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ABSTRACT
This study aimed to investigate the impact of improving business environment on employment
with considering the importance of employment and its impact on improving the business
environment. For this purpose, in estimating the model in the form of a basic model at three levels
(agriculture, industry and services) and two scenarios at each level, the method of panel data and
seasonal data (2017:3 -2019:2) of 31 provinces has been used. The results of the estimations in
each sector show that in the provinces where the employment rate of agriculture or industry or
services is higher than other provinces, the effect of EBD on employment rate is positive. Of
course, the sensitivity of the employment of the agricultural sector to the EDB that has a low
elasticity and is equal to 0.34. Another finding is that, unlike in developed and developing
provinces, where the EDB has no effect on the employment rate of the agricultural sector; In less
development provinces, this effect is positive and equal to 0.1. Also, the positive effect of EDB on
industrial employment rate has been observed only for developed provinces with a coefficient of
0.87. However, in this group of provinces, improving the business environment has an inverse
effect equal to -0.03 on the employment rate of services and does not have a significant effect in
developing and less development provinces.
Keywords: Ease of Doing Business, Employment, Economic Sectors, Iranian Provinces.
Extended Abstract
Objectives
Unemployment is one of the crtical problems in any economy. Improving the business
environment is one of the most important factors that can increase employment and consequently
reduce unemployment. So that by improving the business environment one can expect an increase
in economic growth and investment. regarding with Okan's law, there can be an inverse
relationship between unemployment and economic growth, and can be explained the direct effect
of improving the business environment on employment by the channel of economic growth. We
tried to test the hypothesis of direct relation between ease of doing business index (EDB) and
employment rate in Iranian economy. For this purpose, are used seasonal data from 31 provinces in
the form of panel data method. Therefore, the main purpose of the study is to investigate the effect
of EDB index on employment rate in major sectors of agriculture, industry and services. Also, an
analysis has been carried out according to the characteristics of different groups of provinces. This
study attempt to answer the question whether the differences between different groups of provinces
are significantly related to the type and size of the impact of EDB on employment rate in
agriculture, services and industry sectors? In other words, do differences, such as the degree of
development and placement of employment at a level above the average of the provinces, make a
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difference between the provinces in the type of relationship between the EDB and the employment
rate?
Methods
In this study, the research model follows a basic model and related scenarios in each of the
agricultural, industry and service sectors.
The basic model is presented to investigate the effect of improving business environment on
employment rate in three sectors of agriculture, industry and services.
Scenarios in agriculture sector:
Scenario 1: This scenario seeks to answer the question whether there is a difference between the
provinces with higher employment rates in the agricultural sector than other provinces in terms of
the type and size of EDB impact on agricultural employment?
Scenario 2: This scenario seeks to answer the question whether there is a difference between
less developed provinces and other provinces in terms of the type and size of EDB impact on
agricultural employment?
Scenarios in industrial sector:
Scenario 1: This scenario seeks to answer the question whether there is a difference between the
provinces with higher employment rates in the industry sector than other provinces in terms of the
type and size of EDB impact on industrial employment?
Scenario 2: This scenario seeks to answer the question whether there is a difference between
developed and developing provinces compared to less developed provinces in terms of the type and
size of EDB impact on industrial employment?
Scenarios in services sector:
Scenario 1: This scenario seeks to answer the question whether there is a difference between the
provinces with higher employment rates in the agricultural sector than other provinces in terms of
the type and size of EDB impact on employment in the service sector?
Scenario 2: This scenario seeks to answer the question whether there is a difference between
developed provinces and other provinces in terms of the type and size of EDB impact on
employment in the service sector?
It is necessary to explain that all models are estimated using panel data method which is based
on data of 31 provinces of Iran in the period 2017: 3 to 2018: 2.
Results
Estimated model of agriculture sector shows that in those provinces where the agricultural
employment rate is above average, for the 10% improvement in the EDB index, agricultural
employment rate in these provinces is increases by 3.4%. Also in less development provinces with
a 10% improvement in EDB index, agricultural employment rates increase by 1%.
Estimated model of industry sector shows that in those provinces where the industrial
employment rate is above average, for the 10% improvement in the EDB index, employment rate
in these provinces is increases by 1.9%. Also in developed provinces with a 10% improvement in
EDB index, industrial employment rates increase by 8.7%.
Estimated model of services sector shows that in those provinces where the agricultural
employment rate is above average, for the 10% improvement in the EDB index, employment rate
in these provinces is increases by 1%. Also in developed provinces, improvement of EDB has an
inverse effect on employment rate but was found no significant effect in developing and less
development provinces.
Discussion
Data description indicate that the average employment rate of industry and services and the
average of EDB index in provinces that are above the national average in terms of agricultural
employment rate, are lower than other provinces. In the provinces where there is a greater focus on
industrial employment, the average agricultural employment rate is lower and the average
employment service rate is higher than in other provinces. Also, in the provinces where the
employment rate is above the national average, the average agricultural employment rate is lower

425

...  تحليل اثر فضاي کسب و کار بر اشتغال:زارعنژاد و همکاران

than in other provinces and at the level of industrial employment is almost at the same level. Other
findings based on data descriptions show that with increasing level of development of business ease
index, employment rate of industrial and services sectors increase and employment rate of
agricultural sector decreases.
Results in the agricultural sector indicate that in provinces where their agricultural employment
rate is higher than the national average and more reliant on the agricultural sector, improving the
EDB has a positive impact on agricultural employment rate. Also unlike in developed and
developing provinces where improving EDB does not affect agricultural employment rates, it has a
significant effect in less development provinces.
Results in industry sector indicate that in provinces where the industry employment rate is more
pronounced, industry improving EDB has a positive impact on employment rate. Also, the positive
impact of EDB index on the employment rate of the industrial sector has been observed only for
the developed provinces, which is, of course, inelastic.
Results in the service sector indicate that in provinces with higher than average employment
rates, EDB has a positive effect on service employment rate. Also in developed provinces,
improvement of EDB has an inverse effect on employment rate but no significant effect was found
in developing and less development provinces.
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تحلیل اثر فضای کسب و کار بر اشتغال بخشهای کشاورزی ،صنعت و خدمات
(مورد مطالعه 31 :استان ایران)
3

مهرداد زارعنژاد ،1شهریار زروکی ،2محمدباقر گرجی
 ،1دانشجوی دکترای گروه کارآفرینی ،واحد علیآبادکتول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علیآبادکتول ،ایران
 ،2دانشیار گروه اقتصاد ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران
 ،3استادیار گروه مدیریت ،واحد علیآبادکتول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علیآبادکتول ،ایران
(تاریخ دریافت -99/2/5 :تاریخ تصویب)99/10/2 :

چکیده

با توجه به اهمیت اشتغال و اثرپذیری آن از بهبود فضای کسب و کار ،در پژوهش حاضر
تالش شده است تا تأثیر بهبود فضای کسب و کار بر اشتغال مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد.
برای این منظور در برآورد الگو در قالب الگوی پایه در سه سطح (کشاورزی ،صنعت و
خدمات) و دو سناریو در هر سطح از روش دادههای تابلویی و دادههای فصلی (-1397:2
 31 )1395:3استان استفاده شده است .نتایج حاصل از برآورد الگو در هر یک از بخشها
حاکی از آن است که در استانهایی که نرخ اشتغال بخش کشاورزی و یا صنعت و یا خدمات
در آنها بیش از سایر استانهاست؛ اثر سهولت کسب و کار بر نرخ اشتغالِ آن بخش مثبت
میباشد .البته از نظر حساسیت ،اشتغال بخش کشاورزی نسبت به بهبود فضای کسب و کار،
دارای کشش پایین و برابر با  0/34است .یافته دیگر آنکه ،بر خالف استانهای توسعهیافته و
در حال توسعه که بهبود فضای کسب و کار تأثیری بر نرخ اشتغال بخش کشاورزی ندارد؛ در
استانهای محروم این اثر مثبت و برابر با  0/1است .همچنین ،اثرپذیری مثبت نرخ اشتغال
بخش صنعت از بهبود فضای کسب و کار تنها برای استانهای توسعهیافته با ضریب 0/87
مشاهده شده است .این در حالی است که در این گروه از استانها بهبود فضای کسب و کار با
اثری معکوس و برابر با منفی  0/03بر نرخ اشتغال خدمات همراه بوده و در استانهای در حال
توسعه و محروم اثر معنیدار نیست.
واژههای کلیدی :بهبود فضای کسب و کار ،اشتغال ،بخشهای اقتصادی ،استانهای ایران

مقدمه
بيکاري از مشکالت اساسی در هر اقتصادي است.
اينکه بيکاري به چه داليلی به وجود میآيد و راهحل
کاهش آن چگونه است ،از مهمترين دغدغههاي هر
اقتصادي میباشد .از مهمترين مؤلفههايی که میتواند بر
افزايش اشتغال و به تبع آن کاهش نرخ بيکاري مؤثر

باشد ،بهبود فضاي کسب و کار است .به نحوي که می-
توان از دو مجراي افزايش رشد اقتصادي و افزايش
سرمايهگذاري (اعم سرمايهگذاري داخلی و سرمايه-
گذاري مستقيم خارجی) انتظار داشت که بهبود فضاي
کسب و کار بر اشتغال با اثري مستقيم همراه باشد .در
مجراي اول ،مطابق قانون اوکان( )1962که مطالعهايی

زارعنژاد و همکاران :تحليل اثر فضاي کسب و کار بر اشتغال ...

