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هاي باالي  مطالعات حاکی از آن است که وجود قوانین سختگیرانه در بازارهاي محصول و کار، یکی از عوامل اصلی ایجاد نرخ 
حدود   تا )  اینکه کشورهاي منطقه منا (کشورهاي منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با توجه به  .  بیکاري و سطح پایین اشتغال است 

تواند افق مشخصی را در مسیر  زدایی می مطالعه پویایی کالن مقررات هستند، از این رو،  درگیر  پیچیده  و  زاید  قوانین  با  زیادي 
زدایی در بازارهاي  ظور در این مطالعه تاثیر مقررات گذاران کشورهاي اشاره شده، قرار دهد. براي این من گذاران و سیاست قانون 

  2005  دوره   طی   PANEL VAR  رهیافت   و   GMM  روش   با   منا   کشور   20  محصول و کار بر رشد اقتصادي و نرخ بیکاري در 
مدت باعث  هاي محصول و کار در کوتاه زدایی در بازار دهد مقررات است. نتایج نشان می  گرفته  قرار  بررسی  مورد  2017 تا 

آثار رکودي دارد، اما در بلندمدت افزایش رشد اقتصادي و کاهش بیکاري  و    شود اقتصادي و افزایش بیکاري می کاهش رشد  
هاي بزرگ در  یی در بازار کار منجر به پویایی زدا زدایی در بازار محصول، مقررات را به همراه خواهد داشت. برخالف مقررات 

زدایی در بازار محصول نسبت به بازار کار در اولویت قرار  شود. در کشورهاي منطقه منا، مقررات رشد اقتصادي واشتغال نمی 
 است.   تري قوي   ماندگاري   زمان   و   موج   طول   حیث   از   اثرگذاري   میزان   داراي   دارد، زیرا 

. زدایی بیکاري، رشد اقتصادي، کشورهاي منطقه منا، مقررات نرخ    : کلیدي   واژگان 
JEL: J38, E24, J64, K20بندي طبقه
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  مقدمه -1
  نطقهم در اقتصادي رشد نزولی سیر تداوم موجب ژئوپولتیک هايتنش دهدمی نشان شواهد

  یســیاســ تحوالت پیچیدگی. اســت خاورمیانه و شــمال آفریقا) شــده(کشــورهاي منطقه  1منا
شارمنطقه هايدرگیري شدن ورشعله و امنیتی هايمنطقه، چالش   نمايدور بر مضاعفی اي، ف

 اب مقایسه در منا منطقه اقتصادي رشد است. نمودار آورده وارد منا اقتصادي کشورهاي رشد
شان دیگر مناطق سان که دهدمی دنیا، ن صادي رشد نو شتر منطقه این در اقت   دیگر قمناط از بی
  امنیت. ستا کمتر مراتب بهکشورهاي منطقه منا  در اقتصادي است. به بیان دیگر، ثبات جهان
 رآمديد نوسان همچنین و سیاسی و نظامی متعدد هايدرگیري دلیل به گذاريسرمایه پایین

سته کشورهاي ست منطقه این در عموما که-نفت  به واب صلی دالیل تواندمی -نده پدیده  نای ا
صادي پایین)(ثبا شد ت اقت شند. ر   حدود 2014 سال منا در منطقه در داخلی ناخالص تولید با

  تولید رشد میزان. است 2013 سال در شده ثبت درصد 3/2 از بیش کمی که بوده درصد 6/2
با   2016 ســال در و درصــد 5/2 به يدرصــد 1/0 کاهش با 2015 ســال در داخلی ناخالص

 کاهش 2017 سال دراین نرخ  دوبارهاما  است، دهیرس درصد 6/4 به ياقابل مالحظه شیافزا
شته و  سیار ياقتصاد رشدبدیهی است که این میزان  .است دهیرس درصد 8/1 بهدا   از ترکم ب

 .  دهد کاهش را منطقه این در فعلی بیکاري باالي نرخ بتواند که است آن
  تولید و رشد سرانه داخلی ناخالص تولید متوسط نرخ رشد) به ترتیب 2) و (1دو نمودار (

ــد)داخلی  ناخالص ــارکت در مناطق و  در مناطق مختلف جهان (درص نرخ بیکاري و نرخ مش
   دهد.را نشان می 2015-2017هاي طی سال مختلف جهان

 

  
1- Middle East & North Africa: MENA 
یت،عراق، قطر،  نان،ایران، کو حده عربی، ،اردن، لب مارات مت مان، تونس، لیبی،ا یه، ع ـــور یمن، مراکش، الجزایر، س

 عربستان سعودي، رژیم اشغالگرقدس، مصر، بحرین 



 39     1398 پاییز/ 80م/ شماره چهاروهاي اقتصادي ایران/ سال بیستفصلنامه پژوهش

 
در مناطق  داخلی ناخالص تولیدو رشد سرانه  داخلی ناخالص تولید متوسط نرخ رشد  -1نمودار 

 مختلف جهان (درصد)
 OECD، 2018: بانک جهانی و سازمان ماخذ

 
ساله عدم تاثیر منا تحت منطقه در کار بازار سی ثبات م ست سیا   این 2011 سال از که ا
  قمیر میانگین نرخ بیکاري در آن، دو که اســت جهان در منطقه و تنها گرفته فرا را منطقه
 اب خاصی هايشباهت... و مصر، ایران، تونس جمله از منا کشورهاي غالب کار بازار. است

کدیگر ند؛ ی له آن از دار کاري مشــــارکت نرخ به توانمی جم نان باالي پایین، بی  جوا
سهمتحصیل جوانان خصوصبه  حسط مالحظه قابل جمعیت، رشد از جوانان باالي کرده، 

شارکت جمعیت تحصیالت  االيب بیکاري حال عین در و کار بازار در زنان پایین جوان، م
 .کرد اشاره دست این از مواردي و کار نیروي اخراج در گیرانهسخت زنان، قوانین
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 )2015-2017نرخ بیکاري و نرخ مشارکت در مناطق مختلف جهان ( -2نمودار 

 2018ماخذ: سازمان جهانی کار، 
 

شان میسازمان جهانی کار آمار و ارقام  منا  منطقه بیکاري نرخ 2011 سال دهد که درن
  11 به 2015 و 2014 سال در، داشته افزایش 2013 سال براي درصد 6/11 به درصد 8/10 از

صد صد 1/10 و 2/10 به ترتیب به 2017 و 2016 سال در و در شته کاهش در ست. با  دا ا
ست ب جهان در نرخ ترینباال این منطقه در بیکاري نرخ همچنان اما، وجود روند کاهشی ه ا

صد 5/29 از جوانان بیکاري اي که نرخگونه صد 8/29 حدود به 2014 سال در در  در در
اي که نکته. است داشته افزایش 2017 و 2016 سال در درصد 9/29به  رسیده و 2015 سال

ـــت که به   شکاه، کار بازار به جوانان انبوه ورود دلیل باید مورد توجه قرار گیرد آن اس
 .نیست پذیرامکان جوانان میان در ویژه به بیکاري
ســاله هســتند که این نرخ  24تا  15درصــد از جمعیت منطقه منا، جوانان  2/26طور کلی به

) در این منطقه سطح تحصیالت UNDESA1 ،2017درصد است ( 4/22در کل جهان معادل 
ازار ازایی در سـمت تقاضـاي بکه مابهجوان به میزان قابل توجهی افزایش یافته اسـت در حالی

  
1- United Nations Department of Economic and Social Affairs 
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عمیق بین سمت  1هاي خصوصی) وجود ندارد، بنابراین، یک شکاف و عدم تطابقکار (بنگاه
کار رخ داده اســـت  بازار  قاضـــاي  به افزایش نرخ بیکاعرضـــه و ت هاي ري گروهو منجر 

صیل ست. تح شده ا شت که ا یدباکرده  س یکروند،  ینتوجه دا نا (به در منطقه م یرناگز یرم
 يتصاداق يهااستیمنطقه با اتخاذ س يهانبوده و اگر دولتویژه کشورهاي منطقه خاورمیانه) 

