیروی کاار در   بر بهر  منفی

 (.Algan et al, 2002بخش خصوصی را کاهش دهد )
با نگر  کین ی به مسئله اثرگشاری اشتغال دوقتای بار باازار کاار خصوصای      

های منفی که مستویماً به بازار  منظور موابله با شوک شود که دوق  به چنین تلوی می
هاایی   گاشاری   ید یا برای تولیل اثرا  منفی رکود اقتصادی با سیاسا   وارد میکار 

ناپاشیری باا     ورد کاه باه شاکل اجتنااا     موجبا  ای ایش انداز  دوق  را پدید می
جشا نیروی کار )چه از جمعی  بیکار و چه شاغل در بخش خصوصای( همارا    

عماومی معماوالً   اس . پیش از این نی  اشار  شد کاه جاشابی  اشاتغال در بخاش     
واسطه دستم دهای باالتر و م ایایی که به همرا  دارد بیشتر از اشاتغال در بخاش    به

خصوصی اس  و بنابراین خروج شاغلین از بخش خصوصی و اشتغال مجدد  نان 
هایی که بر  کانال 1تواند دور از ذهن باشد. در نمودار شمار   در بخش عمومی نمی
 واند شکل گیرد، خیصه شد  اس .ت گفته می اساس  ن روند پیش

 های اثرگذاری اشتغال دولتی بر بازار کار خصوصی کانال .١ نمودار

 
 (1386( و خیرخواهان و گرجی )2002منبع: برداشتی از اقگان و همکاران )
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شود که اثرا  نهایی چهار کانال از پنج کانال اثرگشاری اشاتغال دوقتای    میحظه می
ای شد  و سه  بخاش خصوصای از باازار     بر اشتغال خصوصی، منجر به اثر تخلیه

در بخاش عماومی بتواناد     زایی اشتغالیابد و تنها در شرایطی که  اشتغال کاهش می
یاد شاد بارای یعاقیا  بخاش      خدما  عمومی مکملی را مطابق  نچه پیش از این

 بیشتر در بخش خصوصی منجر شود. زایی اشتغالتواند به  خصوصی مهیا کند، می
چارچوا دیدگا  کین  در دو کاناال از باین چهاار کاناال کاهناد  اشاتغال در       

در بخش عمومی  زایی اشتغالهای  بخش خصوصی برجسته اس . تأمین ماقی طرح
 Algan etگیرد ) ا  بر در مد و یرو  صور  میمعموالً از طریق ای ایش نرخ ماقی

al, 2002های کاارگری کااهش دساتم د پاس از کسار       (. در چنین شرایطی اتحادیه
کنناد کاه در    ها جباران مای   ماقیا  را با باال بردن دستم دهای پرداختی توسط بنگا 

یضای عرضه و تواضای نیروی کار و دستم دهای واقعی، خود را در قاقب حرک  
سازد. به بیانی دیگر اگار یار     م  چپ منحنی عرضه نیروی کار نمایان میبه س

شاود، ایا ایش    کنی  که کل نیروی کار بین بخش خصوصی و عمومی توسای  مای  
اشتغال در بخش عمومی به معنای کااهش متناساب در اشاتغال بخاش خصوصای      
 خواهد بود که این امر خود را در ای ایش دستم دهای واقعی در بخش خصوصای 

اثرا  ای ایش اشاتغال عماومی از کاناال ورود     (2)کند. و کاهش اشتغال منعکس می
ها،  ونول، کتابخانه ی جانشین بخش خصوصی )از قبیل حملها یعاقی این بخش به 

طور مساتوی  باا تحا      تواند به خدما   موزشی و بخش درمان و سیم ( نی  می
تار خادماتی کاه جانشاین      ارزان واساطه اراداه   تأثیر قرار دادن مطلوبی  خاانوار باه  

تواند با خارج کردن  شود، در نهای  می ن دیکی برای بخش خصوصی محسوا می
 این بخش، اشتغال خصوصی را نی  کاهش دهد.

شود نی  باا رویکارد    دو کانال دیگری که منتج به کاهش اشتغال خصوصی می
ایا ایش اشاتغال   نهادگرایی به موضوأ بازار کار و اشتغال دوقتی قابل بحن اسا .  

تواناد در   کناد کاه مای    دوقتی موجبا  ای ایش انداز  نهادی را در اقتصاد یراه  می
ی موقاد اقتصاادی در بخاش    هاا  یعاقیا  ی هاا  ه یناه یضای رواباط غیار باازاری،    

ی بواای خاود ایا ایش    هاا  ه یناه خصوصی را به اشکال مختلف و به جه  تأمین 
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انادازی یاا یعاقیا  در بخاش       ی ثابا  را هاا  ه یناه دهد. در چنین یضاایی بار   
شود و با ای ایش ریسا  غاز یعاقی  اقتصادی جدیاد، نهایتااً    خصوصی ای ود  می

، توقیاد و  گاشاری  سرمایهتبع  ن  کاهد و به از انگی   یعاقی  در بخش خصوصی می
 یابد. اشتغال در این بخش کاهش می

سااالری   دیاوان دهد که  ( در چارچوا دیدگا  نهادگرایی نشان می1380اوان  )
های کشورهای در حاال توساعه باود  و باه دقیال       ترین کاستی کار مد یکی از مه 

ای از  ساالری اس  کاه دوقا  در قاقاب مجموعاه     یودان ساختارهای کار مد دیوان
شود که در راستای حداکبرساازی مناایع یاردی از مواام      ایراد سودجو شناسایی می

ا مسئوقی  نهاد بخش عمومی در کشورهای در کنند. بر این مبن برداری می خود بهر 
شاود؛ زیارا در    تار تلوای مای    حال توسعه در موایسه با کشورهای پیشریته سانگین 

کشورهای در حال توسعه الزم اس  دوق  رأساً به ایجاد مراک  صنعتی، دگرگاونی  
بنیادی در بخش کشاورزی و کنترل شدید ارز اقادام کناد و در کناار  ن، وظاایف     

را از قبیل اراده خدما  عمومی و تنظی  قوانین و موررا  بر عهد  گیارد.  ا   سنتی
ساالری دوقتی انجام پشیرد که توانمنادی بسایار    تمامی این موارد باید توسط دیوان

(. بار  Lewis, 1952ناچی ی نسب  به این نهاد در کشورهای پیشاریته وجاود دارد )  
گریتاه در چاارچوا    ر ( از مطاقعاا  صاو  1385بنادی کاه ما منی )    اساس جمع

های بخاش عماومی در اقتصااد اراداه کارد  اسا ،        دیدگا  نهادگرایان به مسئوقی 
شاود و   بخش عماومی دیاد  نمای    زایی اشتغالگونه رد پایی از  طور مستوی  هیچ به

از قبیال   -عنوان پیامد غیرمستوی  یعاقی  این بخش در اقتصااد  صریاً ایجاد شغل به
 قابل تصور اس . -کیهای یی ی ایجاد زیرساخ 

ناچاار در کشاورهای در    کند، دوق  به ( اشار  می1952طور که قوییس ) همان
پردازد که در  داری می تر بنگا  حال توسعه به ایجاد مراک  صنعتی و به بیانی ملموس

شاود، منجار باه     نهای  با توجه به مطاقعا  صور  گریته کاه در اداماه اراداه مای    
 خش صنع  و حتی ایول اشتغال کل شد  اس .کاهش اشتغال خصوصی در ب

 مطالعات پیشین .2

توان باه دو گارو  عماد  توسای       تحویوا  انجام شد  دربار  موضوأ تحویق را می
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کرد؛ گرو  نخس  شامل مطاقعاتی اس  که مساتویماً تاأثیر خلاق شاغل در بخاش      
م اناد و گارو  دو   عمومی را بر بازار کار بخش خصوصای ماورد توجاه قارار داد     

ی اقتصادی تأثیرگشار بر انداز  دوق  را تحلیل کارد   ها سیاس مطاقعاتی هستند که 
ی مختلف اقتصاادی از جملاه نارخ بیکااری     ها شاخصو سپس پیامدهای  ن را بر 

اند. در ادامه، این تحویوا  باه تفکیاا مطاقعاا  داخلای و خاارجی       ارزیابی کرد 
 شوند. مرور می

 مطالعات داخلی .1 -2

ای اشاتغال را در چناد    های منطواه  ( با هدف شناخ  نابرابری1380انی )صباغ کرم
ی باه کاار   هاا  شاخصاند.  استان با چندین رو  و شاخص نابرابری ارزیابی نمود 

ساه  ارز  ایا ود  صانع  از کال توقیاد      »اند از:  برد  شد  در این تحویق عبار 
شاخص نابرابری »، «یمورد بررس ای  ستانهنرخ رشد اشتغال در »، «ناخاقص داخلی

گیاری   و... . در بخشی از نتیجه« ویلیامسون»، «هرییندال -شاخص هیرشمن»، «تایل
ی کاه  ایا   ساتانه ( 1356 -1376شاود کاه در بااز  ماورد بررسای )      مواقه عنوان می

ماورد   ای  ستانهاند، در طی زمان رشد اشتغال کمتری نسب  به سایر  تر بود  صنعتی
های دیگر به کار برد  شد  در این مواقه نی  م یاد  ن اسا     اند. رو  مطاقعه داشته

غیر صنعتی سه  کمتاری   ای  ستانهصنعتی در طول زمان در موایسه با  ای  ستانهکه 
 اند. از اشتغال داشته

( نی  رابطه بین اشتغال دوقتی و خصوصای را باا   1386خیرخواهان و گرجی )
 1375تاا   1345هاای   ن در طاول ساال  استفاد  از متغیرهای بازار کاار اقتصااد ایارا   