تجربی در ادبيات اقتصاد است ،بيان میدارد که رابطهاي
معکوس بين بيکاري و رشد اقتصادي وجود دارد .بر اين
مبنا بهبود فضاي کسب و کار با افزايش توليد و رشد
اقتصادي میتواند نرخ بيکاري را کاهش داده و به تبع
آن ميزان اشتغال افزايش يابد .در مجراي دوم ،براي
افزايش اشتغال ،الزم است تا ظرفيتهاي شغلی در يک
جامعه از طريق باال بردن تشکيل سرمايههاي جديد
افزايش يابد .به نحويکه با بهبود فضاي کسب و کار،
سرمايهگذاري اعم از داخلی و خارجی در کشور افزايش
يافته و به تبع آن افزايش در سطح اشتغال ايجاد می-
شود .در نتيجه هم از مجراي رشد اقتصادي و هم از
مجراي سرمايهگذاري میتوان ارتباط مستقيمی بين
بهبود فضاي کسب و کار و اشتغال انتظار داشت.
با توجه به اهميت بحث ،در مطالعه حاضر تالش
شده است تا فرضيه ارتباط مستقيم بهبود فضاي کسب
و کار با نرخ اشتغال در اقتصاد ايران آزمون شود .براي
اين منظور از دادهها و اطالعات فصلی  31استان کشور
در قالب دادههاي تابلويی استفاده شده است .بر اين
اساس ،هدف اصلی در مطالعه حاضر بر آن است که اثر
بهبود فضاي کسب و کار بر نرخ اشتغال در بخشهاي
عمده کشاورزي ،صنعت و خدمات مورد بررسی قرار
گيرد .همچنين ،از آنجا که ممکن است گروههاي
مختلفی از استانها بر مبناي ويژگیهاي خاص خود ،در
تبيين نوع و اندازه اثرگذاري فضاي کسب و کار بر
اشتغال بخشی متفاوت ظاهر شوند؛ تحليل و بررسی با
توجه به ويژگیِ گروههاي مختلف از استانها نيز انجام
شده است .به نحويکه با توجه به ويژگیهاي خاص،
هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخ به اين سوال است که
اساساً آيا تفاوتها بين گروههاي مختلف از استانها
(نظير درجه توسعهيافتگی و قرار گرفتن نرخ اشتغال
بخشی در سطحی باالتر از ميانگين) با اختالفی معنیدار
در نوع و اندازه اثرگذاري فضاي کسب و کار بر نرخ
اشتغال در بخشهاي کشاورزي ،خدمات و صنعت همراه
است يا خير؟
شاخص فضاي کسب و کار در  11بخش
تقسيمبندي شده است که شامل شروع کسب و کار ،
1. Starting a Business
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کسب مجوزهاي مورد نياز ساخت و ساز  ،دسترسی به
برق  ،ثبت اموال  ،دريافت 3اعتبار  ،حمايت 4از
سرمايهگذاران خرد  ،پرداخت ماليات  ،تجارت 6خارجی ،
اجراي قراردادها  ،برطرفسازي ورشکستگی 9و قوانين
1
 2.)Mehrabaniبراي
بازار کار میشود (et al., 2016
جمع آوري اطالعات از يک شيوه استاندارد استفاده می-
شود مانند اينکه کسب و کار مورد نظر در بزرگترين
شهر تجاري قرار دارد .نظر سنجی از متخصصان و
بررسی قوانين و مقررات داخلی کشور ،هزينهها و تعرفه-
هاي مختلف در طی مراحل مختلف اداري از جمله
مهمترين مولفههاي شاخصهاي کسب و کار را تشکيل
میدهند .براي سنجش مولفههاي ذکر شده دو روش
اصلی وجود دارد .اول نظرسنجی و پرسش از صاحبان
کسب و کار ،و دوم اندازهگيري هزينههاي اداري و زمان
انجام مراحل کار ( .)Shirkavand, 2011هرچه سرعت
انجام کار بيشتر باشد محيط کسب و کار کشور مورد
بررسی مناسبتر است با توجه به اينکه بانکهاي
جهانی اين کار را انجام میدهند از يک روند ثابتی
تبعيت میکنند .بر همين مبنا ،هر ساله در ماه ژوئن
پروژه آغاز میشود پرسشنامهها به سراسر دنيا ارسال
میگردد .از ژوئيه تا دسامبر جمعآوري و کدگذاري و
تحليل میشوند و از ماه اکتبر تا اوايل نوامبر گزارش
اوليه آماده و در ماه دسامبر گزارش نهايی منتشر می-
شود .اين شاخصها بيشتر متغيرهاي کمی را شامل
میگردد .شاخص شروع کسب و کار شامل چهار عامل
است که عبارتند از تعداد رويههاي قانونی الزم ،زمان،
هزينه و حداقل سرمايه براي آغاز يک کسب و کار.
کسب مجوزهاي مورد نياز ساخت و ساز و دسترسی به
2. Dealing with Construction Permits
3. Getting Electricity
4. Registering Property
5. Getting Credit
6. Protecting Minority Investors
7. Paying Taxes
8. Trading across Borders
9. Enforcing Contracts
10
. Resolving Insolvency
11
. Labor Market Regulation
1
 .12قوانين بازار کار شاخصی میباشد که در سال  2019به موارد قبلی
اضافه شده است ولی مبناي محاسبه براي شاخص کل همان ده شاخص
قبلی میباشد.
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برق شامل تعداد رويههاي قانونی ،مدت زمان و ميزان
هزينه براساس درآمد سرانه میشود .ثبت اموال يا
دارايیها شامل تعداد روز مورد نياز براي ثبت دارايی،
تعداد سازمانهايی که براي ثبت دارايی بايد به آنها
مراجعه کرد و هزينه ثبت دارايی نسبت به ارزش دارايی
میباشد .دريافت اعتبار ،عوامل تعيينکننده اين
زيرشاخص شامل قدرت حقوق قانونی ،عمق اطالعات
اعتباري و پوشش ثبت نام بخش عمومی است .حمايت
از سرمايهگذاران خرد در اين شاخص ميزان حمايت
نهادهاي قانونی خصوصاً معامالتی که منافع شرکت با
منافع مديران و يا منافع دولت در تعارض است ،بررسی
میشود .پرداخت ماليات که شامل انواع ماليات اعم از
مستقيم و غيرمستقيم ،ميزان ساعت محاسبه و پرداخت
ماليات و نرخ ماليات از سود میباشد .تجارت خارجی
شامل صادرات و واردات میشود و مولفههاي آن شامل
مدارک مورد نياز زمان و هزينه به ازاي هر کانتينر است.
همچنين ،اجراي قراردادها شامل تعداد مراحل و زمان
مورد نياز براي انجام آن میباشد .ورشکستگی مدت
زمان تعطيلی يک کارگاه تجاري و نرخ احيا و تجديد
حيات اقتصادي را شامل میشود .در اندازهگيري شاخص
کل ده شاخص تعريف شده مورد ارزيابی قرار میگيرد و
قوانين بازار کار در سال  2019به آن اضافه شده است
که بيشتر استخدام و ساعت کاري را مورد بررسی قرار
میدهد .در کل میتوان گفت شاخص کسب و کار
مجموعهايی از مقررات کسب و کار است که میتواند
بهطور خاص براي اشتغالزايی مفيد باشد .يکی از
سازوکارهايی که قوانين کسبوکار میتواند بر اشتغال اثر
مستقيم بگذارد؛ سادهسازي قوانين مربوط به شروع
کسب و کار است .اقتصادهايی که داراي قوانين
مطلوبتري هستند؛ توانايی ايجاد فرصتهاي شغلی
بيشتري را دارند .عالوه بر اين زمانی که مقررات کسب و
کار بيش از حد سفت و سخت باشد کارآفرينان (بنگاهها)
و کارگران از بخش رسمی اقتصاد بيرون رانده شده و به
فعاليت در بخش غيررسمی روي میآورند ( World
 .)Bank, 2018حرکت کارآفرينان (بنگاهها) به اقتصاد
غيررسمی موجب کوچک ماندن بنگاهها خواهد شد .زيرا
امکان سرمايهگذاريهاي بزرگ و گسترش فعاليتها در
بخش غيررسمی وجود ندارد و در نتيجه رشد