 جادیو ا دادندیاختصاص م ياقتصاد يهابنگاه تیخود را به توسعه فعال یهدف اصلح، یصح
سب طیمح ستور کار خود  یکار رقابتوک ضادادند، یم قراررا در د صاداق هايبنگاه يتقا  يت
و  وريبهره يارتقا براي هابنگاه ت، چراکهافییم شیافزا کردهلیجذب افراد تحصـــ يبرا
   بود.خواهند  تريکار متخصص يروین ازمندیتوان رقابت خود، ن شیافزا

 
 هاي بازار کار در منطقه مناتحوالت شاخص -1جدول 

 2017 2016 2015 2014 2009 سال                                                  عنوان
4/49 48 نرخ مشارکت نیروي کار  6/49  7/49  8/49  

5/10 نرخ بیکاري (مجموع)  7/11  7/11  6/11  6/11  
0/24 نرخ بیکاري جوانان  5/29  8/29  9/29  9/29  

9/2 رشد اشتغال  3/2  3/2  3/2  2/2  
-2/0 رشد اشتغال جوانان  6/1-  2/1-  8/0-  4/0-  

 World Employment and Social Outlook- Trends 2018.p58ماخذ: 

 
ار نیز در سمت تقاضاي نیروي ک، عالوه بر تشابه ساختار جمعیتی و سمت عرضه نیروي کار

کشورهاي منا تا حد قابل توجهی مشابه یکدیگر است؛ کار وداري و محیط کسبساختار بنگاه
  ،هاي نظامی در اقتصــادحضــور گســترده بخش، داريمداخالت گســترده دولت در حوزه بنگاه

قوانین مبهم ورشــکســتگی و عدم وجود ، هاي اقتصــادي (انحصــارورود و خروج دشــوار بنگاه
ـــازنده توســـعه و ، کارهاوبقوانین و مقررات گســـترده در حوزه شـــروع کســـ، )2تخریب س

  
1- Mismatch 
2- Constructive Destruction 
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صنایع انرژيسرمایه باال و ناکارآیی نظام مالی و... از  1فراگیري مالیعدم ، بر و رانتیگذاري در 
  به دلیل، موارددر کنار این هاي ســمت تقاضــاي بازار کار کشــورهاي منا اســت. جمله مشــابهت

صاد کالن و عدم پیشبی سطح اقت نیز صوصی ري بخش خگذاسرمایه، پذیري آیندهبینیثباتی 
 ).1395، در این کشورها محدود است (بهنیا و علویان

اقدام به ، به بعد میالدي 60هاي هاي رفاه در برخی کشـــورهاي منطقه منا طی دههدولت
ــرمایه ــترده در بخشس بدنه  حجم، هاي مختلف اقتصــادي کردند که در این فرآیندگذاري گس

سرمایهها پیوسته رو به افزایش اجرایی دولت شرایط نه تنها  گزین گذاري دولت جایبود. در این 
ستسرمایه شده ا صی  صو صارات و رانت، بلکه به تدریج، گذاري بخش خ  هاي مختلفانح

صی نیز بهبراي فعالیت شکل گرفت و رویکرد بخش خصو سها  مت جاي رقابت و نوآوري به 
یم دولت در تنظ يناروا هايدخالتهاي موجود ســوق پیدا کرد. بدیهی اســت دســتیابی به رانت

تار آحاد اقتصـــادي نابع منجر نم، رف به بهبود در تخصـــیص م ها  که ، شـــودینه تن راف انحبل
. از جمله را به همراه خواهد آورد کردن رقابت و افزایش بیکاريمحدود ، هاگذاريســـرمایه

ــوص ــول، نتایج دخالت دولت در این خص ــع قوانین و مقررات در حوزه بازار محص و کار  وض
به بت، که این قوانینطورياســـت  قا تاثیر ر کار را تحت  بازار  طاف در   پذیري و میزان انع

 دهد.قرار می
صادي بشود بنگاهساختار حاکم در برخی از کشورهاي منطقه منا باعث می یش هاي اقت

سعه فعالیت شنداز آنکه نیازمند جذب نیروي کار براي تو صدد یافتن، هاي خود با راهی  در
ـــند. بنابراینبراي برقراري ارتباط با دولت و رانت ـــاختاري به دو دل، جویی باش یل چنین س

شود؛ اول اینکه توزیع رانت بیشتر در حوزه انرژي (قیمت انرژي) اصلی منتج به اشتغال نمی
ــورت  ــی به بازارهاي مالی) یا منابع طبیعی و زیرزمینی ص ــترس ــود یا دس ــرمایه (نرخ س یا س

که در می بهبنگاه، چنین ســـاختاري نتیجهگیرد  یتها  عال غالب در ف بر و هاي انرژيطور 
شوند که نتیجه آن ایجاد اشتغال محدودتر است. دوم بر (در مقابل کاربر) متمرکز میسرمایه

  
1- Financial Inclusion 

 استفاده شده است.» Financial Inclusion«در برابر » شمول مالی«در متون فارسی به طور عمده از عبارت 
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ها که خود با رانت و کســب امتیازهاي مختلف هاي موجود در این رشــته فعالیتاینکه بنگاه
ر طی تر شدن دشوند با بزرگهاي جدید میینکه مانع از ورود بنگاهاند عالوه بر اایجاد شده

ست، زمان سیا سیرهاي حمایتی دولت قرار میتولید خود را در گرو تداوم    ،دهند و از این م
ـــوار می ن تقاضـــاي نیروي کار کنند که در نتیجه آورود به صـــنعت و خروج از آن را دش

 )1395یابد (بهینا و علویان، کاهش می
ار در کنمنا وضـــعیت اقتصـــادي کشـــورهاي منطقه بیانگر آن اســـت که ، نچه گفته شـــدآ

ها به خوبی روند تحوالت ســـیاســـی اخیر منطقه خاورمیانه را توضـــیح هاي جمعیتی آنویژگی
ساسمی سی ، دهد. بر این ا سیا تنها راه خروج از وضعیت نامتعادل فعلی و تداوم ثبات اجتماعی و 

و سنی جمعیت  جنسیتی، هاي تحصیلیمتناسب با ویژگی، زااقتصادي اشتغالمنوط به افزایش رشد 
تحلیل شــرایط موجود و  هاي ســیاســی درهالزم اســت که گرو، . بنابراینکشــورهاي منطقه اســت

هاي رفت از وضـــعیت کنونی بازار کار به یک اتفاق نظر در اتخاذ ســـیاســـتراهکارهاي برون
ازار کار کرده به بورود جمعیت تحصیلو با هاي آتی سال دراقتصادي برسند. در غیر این صورت 

تشدید مسائل اجتماعی دور ، هادر جهت ایجاد شغل براي آنها کشوراین و عدم آمادگی اقتصاد 
 از انتظار نخواهد بود.
ضر شرایط کشورهاي منطقه منا با انتخاب، در حال حا هاي دشوار و مهمی جهت ایجاد 

تري از یشــتر بخش خصــوصــی و ایجاد اشــتغال براي بخش بزرگمناســب به منظور رشــد ب
هایی سیاستالزم است براي عبور از شرایط فعلی ، رو هستند. از این روجمعیت جوان روبه

ــختگیرانه و دســت، با هدف گســترش رقابت وپاگیر در حوزه بازارهاي اصــالح مقررات س
  ینان در دستور کار قرار گیرد.کارآفر هاي برابر براي همهمحصول و کار و ایجاد فرصت

زدایی بازارهاي محصول و کار اساسا در ارتباط با کاهش و بازتوزیع منافعی است که مقررات
ــود بازیگران اقتصــادي رفتار خود را با این توزیع جدید تنظیم کنند. بنابراینمنجر می حتی اگر  ،ش
ــدمقررات ــودمند باش ــت و دوره گذار همراه با آثار قوي ، زدایی در نهایت س و پویاي توزیعی اس