ماد    دهاد، باا اینکاه در کوتاا      اند. نتایج این تحویق نشان مای  وتحلیل کرد  هیتج 
شاود، در   ای ایش اشتغال دوقتی باعن کاهش تعاداد بیکااران و نارخ بیکااری مای     

بلندمد  جانشینی جبری کامل برقرار اس ؛ به این معنا که اشاتغال خصوصای باه    
کند؛ در نتیجاه بیکااری از تغییارا      نشینی می اشتغال دوقتی عوب می ان ای ایش در

 یابد. پشیرد و نرخ بیکاری کاهش نمی اشتغال دوقتی تأثیر مبب  نمی
( در مطاقعه خود به دنبال ردگیاری اثارا  اناداز     1393علی پور و همکاران )

بخاش خصوصای بار     گشاری سرمایهدوق ، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و می ان 
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های  رگرسیونی با وقفه با استفاد  از رو  خود 1390تا  1355های  شتغال در سالا
اند. اگر ای ایش اشاتغال بخاش عماومی را     ها بود  ( و  زمون کرانهARDLتوزیعی )

عنوان پیامد غیر قابل انکار ای ایش انداز  دوق  در نظر گیری ، نتایج این مطاقعاه   به
 ر اشتغال کل دارد.نشان از تأثیر منفی این ای ایش ب

 مطالعات خارجی .2 -2

( پیامدهای اشتغال بخش عمومی بر عملکرد باازار کاار را   2002اقگان و همکاران )
و متغیرهایی چون  GLSو  OLSی پانل و با استفاد  از بر وردگرهای ها داد در قاقب 

نرخ جایگ ینی نیروی کار، طاول ماد  پرداخا  م ایاای بیماه بیکااری، قادر         
ه کارگری، می ان پوشش اتحادیه کارگری، نرخ ماقیا  و می ان امنی  شغلی، اتحادی

تنهاا   ، معتودند طباق نظریاا  اقتصاادی، اشاتغال بخاش عماومی ناه        ارزیابی کرد 
ای را با  ای بر اشتغال خصوصی تحمیل کند، بلکه اگر ایراد اضایه تواند اثر تخلیه می

مایاد، بیکااری کال را ایا ایش     پیشنهاد شرایط کااری جاشاا، وارد نیاروی کاار ن    
در باز  زمانی  OECDای از کشورهای عضو  دهد. شواهد تجربی مربوب به نمونه می

شغل ایجادشاد  در بخاش    100طور متوسط هر  دهد که به نشان می 1960 -2000
شاغل را در بخاش خصوصای از باین ببارد و باا        150تواند در حدود  عمومی می

نفار ایا ایش دهاد.     23حادود   رگران بیکار را تاا کاهش مشارک  در بازار کار، کا
ای  دهاد کاه اثار تخلیاه     اقگان بر مبنای میحظا  نظری و شواهد تجربی نشان مای 

مشاغل بخش عمومی بر مشاغل بخش خصوصی تنها در کشورهایی معنادار اسا   
ی بخاش خصوصای قابال    هاا  یعاقیا  که توقید بخش عمومی به نسب  زیادی باا  

تری را به همرا  م ایای متناوأ   عمومی دستم دهای جشااجانشینی اس  و بخش 
 دهد. در قیاس با بخش خصوصی به بازار کار پیشنهاد می

های اسکاتلند و محایل  کنند که در رسانه ( اشار  می2006) 1«کامبرس و بیرچ»
موضوأ نوش بخش عمومی در اقتصاد ایان کشاور مکارراً     2006اقتصادی در سال 

مااورد بحاان گسااترد  قاارار گریاا ؛ بااه حاادی کااه مخااارج بخااش عمااومی و   
رانای بخاش خصوصای و     عناوان عامال بارون    توسط این بخش باه  گشاری سرمایه

                                                                                                                                              

1. Cumbers and Birch 
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کاارگیری تئاوری و    ا بهکنند  عملکرد اقتصاد ملی معریی شد. این مطاقعه ب تضعیف
دهد که  نشان می OLSشواهد تجربی از اقتصاد کین بریتانیا و استفاد  از بر وردگر 

 گاشاری  سارمایه شواهد اندکی دربارة رابطه منفی بلندمد  میان مخاارج دوقتای و   
اقمللای، هایچ رابطاه معنااداری میاان       بخش خصوصی وجود دارد. در ساطق باین  

و سطوح مخارج دوقتای و   1990دی باال در طول دهه کشورهای با نرخ رشد اقتصا
ماقیا  پرداختی ایراد وجود ندارد. کامبرس و بیرچ این ادعا را که بخاش عماومی   

شاد  انتوااد    اسکاتلند در ساقیان اخیر بخش خصوصی را بیرون راناد  اسا ، باه   
 های باالتر رشاد  ها نرخ دهند که با ورود بخش عمومی، دیگر بخش کرد ، نشان می

 اند. اشتغال را از خود بروز داد 
( با استفاد  از یا مدل تعادل عمومی در شرایطی به تحلیل 2012) 1«بورد »

طور معناداری در اقتصاد حضاور   تعادل بازار کار پرداخته اس  که بخش عمومی به
درصد کارگران، در  17کند که در ایاال  متحد   مریکا حدود  دارد. وی تشریق می

شاغل هستند و این در حاقی اس  که نسب  یو  در اروپای غربای  بخش عمومی 
هاای   درصد اس . هدف در این مطاقعه یایتن پاساخی بارای پرساش    22در حدود 

زیر اس : اگر بخش عمومی ب رگ شاود، چاه اتفااقی بارای دساتم دهای بخاش       
ایتد؟ اگر دوق  تعداد مشاغل بخاش عماومی را ایا ایش دهاد،  یاا       خصوصی می

شود؟ چه زمانی دستم دهای بخش  خروج کارگران از بخش خصوصی میمنجر به 
تر( از دستم دهای بخش عمومی خواهاد شاد؟ نتاایج     کوچا)تر  خصوصی ب رگ

دهد ه  در مناطوی با دستم د باالی بخاش عماومی و ها  در منااطق باا       نشان می
های شغلی جدید در این بخش، مشااغل را   دستم د متوسط بخش عمومی، یرص 

زدایاد. اجارای یاا برناماه اشاتغال در       ابطه یا به یا از بخش خصوصی میبا ر
منظور تحریا اقتصااد در شارایطی کاه باازار کاار در منااطق باا         بخش عمومی به

گشاری واقاع   دستم د باال یا در مناطق با دستم د متوسط بخش عمومی مورد هدف
دهد که  نشان می شوند، با شکس  مواجه خواهد شد. همچنین نتایج این مطاقعه می

ای ایش در دستم د بخش عمومی در مناطق با دستم د پایین، سطق تعادل بیکااری  

                                                                                                                                              

1. Burdett 
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 دهد. را ای ایش می
جایی نهاد بخش عمومی مرک ی باه خاارج از    ( به مسئله جابه2014) 1«یاگیو»

پردازد. در  ن زمان مطاقعه مستولی انجام گری  و بر مبناای   می 2004قندن در سال 
ه ار شهروند شااغل   20در طول یا دور  شش ساقه باید حدود   ن مشخص شد

ای ناشای از   گ ینی مجدد نمایند. یاگیو در مطاقعه خاود موضاوأ اثار تخلیاه     مکان
جایی شاغین بخش عمومی بر یعاقیا  اقتصاادی بخاش خصوصای، یاا اثار        جابه

. ارزیاابی نماود   2محرک  ن بر این بخش را با استفاد  از مادل تفاضال در تفاضال   
پوشای بار    جایی مورد بررسی تأثیری اندک یاا قابال چشا     نتایج نشان داد که جابه

جایی در هار حاال بار     اشتغال کل بخش خصوصی در سطق محلی دارد. این جابه
ترکیب مشاغل محلی در بخش صنع  تأثیرگشار اس  و خدما  توقیدشد  محلای  

 تی دارد.کند و اثر مخربی )هرچند اندک( بر مشاغل صنع را تحریا می
 OLSی پانل و با استفاد  از بر وردگار  ها داد ( در قاقب 2014یاگیو و اورمن )

( به بررسی تأثیر اشتغال بخش عمومی بر بازارهاای کاار   IVو رو  متغیر اب اری )
ی بریتانیا در سطق محلی و در ها داد پردازند. در این مطاقعه با استفاد  از  محلی می

شود که اشتغال بخش عمومی بار اشاتغال بخاش     د  مینشان دا 2003 -2007باز  
هرحال اشاتغال بخاش عماومی     خصوصی هیچ اثر قابل شناسایی به همرا  ندارد. به

تا  نجا که هر شاغل   دهد ترکیب اشتغال را در بخش خصوصی تح  تأثیر قرار می
شغل در بخش غیر قابل مبادقه )سااختمان   5/0شد  در بخش عمومی،  اضایی خلق

شاغل را از بخاش قابال مبادقاه )صانع (       4/0که  کند، درحاقی ( خلق میو مسکن
( اساتفاد   1999 -2007تار زماانی )   یی در باز  طوالنیها داد سازد. وقتی  خارج می

شاود و در   ای برای بخش غیر قابال مبادقاه میحظاه نمای     شود، هیچ اثر ی ایند  می
ای  ایی اس  که باا اثار تخلیاه   ای قابل شناس موابل برای بخش قابل مبادقه اثر تخلیه

 مربوب به اشتغال بخش خصوصی سازگار اس .
ی مربوب باه کشاورهای   ها داد ( با استفاد  از مجموعه 2015) 3«بهار و موک»

                                                                                                                                              

1 Faggio 

2 difference-in-difference approach 

3 Behar and Mok 
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یایته،  ن می انی از اشتغال بخش خصوصی را کاه اشاتغال    در حال توسعه و توسعه
ها و مفاهی   ن را برای   راند، ارزیابی کمّی نمود ، دالق بخش عمومی به بیرون می