کوچکتري در اقتصاد و به تبع آن در اشتغال رخ خواهد
داد ( .)Shahnazi & Dehghani, Shabani, 2009از
سوي ديگر ،قوانين بازار کار يکی از جنبههاي مهم
فضاي کسب و کار محسوب میشود که میتواند بر
پويايی اشتغال و بهرهوري تأثير بگذارد .در حالی که
اصالحات در جهت منعطفتر کردن قوانين بازار کار
میتواند موجب افزايش اشتغال شود ،ولی در طرف ديگر
ضعيف شدن قوانين نيرويکار میتواند با اثراتی منفی
همچون ايجاد محل کار ناامن يا سطح پايين کيفيت
زندگی کارگران همراه شود ( .)Amin, 2009از منظر
ديگر ،انتظار بر اين است که سهولت کسب و کار به
صورت غيرمستقيم و از طريق جريان سرمايهگذاري
مستقيم خارجی نيز بر اشتغال اثر بگذارد .برخی
بررسیها نشان دادهاند که رتبه باالتر شاخص کسب و
کار در يک کشور ،موجب جذب سرمايهگذاري مستقيم
خارجی بيشتر توسط آن کشور خواهد شد .همچنين،
اين اعتقاد وجود دارد که رتبه باالتر در شاخص کسب و
کار نشاندهنده شرايط مطلوبتر سرمايهگذاري براي
سرمايهگذاران در آن کشور است ( & Anderson
 .)Gonzalez, 2012طبق تعريف محيط کسب و کار جز
عواملی محسوب میشود که بنگاهها تقريب ًا بر آن کنترلی
ندارند (.)Dehghani Shabani & Afarineshfar, 2015
به همين دليل در محيطی که بنگاههاي خارجی احساس
راحتی بيشتري میکنند و اثري از قوانين دست و پاگير
نيست؛ تمايل بنگاههاي خارجی براي سرمايهگذاري در
آنجا افزايش خواهد يافت ( .)Bayraktar, 2013در اين
راستا ،وقتی که بهبود فضاي کسب و کار موجب افزايش
جريان ورودي سرمايهگذاري خارجی به داخل يک کشور
شود میتوان انتظار داشت که اين موضوع با اثرات مثبت
مختلفی همچون اشتغالزايی براي اقتصاد حقيقی کشور
ميزبان همراه باشد ( .)Bayraktar, 2013در مورد اثراتی
که سرمايهگذاري مستقيم خارجی بر اشتغال دارد ابتدا
بايد تأثير سرمايهگذاري مستقيم خارجی بر
سرمايهگذاري داخلی را بررسی نمود که به چه ميزان
قوانين مربوط به ورود به تجارت در اقتصاد ميزبان آسان
است .نوربک و همکاران ( ،)Norbäck et al., 2014بيان
کردند اقتصادهايی داراي فرآيندهاي سادهتر در شروع
کسب و کار ،به طور متوسط قابليت ادغام بيشتري را با

زارعنژاد و همکاران :تحليل اثر فضاي کسب و کار بر اشتغال ...

بازار بينالمللی دارند .در چنين ساختار اقتصادي که
فرآيندهاي سادهتر براي شروع کسب و کار مهيا است؛
سرمايهگذاري مستقيم خارجی در جهت تکميل
سرمايهگذاري داخلی براي تأسيس کارخانههاي جديد به
کار میرود و در نتيجه آن میتوان انتظار داشت که
تقاضا براي نيرويکار در داخل افزايش يابد .به نحويکه
اگر سرمايه خارجی در بخش صنعت به سمت فعاليت-
هاي کاربر انتقال يابد ،شدت اين اثر مثبت بيشتر خواهد
بود .عالوه بر اين ،سرمايهگذاران (شرکتهاي) خارجی
میتوانند مستقل در کشور ميزبان ،کارخانههاي جديد
تأسيس کنند که اگر اين سرمايهگذاران تعهد و تضمين
بلند مدتی را براي حضور در کشور ميزبان ارائه دهند،
انتظار میرود اشتغالی پايدار در کشور ميزبان برقرار
شود .از سوي ديگر ) Munemo (2014بيان میداد که
سرمايهگذاري مستقيم خارجی توانايی بيرون راندن
سرمايهگذاري داخلی را دارد که اين موضوع در اقتصادي
با فرآيندهاي پرهزينه براي شروع کسب و کار رخ
میدهد .در چنين ساختاري اين امکان وجود دارد که
سرمايهگذاري مستقيم خارجی اثر کوچک (يا حتی
منفی) بر اشتغال داشته باشد ،با اين منطق که سرمايه
خارجی جايگزين سرمايه داخلی شود .زمانی که سرمايه
خارجی با تأسيس کارخانههاي جديد همراه نشود و
صرفاً خريد مالکيت کارخانه در کشور مقصد رخ دهد،
هيچ اثر اوليهاي در جهت تغيير اشتغال وجود ندارد ،ولی
اين امکان وجود دارد مالکهاي خارجی براي افزايش
سودآوري نيروي کار خود را تعديل نموده و کاهش
دهند (.)Jenkins, 2006
با توجه به بررسیهاي صورت گرفته در مطالعات
تجربی مشاهده شده عمدتاً تمرکز بر اثر فضاي کسب و
کار بر رشد اقتصادي و سرمايهگذاري مستقيم خارجی
قرار دارد .در ادامه برخی از موارد مطالعاتی به شرح زير
است.
) Shahnazi & Dehghani Shabani (2009در
چارچوب يک الگوي رشد درونزا تأثير اجزاي شاخص
فضاي کسب و کار را بر رشد اقتصادي در  68کشور
منتخب نشان میدهد که ضعف در هفت زيربخش
تعطيل کردن کسب و کار ،ثبت اموال ،پرداخت ماليات،
شاخص تجارت خارجی ،استخدام و اخراج کارگران،
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اجراي قراردادها و راهاندازي کسب و کار جديد اثر منفی
بر رشد اقتصادي دارد .همچنين ،اثر سه شاخص شرايط
و مقررات کسب مجوز ،دريافت اعتبار و حمايت از
سرمايهگذاران بر رشد اقتصادي برخالف انتظار نظري
است.
) Bakhtiyari & Shayesteh (2012اثر بهبود فضاي
کسب و کار را بر رشد اقتصادي در  25کشور در طبقه
درآمدي باالتر از متوسط نشان میدهد که بهبود فضاي
کسب و کار بر رشد اقتصادي کشورهاي مورد بررسی
مؤثر است .همچنين ،عملکرد ايران در زمينه بهبود
فضاي کسب و کار تفاوت معنیداري با ميانگين ساير
کشورهاي گروه درآمدي ايران دارد و از ميانگين ساير
کشورها پايينتر است.
) Babaki & Salimifar (2015نقش محيط کسب و
کار و آزادي اقتصادي را بر رشد اقتصادي را در 30
کشور منتخب مورد بررسی قرار دادند .نتايج اين پژوهش
نشان میدهد که محيط کسب و کار و آزادي اقتصادي
تأثير مثبت بر رشد اقتصادي دارد .همچنين ،آزادي
اقتصادي نسبت به محيط کسب و کار تأثير بيشتري بر
رشد اقتصادي بر دارد.
)Dehghan Shabani & Afarineshfar (2015اثر
فضاي کسب و کار را بر جذب سرمايهگذاري مستقيم
خارجی در  29کشور منتخب مورد بررسی قرار دادند.
نتيجه اين پژوهش نشان میدهد که با بهبود ثبات
سياسی ،کنترل فساد ،جهانیشدن اقتصاد ،شروع کسب
و کار ،حمايت از سرمايهگذار ،الزامآور بودن قراردادها،
تعطيلی کسب و کار ،پرداخت ماليات و توليد ناخالص
داخلی ،سرمايهگذاري مستقيم خارجی افزايش میيابد.
) Mosavi & et al. (2016در مطالعه خود به
پيشبينی تمايل به راهاندازي يک کسب و کار با استفاده
از ابعاد قابليت اشتغال پرداختند .نتايج اين مطالعه نشان
میدهد که داشتن مهارتهاي قابليت اشتغال به واسطه
ارتقاء کيفيت فردي میتواند در توضيح تمايل به
کارآفرينی مورد توجه بوده و از اينرو قابليت اشتغال
مفهومی فراتر از استخدام شدن بوده و به عنوان يک
برتري فردي در زمينه اشتغال است.
) Hekmati Farid & et al. (2016اثر بهبود فضاي
کسب و کار و حقوق مالکيت فردي را بر رشد اقتصادي
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در  46کشور با درآمد متوسط و باال بررسی نمودند.
نتيجه اين پژوهش نشان میدهد که شاخصهاي کسب
و کار تأثير مثبت بر رشد اقتصادي دارد.
) Alizadeh (2016اثر توسعه و بهبود فضاي کسب و
کار را بر جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجی در جهت
دستيابی به رشد اقتصادي را در ايران با روش توصيفی-
تحليلی مورد بررسی قرار داد .نتيجه اين تحقيق نشان
میدهد رابطه مستقيم و دو سويه بين توسعه فضاي کسب
و کار و جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجی در جهت
دستيابی به رشد اقتصادي در ايران وجود دارد.
) Mehrabani & et al. (2016اثر فضاي کسب و کار
را بر رشد اقتصادي در  44کشور عضو سازمان همکاري
اقتصادي و توسعه را مورد بررسی قرار دادند .نتيجه اين
پژوهش نشان میدهد که محيط کسب و کار اثري
مثبت بر رشد اقتصادي دارد .به نحوي که در کشورهاي
عضو منا ،از بين شاخصهاي کسب و کار بيشترين اثر
مربوط به شاخص انحالل و کمترين اثر مربوط به
شاخص تجارت فرا مرزي است .اين در حالی است که
براي کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي و توسعه
بيشترين اثر به شاخص شروع کسب و کار و کمترين اثر
مربوط به شاخص پرداخت ماليات است.
) Jayasuriya (2011اثر افزايش رتبه کشورها در
شاخص کسب و کار را بر سرمايهگذاري مستقيم خارجی
در  84کشور منتخب مورد بررسی قرار داد .نتايج اين
پژوهش نشان میدهد که در کل نمونه رتبه باالتر
کشورها در شاخص کسب و کار موجب افزايش معنیدار
در سرمايهگذاري مستقيم خارجی میشود ولی وقتی
نمونه به کشورهاي در حالتوسعه محدود شد اثر معنی-
داري يافت نشد .در نهايت ،بيان کردند کشورهايی که
اصالحات در مقياس بزرگ در قوانين نسبت به ديگر
کشورها انجام میدهند لزوم ًا سرمايهگذاري مستقيم
خارجی بيشتري را جذب نمیکنند.
) Haidar (2012اثر اصالحات قوانين کسب و کار را
بر رشد اقتصادي در  172کشور مورد بررسی قرار داد.
نتيجه اين پژوهش نشان میدهد که اصالح قوانين کسب
و کار بر رشد اقتصادي اثر مثبت دارد.
) Bailey & Thomas (2017اثر مقررات را بر
کارآفرينی و اشتغال در صنايع آمريکا مورد بررسی قرار