ـتمزدهاي ، هاي فعالممکن اســـت براي مدتی همراه با کاهش بنگاه افزایش بیکاري و کاهش دســ
 حقیقی تا رسیدن به زمان بازیابی اقتصاد باشد. 
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ـــت درك ه از آنجا کیکی آنکه  ؛این تاثیرات پویا و توزیعی حداقل به دو دلیل مهم اس
تصاد ارائه تحلیل دقیق از تحوالت اق، اندزدایی قرار گرفتهمقررات بسیاري از کشورها در مسیر

ی هاي اقتصاد سیاسبه روشن شدن محدودیتدوم اینکه  .کندکالن این کشورها را فراهم می
 کند. بهبود طراحی آن کمک میدر نتیجه زدایی و مقررات

زدایی از بازارهاي کار و محصـــول براي کشـــورهاي مطالعات زیادي درخصـــوص مقررات
انجام گرفته  (OECD) 1هو توسع ياقتصاد يهايسازمان همکارکشورهاي عضو اروپایی و 

ــت ــول و افزایش انعطاف بازار اي در رابطه با تاثیر مقرراتاما تاکنون مطالعه، اس زدایی بازار محص
همچنین با توجه به اینکه  2و بیکاري در کشورهاي منطقه منا انجام نشده است.بر رشد اقصادي کار 

شورهاي ستند (و جمهوري درگیر پیچیده و زائد قوانین با زیادي حدود تا منطقه منا ک   سالمیا ه
شورهاي منطقه منا  جزو نیز ایران سوبک ضعیت مطالعه، از این رو، شود)می مح   نقوانی آثار و و

  گذارانســیاســت و گذارانقانون مســیر در را مشــخصــی افق تواندمی کار و محصــول بازارهاي
در این مطالعه هدف آن ، بنابراین. دهد کشــورمان (ایران) قرار خصــوصکشــورهاي این منطقه به

پذیري) زدایی در بازار هاي محصول (افزایش رقایت) و کار(افزایش انعطافاست تا تاثیر مقررات
ـــد اقتصـــادي و بیکاري با روش  مدت وهاي کوتاهدر افق و رهیافت  GMMبلندمدت بر رش

PANEL VAR  کشور منطقه منا مورد بررسی قرار گیرد و براساس آن ضرورت اصالح  20در
 زدایی در بازار محصول یا کار مشخص شود. بندي مقرراتیا اولویت

ست که در ادامه ادبیات  شده ا صورت در نظر گرفته  ضر به این  ساختار مطالعه حا
سپس الگوي  شده است.  شینه تحقیق بیان   PANEL VARموضوع، مبانی نظري و پی

معرفی و ضـــمن توصـــیف متغیرهاي اســـتفاده شـــده، برآورد الگوي  GMMو روش 
سبه توابع واکنش صورت گرفته و محا شضربه و تجزیه وار -پژوهش  ده یانس انجام 

 گیري آورده شده است.بندي و نتیجهاست. در پایان نیز جمع

 
  
1- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

بلندمدت میان تولید ناخالص ملی، مصــرف انرژي، انباشــت ســرمایه و اشــتغال در البته در برخی مطالعات، وجود رابطه تعادلی  -2
 )1392 اسالملوییان و جوکار،کشورهاي حوزه منا بررسی شده است. (
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 پژوهش مروري بر ادبیات -2
 مبانی نظري -2-1

ـــختگیرانه در بازارهاي محصـــول و نیروي کار به عنوان یک ، 1980از اوایل دهه  قوانین س
 کشــورهاي هاي باالي بیکاري در بســیاري ازعامل کلیدي ضــعف در ایجاد اشــتغال و نرخ

ار گذاري بازآید و اکثر مطالعات بر حذف یا حداقل کاهش مقرراتاروپایی به حســاب می
 د انهاي اخراج و مزایاي بیکاري تمرکز داشـــتهمحدودیت، هاي موانع ورودي بازاردر زمینه

 )2005 ،OECD.(  این در حالی اســـت که عقیده اقتصـــاددانان بر این اســـت که با حذف
وپا رشــد شــود و اقتصــاد ارتولید بیشــتر می، بیکاري کاهش یافته، ین مقررات(بســیاري از) ا

  نســنگی يهابدهی اروپایی کشــورهاي غالب که مالی بحران از بعد طوري کهبه کندمی
شته ستی يهاابزار و دا ضا طرف سیا ست غالب، شد شناخته ناکارامد تقا  به هاگذاريسیا
صول بازار درزدایی مقررات سمت شان گرایش کار و مح مبناي  ).OECD، 2012( داد ن

 زدایی به این شرح است که:نظري و اقتصاد سیاسی اعمال اصالحات و مقررات
عث میمقررات - با نتزدایی  کارگرانشـــود را طه قوانین موجود براي  به واســـ که  ، هایی 

ستکارفرمایان و ارائه شده ا سلدتکاهش یابد. این دیدگاه تا م، دهندگان خدمت ایجاد  طه ها 
سترده شگاهی گ شه و اي در مطالعات دان ستیساندی شت. گذاران ا ستدا سنر ، )1971( گلریا پو

 اند. از جمله محققانی هستند که در این خصوص مطالعه کرده 1)1976پلتزمن () و 1975(
شده و برمبناي آن ، اي در بازار محصولزدایی باعث ایجاد رقابت تازهمقررات - سرمایه  کار و 

 شود. برنده چرخه اقتصادي تعیین می
منجر به افزایش رشـد اقتصـادي شـده و ، وريزدایی با افزایش کارایی و بهرهمقررات -

شداین  شتغال شیافزاباعث  ر ستمزد واقع ا شود که این دو بر تولید و مصرف ی میو د
و منجر به افزایش موجودي ســـرمایه نیز گذاري اثر گذاشـــته از طریق افزایش ســـرمایه

 2)2003 گیوزي(بالنچارد و  شود.می

  
1- Peltzman 
2- Blanchard and Giavazzi 
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 عدم تقارناست که  جهتزدایی در بازار کار از آن اهمیت پرداختن به موضوع مقررات
شــود کارفرما (حتی در دوره آزمایشــی) نتواند شــناخت کافی نســبت به اطالعات ســبب می

 تواند ســـبب شـــودهزینه باالي اخراج می، بنابراین. آورددســـت هاي نیروي کار بهویژگی
ستخدام فردي که مطلوب کار آنکارفرمایان به ضا براي ها نیست یا تقادلیل ریسک باالي ا

ـــمی و موقت تمایل پیدا کنند.  ـــمت قراردادهاي غیررس نیروي کار را کاهش دهند یا به س
ربه یا تجشغلی ندارند (همچنین موضوع عدم تقارن اطالعات درخصوص جوانان که تجربه 

ــبب می، دارند) یکم ــتخدام آنس ــود اس ــد. ش ــتري براي بنگاه همراه باش ها با ریســک بیش
ــت بنگاه، بنابراین ــتخدام نی، دلیل هزینه باالي اخراجها بهممکن اس روي تمایل کمتري به اس

 کار جوان داشته باشد.
اهش تجاري را ک هاي چرخهناواکنش به نوس برايقابلیت بنگاه ، اخراج باال بودن هزینه

ـــمی یا با قراردادهاي ، هاکند که بنگاهاین انگیزه را ایجاد میدهد و می ـــتخدام غیررس اس
ساخترا ها انگیزه بنگاه، هزینه باالي اخراجهمچنین مدت انجام دهند. کوتاه صالح  ار براي ا
ـــاختار (تغییر تکنولو، دهدوري کاهش میبهره يو ارتقا  ژي تولید) ممکنزیرا اصـــالح س

 )1395، (بهنیا و علویاناست نیازمند تعدیل نیرو قبلی و جذب نیروي جدید باشد. 
ـــده و در ابتدا بیکاري  ناکارامدمدت باعث حذف افراد کاهش هزینه اخراج در کوتاه ش