ها  دهند.  ن کشورهای خاورمیانه، شمال  یریوا و  سیای مرک ی مورد بحن قرار می
هاای   های باالی بیکااری، نارخ   زمان نرخ طور ه  کنند که این کشورها به تشریق می

کنناد.   پایین اشتغال خصوصی و سه  باالی اشتغال بخاش عماومی را تجرباه مای    
ای کااملی را نشاان    روی اشتغال بخش عماومی، اثار تخلیاه    رگرسیون بر ورد شد 

ی ماقی قابل ها ه ینههای باالی اشتغال دوقتی که  دهد. این بدان معناس  که نرخ می
 کاهد. شود، از نرخ بیکاری کل نمی توجهی را موجب می

ی بخاش  هاا  یعاقی ( تأثیر اشتغال بخش عمومی بر 2018) 1«بکر و همکاران»
گ ینی مجدد دوق  یدرال  قمان از بارقین باه بان در     ه به مکانخصوصی را با توج

هاا اقگاوی    کنناد.  ن  زا بررسی می پی جنگ جهانی دوم و در قاقب یا تغییر برون
نمایناد کاه بار اسااس  ن اشاتغال بخاش        ای را اراده مای  جغراییای اقتصادی ساد 
هاای   قیما   سو از طریق دستم دهای بااالتر و  تواند از یا عمومی در یا شهر می

وری بااقوو    مسکن اشتغال خصوصی را از صحنه بیرون کند و از سوی دیگر بهار  
بخش خصوصی را ای ایش و سرری هایی از بخش عمومی به خصوصای را ایجااد   

دهد که شهر بُن در موایسه با یاا گارو  کنتارل شاامل      سازد. این مطاقعه نشان می
کناد.   ال بخش عمومی تجرباه مای  چندین شهر  قمان، ای ایش قابل توجهی در اشتغ

گاردد؛   این نتیجه تنها منجر باه ایا ایش انادکی در اشاتغال بخاش خصوصای مای       
شغل در صنایع  2/0شغل ایجادشد  در بخش عمومی « یا»که به ازای هر  نحوی به

هاای   شاغل در تماامی دیگار بخاش    « یاا »خصوصی تخریب و انادکی بایش از   
 شود. خصوصی اقتصاد خلق می

صانعتی   ای  ساتانه  -دهاد: اقاف   ور مطاقعا  داخلی نشاان مای  در مجموأ مر
غیر صنعتی  ای  ستانهاند و در موایسه با  هموار  کمترین رشد اشتغال را تجربه کرد 
اند. این نتیجه با توجه به تمرک  اشاتغال   در طول زمان سه  کمتری از اشتغال داشته

ورود بخاش  در  -رساد. ا  بخش عمومی در بخش خدما  منطوای باه نظار مای    

                                                                                                                                              

1 Becker et al 
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عمومی به بازار کار در جه  ایجاد شغل نی  در بلندمد  اثرا  جانشاینی جباری   
شود که نتیجه  ن کاهش اشتغال خصوصی باه میا ان ایا ایش در     کامل مشاهد  می

 اشتغال بخش عمومی اس .
مطاقعا  خارجی کاه ارتبااب میاان اشاتغال بخاش عماومی و خصوصای را        

اتفاا  ایان    کند و در ضمن اکبر قریب باه  را تأیید می« اقف»اند، مورد   ارزیابی کرد 
مطاقعا  تأثیر منفی اشتغال بخش عمومی بر می ان اشتغال در بخاش خصوصای و   

 سازد. حتی اشتغال کل را  شکار می
گوناه   توان این وجو  تمای  و جنبه نو ورانه این مطاقعه با مطاقعا  قبلی را می

لی تاکنون موضوأ تأثیرگشاری اشتغال بخش برشمرد که اوالً در میان تحویوا  داخ
ای و باا اساتفاد  از    عمومی بر اشتغال بخش خصوصی در ساطق اساتانی و منطواه   

ای کاه مساتویماً باه ایان موضاوأ       اقگوهای پانل بررسی نشد  اس  و تنها مطاقعاه 
( اسا  کاه در چاارچوا اقگوهاای     1386پرداخته، تحویق خیرخواهان و گرجی )

انجام شد  اس ؛ ثانیاً، اقگوی ماورد   1345 -1375های  ز  سالسری زمانی و در با
( اسا  باا   2014استفاد  در این تحویق تا حدودی شبیه به اقگوی یاگیو و اورمن )

صاور    ای باه  هاای منطواه   های بر ورد شاد ، دامای   این تفاو  که در یکی از یرم
عماومی وارد  بخاش   زایی اشتغالجمی  متواطع )ضربی( در کنار متغیر مربوب به 

کند. ثاقبااً،   ای را در موضوأ خلق و تخریب شغل تبیین می اقگو شد  که نگا  منطوه
برای یایتن عامل ایجاد تمای  باین منااطق در    ای  ستانهاستفاد  از اقگوی رگرسیون 

تأثیرپشیری بازار کار خصوصی از اشتغال بخش عمومی اس  و به بیاانی دیگار باا    
عنوان عامل ایجااد   شود که  یا صنعتی بودن مناطق به د  میکاربرد این اقگو نشان دا

تمای  در تأثیرپاشیری اشاتغال خصوصای از اشاتغال در بخاش عماومی شناساایی        
 شود یا خیر! می

 نمایی از بازار کار ایران .3

هاای عماومی، خصوصای و تعااونی از      ی بازار کاار و ساه  بخاش   ها داد بررسی 
، روند صعودی و مییمی را مطابق نماودار  1384 -1395های  اشتغال کل طی سال

دهد که باا توجاه باه ثباا  توریبای در تعاداد        برای اشتغال کل نشان می 2شمار  
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 1/0شاغلین در بخش عمومی و همچنین سه  بسیار اندک بخاش تعااون )حادود    
تواند ناشی از روند صعودی و با شیب اندک تعاداد شااغلین    درصد( از اشتغال، می
 های مورد بررسی باشد. سال بخش خصوصی طی

 شاغلین به تفکیک بخش تعاونی، خصوصی و عمومی )هزار نفر( .2نمودار 

 
 منبع: مرک   مار ایران

با توجه به ای ایش کل تعاداد شااغلین و ثباا      2بر طبق روندها در نمودار شمار  
توریبی ایراد شاغل در بخش عماومی، ساه  دوقا  از شااغلین کال در طای ایان        

دهد، سه  بخاش   روندی ن وقی داشته اس . همچنین  مار منتشر  نشان می ها سال
 1395درصد بود  که در ساال   19از مجموأ شاغلین حدود  1384عمومی در سال 

درصاد در   8/80درصد و در موابل سه  بخش خصوصی از حدود  5/16به حدود 
 رسید  اس . 1395درصد در سال  5/83به  1385سال 

ازار کار شامل بخش عمومی و بخاش خصوصای صاریاً باه     اگر برای تحلیل ب
هاا   گیری محتمل اس  که در طول ایان ساال   اکتفا کنی ، این نتیجه 2نمودار شمار  

تبع  ن سه  شاغلین در ایان بخاش    بخش عمومی در حال کوچا شدن بود  و به
کاهش یایته و متناظر با خاروج بخاش عماومی از باازار کاار، اشاتغال در بخاش        

شد کرد  اس . گ ار  یو  در مجموأ مطلوا و ایددال تلوای خواهاد   خصوصی ر
شد. این در حاقی اس  که کنار ه  قرار دادن  مار مربوب به خلق و تخریب شاغل  
)که از تفریق تعداد ایراد مشغول به کاار در هار بخاش، در طای دو ساال متاواقی       

 کند. شود( نکا  جاقب توجهی را اراده می حاصل می
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 ق و تخریب شغل )هزار نفر(خل .٣نمودار 

 
در سای  مرک   مار در دساترس   1384با توجه به اینکه  مار تعداد شاغلین از سال 

گیری از تعداد شاغلین طای دو ساال متاواقی     قرار دارد و خلق شغل حاصل تفاضل
باه بعاد مانعکس شاد  اسا  )منباع:        1385اطیعا  از ساال   3اس ، در نمودار 
 محاسبه تحویق(.

های عمومی و خصوصای و   روند خلق و تخریب شغل در بخش 3دار در نمو
زدایای در   باا اشاتغال   1391و  1385هاای   شود. در ساال  در سطق ملی مشاهد  می

کاه بر یناد    نحوی در بخش خصوصی مواجه هستی  به زایی اشتغالبخش عمومی و 
 1393 و 1389، 1387هاای   این دو به ایجاد مشاغل جدید خت  شد  اس . در سال

، 1388، 1386هاای   عکس در ساال  زدایی در هر دو بخش هستی  و به شاهد اشتغال
، ه  در بخاش خصوصای و ها  در بخاش عماومی خلاق       1395و  1394، 1392

هاا در   شد  طی این سال مشاغل جدید اتفا  ایتاد  و از  نجا که حج  مشاغل خلق
ن احتماال  مراتب کمتر از خلق شغل در بخش خصوصی بود ، ایا  بخش عمومی به

ای بر خلاق شاغل در    در بخش عمومی اثرا  ی ایند  زایی اشتغالگیرد که  شکل می
یراینادی معکاوس روی داد  اسا ؛     1390بخش خصوصی داشته اس . در ساال  

در بخش عمومی، حج  زیاادی از تخریاب شاغل     زایی اشتغالکه با وجود  نحوی به
ای خلاق شاغل در    ر تخلیهتواند ناشی از اث شود که می در بخش خصوصی دید  می

 بخش عمومی باشد.
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 شناسی روش .4

در بخش عماومی بار اشاتغال خصوصای      زایی اشتغالای  برای بررسی اثرا  منطوه
کنای  و بار    الزم اس  مناطق تعریف شوند. ما مناطق را در دو ساطق تعریاف مای   