دادند .نتايج اين پژوهش نشان میدهد که صنايع با قوانين
بيشتر رشد اشتغال کمتري را تجربه میکنند .همچنين،
يافتند که مقررات مانع از رشد اشتغال در تمام شرکتها
میشود و بنگاههاي بزرگتر به نسبت بنگاههاي کوچکتر
تمايل کمتري به خروج در شرايط پيچيده قوانين و
مقررات دارند.
) Katoka & Kwon (2018اثر مقررات کسب و کار
را بر سرمايهگذاري خارجی در  44کشور مورد بررسی قرار
دادند .نتايج اين پژوهش نشان میدهد که سه شاخص
کسب و کار ( شروع کسب و کار ،تجارت خارجی و حمايت
از سرمايهگذاران خرد) اثر مثبتی بر سرمايهگذاري مستقيم
خارجی داشته است .اگرچه اثر شاخصهاي اجراي
قراردادها و ثبت اموال بر سرمايهگذاري مستقيم خارجی
معنیدار نبوده است.
) Canare & et al. (2019رابطه بلندمدت و کوتاهمدت
ميان تشکيل بنگاه و سهولت کسب و کار را در شهرهاي
فيليپين مورد بررسی قرار دادند .نتيجه اين پژوهش نشان
میدهد که سهولت و هزينه کسب و کار با ايجاد مشاغل
در ارتباط است و به طور خاص به نظر میرسد که هزينه
کسب و کار اثر بيشتري نسبت به سهولت کسب و کار بر
تشکيل بنگاهها دارد.

روش تحقیق
در پژوهش حاضر با توجه به مطالعات انجام شده و
اهداف ،الگوي پژوهش در قالب يک الگوي پايه در سه
سطح (کشاورزي ،صنعت و خدمات) و دو سناريو در هر
سطح تصريح شده است .بدين توضيح که ابتدا با هدف
تبيين اثر بهبود فضاي کسب و کار بر نرخ اشتغال در هر
يک از سه بخش کشاورزي ،صنعت و خدمات الگوي
رگرسيونی تصريح شده است .سپس ،در پاسخ به اين
سوال که آيا اساس ًا نوع اثرپذيري نرخ اشتغال از بهبود
فضاي کسب و کار در هر سطح (کشاورزي ،صنعت و
خدمات) با توجه به ويژگیهاي استانی متفاوت است يا
خير ،الگوي پژوهش در قالب دو سناريو براي هر سطح
تصريح میشود .بر اين مبنا ،الگوي رگرسيونی در سطح
کشاورزي ،صنعت و خدمات با هدف بررسی اثر بهبود
فضاي کسب و کار بر نرخ اشتغال در رابطه  1تصريح
شده است.
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()1

به عنوان متغير وابسته
در روابطه مذکور
بيانگر نرخ اشتغال در بخش اُم (کشاورزي ،صنعت و
بيانگر شاخص سهولت کسبوکار،
خدمات)،
بيانگر شاخص قيمت
بيانگر نرخ مشارکت اقتصادي،
بيانگر تسهيالت اعطايی بانکها
مصرفکننده و
است .بيانگر دورهي زمانی پژوهش و نيز بيانگر
مقاطع بوده و شامل  31استان کشور میباشد .همچنين،
کليه متغيرها در مقياس لگاريتمی با پايه طبيعی در الگو
لحاظ شده است .به منظور پاسخگويی به پرسشهاي
پژوهش ،روابط مذکور در قالب دو سناريو براي هر بخش
تصريح است.

 سناريوي اول در بخش کشاورزي در پی
پاسخگويی به اين سوال است که آيا اساس ًا تفاوتی ميان
استانهاي با نرخ اشتغال باالتر در بخش کشاورزي
نسبت به ساير استانها ،به لحاظ نوع و اندازهي
اثرگذاري شاخص سهولت کسب و کار بر اشتغال
کشاورزي وجود دارد يا خير؟ بر اين مبنا رابطه
رگرسيونی زير براي اين سناريو تصريح شده است:
()2

که در آن متغير مجازي
زير معرفی میگردد:

به صورت

معنیداري ضريب به مفهوم وجود تفاوت معنیدار
در اندازه اثرگذاري شاخص سهولت کسب و کار بر نرخ
اشتغال کشاورزي در استانهاي با نرخ اشتغال باالتر از
ميانگين کشوري در بخش کشاورزي نسبت به استان-
هاي با نرخ اشتغال پايينتر از ميانگين کشوري در بخش
کشاورزي است.
 سناريوي دوم در بخش کشاورزي در پی
پاسخگويی به اين سوال است که آيا اساس ًا تفاوتی ميان
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استانهاي توسعهنيافته( 1محروم) نسبت به ساير
استانها ،به لحاظ نوع و اندازهي اثرگذاري شاخص
سهولت کسب و کار بر بر اشتغال کشاورزي وجود دارد
يا خير؟ بر اين مبنا رابطه رگرسيونی زير براي اين
سناريو تصريح شده است:
()3

که در آن متغير مجازي
زير معرفی میگردد:

به صورت

معنیداري ضريب به مفهوم وجود تفاوت معنیدار
در اندازه اثرگذاري شاخص سهولت کسب و کار بر نرخ
اشتغال کشاورزي در استانهاي محروم نسبت به ساير
استانها است.
 سناريوي اول در بخش صنعت در پی پاسخگويی
به اين سوال است که آيا اساساً تفاوتی ميان استانهاي
با نرخ اشتغال باالتر در بخش صنعت نسبت به ساير
استانها ،به لحاظ نوع و اندازهي اثرگذاري شاخص
سهولت کسب و کار بر اشتغال صنعت وجود دارد يا
خير؟ بر اين مبنا رابطهي رگرسيونی زير براي اين
سناريو تصريح شده است:
()4