هزینه انتظاري از فســـخ یک قرار داد را ، کاهش هزینه اخراج، اما در بلندمدت، یابدافزایش می
زیرا در  ،انگیزه بیشتري در استخدام و ایجاد مشاغل جدید دارند، هاداده و در نتیجه بنگاهکاهش 

سخ کنند و از آنجاییصورت عدم موفقیت به راحتی می ، شاغلکه تخریب متوانند قرارداد را ف
یاد کاري زمدت بیدر کوتاه، بنابراین، بر و طوالنی استاما ایجاد مشاغل زمان، افتدآنی اتفاق می

 شود. و مصرف کم می
صالحات شتغال، در زمان اعمال ا صرف کاهش یافته و در طول زمان بهبود ، ا صول و م مح

یابند و ممکن اســـت چند ســـال زمان ببرد تا این متغیرها به ســـطح قبل از انجام اصـــالحات می
ـــت ک، بازگردند. دلیل این اتفاق  هافزایش ارزش حال انتظاري ایجاد شـــغل در طول زمان اس

هاي جدید و یک کاهش قابل توجه در تقاضــاي کل ایجاد دهنده وقفه تولید براي تطبیقنشــان
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 ) 2016، 1کاچاتوره و فیوري ها است.(دلیل کاهش استخدامشده به
نقش مهمی در ایجاد فضــاي ، بازار کارپذیري افزایش انعطافدهد تجربه جهانی نشــان می

سرمایه کارووکار مناسب دارد. فضاي کسبکسب گذاري مناسب نیز نقش کلیدي در جذب 
در صـــورتی که حمایت از حقوق کارگر به قیمت  .خواهد داشـــت) FDIمســـتقیم خارجی (

ـــت آیدکاهش انعطاف بازار کار به هاي داخلی و جذابیت گذاري بنگاهانگیزه ســـرمایه، دس
نتیجه  یابد و درکاهش میالمللی گذاري در بازار داخلی در رقابت با بازارهاي رقیب بینســرمایه

 شود.کمتر می، سطح کلی اشتغال در مقایسه با حالت بازار منعطف
دهد بر اثر کاهش موانع نشـــان می مطالعاتزدایی بازار محصـــول نیز درخصـــوص مقررات

صنعت در کوتاه سطح قبل کاهش ، تولید، مدتورود و خروج به  سبت به  صرف ن شتغال و م ا
ی جویگذاري فیزیکی خودصـــرفهخانوارها در مصـــرف و ســـرمایه ،یابد. به عبارت دیگرمی
ـــاله به طور موقت باعث کاهش در کنند تا بنگاهمی هاي جدید را تامین مالی کنند و این مس

ـــاي کل می به با ورود بنگاههمچنین  )2016، (کاچاتوره و فیوري شـــود.تقاض جدید  هاي 
شوند. شده و متعاقب آن افراد بیکار میهاي غیرمولد تعطیل بنگاه، صنعت و افزایش رقابت

مدت در کوتاه، از این رو، بر استهاي جدید زماناز آنجایی که فرایند ایجاد شغل در بنگاه
ید، بیکاري بدکاهش می، افزایش و تول ما در بلندمدت ، یا با بهب توانمیا ـــت  ود انتظار داش

د جدیدي اســـتخدام و منابع به ســـمت افرا، هاها طی زمان و افزایش تعداد بنگاهشـــرایط بنگاه
سرمایه صرف و  شتغال و تولیدم شده و ا ینه افزایش یابد. با کاهش هز، گذاري فیزیکی هدایت 

 کاهش یابد.، افزایش و بیکاري، تقاضاي کل و مصرف، اخراج
 

 تجربی پژوهشپیشینه  -1-2
باط بین مقررات عات درخصـــوص ارت طال کار م بازارهاي محصـــول و  مختلفی زدایی در 

که برگر و دنینگر له این ته از جم باســــانینی و دووال2006(  2صـــورت گرف ) 2006(  3) و 
  
1- Cacciatore and Fiori 
2- Berger and Danninger  
3- Bassanini and Duval 
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هاي محدودیت بازار کار زمانی که ســـیاســـت، اندکه اصـــالح مقررات بازار کاالهادریافته
زدایی کشــورهاي اي، تجربه مقررات) در مطالعه2007، موثرتر اســت گریفیت (کمتر باشــد

OECD  سال  ینزدایی در اکه مقررات یهرضفدهد با این  یقرار م یمورد بررس 1990را در 
شورها، منجر به افزایش رقابت ست. ک شده ا شان میپذیري  صالحات درنتایج ن  دهد این ا

ـــورهایی که قدرت چانه ـــده و براي ، زنی باالیی دارندکش ـــتغال کل ش منجر به افزیش اش
   شود.باعث افزایش دستمزد واقعی می، زنی پایینی دارندکشورهایی که قدرت چانه

زدایی در بازار محصول اي به بررسی تاثیر مقررات) در مطالعه2016کاچاتوره و فیوري (
ـــورهاي  ـــادي و بیکاري در کش ـــد اقتص ، اند در این مطالعهپرداخته OECDو کار بر رش

صنعتشاخص ه کاري بشاخص هزینه اخراج و مزایاي بیمه بی، هاي موانع ورود و خروج به 
د ها بر رشــعنوان اصــالحات بازار محصــول و کار در نظر گرفته شــده و تاثیر این شــاخص

مورد بررســی قرار گرفته اســت. نتایج  PANEL VARاقتصــادي و بیکاري در یک مدل 
مدت منجر به رکود و در بلندمدت باعث رشـــد دهد انجام اصـــالحات در کوتاهنشـــان می

تواند تاثیرات رکودي در شــود. همچنین اصــالحات میاقتصــادي و کاهش نرخ بیکاري می
 ها نتایج مدل خوداي خواهد داشت. آناما در بلندمدت آثار توسعه، مدت داشته باشدکوتاه

ـــورهاي  ـــان میمورد تایید تجربی قرار دادند. نتایج آن OECDرا براي کش دهد که ها نش
ایی نوسانات ادوار تجاري دارد. افزایش اي بر کارتاثیرات قابل مالحظه، زدایی بازارمقررات
طاف کارانع کاال و  هاي  بازار کاهش داده، پذیري در  کارایی را  نا نات  ، میزان و نوســــا

ـــی در هزینه رفاهی ادوار  ـــاس تصـــمیمات تعادلی افراد را مختل کرده و منجر به کاهش اس
 شود.تجاري می

ده است؛ نرخ بیکاري انجام شناپذیر بر مطالعات بسیاري درخصوص تاثیر قوانین انعطاف
ـــور طی  97با انجام یک الگوي پنل در  )2012( 1همکاران وردوگ و-از جمله برنال کش

ــال ــان دادند که بهبود انعطاف 2008تا  1985هاي س تاثیر قابل توجهی بر کاهش ، پذیرينش
در اف انعط، نرخ بیکاري باالخص بیکاري جوانان و بیکاري بلندمدت دارد و در این میان

  
1- Bernal, Furceri and Guillaume 
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 هاي اخراج بیشترین تاثیر را دارند. شاخص استخدام و اخراج نیروي کار و هزینه
) به بررسی این پرسش پرداختند که آیا مقررات بازار محصول 2002( 1برتراند و کاراماز

عوامل اصلی رشد پایین استخدام در بسیاري از کشورهاي ، و قوانین مرتبط با ورود به بازار
صنعت خردهاروپایی هستند؟ آن سوال را در چارچوب  سه مورد بررسی ها این  فروشی فران

گسـترش هر  یا یجادا يهیات منطقه برا یب، تصـو1974از سـال  که یینجاآقرار دادند و از 
ــگاه بزرگ خرده ــفروش ــه مورد ن یفروش ــت،در فرانس بانک اطالعاتی خاص را  یک یازاس