 ای  ساتانه شوند. در سطق نخسا ،   مبنای  ن اقگوهای اقتصادسنجی نی  تعریف می
عنوان مناطق و در سطق دوم، مناطق بر مبنای تعریاف وزار    استان( به 30کشور )

کنای    تعریف شد  اس . در هر سطق اقگوهایی را بر ورد مای  1393کشور در سال 
ها با عنوان اقگاوی رگرسایونی پانال پایاه یااد خاواهی  کارد تاا تاأثیر           که از  ن -

ای را بررسای   وح استانی و منطواه دوقتی بر بازار کار خصوصی در سط زایی اشتغال
دوقتی با ضارایب متفااوتی در    زایی اشتغالای،   رود در اقگوی منطوه کنی . انتظار می

 1سطوح مناطق بر اشتغال خصوصی تأثیر بگشارد. همچناین نتاایج مطاقعاا  قبلای    
پیرامون این موضوأ که تفاو  در ضرایب میان مناطق از سطوح متفااو  صانعتی   

گردد؛ به عبار  دیگر  بررسی می ای  ستانهبا استفاد  از اقگوی   شود، بودن ناشی می
ای ایش اشتغال دوقتی در وهله اول، اشتغال بخش خصوصی در صانایع را کااهش   

شاود. باا بار ورد اقگاوی      دهد و موجب تخلیه بخش خصوصی از بازار کار می می
طحی از صانعتی  انتظار داری  در صور  صح  نتایج مطاقعا  پیشین سا  ای  ستانه

شدن تعیین شود که ضرایب اشتغال در بخش خصوصی با ورود بخش عمومی باه  
تار    بازار کار در سطق مناطق تغییرا  معناداری داشاته باشاد. بارای بررسای دقیاق     

باه   (3)ایا .   موضوأ، مسئله باال را در بخش کشاورزی و خدما  نی  بررسای کارد   
ها را بر مبنای یعاقیا  عماد      توان استان  یا می»عبار  دیگر تحویق شد  اس  که 

در این دو بخش، به نحوی توسی  کرد که ورود بخش عمومی به بازار کار، اشتغال 
 «ها تح  تأثیر قرار دهد؟  خصوصی را در این بخش

الزم به توضیق اس  که بر وردهاای مرباوب باه اقگاوی رگرسایونی پایاه باا        
ردهاای مرباوب باه اقگاوی رگرسایونی پانال       و بر و Eviews 9ایا ار    استفاد  از نرم

 صور  گریته اس . STATA 13.1ای ار  با استفاد  از نرم ای  ستانه
 

                                                                                                                                              

1. Faggio, 2014; Becker et al., 2018 & Sabbagh Kermani, 2001. 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/34008/majid_sabbagh_kermani
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 الگوی رگرسیونی پانل پایه .4-1

در این بخش رابطه میان رشد در اشتغال بخش عمومی و رشاد اشاتغال در بخاش    
ه بارای  ( کا 2007) 1کنی . برای این کار از اقگوی کاارد  خصوصی را اقگوسازی می

بررسی تأثیر جریان ورود مهاجران بر رشد جمعی  در ایاال  متحد  استفاد  شد ، 
( نی  از این اقگو باه نحاوی دیگار در بررسای     2014بری . یاگیو و اورمن ) می  بهر 

. اشتغال کل در هار    اند  تأثیر اشتغال بخش عمومی بر بخش خصوصی استفاد  کرد 
دهی  که مجموأ اشاتغال بخاش خصوصای      نمایش می« Et»با « t»منطوه را در زمان 

(Prt( و اشتغال بخش عمومی )Pbtرا شامل می )     شود. رشد اشاتغال کال در یاصاله
 نویسی :  صور  زیر می را به« t»تا دور  « s»زمانی 

Pr Pr
t s t s t s

s s s

E E Pb Pb

E E E

  
 

 (1)  

ه رشاد  ب tتا  sدهد که رشد اشتغال کل در بین باز  زمانی  رابطه یو  نشان می
تواناد   شود. این رابطه نمی در اشتغال خصوصی و رشد در اشتغال دوقتی تج یه می

نشان دهد که  یا رشد اشتغال بخش عمومی منجر باه تغییارا  در اشاتغال بخاش     
شود یا خیر؛ برای نشان دادن این ارتبااب اقگاوی رگرسایونی زیار را      خصوصی می

 کنی : تعریف می
Pr Pr

t s t s

s s

Pb Pb
X

E E
   

 
   

 
 
   (2)  

در گام نخس  رابطه باال را برای شناسایی اثرا  اشاتغال بخاش عماومی بار     
کنی . سم  چپ این معادقاه رگرسایونی ساه      اشتغال بخش خصوصی بر ورد می

اشتغال بخش خصوصی از رشد اشتغال کل و عبار  داخل پرانت  در سم  راس  
تواناد   مای  X دهاد. باردار   معادقه نی  همین سه  را برای بخش عمومی نمایش مای 

گاشارد.   شامل متغیرهای کنترقی باشد که بر رشد اشتغال بخش خصوصی تأثیر مای 
در واقع این مسئله مطرح اس  که مناطق با نرخ رشد اشتغال باالی بخش عماومی،  

                                                                                                                                              

1. Card 
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طور سیستماتیا با مناطوی با نرخ رشد پایین اشتغال بخش عماومی   ممکن اس  به
کناد کاه از متغیرهاایی     ها، ایجاا مای   و متفاو  باشند و ضرور  کنترل این تفا

 ای بهر  ببری . های خاص منطوه برای کنترل ویژگی
، تاأثیر اشاتغال بخاش عماومی بار اشاتغال بخاش خصوصای را         ضریب 

0سنجد. در شارایطی کاه ضاریب      می        اسا ، باه ازای هار کاارگر اضاایی
ایا ایش   در بخش عمومی، اشتغال در بخش خصوصی باه میا ان    شد  استخدام

یابد و به عبار  دیگر شاهد اثر ضریب ی ایند  اشتغال بخش عمومی بر اشتغال  می
0عکس اگر  بخش خصوصی هستی . به     باشد، هر اشتغال اضاایی در بخاش

کاهاد و در ایان حاقا       مای  ش خصوصای باه میا ان    عمومی از اشتغال در بخ
 ای، بخش خصوصی از بازار کار خارج شد  اس .  واسطه اثر تخلیه به

را با متغیرهاای کنترقای مختلاف از جملاه وارد کاردن      « 2اقگوی رگرسیونی »
متغیرهای جمعیتای و  و  منظور کنترل عوامل جغراییایی مناطق ای به های منطوه دامی

منظور دنبال کردن اثر اشتغال بخش عماومی در   کنی . همچنین به اشتغال بر ورد می
کنی  که در  ن متغیرهاای رشاد    هر منطوه، یرمی از اقگوی رگرسیونی را بر ورد می
ای ضرا شد  اسا . یارم کلای     اشتغال بخش عمومی در متغیرهای مجازی منطوه

 شود: می صور  زیر نوشته این حاق  به
5

0

Pr Pr
t s t s

i

i
s s

Pb Pb
GDUMi X

E E
   



 
    

  
  
  


 (3)  

دهد کاه   دس  می مربوب به شش منطوه را بهضریب  6بر ورد اقگوی باال، 
هر یا از این ضرایب، اثرگشاری اشتغال عمومی را بر بازار کار خصوصای در هار   

 دهد. منطوه نشان می

 معرفی الگوی آستانه .4-2

  نتایج مطاقعا  پیشین دربارة اثار شادیدتر اشاتغال دوقتای بار      برای بررسی صح
کنای  کاه باا     را طراحای مای   ای  ستانهاشتغال خصوصی در مناطق صنعتی، اقگوی 

توان به بررسی معناداریِ ضرایب اثرگشاری اشتغال دوقتی بار اشاتغال    کما  ن می
  .اند پرداخ خصوصی در مناطق صنعتی و در مناطوی که کمتر صنعتی شد 
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 الگوی رگرسیونی آستانه پانل .4-2-1

کاه  یاا    دهاد  پاس  مای  مسئلهبه این  (1999) 1«هانسن» ای  ستانهرو  رگرسیون 
تواناد باه    کند یاا مای   طور یکنواخ  از همه مشاهدا  عبور می توابع رگرسیونی به

 !های مج ا شکسته شود  گرو 
شاود، رو  رگرسایونی    استفاد  می ای  ستانه های وتحلیل تج یهکه در  روشی

طاور کاامیً    هاا را باه    پی یا درخ  رگرسیونی اس  که شمار و محال  ساتانه    در  پی
 راکند. این مبحن  ی موجود تعیین میها داد  سازی مرتبگیری از   زا و با بهر   درون

یارم   جدیاد در اقتصادسانجی توساعه داد.    یبا اراده تکنیکا  (2000، 1999) هانسن
 :شود نوشته میصور  زیر  به اقگو با یا  ستانهاین  کلی اریساخت

1 2
( ) ( )

it i it it it it it
y x I q x I q e            (4)  

نمایانگر زمان اس .  «t»دهند  مواطع و اندیس  نشان «i»اندیس در معادقه یو  
 یباردار  «xit»رگرساور   واسکاقر هساتند   ،«qit» ای  ستانهو متغیر « yit»متغیر وابسته 

 .اس  2تابع شاخص «I»اس  که در  ن 
 ای  ساتانه  موادار  کمتر یا بیشتر از، qit، مشاهدا  بر اساس اینکه متغیر  ستانه