که در آن متغير مجازي
زير معرفی میگردد:

به صورت

 .1توضيح آنکه براي طبقهبندي استانها بر مبناي درجه توسعهيافتگی از
مطالعه ) Sokhiei & et al. (2014استفاده شده است .مطابق با اين
مطالعه و بر مبناي سنجش شاخصها در شش حوزه بانک ،بورس ،ماليات،
گمرک ،دولت و بيمه؛ استانهاي تهران اصفهان ،زنجان ،يزد و خراسان
رضوي به عنوان استانهاي توسعهيافته؛ استانهاي کهگيلويه و بوير احمد،
لرستان ،ايالم ،خوزستان و سيستان و بلوچستان به عنوان استانهاي
توسعهنيافته يا محروم و ساير استانهاي به عنوان استانهاي در حالتوسعه
طبقهبندي شده است.
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()6

معنیداري ضريب به مفهوم وجود تفاوت معنیدار
در اندازه اثرگذاري شاخص سهولت کسب و کار بر نرخ
اشتغال صنعت در استانهاي با نرخ اشتغال باالتر از
ميانگين کشوري در بخش صنعت نسبت به استانهاي با
نرخ اشتغال پايينتر از ميانگين کشوري در بخش صنعت
است.
 سناريوي دوم در بخش صنعت در پی پاسخگويی
به اين سوال است که آيا اساساً تفاوتی ميان استانهاي
توسعهيافته و در حال توسعه نسبت به استانهاي
توسعهنيافته (محروم) ،به لحاظ نوع و اندازه اثرگذاري
شاخص سهولت کسب و کار بر بر اشتغال صنعت وجود
دارد يا خير؟ بر اين مبنا رابطهي رگرسيونی زير براي
اين سناريو تصريح شده است:
()5

که در آن متغير مجازي
به صورت زير معرفی میگردد:

و

به مفهوم وجود تفاوت
معنیداري ضرايب و
معنیدار در اندازه اثرگذاري شاخص سهولت کسب و کار
بر نرخ اشتغال صنعت در استانهاي درحالتوسعه و
توسعهيافته نسبت به استانهاي توسعهنيافته است.
 سناريوي اول در بخش خدمات در پی پاسخگويی
به اين سوال است که آيا اساساً تفاوتی ميان استانهاي
با نرخ اشتغال باالتر در بخش خدمات نسبت به ساير
استانها ،به لحاظ نوع و اندازه اثرگذاري شاخص
سهولت کسبوکار بر بر اشتغال خدمات وجود دارد يا
خير؟ بر اين مبنا رابطهي رگرسيونی زير براي اين
سناريو تصريح شده است:

که در آن متغير مجازي
زير معرفی میگردد:

به صورت

معنیداري ضريب به مفهوم وجود تفاوت معنیدار
در اندازه اثرگذاري شاخص سهولت کسب و کار بر نرخ
اشتغال خدمات در استانهاي با نرخ اشتغال باالتر از
ميانگين کشوري در بخش خدمات نسبت به استانهاي
با نرخ اشتغال پايينتر از ميانگين کشوري در بخش
خدمات است.
 سناريوي دوم در بخش خدمات در پی پاسخگويی
به اين سوال است که آيا اساساً تفاوتی ميان استانهاي
توسعهيافته نسبت به ساير استانها ،به لحاظ نوع و
اندازه اثرگذاري شاخص سهولت کسب و کار بر اشتغال
خدمات وجود دارد يا خير؟ بر اين مبنا رابطهي
رگرسيونی زير براي اين سناريو تصريح شده است:
()7

معنیداري ضريب به مفهوم وجود تفاوت معنیدار
در اندازه اثرگذاري شاخص سهولت کسب و کار بر نرخ
اشتغال خدمات در استانهاي توسعهيافته نسبت به ساير
استانها است.
داده مربوط به نرخ اشتغال در بخشها (کشاورزي،
صنعت و خدمات) ،نرخ مشارکت اقتصادي ،شاخص
قيمت مصرفکننده و تسهيالت اعطايی بانکها از درگاه
مرکز آمار ايران استخراج شده است .همچنين ،شاخص
سهولت کسبوکار نيز از طرح پايش ملی محيط کسب-
وکار در درگاه مرکز آمار ايران استخراج شده است.
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شمالی (با امتياز  )6/32و استان گيالن (با امتياز )5/52
به ترتيب در رتبه اول و آخر قرار دارد .متوسط نرخ
اشتغال در سه بخش کشاورزي ،صنعت و خدمات به
ترتيب برابر با  27/4 ،18/5و  41/9درصد است .به
نحويکه از نظر متوسط نرخ اشتغال بخش کشاورزي
استان خراسان شمالی (با نرخ درصد  )34/5رتبه اول و
استان تهران (با نرخ درصد  )1/1آخر ،از نظر متوسط
نرخ اشتغال بخش صنعت استان يزد (با نرخ 39/8
درصد) رتبه اول و استان کرمانشاه (با نرخ  16/5درصد)
رتبه آخر؛ و از نظر متوسط نرخ اشتغال بخش خدمات
استان تهران (با نرخ  57/2درصد) رتبه اول و استان
زنجان (با نرخ  32/1درصد) رتبه آخر را به خود
اختصاص داده است.

نتایج و بحث
توصيف دادهها

دورهي زمانی پژوهش مشتمل بر هشت فصل (فصل
سوم سال  1395تا فصل دوم سال  )1397و قلمروي
مکانی پژوهش شامل  31استان کشور میباشد .در ادامه
ابتدا توصيفی از متغيرهاي اصلی پژوهش بر مبناي
ميانگين دورهايی هر استان صورت میپذيرد .سپس ،بر
پايه سناريوهاي مطرح شده توصيف دادهها انجام می-
شود .مطابق با جدول 1که در آن متوسط متغيرهاي
شاخص سهولت کسب و کار و نرخ اشتغال در بخشهاي
سهگانه گزارش شده است ،محاسبات نشان میدهد که
متوسط شاخص کسب و کار در  31استان کشور برابر با
 5/96است .همچنين ،در بين استانها ،استان خراسان

جدول -1متوسط فصلی متغيرهاي اصلی پژوهش در استانها
نرخ اشتغال بخش

نرخ اشتغال بخش
سهولت
کسب
و کار

کشاورزي

صنعت

خدمات

سهولت
کسب
و کار

کشاورزي

صنعت

خدمات

آذربايجانشرقی

5/87

17/7

34/1

36/9

فارس

5/64

18/2

26/3

45/4

آذربايجانغربی

5/90

26/4

20/1

39/2

قزوين

5/74

16/6

32/3

40/0

اردبيل

6/14

30/6

21/5

36/7

قم

6/01

3/4

36/6

49/2

اصفهان

6/03

8/9

37/2

40/0

کردستان

6/12

21/0

20/9

43/7

البرز

5/95

2/3

36/9

46/6

کرمان

6/00

30/4

23/8

34/4

ايالم

6/15

21/5

23/3

43/3

کرمانشاه

6/26

22/0

16/5

40/0

بوشهر

5/88

11/0

24/4

53/3

سمنان

5/88

15/1

30/1

46/5

تهران

5/91

1/1

30/6

57/2

گلستان

6/04

25/0

22/9

40/7

چهارمحالوبختياري

6/20

14/3

30/3

35/0

گيالن

5/52

23/6

21/6

43/1

خراسان جنوبی

5/82

28/0

25/1

36/2

لرستان

6/24

20/5

25/5

40/9

خراسان رضوي

5/84

18/8

27/3

42/3

مازندران

5/57

17/6

24/9

46/8

خراسان شمالی

6/32

34/5

22/0

33/1

مرکزي

5/81

15/0

37/6

39/2

خوزستان

6/02

16/7

24/4

44/3

هرمزگان

5/86

16/6

27/4

45/9

زنجان

5/78

29/5

28/5

32/1

همدان

5/92

25/6

24/3

40/3

کهگيلويهوبويراحمد

6/16

19/4

24/0

43/7

يزد

5/78

7/0

39/8

39/9

سيستانوبلوچستان

6/32

14/5

28/4

43/3

ميانگين

5/96

18/5

27/4

41/9

استان
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در جدول 2متوسط متغيرهاي اصلی پژوهش بر
مبناي نرخ اشتغال بخشی (سناريوي اول) و سطح
توسعهيافتگی (سناريوي دوم) محاسبه و گزارش شده
است .مطابق با جدول 2بر مبناي متوسط  18/5درصدي
از نرخ اشتغال بخش کشاورزي در کليه استانها15 ،
استان در سطحی باالتر از ميانگين قرار دارند .براي اين
گروه از استانها ،متوسط شاخص سهولت کسب و کار
برابر با  5/90و متوسط نرخ اشتغال در بخشهاي
کشاورزي ،صنعت و خدمات به ترتيب برابر با ،25/1
 23/2و  39/3درصد میباشد .نکته جالب آنکه مطابق با
انتظار در اين گروه از استانها ،که از نظر متوسطِ نرخ
اشتغال کشاورزي در سطحی باالتر از متوسطِ نرخ
اشتغال کشاورزيِ کشوري قرار دارند؛ متوسط نرخ
اشتغال صنعت و خدمات کمتر از متوسط استانهايی
است که از سطح نرخ اشتغالی پايينتر از متوسطِ