تایج ن اي در تصــمیمات هیات را نشــان می داد.اســتخراج کردند که تغییرات زمانی و منطقه
عه آن بازار و افزایش تمرکز در مطال به  ـــتر براي ورود  که ایجاد موانع بیش یانگر آن بود  ها ب
 رشد استخدام را در فرانسه کاهش داده است. ، فروشیاي خردههاي زنجیرهفروشگاه
ــول و کار اي ارتباط بین مقرراتدر مطالعه )2012( 2همکاران و فیوري زدایی بازار محص

ـــنجیده ـــتغال س قدرت  ،اند. براي انجام این تحقیقرا بررســـی کرده و تاثیر آن را بر میزان اش
نه به عنوان متغیر درونچا مدزنی  ـــده و  ثابت براي کشـــورهاي زا در الگو وارد ش ل اثرات 

OECD ــان می ــده اســت. نتایج نش دهد اگر ارتباط بین بازار کار و بازار محصــول برآورد ش
شود شتغال کمتر از حد واقعی برآورد میتاثیر مقررات، نادیده گرفته  در این  ود.شزدایی بر ا

ه اســـت ظر گرفته شـــدزدایی در بازار کار در نمطالعه با آنکه متغیرهاي مختلفی براي مقررات
ــغلی و مزایاي بیمه بیکاري) ــان می، (ازجمله امنیت ش ازار زدایی در بدهد مقرراتاما نتایج نش

صول ست. به عبارت دیگرکننده اثرات مقرراتتقویت، مح صال، زدایی در بازار کار ا حات ا
 .  بازار محصول مکمل اصالحات بازار کار است

ي پذیري بازار کار و میزان بیکاررابطه بین انعطاف ) به تحلیل2012( 3وردوگو و همکاران
اســی و برخی عوامل ســی، تئوري اقتصــادي و مطالعات تجربی پیشــین، هاپرداختند. پیش از آن

زنی ســاختار چانه، 4هاي مالیاتی دســتمزداهرم، نهادي را براي بیکاري شــامل مزایاي بیکاري
ــتخدام، جمعی ــتمزد و ، مقررات حمایتی اس ــایی کردههزینهحداقل دس ــناس ــتخدام ش  هاي اس

  
1- Bertrand and Kramarz 
2- Fiori, Nicoletti and Schiantarelli 
3- Bernal, Furceri and Guillaume 
4- Tax Wedges 
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ـــیده بود که نهادهاي انعطاف. بودند ناپذیر بازار ادبیات تجربی تا پیش از آن به این نتیجه رس
نیروي کار ممکن است مانع ایجاد شغل شده و سطوح باالتري از بیکاري را ایجاد کنند. تقریبا 

ضتمام این مطالعات بر زیرمجموعه صنعتی ع شورهاي  شته OECDو اي از ک اند و تمرکز دا
یشرفته اي از اقتصادهاي پبازار نیروي کار را براي مجموعه گستردهمقررات تاثیر ، تنها دو مقاله
گذاري ) که تاثیر مقررات2004و همکاران ( 2اند؛ یکی مطالعه بوتروتحلیل کرده 1و نوظهور

یزان قوانین تامین اجتماعی) را بر مو ، زنی جمعیقوانین چانه، بازار نیروي کار (قوانین استخدام
  3مطالعه فلدمن، کشـــور تحلیل کردند و دیگري 85بیکاري براي یک نمونه بین کشـــوري از 

شاخص2009( ی که در هایپذیري بازار نیروي کار (مانند آنهاي انعطاف) که به ارزیابی تاثیر 
 2000-2003زمانی  اقتصــادي در بازه 73مطالعه حاضــر اســتفاده شــده اســت) براي یک پنل 

 پرداخته است.
  

 روش پژوهش -2
ـــت که تاثیر مقررات زدایی در بازار هاي محصـــول و کار بر در این مطالعه هدف بر آن اس

صادي و نرخ بیکاري در  شد اقت شور منا طی 20ر سی قرار 2017 تا 2005 دوره ک مورد برر
با روش  PANEL VARگیرد. روش مطالعه حاضر از نوع همبستگی بوده و تحت الگوي 

GMM است.روابط موردنظر برآورد و ضرایب مربوطه جهت تحلیل استخراج شده 
 
 PANEL VARالگوي  -2-1

ــده در این مطالعه  ــتفاده ش ــت که با فرض  PANEL VARالگوي اس  Kبا اثرات ثابت اس
ــریح می1( رابطهوقفه به صــورت  Pمتغیر و  ــود و در آن ) تش  ) متغیرهايk×1بردار ( ش
سته ) k×1بردار ( ) اثرات ثابت و k×1بردار ( ، زا) متغیرهاي برون1× 1بردار ( ، واب

با ابعاد  B) و ماتریس k×k(ماتریس  جمالت خطا هســتند. همچنین 
  
1- Emerging Countries 
2- Botero 
3- Feldmann 
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)1×k .ضرایب الگو هستند ( 
 

)1 ( 

 
 

  
 

 .است) 2صورت رابطه (به نیز فروض مدل 
 

 )2(               Σ  
 

 
ـــیر نتایج ب PANEL VARبعد از تخمین الگوي  ـــت آمدههو تفس  در ادامه توابع  دس

ــبه می-ضــربه ــود.واکنش و تجزیه واریانس محاس ویاي رفتار پ، واکنش-در توابع ضــربه ش
ود و شمتغیرهاي دستگاه هنگام وارد شدن شوك به اندازه یک انحراف معیار نشان داده می

سوي ، واکنش-ضربهبا استفاده از توابع  شده از  شوك واحد اعمال  پاسخ پویاي دستگاه به 
 .خواهد شدهر یک از متغیرها محاسبه 

ــربه ــی یک الگوي  واکنش -یک تابع ض ــاس بردارهاي  VARدر حقیقت بازنویس بر اس
ست. به عبارت دیگر را  VMAپارامترهاي ،  واکنش-ضربهتابع ، نامحدود میانگین متحرك ا

 .))3(رابطه ( داراست
 

)3  (               
    

ماتریس  که طوريهوجود دارد ب Pاگر فرض شود ماتریسی به نام ، به عنوان مثال
P ، پارامترهاي  ورا متعامد کرده  ماتریسVMA  را به تابع واکنش آنی متعامد 



  PANEL VAR یافتمنا: ره يدر بازارهاي محصول و کار در کشورها ییزداکالن اقتصادي مقررات هايیاییپو   52

 .کندمیتبدیل 
هاي وارد شـــده بر متغیرهاي مختلف الگو در ســـهم شـــوك، در روش تجزیه واریانس

ـــبـه می بینی یـک متغیرواریـانس خطـاي پیش ـــود.محـاس  در این روش همـاننـد تـابع  ش
، هاشــوك، ماتریساین شــود که توســط تعریف می pیک ماتریس به نام ، واکنش-ضــربه

شده و  شوك در واریانس خطاي پیشبه این وسیله متعامد  سبه ، بینیسهم هر  . شودمیمحا
ستند که تجزیه خطاي واریانس   داراي ماتریس کواریانس هاي متعامد شوك ه

 .دهدرا اجازه می
 

 GMMروش تخمین  -2-2

 :آینددست میهب) 4() پارامترها از رابطه GMMیافته پویا (در روش گشتاور تعمیم
 

)4(             
 

 مثبت نیمه معین و غیر منفرد است. در این جا ، ماتریس وزنی است که متقارن که در آن 
کهفرض می ـــود  به    ش با این فروضاســــت  و رت  . ،
 سازگار خواهند بود. GMMهاي روش تخمین

کار بردن روش  به  یا GMMمزیت  تاي پو نل دی فردي و  ناهمســـانی کردنلحاظ ، پ
ت که نتیجه آن مقطعی اســهاي هاي موجود در رگرســیونحذف تورش، اطالعات بیشــتر

 . بود خواهد روش این درخطی کمتر با کارایی باالتر و هم ترهاي دقیقتخمین
به GMMروش  که تعداد متغیرهاي برش مقطعی کار میپنل دیتاي پویا هنگامی  رود 