های رگرسیون   توسط تفاو  شیبو ، به دو رژی  توسی  باشد
1
  و

2
   مشاخص

شاوند. شناساایی    می
1
  و

2
      مساتل م  ن اسا  کاه عناصارxit    در طاول زماان

نیا  در طاول    qit ای  ساتانه ناپشیر نباشند. همچنین یر  شد  اس  که متغیار    تغییر
و  وابساته  غیار ، یر  شاد  کاه   eitزمان تغییرناپشیر نیس . در مورد جمله خطای 

 اس . 2طور یکسان توزیع شد  و دارای میانگین صفر و واریانس محدود به

 ها  و شناسایی تعداد آستانه ای آستانهآزمون معناداری رگرسیون . 4-2-2

معنادار اس  یا خیر، گام نخس  در بر ورد ایان اقگاو    ای  ستانهتعیین اینکه  یا اثر 
صور  خطای بار ورد     ید؛ زیرا در صور  عدم معناداری، باید اقگو به  به شمار می

صور  محدودی  خطای زیار یار      به« 4معادقه »شود. یر  نبود اثر  ستانه در 

                                                                                                                                              

1. Hansen 

2. Indicator function 
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 شود: می
0 1 2

:H    
صاور  زیار    شاود و اقگاو باه    شناسایی نمای   ای  ستانهبا یر  صفر، حد 

 شود: نوشته می
1it i it it

y x e      
 پس از  نکه اثرا  ثاب  تبدیل شد، داری :

* * *

it it it
y x e    

کااه پااارامتر 
1
   بااا روOLS  باار ورد و

1
%ی ، پسااماندها*

it
e%  و مجمااوأ

مربعا  خطا 
0

* *S e e


  H0نماایی یار     شود. معیار نسب  درسا   حاصل می %%
 شود: صور  زیر نوشته می به

2

1 0 1

ˆ ˆ( ( ))F S S   
 

 P- valueیر  صفر و نبود اثر  ستانه در صورتی رد خواهد شاد کاه موادار    
 (4) مد  کمتر از مودار بحرانی مطلوا باشد. دس  به

 معرفی متغیرها و برآورد الگو .5

 ها دادهتوصیف  .5-1

استان کشاور ایاران در بااز  زماانی      30ی بازار کار مربوب به ها داد در این تحویق 
مدنظر قارار گریتاه اسا  و بارای بار ورد اقگاوی پایاه و اقگاوی          1395تا  1384
هاای   ، یعنای ساال  هاا  داد و از باقی  1392تا  1384در باز   ها داد ن از ای ای  ستانه
عنااوان موااادیر خااارج از نمونااه جهاا  موایسااه بااا موااادیر    بااه 1395تااا  1393
شد  اقگو استفاد  شد  اس . عل  انتخاا باز  ماشکور حفای یکناواختی     بینی پیش

طارح  »باا عناوان    اس .  خرین طرح  ماری مرک   مار ایران کاه  ها داد منبع انتشار 
ی  ن تا ها داد  غاز شد  و  1384شود، از سال  شناخته می«  مارگیری از نیروی کار

 روی سای  مرک   مار ایران در دسترس اس . 1395سال 
استان در کشاور وجاود دارد. علا      31بر اساس  خرین توسیما  کشوری، 

ستان  ن اس  که استان ا 30ها( در این مطاقعه به   محدود کردن تعداد مواطع )استان
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بر اساس مصوبه مجلس شورای اسایمی باه توسایما      1389اقبرز در تیرما  سال 
باه   1390ی مربوب به بازار کار ایان اساتان از ساال    ها داد کشوری ای ود  شد  و 

بنادی    بندی مدنظر در این تحویق بر مبنای توسای    شکل استانی موجود اس . منطوه
انجام شد  اس . وزار  کشور بارای تحواق اهاداف     1393وزار  کشور در سال 

بنادی کارد  اسا . باا توجاه باه         ها را در پنج منطوه توسی   ای، استان  توسعه منطوه
مباباه   های جغراییایی، اقتصادی و جمعیتی خاص استان تهران، این استان به ویژگی

منطواه تفکیاا    6ها به   یا منطوه مج ا در نظر گریته شد  اس  و در نتیجه استان
 دهد. این مناطق را نشان می 1اند. جدول شمار    شد 

 ای  تقسیمات منطقه .١جدول 

 ها استان شماره منطقه
 تهران 0
 قم -گلستان -سمنان -مازندران -قزوین 1
 کهگیلویه و بویراحمد -هرمزگان -چهارمحال بختیاری -بوشهر -فارس -اصفهان 2
 کردستان -گیالن -زنجان -اردبیل -غربی آذربایجان -آذربایجان شرقی 3
 خوزستان -مرکزی -همدان -لرستان -ایالم -کرمانشاه 4
 سیستان و بلوچستان -یزد -کرمان -خراسان جنوبی -خراسان شمالی -خراسان رضوی 5

 رسانی وزار  کشور منبع: پایگا  اطیأ

 2جادول شامار    هاا در   ی مرباوب باه  ن  هاا  داد متغیرهای مورد استفاد  و مناابع  
 گرد وری شد  اس :

 ی مورد استفادهها دادهمعرفی  .2جدول 

 توضیحات منبع نماد متغیر
 www.amar.org.ir نیروی کار -مرکز آمار ایران Pr رشد سهم اشتغال بخش خصوصی

 www.amar.org.ir نیروی کار -مرکز آمار ایران Pb رشد سهم اشتغال بخش عمومی

 وزارت کشور GDUM ای  های منطقه دامی
رسانی وزارت  پایگاه اطالع

 کشور
 www.amar.org.ir جمعیت -مرکز آمار ایران popu جمعیت شهری

 www.amar.org.ir نیروی کار -مرکز آمار ایران Leg رشد جمعیت شاغل
سهم ارزش افزوده بخش صنعت از 

 ارزش افزوده کل
Is 

های   حساب -مرکز آمار ایران
 ای  منطقه

www.amar.org.ir 

 های تحویق  منبع: یایته

عنوان متغیر کنترقی  ن اس  که ای ایش جمعی   عل  استفاد  از جمعی  شهری به
شهرها که اصوالً با ای ایش انداز  شهر رابطه مستوی  دارد، منجر به ایا ایش تواضاا   

http://www.amar.org.ir/
http://www.amar.org.ir/
http://www.amar.org.ir/
http://www.amar.org.ir/
http://www.amar.org.ir/
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تبع  ن مشاغلی نی  در بخاش خصوصای ایجااد     شود که به خدما  می برای کاال و
خصوصی صاریاً باه دقیال خلاق     خواهد شد. در این حاق  رشد اشتغال در بخش 

شغل در بخش عمومی نبود ، بلکه از ایا ایش اناداز  شاهر نشائ  گریتاه اسا ؛       
بنابراین الزم اس  انداز  شهر کنترل شود تا بر ورد به سم  بااال صاور  نگیارد.    

نیا  باه هماین     1384توجیه استفاد  از رشد جمعی  شاغل نساب  باه ساال پایاه     
منظور اجتنااا از اساتنتاج غلاط در     اشتغال کل به گردد. کنترل رشد موضوأ بازمی

مورد تأثیر صحیق اشتغال بخش عمومی بر رشد اشتغال بخش خصوصای اهمیا    
 (5)زیادی دارد.

 برآورد الگوی پایه .5-2

های مختلفای از    شناسی گفته شد، در این بخش یرم  مطابق با  نچه در قسم  رو 
شاود. باا توجاه باه      بر ورد مای « 3»و « 2»اقگوی رگرسیون پایه به یرم کلی معادقه 

صور  پانل هستند، باید نحو  بر ورد اقگوی پایه بر اسااس وجاود    به ها داد اینکه 
های زماانی ارزیاابی شاود. طباق نماودار        اثرا  ثاب  و تصادیی در مواطع و دور 

 (6)اند.  های مختلف بر ورد شد   و اقگوی پایه در یرم این اثرا  بررسی 4شمار  

 ها روند تشخیص اثرات ثابت و تصادفی در مقاطع و دوره .4نمودار 

 
 اس .« پاگان -برو »،  زمون BPمنظور از  زمون  -

 های تحویق  منبع: یایته

 اراده شد  اس . 3نتایج حاصل از بر ورد اقگوی رگرسیون پایه در جدول شمار  
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 نتایج برآورد الگوی پایه .٣جدول 
 (10فرم ) (9فرم ) (8فرم ) (7فرم ) (6فرم ) (5فرم ) (4فرم ) (3فرم ) (2فرم ) (1فرم ) Prbمتغیر وابسته: 

Pbb 
13/0 

 (87/0) 
09/0- 

 (59/0-) 
95/0- 

 (64/38-) 
20/1- 

 (08/32-) 
16/0 

 (05/1) 
26/0 

(69/1) 
97/0- 

 (7/36-) 
99/0- 

 (98/40-) 
  

Leg   
23/17 

 (30/113) 
33/17 

 (61/73) 
  

25/17 
 (20/113) 

64/16 
 (32/116) 

19/17 
 (20/111) 

14/17 
 (17/113) 

popu     
00/0 

 (59/1) 
00/0 

(72/6) 
00/0 

 (47/1-) 
00/0 

 (98/21) 
 

00/0 
 (57/6) 

Gdumi           

Pbb×Gdum0         
77/0- 

 (00/13-) 
72/0- 

 (96/11-) 

Pbb×Gdum1         
08/1- 

 (03/21-) 
08/1- 

 (35/22-) 

Pbb×Gdum2         
90/0- 

 (45/17-) 
88/0- 

 (21/17-) 

Pbb×Gdum3         
91/0- 

 (94/11-) 
92/0- 

 (50/12-) 

Pbb×Gdum4         
98/0- 

 (77/15-) 
99/0- 

 (52/16-) 

Pbb×Gdum5         
04/1- 

 (85/20-) 
03/1- 

 (94/20-) 