کشوري بر خوردارند .همچنين ،در اين گروه از استانها
متوسط شاخص کسب و کار از استانهايی که نرخی
کمتر در اشتغال کشاورزي دارند؛ کمتر است .بر اساس
متوسط  27/4درصدي از نرخ اشتغال بخش صنعت در
کليه استانها 12 ،استان در سطحی باالتر از ميانگين
قرار دارند .براي اين گروه از استانها ،متوسط شاخص
سهولت کسب و کار برابر با  5/97بوده که از متوسط 22
استان ديگر باالتر است .همچنين متوسط نرخ اشتغال در
بخشهاي کشاورزي ،صنعت و خدمات در اين استانها
به ترتيب برابر با  33/5 ،12/1و  42/1درصد میباشد و
مطابق با انتظار نسبت به ساير استانها در استانهايی
که تمرکز بر اشتغال صنعتی در آنها بيشتر است؛
متوسطِ نرخ اشتغال کشاورزي در سطحی کمتر و
متوسطِ نرخ اشتغال خدمات در سطح باالتر قرار دارد.

جدول -2متوسط فصلی متغيرهاي اصلی پژوهش بر مبناي سناريوها

کشاورزي
(ميانگين نرخ
اشتغال  18/5درصد)
بر مبناي
نرخ اشتغال
در بخش

صنعت
(ميانگين نرخ
اشتغال  27/4درصد)
خدمات
(ميانگين نرخ
اشتغال  41/9درصد)

بر مبناي سطح
توسعهيافتگی

نرخ اشتغال بخش

سهولت
کسبوکار

کشاورزي

صنعت

خدمات

باالتر ( 15استان)

5/90

25/1

23/2

39/3

پايينتر ( 16استان)

6/01

12/2

31/3

44/3

باالتر ( 12استان)

5/97

12/1

33/5

42/1

پايينتر ( 19استان)

5/93

22/5

23/5

41/7

باالتر ( 15استان)

5/92

14/7

27/1

46/3

پايينتر ( 16استان)

5/99

22/0

27/6

37/8

توسعهيافته ( 5استان)

6/18

13/1

32/7

42/3

درحالتوسعه ( 20استان)

5/90

17/8

27/7

41/9

توسعهنيافته ( 6استان)

5/72

18/6

26/0

41/4

5/96

18/5

27/4

41/9

ميانگين استانها
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مطابق با جدول 2بر مبناي متوسط  41/9درصدي از
نرخ اشتغال بخش خدمات در کليه استانها 15 ،استان
در سطحی باالتر از ميانگين قرار دارند .براي اين گروه از
استانها ،متوسط شاخص سهولت کسب و کار برابر با
 5/92و متوسط نرخ اشتغال در بخشهاي کشاورزي،
صنعت و خدمات به ترتيب برابر با  27/1 ،14/7و 46/3

درصد میباشد .نکته جالب آنکه مطابق با انتظار در اين
گروه از استانها ،که از نظر متوسطِ نرخ اشتغال خدمات
ت کشوري
در سطحی باالتر از متوسطِ نرخ اشتغال خدما ِ
قرار دارند؛ متوسط نرخ اشتغال کشاورزي کمتر از
متوسط استانهايی است که از سطح نرخ اشتغالی

زارعنژاد و همکاران :تحليل اثر فضاي کسب و کار بر اشتغال ...

پايينتر از متوسطِ کشوري بر خوردارند و از نظر نرخ
اشتغال صنعت تقريباً در يک سطح قرار دارند.
محاسبات بر مبناي سطح توسعهيافتگی حاکی از آن
است که در استانهاي توسعهيافته مطابق با انتظار
متوسط شاخص کسب و کار ،متوسط نرخ اشتغال در
بخشهاي صنعت و خدمات بيش از استانهاي درحال-
توسعه و توسعهنيافته است .بهنحويکه تفاوتِ موجود در
نرخ اشتغال بخش صنعتی مشهودتر از ساير موارد است.
همچنين ،مطابق با انتظار متوسط نرخ اشتغال بخش
کشاورزي در استانهاي توسعهنيافته به مراتب بيش از
استانهاي توسعه يافته و درحالتوسعه است .در مجموع
میتوان اظهار داشت که با افزايش سطح توسعهيافتگی
شاخص سهولت کسب و کار ،نرخ اشتغال بخش صنعت و
نرخ اشتغال خدمات يافته و در مقابل نرخ اشتغال بخش
کشاورزي کاهش میيابد.
برآورد الگو و ارائه نتايج

در اين بخش ،نتايج برآورد الگو مورد بررسی قرار
گرفته است .در ابتدا و قبل از برآورد الگو ،براي انتخاب
ميان روشهاي حداقل مربعات تلفيقی ،اثر ثابت و اثر
تصادفی ،آزمون چاو (آزمون  Fليمر) و آزمون هاسمن
انجام و در جداول  4 ،3و  5گزارش شده است .نتايج
نشان میدهد که در الگوي پايه و سناريويهاي اول و
دوم براي بخش کشاورزي به ترتيب روشهاي اثر
تصادفی ،اثر تصادفی و اثر ثابت؛ در الگوي پايه و
سناريويهاي اول و دوم براي بخش صنعت به ترتيب
روشهاي اثر تصادفی ،اثر ثابت ،اثر ثابت؛ و در الگوي
پايه و سناريويهاي اول و دوم براي بخش خدمات به
ترتيب روشهاي اثر ثابت ،اثر تصادفی و اثر ثابت براي
برآورد انتخاب میشود .در ادامه ،بر پايه اين نتايج و
روش منتخب در هر برآورد ،برآورد الگو در جدولهاي ،3
 4و  5گزارش و تفسير شده است.
نتايج و تفسير الگو براي بخش کشاورزي

بر اساس نتايج جدول  3و با توجه به برآورد صورت
گرفته از الگوي پايه در بخش کشاورزي ،اگرچه در قالب
کلی شاخص سهولت کسب و کار با اثري معنیدار بر نرخ
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اشتغال همراه نيست؛ ولی با لحاظ متغيرهاي مجازي در
سناريوي اول و دوم ،نتيجه متفاوت است .نخست آنکه
بر اساس سناريوي اول ،ضريب متغير مجازي سهولت
کسب و کار بر اساس استانهايی که نرخ اشتغال
کشاورزي آنها باالتر از متوسط کشوري است ،در سطح
اطمينان  99درصد معنیدار و البته مثبت است .به
عبارتی ديگر ،در استانهايی که نرخ اشتغال کشاورزي
در آنها بيش از ميانگين استانهاست؛ شاخص سهولت
کسب و کار با اثري مستقيم بر نرخ اشتغال کشاورزي
همراه است .بدين نحو که با افزايشی  10درصدي در
شاخص سهولت کسب و کار ،نرخ اشتغال کشاورزي در
اين دست از استانها به ميزان  3/4درصد افزايش می-
يابد .در نتيجه در استانهايی که نسبت به ساير استانها
اتکاي بيشتري بر بخش کشاورزي حاکم است؛ نرخ
اشتغال کشاورزي تأثيري مثبت از بهبود فضاي کسب و
کار میپذيرد و در ساير استانها بهبود فضاي کسب و
کار با اثري معنیدار همراه نيست .همچنين ،با توجه به
اندازه ضريب برآوردي میتوان اظهار داشت که در اين
استانها ،نرخ اشتغال کشاورزي نسبت به شاخص کسب
و کار کمکشش است .دوم آنکه بر اساس سناريوي دوم،
ضريب متغير مجازي سهولت کسب و کار بر اساس
استانهاي محروم يا توسعهنيافته ،در سطح اطمينان 99
درصد معنیدار و مثبت است .در استانهاي محروم،
شاخص سهولت کسب و کار اثري مثبت بر نرخ اشتغال
کشاورزي دارد .به صورتی که با  10درصد افزايش در
شاخص سهولت کسب و کار ،نرخ اشتغال کشاورزي در
استانهاي محروم به ميزان  1درصد افزايش میيابد .در
نتيجه در استانهاي محروم ،نرخ اشتغال کشاورزي
تأثيري مثبت از بهبود فضاي کسب و کار میپذيرد و با
توجه به اندازه ضريب برآوردي ،نرخ اشتغال کشاورزي
نسبت به شاخص کسب و کار کمکشش است .در حالی-
که در ساير استانها بهبود فضاي کسب و کار با اثري
معنیدار همراه نيست.
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جدول -3نتايج برآورد الگو در بخش کشاورزي
متغير وابسته :نرخ اشتغال بخش کشاورزي
الگوي پايه
متغيرهاي توضيحی