)Nسال شتر از تعداد زمان و  شد (Tها () بی ست) که در بحث مقاله نیز اینN>T) با  ؛گونه ا
 ). 2008، بالتاجی ؛2002، اد کشورها بیشتر از تعداد زمان است (بوندیعنی تعد

سبت به روش GMMبه طور کلی روش  ستپویا ن   :از جمله هاي دیگر داراي مزایایی ا
کل درون ـــ هاديحل مش هاي ن یا رفع هم، زا بودن متغیر مدلکاهش  حذف ، خطی در 
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 .افزایش بعد زمانی متغیرها و متغیرهاي ثابت طی زمان
 

 برآورد الگوي پژوهش -3
 شود:زیر مطرح می فرضیه، سه همراستا با مبانی نظري تحقیق

هاي محصـــول و کار در بازارزدایی در هاي کالن اقتصـــادي مقرراتپویایی فرضـــیه اول:
 متفاوت است.کشورهاي منطقه منا ریزي در هاي مختلف برنامهافق

 مدت آثار رکودي دارد.کار در کوتاههاي محصول و در بازار زداییمقررات فرضیه دوم:
سوم: زدایی در بازارهاي محصول و کار در بلندمدت منجر به افزایش تولید مقررات فرضیه 

 شود.و کاهش بیکاري می
 
 پژوهشهاي آمار و داده -3-1

کشور  20براي  2017تا  2005متغیر رشد اقتصادي و نرخ بیکاري طی دوره ، در این مطالعه
زدایی در بازار محصــول طی شــده اســت. شــاخص رقابت جهانی براي مقرراتمنا اســتفاده 

 همین دوره در نظر گرفته شده است.
متغیر  21تا  4رکن که هر یک از ارکان بین  12ترکیبی است از ، شاخص رقابت جهانی

ند نابراین .دار به، ب چه  بتآن قا ـــر میGCIپذیري جهانی (عنوان شـــاخص ر ـــود ) منتش ش
ـــادي 114دربرگیرنده  ـــت که به جزئیات اقتص ـــور اس اجتماعی و ، متغیر در مورد هر کش

ـــتی پرداخته و برآیند آن منجر به  ـــمی GCIبهداش ـــاخص ود.ش مقادیري از یک ، این ش
 گیرد.پذیري باال) را دربرمیپذیري کم) تا هفت (رقابت(رقابت

کار ـــتخدام نیروي  ـــختی اخراج و اس کابراي مقررات  1شـــاخص س بازار  ر زدایی در 
شاخص یکی از مولفهدر ست. این  شده ا شاخص آزادي نظرگرفته  سبه  صلی در محا هاي ا

شاخص شاخص فرعی از  ست که به عنوان یک  صادي نیروي کار ا   هریتچ ادیبن 2آزادي اقت

  
1- Hiring and Firing Regulation  
2- Economic Freedom Index 
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 )1394نزاده، قهرما و بهار(پیش .ضربه اعتمادکرد -تابع واکنش
 

 
 نتایج آزمون پایداري مدل -3نمودار 

 هاي پژوهشیافتهماخذ: 
 
 واکنش-نتایج توابع ضربه -3-3

 :دهد کهواکنش نشان می-نتایج توابع ضربه
ـــاخص رقابت -الف ـــوك ش ـــاخص ش ـــوکی به اندازه یک انحراف معیار ش پذیري: ش

ــبت تند، منجر به پذیري در کوتاهرقابت ــیبی به نس ــال) با ش مدت و آنی (حدود یک س
شدت تاثیر آن شود، اما در میانافزایش بیکاري می سال) به مراتب از  مدت (بعد از دو 

ــفر می ــده و به ص ــته ش ــ(افزایش بیکاري) کاس ــال) نیز رس د. در بلندمدت (بعد از دو س
شیبی مالیم منجر به کاهش بیکاري میشوك رقابت شتریپذیري با  ن تاثیر بعد شود و بی

بت رســد و ســپس اثر مثافتد و نرخ بیکاري به کمترین حد خود میچهار ســال اتفاق می
ـــیبی کند تا دوره مدیدي ادامه می ـــتغال با ش ه حتی تا ک ايیابد به گونهاین تکانه بر اش
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 )).4پذیري بر اشتغال قابل توجه است (نمودار (دوره دهم نیز اثر مثبت تکانه رقابت
 

 
 پذیري و نرخ بیکاريواکنش شاخص رقابت–تابع ضربه -4نمودار 

 هاي پژوهشیافتهماخذ: 
 

ــان می5نمودار ( ــاخص رقابت) نش ــیبی تند پذیري در کوتاهدهد تکانه ش مدت و آنی با ش
صادي می شد اقت سال به مراتب تاثیر منفی بر شود. در میانباعث کاهش ر مدت تا حدود دو 

ــفر می ــد به ص ــد. این امر به آن دلیل اســت که در کوتاهرش مدت با کاهش موانع ورود و رس
ـــرمایهاندخروج به صـــنعت، پس اي هگذاري و تامین مالی بنگاهاز خانوارها براي افزایش س

یابد. جدیدالورود به صـــنعت افزایش یافته و به تبع آن تولید، اشـــتغال و مصـــرف کاهش می
ـــت که با ورود بنگاه هاي هاي جدید به صـــنعت و افزایش رقابت، بنگاههمچنین بدیهی اس

اي جدید هآنجا که فرایند ایجاد شـــغل در بنگاه شـــوند. ازغیرمولد تعطیل و افرادي بیکار می
کشـــد تا افراد جدید اســـتخدام شـــوند. از این رو، در بر اســـت، بنابراین، مدتی طول میزمان
ــوم به بعد تاثیر مثبتمدت بیکاري زیاد و تولید کاهش میکوتاه ــال س  یابد. در بلندمدت از س
پذیري رسد. اوج تاثیر رقابتثر خود میپذیري بر رشد اقتصادي پدیدار شده و به حداکرقابت
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افتد و در سال ششم اثر این تکانه بر رشد کامال محو بر رشد اقتصادي در سال پنجم اتفاق می
شرایط بنگاهشود. در بلندمدت، افزایش رقابتمی شپذیري منجر به بهبود  ده و با ها طی زمان 

ـــتخدام میافزایش تعداد بنگاه جدیدي اس ـــونها، افراد  به ســـمت مصـــرف و ش د و منابع 
 یابد. گذاري فیزیکی هدایت شده و اشتغال و تولید افزایش میسرمایه

 

 
 پذیري و رشد اقتصاديواکنش شاخص رقابت-تابع ضربه -5 نمودار

 هاي پژوهشیافتهماخذ: 
 

دســـت آمده در مطالعه کاچاتوره و هدســـت آمده در این بخش منطبق بر نتایج بهنتایج ب
شورهاي 2016( فیوري شاخص OECD) براي ک ست. در این مطالعه نیز  هاي موانع ورود ا

صنعت در کوتاه مدت منجر به رکود (کاهش رشد اقتصادي و افزایش بیکاري) و خروج به 
 شود.میرشد اقتصادي و کاهش نرخ بیکاري باعث و در بلندمدت شده 

رشد  پذیري بررقابتدهد طول موج تاثیر شاخص همچنین نتایج این بخش نشان می
، اي که طول موج تاثیر بر نرخ بیکارياقتصـــادي و نرخ بیکاري متفاوت اســـت به گونه

ــریعکوتاه ــت که افزایش رقابتتر اتفاق میتر و س پذیري به افتد. دلیل این اتفاق آن اس
 دهد، اما برايها را تحت تاثیر قرار میطور مستقیم بخش تقاضاي اقتصاد، تولید و بنگاه

ضا و عرضه بازار کار تحت تاثیر قرار بگیرند.  سمت تقا کاهش نرخ بیکاري باید هر دو 
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ـــاي بازار کار و تولید بنگاهبا افزایش رقابت د و این امر یابنها افزایش میپذیري، تقاض
کار متاثر از تحوالت می بازار  ـــمت عرضـــه  ما س کاهش دهد، ا ند نرخ بیکاري را  توا