C 
45/0 

(37/20) 
28/0 

 (65/6) 
01/0- 

 (71/3-) 
027/0- 

 (66/2-) 
43/0 

(49/15) 
24/0 

(87/5) 
003/0- 

 (377/0-) 
037/0- 

 (13/6-) 
01/0- 

 (31/2-) 
03/0- 

 (40/5-) 
R2 002/0 10/0 99/0 95/0 012/0 23/0 99/0 98/0 97/0 97/0 

 r- n n- n f- n n- n r- n n- n f- n n- n r- n r- n نوع الگو
Obs 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 

یاقد اثرا  «: n- n»اثر تصادیی در مواطع؛ «: r- n»دهد.  درصد را نشان می 95، معناداری در سطق 2دهد. موادیر بیشتر از  را اراده می tعبارا  داخل پرانت   مار  
 اثرا  ثاب  در مواطع.«: f- n»تصادیی و ثاب  

 منبع: محاسبا  تحویق
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 ای آستانهبرآورد الگوی رگرسیون  .5-3

بر وردشد  به یرم کلی که پیش از این اراده شد باا یار  وجاود     ای  ستانهاقگوی 
 شود: صور  زیر طراحی می حداکبر سه  ستانه و چهار رژی  به

1 1 2 1 2 3 2 3

4 3
           

( ) ( ) ( )

( )

it i it it it it it it

it it it it

prb a pbb I is pbb I is pbb I is

pbb I is X e

       

  

          

     (5)  

»در ایان عباار    
1
 ،

2
  و

3
 » و  ای  ساتانه موااادیر«Xit »  بارداری از دیگاار

 4ها در جدول شمار    متغیرهای توضیحی اس . نتایج  زمون شناسایی تعداد  ستانه
 اراده شد  اس .

 ها نتایج آزمون شناسایی تعداد آستانه .4جدول 

 F P- valueآماره  نوع آزمون
 03/0 75/16 آستانه منفرد
 00/0 22/56 دو آستانه
 65/4 65/4 سه آستانه

 منبع: محاسبات تحقیق

شود که اقگاوی ماورد    نتیجه گریته می 4در جدول شمار   Fبا توجه به مودار  مار  
گیارد کاه     بر ورد دارای دو  ستانه اس . با وجود دو  ستانه، سه رژیا  شاکل مای   

کناد.   ضریب اثرگشاری اشتغال دوقتی بر بازار کار خصوصی در هر رژی  تغییر مای 
 دهد. را اراده می ای  ستانهتایج اقگوی ن 5جدول شمار  

 ای آستانهنتایج برآورد الگوی . ٥جدول 

p>|t| t متغیر ضریب آماره 

00/0 79/20 80/10 leg 

00/0 87/2- 35/0- I : (is<0.9486) 
00/0 68/3- 76/0- I : (0.9486≤is<9490) 
00/0 15/8- 04/13- I : (is ≥0.9490) 
00/0 84/12 18/0 α 

Prob>F= 0000/0  F (29,235)=  34/50  

R- sq: within =  67/0  
 Between =  29/0  
 Overall =  35/0  

 منبع: محاسبا  تحویق

ای در  دهد که شاخص صنعتی بودن مناطق، ساه  عماد    نشان می 5جدول شمار  
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ای اشتغال دوقتی بر اشتغال خصوصی داشاته اسا . هماین     تغییر ضرایب اثر تخلیه
ی عملکرد تخصصی مناطق در بخش کشاورزی و خدما  ها شاخصاقگو با قحاظ 

برای تغییر ضرایب مربوب به تاأثیر   ای  ستانهارزیابی شد و نتایج نشان داد که هیچ 
شاود و در نتیجاه    اشتغال بخش عمومی بر اشتغال خصوصای تشاخیص داد  نمای   

های اقتصاادی تاأثیر معنااداری بار       ورود بخش عمومی به بازار کار در سایر بخش
سطوح اشتغال بخش خصوصی به همرا  ندارد. الزم به توضیق اسا  کاه حااال     

توضیحی از جمله وجود متغیر جمعی  شهرنشاین یاا   مختلفی از وجود متغیرهای 
شاود، بار ورد شاد و در     گنجاند  مای  Xitنبود هرگونه متغیر توضیحی که در بردار 

 اراده گردید. 5نهای  بهترین اقگو انتخاا و نتایج  ن در جدول شمار  

 تحلیل نتایج. 6

بخاش   زایای  اشاتغال ای  توان اثر تخلیه می 3شد  در جدول شمار   بر مبنای نتایج اراده
تنهاا ساه  بخاش    « 1یارم  »عمومی بر اشتغال بخش خصوصی را میحظه کارد. در  

عمومی از اشتغال را روی سه  بخش خصوصی براز  کردی  که ضریب مربوطه به 
ای تعریف شد  در جادول   منطوههای  قحاظ  ماری یاقد معناداری اس . ای ودن دامی

دهد که موجاب منفای شادن ضاریب ماشکور       دس  می را به« 2یرم »به این اقگو  1
متغیر رشد اشاتغال  « 3یرم »شود؛ اما همچنان این ضریب یاقد معناداری اس . در  می

عنوان متغیر کنترقی به اقگو ای ودی  که معنااداری ضاریب    کل را نسب  به سال پایه به
 100شاود باه ازای هار     بخش عمومی را در پی دارد. میحظه مای  زایی غالاشتمتغیر 

شغل از بازار کار خصوصی تخلیه شد  اسا .   95شغل ایجادشد  در بخش عمومی، 
رسد که نشاان از    شغل می 120به « 4یرم »ای در  های منطوه این می ان با ای ودن دامی

جغراییاایی دارد. در ایان حاقا     هاای   ای با در نظر گریتن ویژگای  ای ایش اثر تخلیه
صریاً بحن جانشینی کامل اشتغال خصوصی توسط بخاش عماومی مطارح نیسا ،     

تاوان   تاا حادودی مای   « 3یرم »بلکه موضوأ تخریب شغل مضاعف مطرح اس . در 
هاایی کاه باه همارا  دارد،       گف  ورود بخش عمومی به بازار کار به سابب جاشابی   

رد  و صریاً در این حاقا  کاارگران بخاش    نیروی کار خصوصی را به خود جشا ک
، «4یارم  »کاه در   اند درحاقی  خصوصی با جایابی مجدد در بخش عمومی اشتغال یایته
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تنها به تعداد مشاغل ایجادشد  در این بخش، نیروی کار را از بخاش   بخش عمومی نه
ی ثاب   غاز به یعاقیا  بخاش   ها ه ینهخصوصی خارج کرد ، بلکه به سبب ای ایش 

و تضعیف انگی   این  -که در دیدگا  نهادگرایانه قابل شرح و بسط اس - وصیخص
موقعیا  شاغلی در بخاش     20بخش در انجام یعاقی  اقتصاادی، موجاب تخریاب    

ی بوروکراتیاا  هاا  یعاقی خصوصی شد  اس . ب رگ شدن انداز  دوق  در واقع بر 
ی ثاب   غاازین باه   ها ینهه ی بوروکراتیا دوقتی بر ها ه ینهای اید و تأمین  دوقتی می

ای اید که خاود موجاب تضاعیف انگیا   ایان        یعاقی  اقتصادی بخش خصوصی می
شود. نتیجه  نکاه تخریاب بخاش خصوصای یراتار از جاایگ ینی بخاش         بخش می
جای بخش خصوصی و جایابی مجدد نیروی کار به سم  بخش عماومی   عمومی به

غیر کنترقی رشد اشاتغال کال، متغیاری    نشان دادی  که مت« 6»و « 5»های   اس . در یرم
که حاشف  ن و جاایگ ین کاردن جمعیا  شاهری       نحوی تأثیرگشار در اقگو اس  به

ای، ضرایب معناداری برای توصایف   های منطوه جای این متغیر حتی با ای ودن دامی به
« 8»و « 7»هاای    دهد. یارم  اثرگشاری اشتغال دوقتی بر اشتغال خصوصی به دس  نمی

 دهد. نشان می« 4»و « 3»های   تغیر کنترقی جمعی  شهرنشین را به یرمای ودن م
کنند  این متغیر بر ضریب رشد سه  اشاتغال   بنابراین نتایج نمایانگر اثر تعدیل

شغل کاساته   99شغل به  120ای از مودار  ای اس  که می ان اثر تخلیه گونه دوقتی به
دوقتی در باازار کاار    زایی تغالاششود. این کاهش نشانگر تضعیف تأثیر مخرا  می

جاای بخاش    خصوصی و تووی  قادر  بخاش عماومی در جانشاینی کامال باه      
تاا  « 5»های   خصوصی اس . همچنین ضرایب مربوب به جمعی  شهرنشین در یرم

نی  یا یاقد معناداری اس  یا به حدی کوچا هستند که سه  بسایار انادکی از   « 8»
ی را در شرایط وجود متغیار رشاد   توضیق خلق و تخریب شغل در بخش خصوص

چاین( باا    شاد  )نوطاه   بینای  اشتغال کل بر عهد  دارند. نمودارهای زیر موادیر پایش 
را در کنار موادیر واقعی )خط ممتد( و در ساطق اساتانی نشاان    « 8»استفاد  از یرم 

قارار دارناد کاه     1395تاا   1392شد  در باز   بینی دهد. گفتنی اس  موادیر پیش می
نمونه بر وردشدة اقگوی رگرسیونی پایه در  ن باز  اس . سال  غازین در  خارج از

 بینی با خطی عمودی مشخص شد  اس . دور  پیش



 97     ایران در کار بازار به ای منطقه رویکردی خصوصی: کار بازار بر عمومی بخش در زایی اشتغالتأثیر 

 