مجازي
براساس

سناريوي دوم

سناريوي اول

ضريب

سطح
احتمال

ضريب

سطح
احتمال

ضريب

سطح
احتمال

شاخص سهولت کسب و کار

-0/11

0/537

-0/29

0/110

-0/11

0/495

نرخ مشارکت نيرويکار

1/03

0/000

0/99

0/000

1/35

0/000

شاخص قيمت مصرفکننده

0/54

0/000

0/49

0/000

0/30

0/048

تسهيالت بانکی

-0/42

0/000

-0/35

0/000

-0/34

0/000

نرخ اشتغال کشاورزي

-

-

0/34

0/002

-

-

استانهاي محروم

-

-

-

-

0/10

0/005

آزمونهاي تشخيصی
آزمون
چاو
آزمون
هاسمن

آماره آزمون

169/5

129/1

168/5

سطح احتمال

0/000

0/000

0/000

آماره آزمون

4/98

2/42

12/5

سطح احتمال

0/289

0/788

0/014

اثر تصادفی

اثر تصادفی

اثر ثابت

روش منتخب در برآورد

کليه متغيرها در مقياس لگاريتمی است .منبع :يافتههاي پژوهش

درباره ساير متغيرها در الگوي پايه و سناريوها،
ضرايب از نظر عالمت مشابه بوده و از نظر اندازه ،کم و
بيش برابر هستند .به نحوي که نرخ مشارکت و
تسهيالت بانکی با اثر معنیدار همراه است و شاخص
قيمت اثري بر نرخ اشتغال کشاورزي ندارد .تفسير نتايج
بر مبناي الگوي پايه بدين شرح است که نرخ مشارکت با
اثر مثبت همراه است و با افزايشی  10درصدي؛ نرخ
اشتغال کشاورزي به ميزان  10/3درصد افزايش میيابد.
تسهيالت بانکی اثري منفی بر نرخ اشتغال کشاورزي
دارد .به نحوي که با افزايشی يک درصدي در تسهيالت
بانکی ،نرخ اشتغال کشاورزي به ميزان  4/2درصد کاهش
میيابد .اين اثرگذاري منفی میتواند مبتنی بر چند
دليل باشد .نخست ،اين احتمال وجود دارد که با توجه
ی پايينترِ کشاورزان نسبت به ساير
به سطح رفاه ِ
مشاغل ،تسهيالت اعطايی بانکها میتواند صرف امور
معيشتی بجاي ارتقاي سطح توليد و به تبع آن افزايش
اشتغال شود .دوم ،شواهد آماري حاکی از آن است که
همراه با سهم پايينتر اين بخش در اشتغال کشور ،اساس ًا
رشد در اين بخش الزاماً با ايجاد اشتغال جديد همراه
نيست .سوم آنکه ممکن است با دريافت تسهيالت،
کشاورزان به استفاده از ماشينآالت و تکنولوژيهاي

سرمايهبر روي بياورند و بر اين مبنا ميزان اشتغال
کاهش يابد.
نتايج و تفسير الگو براي بخش صنعت

بر اساس نتايج جدول  4و با توجه به برآورد صورت
گرفته از الگوي پايه در بخش صنعت ،مشابه با
برآوردهاي صورت گرفته براي بخش کشاورزي (در
جدول  )3اگرچه در قالب کلی اثر شاخص سهولت کسب
و کار بر نرخ اشتغال معنیدار نيست؛ ولی با ورود
متغيرهاي مجازي در سناريوي اول و دوم ،نتايج متفاوتی
در اثرگذاري اين عامل حاصل شده است .نخست آنکه
بر اساس سناريوي اول ،متغير مجازي سهولت کسب و
کار براي استانهايی که نرخ اشتغال صنعت در آنها
باالتر از متوسط استانها است؛ داراي ضريبی مثبت و
معنیدار سطح اطمينان  99درصد است .اين بدان
مفهوم است که در استانهايی که نرخ اشتغال صنعت در
آنها بيش از ميانگين کشوري است؛ شاخص سهولت
کسب و کار با اثري مستقيم بر نرخ اشتغال صنعت
همراه است .به نحوي که با افزايشی  10درصدي در
شاخص سهولت کسب و کار ،نرخ اشتغال صنعت در اين
استانها به ميزان  1/9درصد افزايش میيابد .اين نتيجه
حاکی از آن است که در استانهايی که در آن نرخ
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اشتغال بخش صنعت نسبت به ميانگين کشوري
مشهودتر است؛ نرخ اشتغال صنعت اثري مثبت از بهبود
فضاي کسب و کار میپذيرد و در ساير استانها بهبود
فضاي کسب و کار با اثري معنیدار همراه نيست.
همچنين ،مشابه با بخش کشاورزي ،در اين بخش نيز
میتوان گفت که در اين استانها ،نرخ اشتغال صنعت
نسبت به شاخص کسب و کار داراي کششی پايين است.
دوم آنکه بر اساس سناريوي دوم ،ضريب متغير مجازي
سهولت کسبوکار تنها براي استانهاي توسعهيافته
معنیدار بوده و در استانهاي درحالتوسعه و محروم
کماکان نرخ اشتغال بخش صنعت از بهبود در فضاي
کسب و کار تأثيري نمیپذيرد .بر اين مبنا در استانهاي
توسعهيافته ،با بهبودي  10درصد فضاي کسب و کار،
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نرخ اشتغال صنعت به ميزان  8/7درصد افزايش میيابد.
اين نتيجه حاکی از آن است که تنها در استانهاي
توسعهيافته ،بهبود فضاي کسب و کار به افزايش نرخ
اشتغال بخش صنعت میانجامد و البته کماکان نرخ
اشتغال صنعت نسبت به شاخص کسب و کار از کششی
پايين برخوردار است.
درباره ساير متغيرها میتوان گفت که در بين آنها
تنها نرخ مشارکت است که با اثري معنیدار (در
سناريوي اول و دوم) بر نرخ اشتغال صنعت همراه است
به نحوي که در سناريوي اول و دوم اين عامل ،نرخ
اشتغال بخش صنعت را به ترتيب با ضريب  0/23و
 0/36و به طور معکوس تحث تأثير قرا میدهد.

جدول -4نتايج برآورد الگو در بخش صنعت
متغير وابسته :نرخ اشتغال بخش صنعت

الگوي پايه
متغيرهاي توضيحی

سناريوي دوم

سناريوي اول

ضريب

سطح
احتمال

ضريب

سطح
احتمال

سطح
احتمال

ضريب

شاخص سهولت کسب و کار

0/04

0/723

-0/04

0/628

0/05

0/577

نرخ مشارکت نيرويکار

0/05

0/685

-0/23

0/010

-0/36

0/001

شاخص قيمت مصرفکننده

-0/08

0/236

0/03

0/638

0/09

0/209

تسهيالت بانکی

0/06

0/114

0/01

0/344

0/01

0/606

نرخ اشتغال
صنعت

-

-

0/19

0/000

-

-

استانهاي
درحالتوسعه

-

-

-

-

-0/003

0/14

استانهاي
توسعهيافته

-

-

-

-

0/870

0/000

مجازي
براساس

آزمونهاي تشخيصی
آزمون
چاو
آزمون
هاسمن

آماره آزمون

58/2

19/8

46/7

سطح احتمال

0/000

0/000

0/000

آماره آزمون

8/82

14/7

17/3

سطح احتمال

0/066

0/011

0/008

اثر تصادفی

اثر ثابت

اثر ثابت

روش منتخب در برآورد

کليه متغيرها در مقياس لگاريتمی است .منبع :يافتههاي پژوهش
نتايج و تفسير الگو براي بخش خدمات

بر اساس نتايج جدول  5در برآورد الگوي پايه بخش
خدمات نيز مشابه با برآوردهاي صورت گرفته براي
بخشهاي کشاورزي و صنعت ،اگرچه در قالب کلی اثر