ذیري کمتر پانی و... نیز اســت که نســبت به شــاخص رقابتجمعیتی، ترکیب نیروي انســ
شان می شاخص رقابتواکنش ن وج پذیري بر نرخ بیکاري با طول مدهد. بنابراین، تاثیر 

 افتد.کمتر و کندتر از رشد اقتصادي اتفاق می
ــان می) 6( نمودار ــاخص رقابتنش ــیبی  پذیري بادهد تکانه مثبت ش ــببه ش تند بر  تنس

ساعد می، پذیري بازار کارشاخص انعطاف یم مال، از دوره دوم به بعد این اثرو گذارد اثر م
سپس رو به زوال می سوم و چهارم است و  سال  این در حالی است  .رودشده و اوج آن در 

 مثبت است.، پذیرياثر تکانه رقابت بر انعطاف، تا دوره دهمکه 
 

 
  

 پذیري بازار کارپذیري و شاخص انعطافواکنش شاخص رقابت–تابع ضربه -6نمودار 
 هاي پژوهشیافتهماخذ: 

 
دهد تاثیر نشـان می )7(نمودار  شـوك شـاخص سـختی اخراج و اسـتخدام نیروي کار: -ب

ك و بسیار گذرا و اند، شوك شاخص سختی اخراج و استخدام نیروي کار بر نرخ بیکاري
 در میان و بلندمدت کوچکی در بیکاري همراه است.در دوره یک است که با کاهش فقط 
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 تاثیر بر بیکاري عمال صفر است.
شان می) 8(نمودار  ستخدام نیروي کار بر ن سختی اخراج و ا شاخص  شوك  دهد تاثیر 

بســـیار گذرا و کوچک اســـت که با کاهش رشـــد ، در دوره یک بوده و رشـــد اقتصـــادي
 شود. و میاقتصادي همراه است و از دوره دوم به بعد مح

، در کوتاه سختی اخراج و استخدام نیروي کار دهد شوك شاخصنشان می )9(نمودار 
 پذیري دارد.بسیار اندك و جزیی بر شاخص رقابت و بلندمدت تاثیر میان

 
 

 
 پذیري بازار کار و نرخ بیکاريواکنش شاخص انعطاف–تابع ضربه -7نمودار 

 هاي پژوهشیافتهماخذ: 
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 پذیري بازار کار و رشد اقتصاديواکنش شاخص انعطاف–تابع ضربه -8نمودار 

 هاي پژوهشیافته ماخذ:
 

 
 پذیريپذیري بازار کار و شاخص رقابتواکنش شاخص انعطاف–تابع ضربه -9نمودار  

 هاي پژوهشیافتهماخذ: 
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ــان می ــاخص رقابتنتایج فوق نش ــورهاي منطقه منا پذیري در دهد ش ــکش تر و تاثیر بیش
ــادي و نرخ بیکاري دارد ــد اقتص ــختی اخراج و و در مقابل  ماندگارتري بر رش ــاخص س ش

ـــتخدام نیروي کار ـــد و بیکاري ، اس ـــورهاي منطقه منتاثیر کمتر و زود گذري بر رش ا کش
طقه منچند قوانین مربوط به استخدام در کشورهاي  ست که هرا علت این امر آن .گذاردمی

سبت به ، منا و باالخص ایران ی در المللی تفاوت چندانی ندارند و حتمعیارها و میانگین بینن
ــاده ــتندبرخی موارد س اما قوانین اخراج در کشــورهاي منطقه منا و ایران نســبت به ، گیر هس

هاي گیرانه اســت و کارفرما براي اخراج نیروي کار با دشــواريالمللی ســختمیانگین بین
ــودرو میهفراوانی روب ــخت .ش ــورها باعثانه و حمایتی نیرويگیرقوانین س  کار در این کش

صورت غیرشده که بخش زیادي از ا شورها به  شد وشتغال در این ک سمی با  قراردادهاي ر
ین ا، شـودچنین براي نیروي کاري که به طور رسـمی اسـتخدام میرسـمی منعقد نشـود. هم
  .عیف استشوند و ضمانت اجرایی قانون در این کشورها ضقوانین حمایتی اجرا نمی

شورهابه سمی در بازار کار ک ستردگی بخش غیرر سي منطقه منا دلیل گ تفاده و امکان ا
ي هابنگاه، ها از انواع قراردادهاي موقت به دلیل شـــرایط آســـان اســـتخدامگســـترده بنگاه

به راحتی می ند. اقتصــــادي  کار را دور بزن بازار  به  ند قوانین مربوط  نابراین، توان وانین قب
تواند عامل مهمی براي کاهش تقاضــاي نیروي نمی، ه بازار کار در این کشــورهاســختگیران

پذیري شاخص رقابتکشورهاي منطقه منا، کار یا افزایش بیکاري باشد و به همین دلیل در 
ستخدام نیروي کار سختی اخراج و ا شاخص  سبت به  شتر و ماندگارتري بر، ن شد  تاثیر بی ر

در  گذاريبراي ســیاســتشــود میهمین دلیل پیشــنهاد  به .اقتصــادي و نرخ بیکاري دارد
ــورهاي منطقه منا،  ــول (افزایش رقابتمقرراتکش پذیري) در اولویت زدایی در بازار محص

به ي میزان اثرگذاراز  زدایی در بازار کارزیرا نســـبت به مقررات ،گیري قرار گیردتصـــمیم
 است.برخوردار تري طول موج و زمان ماندگاري قويلحاظ 

 
 نتایج تجزیه واریانس -3-4 

ـــان می صـــد از در 52، دهد تا دوره دهمنتایج حاصـــل از تجزیه واریانس متغیر بیکاري نش
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شاخص توسط درصد  35، متغیر بیکاري از طریقبینی بیکاري تغییرات واریانس خطاي پیش
سختی از طریق درصد آن  5رشد اقتصادي و به وسیله درصد آن  8، پذیريرقابت شاخص 

ستخدام ضیح داده می، اخراج و ا ست که در توجیه تغییرات نرخ  ،شود. بنابراینتو بدیهی ا
پذیري نسبت به شاخص سختی اخراج و استخدام تاثیر و ماندگاري شاخص رقابت، بیکاري

 بیشتري دارد.
ــان می ــادي نش ــد اقتص ــل از تجزیه واریانس متغیر رش  88، دهد تا دوره دهمنتایج حاص

صادي ات واریانس خطاي پیشدرصد از تغییر و صادي متغیر رشد اقتاز طریق بینی رشد اقت
 درصد در توجیه تغییرات رشد اقتصادي نقش دارند. 4مابقی متغیرها حدود 

 
 گیريبندي و نتیجهجمع -4

ـــختگیرانه در بازارهاي محصـــول و کار، 1980از اوایل دهه  به عنوان یک عامل  قوانین س
ضعف در ایجاد  شتغال و نرخکلیدي  شورهاي اروپایی ا سیاري از ک هاي باالي بیکاري در ب

ـــاب می کاهش مقرراتبه حس حداقل  یا  حذف  بازارآید و اکثر مطالعات بر  در  گذاري 
ـــتههاي اخراج و مزایاورودي بازار، محدودیتهاي موانع زمینه اند. ي بیکاري تمرکز داش

)OECD,2005 ــیاري از) این مقررات) عقیده اقتصــاددانان بر این اســت که  ،با حذف (بس
 از بعد کهوريطهب کندمی رشــدروپا شــود و اقتصــاد ابیکاري کاهش یافته، تولید بیشــتر می

  یاستیس يهاابزار و داشته سنگین يهابدهی اروپایی کشورهاي غالب که اخیر مالی بحران
ــناخته ناکارامد تقاضــا طرف ــتگذاري غالب، شــد ش ــیاس  درزدایی مقررات ســمت به هاس

 . دادند نشان گرایش بازارهاي محصول و کار
هاي محصول و کار اساسا در ارتباط با کاهش و بازتوزیع منافعی است بازار زداییمقررات
ـــود بازیگران اقتصـــادي رفتار خود را با این توزیع جدید تنظیم کنند. بنابراینکه منجر می   ،ش