.3

.4

.5

.6

.7

1384 1386 1388 1390 1392 1394

az ars h

.45

.50

.55

.60

.65

1384 1386 1388 1390 1392 1394

az arqa

.50

.55

.60

.65

.70

.75

1384 1386 1388 1390 1392 1394

ardebil

.44

.48

.52

.56

.60

1384 1386 1388 1390 1392 1394

es fahan

.45

.50

.55

.60

.65

.70

.75

1384 1386 1388 1390 1392 1394

elam

.3

.4

.5

.6

.7

.8

1384 1386 1388 1390 1392 1394

boos hehr

.40

.45

.50

.55

.60

.65

1384 1386 1388 1390 1392 1394

tehran

.20

.25

.30

.35

.40

.45

1384 1386 1388 1390 1392 1394

c harmahal

.1

.2

.3

.4

.5

1384 1386 1388 1390 1392 1394

k horjen

.50

.55

.60

.65

.70

1384 1386 1388 1390 1392 1394

k horraz

.08

.12

.16

.20

.24

.28

.32

1384 1386 1388 1390 1392 1394

k hors ho

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1384 1386 1388 1390 1392 1394

k hooz es tan

.32

.36

.40

.44

.48

.52

.56

1384 1386 1388 1390 1392 1394

z anjan

.0

.2

.4

.6

.8

1384 1386 1388 1390 1392 1394

s emnan

.3

.4

.5

.6

.7

.8

1384 1386 1388 1390 1392 1394

s is tan

.3

.4

.5

.6

.7

1384 1386 1388 1390 1392 1394

fars

.5

.6

.7

.8

.9

1384 1386 1388 1390 1392 1394

qaz v in

.40

.45

.50

.55

.60

.65

1384 1386 1388 1390 1392 1394

qom

.25

.30

.35

.40

.45

1384 1386 1388 1390 1392 1394

k ordes tan

.4

.5

.6

.7

.8

.9

1384 1386 1388 1390 1392 1394

k erman

.35

.40

.45

.50

.55

.60

1384 1386 1388 1390 1392 1394

k ermans ha

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1384 1386 1388 1390 1392 1394

k ohgiloy e

.32

.36

.40

.44

.48

.52

1384 1386 1388 1390 1392 1394

goles tan

.24

.28

.32

.36

.40

1384 1386 1388 1390 1392 1394

gilan

.40

.45

.50

.55

.60

.65

1384 1386 1388 1390 1392 1394

lores tan

.35

.40

.45

.50

.55

.60

.65

1384 1386 1388 1390 1392 1394

maz andaran

.20

.25

.30

.35

.40

.45

1384 1386 1388 1390 1392 1394

mark az i

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1384 1386 1388 1390 1392 1394

hormoz gan

.20

.24

.28

.32

.36

1384 1386 1388 1390 1392 1394

hamedan

.1

.2

.3

.4

.5

1384 1386 1388 1390 1392 1394

y az d

 
 



 ١٣٩٥ تابستان ♦ هفدهمشماره  ♦سال پنجم  ♦ راهبرد اقتصادی     98

در بخش عماومی را بار خلاق یاا      زایی اشتغالای  اثرا  منطوه« 10»و « 9»های   یرم
دهاد. میحظاه    تخریب یا جانشینی کامل بخش عماومی ماورد ارزیاابی قارار مای     

شود که ضرایب مربوب به هر منطوه متفاو  اسا  و در واقاع هماین تفااو ،      می
کناد و   ای توجیاه مای   یق را در ساطق منطواه  تر موضوأ تحو  ضرور  بررسی دقیق

شود که بتواند با کما شاخصی اقتصادی، تغییر  ضرور  اراده اقگویی احساس می
 ای  ساتانه این ضریب را در میان مناطق توجیه سازد؛ بنابراین استفاد  از رگرسایون  

عناوان   کارگیری سه  ارز  ای ود  بخش صنع  از ارز  ایا ود  کال باه    که با به
بخش عمومی بر خصوصی را نشاان دهاد،    زایی اشتغال، تغییرا  تأثیر   ر  ستانهمتغی
زدایای بخاش عماومی از بخاش خصوصای در        تواند یر  اثر شدیدتر اشتغال می

 تر را تحلیل کند. مناطق صنعتی
با تشخیص دو  ستانه و سه رژی  و در واقع با یر  ساه   5در جدول شمار  

نشان دادی  که در مناطق با کمترین سطق بخش  سطق از می ان صنعتی شدن مناطق
شغل ایجادشد  توسط بخش عماومی،   20صنع  از ارز  ای ود  کل، به ازای هر 

شود. در موابل، بازار کار خصوصی  حدود هف  شغل از بخش خصوصی تخلیه می
مناطق با بیشترین سه  ارز  ای ود  بخش صنع  از توقیاد کال، بیشاترین تاأثیر     

کاه باه ازای هار یاا شاغل       نحاوی  کناد؛ باه   شتغال دوقتی دریای  میمنفی را از ا
شاغل از   13ایجادشد  توسط بخش عمومی در این منااطق، شااهد تخلیاه حادود     

بخش خصوصی هستی . در نهای  مناطوی که به قحاظ سه  ارز  ای ود  صانع   
ه گیرناد، وضاع متوساطی را نیا  تجربا       از توقید کل در میانه دو دسته یو  قرار می

شغل ایجادشد  در بخش عمومی، بازار کار  100کنند. در این مناطق به ازای هر  می
متوسط ساه    6شود. جدول شمار   شغل را متحمل می 77خصوصی تخلیه حدود 

 1392تاا   1384ارز  ای ود  صنع  از ارز  ای ود  کل در هر منطوه را در بااز   
 دهد. نشان می
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 نعت از ارزش افزوده کل در هر منطقهسهم ارزش افزوده بخش ص .6جدول 

 ها در هر منطقه استان منطقه
سهم ارزش افزوده بخش 

 صنعت در هر منطقه
ای  ضرایب منطقه

 «9»از فرم 
ای  ضرایب منطقه

 «10»از فرم 
 -72/0 -77/0 %21 تهران 0

1 
 -گلستان -سمنان -مازندران -قزوین

 قم
26% 09/1- 08/1- 

2 
چهارمحال  -بوشهر -فارس -اصفهان

کهگیلویه و  -هرمزگان -بختیاری
 بویراحمد

42% 88/0- 88/0- 

3 
 -آذربایجان غربی -آذربایجان شرقی

 کردستان -گیالن -زنجان -اردبیل
23% 88/0- 92/0- 

4 
 -همدان -لرستان -ایالم -کرمانشاه

 خوزستان -مرکزی
36% 96/0- 99/0- 

5 
 -خراسان شمالی -خراسان رضوی

 -یزد -کرمان -خراسان جنوبی
 سیستان و بلوچستان

26% 03/1- 03/1- 

 منبع: محاسبا  تحویق

رود باازار کاار بخاش     بر اساس ارقام ارز  ای ود  در ساطق منااطق، انتظاار مای    
که بیشاترین ساه  ارز  ایا ود  بخاش صانع  از ارز        2خصوصی در منطوه 

ای ود  کل منطواه را دارد، بیشاترین تأثیرپاشیری منفای و در موابال اساتان تهاران        
وایساه ساطوح صانعتی    دوقتی داشته باشاد. م  زایی اشتغالکمترین تأثیرپشیری را از 

« 10»و « 9»هاای    شدن با نتایج حاصل از بر ورد ضرایب جمی  متوااطع در یارم  
در  زایی اشتغالپشیری اشتغال بخش خصوصی از   دهد که کمینه بودن تأثیر نشان می

ترین سه  ارز  ای ود  صانع  از    ( با پایینgdum0بخش عمومی در منطوه تهران )
( کاه بااالترین ساه     gdum2) 2بیشینه بودن  ن در منطوه ارز  ای ود  کل تأیید و 

ارز  ای ود  بخش صنع  را در بااز  زماانی ماورد بررسای دارد، قابال پاشیر        
که اختیف معناداری میان ضرایب منااطق   (7)دهد نیس . نتایج  زمون واقد نشان می

طق ( وجود ندارد که این مطلاب باا برابار باودن سا     10و  9در هر دو یرم ) 5و  1
صنعتی در این دو منطوه سازگاری دارد. همچنین نتایج این  زمون حاکی از یوادان  

و  9در هر دو یرم یادشاد  )  5و  4، 3تفاو  معنادار میان ضرایب مربوب به مناطق 
توان این مناطق را در میانه سطوح صنعتی باودن جاای    ( اس . بر این اساس می10

نه نبودن تأثیر تخریب شغل در بخش خصوصی ماند، توجیه بیشی  داد.  نچه باقی می
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 ( اس .2ترین منطوه )منطوه   واسطه خلق شغل در بخش عمومی در صنعتی به
ای کاه   عنوان منطواه  را به 2عل  بیشینه نبودن ضریب تخریب شغل در منطوه 

توان با توجه  شود، می ترین منطوه محسوا می  بر اساس معیار تعریف شد ، صنعتی
های شبه دوقتی توجیه کرد. نیکو   داری بخش عمومی در قاقب شرک   به نوش بنگا 

ی توقیادی در ایاران باه    ها یعاقی درصد  80دهد که حدود  ( نشان می1396اقبال )
گیارد و اگرچااه    هاای دوقتاای و شابه دوقتاای صاور  ماای     دسا  دوقا ، شاارک   

ه شاکل  هاا با   اناد؛ اماا هناوز مادیری   ن      هایی از بخش دوقتی واگشار شد   شرک 
دهد کاه   های وی نشان می ها اس . بررسی  انحصاری در دس  دوق  و شبه دوقتی

ساازی در کشاور تااکنون، بسایاری از       ی خصوصای هاا  سیاسا  از ابتدای اجارای  
اناد. عباسای و     های بخش عمومی یروخته شاد    های دوقتی به دیگر قسم   شرک 
و باا اساتناد باه     (8)کنناد  ار  میها اش  ( به تعدادی از این نوأ واگشاری1395اکبری )