شاخص سهولت کسب و کار بر نرخ اشتغال معنیدار
نيست؛ ولی با ورود متغيرهاي مجازي در سناريوي اول و
دوم ،نتايجی متفاوت حاصل شده است .نخست آنکه بر
اساس سناريوي اول در اين بخش ،متغير مجازي سهولت
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معنیدار بوده و در استانهاي درحالتوسعه و محروم
کماکان نرخ اشتغال بخش خدمات از بهبود در فضاي
کسبوکار تأثيري نمیپذيرد .بر اين مبنا در استانهاي
توسعهيافته ،با بهبودي  10درصد فضاي کسب و کار،
نرخ اشتغال خدمات به ميزان  3درصد کاهش میيابد.
اثرگذاري ساير متغيرها نيز بدين شرح است که نرخ
مشارکت و تسهيالت بانکی به ترتيب با اثري منفی و
مثبت بر نرخ اشتغال خدمات همراه بوده و شاخص
قيمت تأثيري بر آن ندارد .بر مبناي برآورد الگوي پايه
میتوان گفت که نرخ اشتغال خدمات با افزايش در نرخ
مشارکت با ضريب  0/66کاهش يافته و با افزايش در
تسهيالت بانکی با ضريب  0/07افزايش میيابد.

کسب و کار در استانهاي داراي نرخ اشتغال باالتر از
متوسط ،ضريب اثرگذاري سهولت کسبوکار در سطح
اطمينان  99درصد معنیدار بوده و با اثري مثبت بر
اشتغال بخش خدمات همراه است .به نحوي که با
افزايشی  10درصدي در شاخص سهولت کسب و کار،
نرخ اشتغال خدمات در اين استانها تقريب ًا به ميزان 1
درصد افزايش میيابد .اين نتيجه نشان میدهد که
استانهاي با نرخ اشتغال باالتر در بخش خدمات نسبت
به ميانگين کشوري؛ بهبود فضاي کسبوکار اثر مستقيم
بر نرخ اشتغال خدمات دارد و در ساير استانها بهبود
فضاي کسب و کار با اثري معنیدار همراه نيست .دوم
آنکه بر اساس سناريوي دوم ،ضريب متغير مجازي
سهولت کسب و کار تنها براي استانهاي توسعهيافته

جدول :5نتايج برآورد الگو در بخش خدمات
متغير وابسته :نرخ اشتغال بخش خدمات

الگوي پايه
متغيرهاي توضيحی

سناريوي اول

ضريب

سطح
احتمال

ضريب

سطح
احتمال

ضريب

سطح
احتمال

-0/07

0/150

-0/06

0/322

-0/07

0/175

نرخ مشارکت نيرويکار

-0/66

0/000

-0/50

0/000

-0/64

0/000

شاخص قيمت مصرفکننده

0/01

0/913

0/04

0/298

-0/002

0/965

تسهيالت بانکی

0/07

0/000

0/05

0/000

0/08

0/000

نرخ اشتغال خدمات

-

-

0/09

0/000

-

-

استانهاي توسعهيافته

-

-

-

-

-0/03

0/008

شاخص سهولت کسبوکار

مجازي
براساس

سناريوي دوم

آزمونهاي تشخيصی
آزمون
چاو
آزمون
هاسمن

آماره آزمون

47/4

19/4

45/5

سطح احتمال

0/000

0/000

0/000

آماره آزمون

20/6

10/5

18/5

سطح احتمال

0/000

0/062

0/001

اثر ثابت

اثر تصادفی

اثر ثابت

روش منتخب در برآورد

کليه متغيرها در مقياس لگاريتمی است .منبع :يافتههاي پژوهش
نتيجهگيري و پيشنهادها

در پژوهش حاضر به بررسی اثر شاخص سهولت
کسب و کار بر نرخ اشتغال کشاورزي ،صنعت و خدمات
در  31استان کشور در قالب يک الگوي پايه و دو سناريو
پرداخته شده است .براي اين منظور از روش اقتصاد
سنجی دادههاي تابلويی و دادهها طی دوره زمانی
 1395:3تا  1397:2استفاده شده است .نتايج حاصل از
توصيف و تحليل دادهها حاکی از آن است که متوسط

شاخص کسب و کار در  31استان کشور برابر با 5/96
بوده استانهاي خراسان شمالی و گيالن به ترتيب در
رتبه اول و آخر قرار دارد .متوسط نرخ اشتغال در سه
بخش کشاورزي ،صنعت و خدمات به ترتيب برابر با
 27/4 ،18/5و  41/9درصد بوده و استانهاي خراسان
شمالی ،يزد و تهران به ترتيب از نظر متوسط نرخ
اشتغال در بخش کشاورزي ،صنعت و خدمات در صدر
قرار دارند .مطابق با انتظار ،متوسط نرخ اشتغال صنعت و
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خدمات و شاخص سهولت کسب و کار در استانهايی که
از نظر نرخ اشتغال کشاورزي در سطحی باالتر از متوسط
کشوري قرار دارند؛ کمتر از ساير استانهاست و در
استانهاي که تمرکز بيشتري بر اشتغال صنعتی در آن-
ها وجود دارد ،متوسطِ نرخ اشتغال کشاورزي در سطحی
کمتر و متوسطِ نرخ اشتغال خدمات در سطح باالتر از
ساير استانها میباشد .همچنين ،در استانهايی که از
نظر متوسطِ نرخ اشتغال خدمات در سطحی باالتر از
متوسط کشوري قرار دارند؛ متوسط نرخ اشتغال
کشاورزي کمتر از ساير استانها بوده و از نظر نرخ
اشتغال صنعتی تقريباً در يک سطح قرار دارند .يافتههاي
ديگر مبتنی بر توصيف دادهها بر مبناي سطح توسعه-
يافتگی استانها نشان میدهد که در استانهاي توسعه-
يافته ،متوسط شاخص کسبوکار؛ و نرخ اشتغال در
بخشهاي صنعت و خدمات بيش از استانهاي درحال-
توسعه و توسعهنيافته بوده و تفاوتِ موجود در نرخ
اشتغال صنعتی مشهودتر از ساير موارد است .همچنين،
متوسط نرخ اشتغال بخش کشاورزي در استانهاي
توسعهنيافته به مراتب بيش از استانهاي توسعه يافته و
درحالتوسعه است .در مجموع نيز نتايج حاکی از آن
است با افزايش سطح توسعهيافتگی شاخص سهولت
کسبوکار ،نرخ اشتغال بخشهاي صنعت و خدمات
افزايش و نرخ اشتغال بخش کشاورزي کاهش میيابد.
نتايج حاصل از برآورد الگو در بخش کشاورزي حاکی از
آن است که در استانهايی که نرخ اشتغال کشاورزي
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آنان بيش از ميانگين کشوري است و اتکاي بيشتري به
بخش کشاورزي در آنها حاکم است؛ نرخ اشتغال
کشاورزي تأثيري مثبت از بهبود فضاي کسب و کار می-
پذيرد .به نحويکه نرخ اشتغال کشاورزي نسبت به
شاخص کسب و کار در اين استانها کمکشش است.
همچنين ،بر خالف استانهاي توسعهيافته و درحال-
توسعه که بهبود فضاي کسب و کار تأثير بر نرخ اشتغال
بخش کشاورزي ندارد؛ در استانهاي محروم اين اثر
معنیدار و البته کمکشش است .نتايج حاصل از برآورد
الگو در بخش صنعت حاکی از آن که در استانهايی که
در آن نرخ اشتغال بخش صنعت مشهودتر است؛ نرخ
اشتغال صنعت اثري مثبت از بهبود فضاي کسب و کار
میپذيرد و البته مشابه با قبل ،در اين بخش نيز
حساسيت نرخ اشتغال صنعت نسبت به بهبود فضاي
کسب و کار اندک است .همچنين ،اثرپذيري مثبت نرخ
اشتغال بخش صنعت از بهبود فضاي کسب و کار تنها
براي استانهاي توسعهيافته مشاهده شده است و البته
کماکان از نظر اندازه کمکشش میباشد .نتايج حاصل از
برآورد الگو در بخش خدمات بيانگر آن است که در
استانهايی که داراي نرخ اشتغالی باالتر از متوسط است؛
سهولت کسب و کار اثري مثبت بر اشتغال بخش
خدمات دارد .همچنين در استانهاي توسعهيافته بهبود
فضاي کسب و کار با اثري معکوس بر نرخ اشتغال همراه
است ولی در استانهاي درحالتوسعه و محروم اثر
معنیداري يافت نشد.
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