شد تنهایدر زدایی حتی اگر مقررات ست و ، سودمند با همراه با آثار قوي و پویاي توزیعی ا
 افزایش بیکاري و کاهش، هاي فعالدوره گذار ممکن است براي مدتی همراه با کاهش بنگاه

شد.  صاد با و توزیعی  این تاثیرات پویا دركدستمزدهاي حقیقی تا رسیدن به زمان بازیابی اقت
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ست ش ؛حداقل به دو دلیل مهم ا سیاري از ک سیر مقرراتاز آنجایی که ب ار زدایی قرورها در م
همچنین  .دکنارائه تحلیل دقیق از تحوالت اقتصــاد کالن این کشــورها را فراهم می، اندگرفته

بهبود طراحی آن در نتیجه زدایی و هاي اقتصــاد ســیاســی مقرراتبه روشــن شــدن محدودیت
 کند. کمک می
ر شرایط دکشورهاي منطقه منا کار وضعیت بازار کار و فضاي کسب ودهد ها نشان میبررسی

هاي دشــوار و مهمی براي کشــورهاي منطقه با انتخاب، در چنین شــرایطینامســاعدي قرار دارد و 
تري بزرگ ي بخشرشد بیشتر بخش خصوصی و ایجاد اشتغال برابه منظور ایجاد شرایط مناسب 
ستند. بهاز جمعیت جوان رو شرایط فعلاز این رو، رو ه ستبراي عبور از  سیا ست  یی با های الزم ا

سختگیرانه و دست، هدف گسترش رقابت ول و هاي محصپاگیر در حوزه بازارواصالح مقررات 
 .کارآفرینان را در دستور کار قرار گیرد هاي برابر براي همهکار و ایجاد فرصت

ضاي کسبمطالعات زیادي که در خصوص با وجود  ضعیت بازار کار و ف راي بوکار و
ـــورهاي  ـــت OECDاروپایی و کش خصـــوص تاثیر در ايتاکنون مطالعه انجام گرفته اس

 قهي منطبر رشد اقصادي و بیکاري در کشورهازدایی در بازار هاي محصول و کار مقررات
ــت ــده اس دایی زتا تاثیر مقرراتبود  به همین منظور در این مطالعه هدف بر آن منا انجام نش

یت قا بازار محصـــول (افزایش ر طافدر  کار( افزایش انع هاي پذیري) در افقپذیري) و 
ســی مورد بررکشــورهاي منطقه منا مدت و بلندمدت بر رشــد اقتصــادي و بیکاري در کوتاه

زدایی در بازار محصول بندي مقرراتضرورت اصالح یا اولویت ،قرار گیرد و براساس آن
 .شودمشخص کشورهاي منطقه منا یا کار در 

ها) پذیري (تســهیل در ورورد و خروج بنگاهر افزایش شــاخص رقابتدر این مطالعه تاثی
ستخدام (انعطاف سختی اخراج و ا شاخص  صادي )بازار کار پذیريو افزایش  و  بر رشد اقت

ـــور منا مورد  20در  PANEL VARبا رهیافت  2017تا  2005نرخ بیکاري طی دوره  کش
 هد که:دبررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می

د مدت باعث کاهش رشپذیري در بازار کار در کوتاهافزایش رقابت در بازار محصول و انعطاف -
ـــت که در آن این امر به  شـــود و آثار رکودي دارد.اقتصـــادي و افزایش بیکاري می دلیل اس
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ـــنعتکوتاه به ص کاهش موانع ورود و خروج  با  خانوارها براي افزایش پس، مدت  نداز  ا
ـــرمایه الورود به صـــنعت افزایش یافته و به تبع آن هاي جدیدري و تامین مالی بنگاهگذاس

ـــتغال و مصـــرف کاهش می، تولید هاي جدید به صـــنعت و یابد. همچنین با ورود بنگاهاش
ـــوند و از آنجاییهاي غیرمولد تعطیل و افرادي بیکار میبنگاه، افزایش رقابت ه فرایند کش

شغل در بنگاه ستزمانهاي جدید ایجاد  ید جدکشد تا افراد مدتی طول می، از این رو، بر ا
 یابد.مدت بیکاري زیاد و تولید کاهش میدر کوتاه ،. بنابرایناستخدام شوند

پذیري در بازار کار در بلندمدت باعث افزایش افزایش رقابت در بازار محصول و انعطاف -
 افزایش، زیرا در بلندمدت، شـــود و آثار رونقی داردرشـــد اقتصـــادي و کاهش بیکاري می

ـــرایط بنگاهرقابت ـــده و با افزایش تعداد بنگاهپذیري منجر به بهبود ش افراد ، هاها طی زمان ش
ستخدام  سرمایهشوند میجدیدي ا سمت مصرف و  شده و و منابع به  گذاري فیزیکی هدایت 

 یابد. اشتغال و تولید افزایش می
لیل د رشد اقتصادي و نرخ بیکاري متفاوت است. پذیري برتاثیر شاخص رقابت موجطول  -

تولید و  ،پذیري به طور مستقیم بخش تقاضاي اقتصادست که افزایش رقابتا این اتفاق آن
ا و هر دو ســمت تقاضــباید اما براي کاهش نرخ بیکاري  ،دهدها را تحت تاثیر قرار میبنگاه

ضاي باز، پذیريابتعرضه بازار کار تحت تاثیر قرار بگیرند. با افزایش رق ار کار و تولید تقا
ـــه  ،تواند نرخ بیکاري را کاهش دهدیابند و این امر میها افزایش میبنگاه ـــمت عرض اما س

ت به شاخص ست که نسبا... نیز ، ترکیب نیروي انسانی وبازار کار متاثر از تحوالت جمعیتی
ـــان میرقابت ـــاخص  . بنابراین،دهدپذیري کمتر واکنش نش ر نرخ پذیري برقابتتاثیر ش

 افتد.بیکاري با طول موج کمتر و کندتر از رشد اقتصادي اتفاق می
کارمقررات - بازار  به پویایی زدایی  بازارمحصـــول منجر  ـــد برخالف  هاي بزرگ در رش

ورهاي کشــاخراج در  ،دلیل وجود قوانین ســختگیرانههزیرا ب ،شــوداشــتغال نمی اقتصــادي و
ها از گســتردگی بخش غیررســمی در بازار کار و اســتفاده گســترده بنگاه، و ایرانمنطقه منا 

ستهبنگاه، قراردادهاي موقت ز ااند موانع ناشی از قوانین کار را دور بزنند. هاي اقتصادي توان
تواند عامل مهمی براي کاهش نمی، قوانین ســـختگیرانه بازار کار در این کشـــورها این رو،
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ـــاي نیروي کار یا افزای ـــد و به همین دلیل در تقاض ـــورهاي منطقه مناش بیکاري باش ، کش
ستخدام نیروي کارشاخص رقابت سختی اخراج و ا شاخص  سبت به  شتر و تاثی، پذیري ن ر بی
 .ر رشد اقتصادي و نرخ بیکاري داردماندگارتري ب

 :دهد کهنتایج فوق نشان می
ست -1 سیا صادي و کاهش بیکاردرگذاري براي  شد اقت شورهي در خصوص افزایش ر اي ک

سبت به مقرراتمقرراتمنطقه منا،  رار ق زدایی در بازر کار در اولویتزدایی در بازار محصول ن
   .ستازیرا داراي میزان اثرگذاري بیشتر و ماندگارتري بر رشد اقتصادي و نرخ بیکاري  ،دارد

همانند کشـــورهاي منطقه منا (افزایش رقابت پذیري) در  زدایی در بازار محصـــولمقررات -2
ما ا ،مدت افزایش بیکاري و کاهش رشد اقتصادي را در پی دارددر کوتاه OECDکشورهاي 

 در بلندمدت باعث افزایش رشد اقتصادي و اشتغال خواهد بود. 
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