درصاد ساهامی کاه از     56دهناد از   سازی، نشان مای  بر وردهای سازمان خصوصی
درصاد  ن   88واگشار شد ، توریبااً   1394تا اواخر سال  1380طریق م اید  از سال 

درصد از سوی بخش خصوصای واقعای خریاداری     12ها و تنها   توسط شبه دوقتی
های دوقتی به م سسا  عمومی غیردوقتای )کاه     واگشاری بنگا ها به  شد  اس .  ن

کنناد کاه باه معناای      ها دارند( باب  رد دیون اشاار  مای    تشابه زیادی با شبه دوقتی
های دوقتی بین نهادهای بخش عماومی اسا . نتیجاه      دس  به دس  شدن شرک 

بخاش   اینکه طبیعی اس  تأثیر مخربی که بر طبق مطاقعا  خارجی، خلق شغل در
و خصوصاً اشتغال در بخش صنع  تحمیل نمایاد،   زایی اشتغالتواند بر  عمومی می

در اقتصاد ایران قابل ردگیری نباشد؛ زیرا بنا بر مطاقعا  اخیر، غاقب صنایع با رگ  
اقواعاد  رشاد اشاتغال     ها اس  و علی  و مادر در سیطر  بخش عمومی و شبه دوقتی

ها وارد ساازد.   ا چشمگیری را بر اشتغال  نتواند تأثیر مخر در بخش عمومی نمی
های این تحویق شواهد تجربای یادشاد  در دو مطاقعاه اخیار را       بر این اساس یایته

  ید.  ها به شمار می نوعی مکمل نتایج  ن کند و به تأیید می

 گیری  بندی و نتیجه جمع

نتایج مطاقعا  تجربی مختلف پیرامون اثرگشاری خلق شغل در بخش عماومی بار   
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را نمایاان  « ضاریب ی ایناد   »و « ای تخلیه»بخش خصوصی دو اثر کلی  زایی اشتغال
اند. بر مبناای اثار تخلیاه، ایا ایش اشاتغال بخاش عماومی در قاقاب رشاد            ساخته
متعاددی اشاتغال را از    های  تواند از کانال ی جانشین بخش خصوصی میها یعاقی 

تواناد شارایط    ای که عیو  بر جانشاینی کامال مای    گونه این بخش تخلیه نماید؛ به
تخریب بخش خصوصی را نی  رق  ب ند. در موابل اثر ضاریب ی ایناد  باه حااقتی     

عناوان مکمال یعاقیا  در بخاش      اشار  دارد که یعاقی  اقتصادی بخش عمومی به
ها و توویا  حواو     ان مبال با ایجاد زیرساخ عنو شود و به خصوصی شناخته می

ماقکی ، بر توان توقیدی بخش خصوصی ای ود ، موجبا  خلاق شاغل را در ایان    
  ورد.  بخش یراه  می

 30ی هاا  داد برای شناسایی اثرا  یو  اقگوی رگرسیونی پایاه باا اساتفاد  از    
د. نتاایج  بار ورد شا   1392تاا   1384هاای   منطوه، در ساال  6استان کشور در قاقب 

منظاور بار ورد    ای را در ساطق منااطق نشاان داد. باه     ها وجود اثر تخلیه  تمامی یرم
ای، اقگویی شاامل جمای      تر اثرا  اشتغال بخش عمومی بر بازار کار منطوه  دقیق

ای در متغیر رشد سه  اشاتغال   های منطوه ضرا دامی متواطع بر ورد شد که حاصل
رایب متفاوتی را برای مناطق مختلف باه دسا  داد   دوقتی بود. بر ورد این اقگو ض

که نشان از اثرگشاری متفاو  خلق شغل دوقتی بار اشاتغال بخاش خصوصای در     
تاا   1392هاای   شد  توسط اقگو در باز  ساال  بینی مناطق داش . ترسی  موادیر پیش

 .ها، دق  باالی اقگو را اثبا  کرد ی واقعی مربوب به این سالها داد در کنار  1395
دوقتای از   زایای  اشاتغال ای شادیدتر   مرور مطاقعا  پیشین حاکی از اثر تخلیه

اشتغال خصوصی در بخش صنع  و اصاوالً منااطق صانعتی باود. بارای بررسای       
طراحی شد که بار   ای  ستانهصح  این موضوأ در اقتصاد ایران، اقگوی رگرسیون 

صانعتی شادن   مبنای  ن ضرایب متفاوتی برای مناطق بر اسااس ساطوح متفااو     
بر ورد گردید. در این براورد از سه  ارز  ایا ود  صانعتی و ارز  ایا ود  کال     

عنوان نماگر سطق صنعتی بودن مناطق استفاد  شد. نتایج این اقگاو بیشاتر باودن     به
تار باه     دوقتی بر بخش خصوصی را در مناطوی که صانعتی  زایی اشتغالاثرا  منفی 

حاسبه متوسط سه  بخش صنع  از ارز  ای ود  دهد؛ اما م رسند نشان می  نظر می
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و موایساه  ن باا ضارایب     1392تاا   1384هاای   کل در هر منطوه و در بااز  ساال  
زدایای را   ای تأثیر اشتغال دوقتی بر اشتغال خصوصی، شدیدتر باودن اشاتغال   منطوه

سطق ای با کمترین  عنوان منطوه کند؛ وقی کمینه این اثر در منطوه تهران به تأیید نمی
 شود. از صنعتی بودن تأیید می

زدایای بخاش عماومی از خصوصای در تهاران        در توجیه اثر حاداقلی اشاتغال  
ترین ساطق صانعتی باودن کاه باا نتاایج مطاقعاا  پیشاین           ای با پایین عنوان منطوه به

عناوان پایتخا     گونه اساتدالل کارد کاه منطواه تهاران باه       توان این سازگار اس ، می
رود  مرک  نهادهاای دوقتای را دارد و باه هماین دقیال انتظاار مای       سیاسی، بیشترین ت

باالترین اشتغال بخش عمومی نی  در همین منطوه متمرک  باشد؛ بنابراین سه  بااالیی  
دوقتی در این منطوه به اشاتغال در بخاش خادما  اداری اختصااص      زایی اشتغالاز 

ی مکمل صانع  کال کشاور دارد و در موابال     ها یعاقی دارد که ارتباب مستویمی با 
ی توقیادی بخاش خصوصای را پیادا     هاا  یعاقی دوقتی که جنبه جانشین  زایی اشتغال

زدایی بخاش   کند، در این منطوه اندک خواهد بود. در نتیجه کمینه بودن اثر اشتغال می
ترین سطق صانعتی باودن مطاابق باا       ای با پایین عمومی از بخش خصوصی در منطوه

دهد ورود بخش عمومی باه موضاوأ خلاق شاغل      یج مطاقعاتی اس  که نشان مینتا
 شود. منجر به تخریب شدیدتر مشاغل خصوصی در مناطق صنعتی می

عنوان راهنمای  به زایی اشتغالهای  گشاری  تواند در سیاس  نتایج این تحویق می
ای  تخلیاه با توجه باه اثار    -1نماید  بخش عمومی عمل کند؛ بر این اساس الزم می

بخش عمومی که در تمامی حاال  قابل میحظاه اسا ، ورود دوقا      زایی اشتغال
هاا صاریاً در     گاشاری   منظور خلق شغل مستوی  به بازار کار منتفی شد ، سیاسا   به

کنند  یعاقیا  توقیادی در بخاش خصوصای و      های تووی   جه  ایجاد زیرساخ 
جها    -2شاود.   ن بخاش تلوای مای   یی انجام گیرد که پشتیبان ایها یعاقی توسعه 

تووی  بخش خصوصی و ایجااد انگیا   بارای یعاقیا  در ایان بخاش واگاشاری        
سازی واقعی اجرا شود تا ه  کسار بودجاه    ی توقیدی در قاقب خصوصیها یعاقی 

داری دوقتای بهباود یاباد و ها  بنیاه رقاابتی         ی باالی بنگا ها ه ینهدوق  از ناحیه 
 توقیدی تووی  شود.ی ها یعاقی بخش خصوصی در 
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  ها نوشت پی
 ( مراجعه شود.1381برای  شنایی با تعریف نهاد دوق  به رنانی ) .1

 ( مراجعه شود.1386مطاقعه بیشتر به خیرخواهان و گرجی ) برای .2

ای با در نظر گریتن سطوح یعاقی  اقتصاادی در ساایر    نتایج مربوب به اقگوهای  ستانه .3
 ها ن د نویسندگان محفوظ و در صور  نیاز قابل اراده اس . بخش

هاای   تانههای مرباوب باه حاقا  وجاود  سا      برای مطاقعه رو  بر ورد و انجام  زمون .4
 مراجعه شود. Hansen (1999)به  گانهچند

 Gabaix در رابطه با وجود همبستگی میان رشد جمعی  شهری و انداز  شاهر ناا باه    .5

and Ioannides (2004)، Wright et al (1997)  وCard (2007). 

در این مطاقعه صریاً نحو  بر ورد اقگوی پایه در جدول نتایج مربوب باه ضارایب ذکار     .6
های چااو، بارو  پاگاان و هانسان در ماورد       شد  اس  و نتایج مربوب به  زمون

تشخیص اثرا  ثاب  و تصادیی ن د نویسندگان محفوظ و در صور  نیااز قابال   
 اراده اس .

 نتایج ن د نویسندگان موجود و در صور  نیاز قابل اراده اس . .7

هاای   ها در استان تفاقاً برخی از  نکه ا ها برای مشاهد  نمونه هایی از این نوأ واگشاری .8
 (.1395یعال هستند، نا به عباسی و اکبری ) 2موجود در منطوه 
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