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ان یر در اقتصاد ایرخهای ا باز در ادبیات اقتصادی مطرح بوده، اما تنها در سالیرز دوری موضوعی است که ابهرهاگرچه 
 موضوعاین طه عطفی برای توجه به  مورد توجه جدی قرار گرفته و شاید بتوان برنامه چهارم توسعه را نقیرگبصورت چشم
 انتظار نگاه، با این .وری تأمین گردد رشد بهرهل قب ازیک سوم رشد اقتصادی برنامه در نظر بود تا در این کهراچ. قلمداد نمود

 رو، این  از این ونمودهای فعال در آن مشاهده  د هر اقتصاد یا بنگاه و رشد آن را بر عملکروری بهرهیرثن است که بتوان تأبر آ
ان بر احتمال یرتولیدی االورود صنایع دهای جدیبنگاهکار  وییروری ن و بهرهوری کل  بهرهیرتأثبررسی مقاله با هدف اصلی 

آوری شده های جدیدالورود صنایع تولیدی جمعهای بنگاههای این پژوهش را دادهداده.  طراحی شده استهابقای آن
و تفکیک آنها به  های مذکوری بنگاهیربا پیگ. است تشکیل داده 1381 و 1380، 1379های ان در سالیرتوسط مرکز آمار ا

مورد بررسی با استفاده از مدل مخاطره کاکس  آنها ی بر احتمال بقاوری بهرهیرمانده و خارج شده تأثیهای باقدو دسته بنگاه
داری بر احتمال امعنمثبت و  یروری کل تأثرهدهنده آن است که به پژوهش نشاننتایج این برخالف انتظار .قرار گرفته است

های  وی کار باعث گردیده تا احتمال بقای بنگاهیروری ن  افزایش بهرهاین در حالی است که. دهدها نشان نمیبنگاهاین بقای 
توان آنرا نمودی از  کارکه می وییروری ن آن است که بهرهی ا معنبهاین یافته . داری افزایش یابد اجدیدالورود بصورت معن

های نخستین   در سالویژه بهاقتصادی وی انسانی هر بنگاه نیز تلقی نمود از اهمیت دوچندانی برای حیات یک ینگاه یرسرمایه ن
 . رخوردار استب) دوران نوزادی( ورود به فعالیت

 

  .JEL: D21, D24, L25, L60 بندی طبقه
 .دیتا های جدیدالورود، صنایع تولیدی، مدل مخاطره کاکس، پنل حیات، بنگاه وری، دوره بهره :کلیدی هایواژه

                                                 
  2/8/1391 :                               تاریخ پذیرش17/10/1390 :تاریخ دریافت *
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   مقدمه.1
و  های اقتصادی مطرح بوده در سطح بنگاهویژه بهاقتصادی، اجتماعی و از موضوعاتی که همواره در مسائل 

باشد موضوع های ارتباطی مباحث اقتصادی و دیگر علوم می توان گفت یکی از حلقهبه جرأت می
 و در نیل هدیگرداده بهینه از عوامل تولید حاصل  با استف آنرشدوری و  بهره .استات آن یروری و تغی بهره

بررسی در مطالعات اقتصادی از این رو،  .نماید  ایفا میمستمر و توسعه پایدار نقش مهمیصادی به رشد اقت
شناسایی الزامات و ای برخوردار بوده و به منظور از جایگاه برجستهوری و رشد آن ثر بر بهرهعوامل مؤ

های  حتی بنگاه در سطح کشورها و نیز و مطالعات متعددیوقفه بیهای ارائه راهکارهای مناسب تالش
در هایی عموماً با این دیدگاه که در یک اقتصاد پویا بنگاهدر این میان و  .گرفته استاقتصادی صورت 

 مطالعات متعددی ها هستند بنگاهیرنسبت به سا باالتری وریسطح بهره که دارای مانندچرخه تولید باقی می
 این ونموده ی اقتصادی از چرخه فعالیت تمرکز هابنگاهبر خروج آن وری و رشد  بهرهیرتأث رسی بربه

 انتخاب بازار در جهت  عمدتاًاگرچه مطالعات انجام شده،  ازبا توجه به نتایج برخی درحالی است که
وری پایین نیز  های با بهره ای از بنگاه مالحظه  بخش قابلاما  استوری پایین بودههای با بهره حذف بنگاه

وری باال نیز از  های با بهره  بنگاهاز یو بالعکس بخش خود در بازار ادامه داده به فعالیتوجود داشته که 
های اقتصادی به وری بر خروج بنگاه بهرهیر، از تأثبر این اساس .اندگردیدهفعالیت اقتصادی خود خارج 

و با نگاهی دیگر ها تواند خروج بنگاهوری به تنهایی نمیچه آنکه بهره ای پارادوکسی یاد شدهعنوان مقوله
اگرچه ورود یک بنگاه به چرخه فعالیت نظر پویایی یک بازار نیز  از نقطه .نها را توضیح دهددوره حیات آ

 این امر در صورتی میسر ذاشود، ل به اهداف اقتصادی محسوب میدستیابی یاقتصادی گامی در راستا
ای مشخص داشته تا بتوانند ار را برای دورههای جدیدالورود توانایی ماندگاری در بازخواهد شد که بنگاه

زودهنگام ) خروج، ورشکستگی یا توقف(مرگ در سوی دیگر، .  ایفا نمایندرا بصورت مؤثرنقش خود 
های وابسته، افزایش وی انسانی مشغول به کار، افزایش خطر تعطیلی بنگاهیر، بیکاری نهای اقتصادیبنگاه

 این در حالی است . کاهش تولید را به دنبال خواهد داشتحتماالًده و اش های بکارگرفتههزینه فرصت سرمایه
های  نسبت به بنگاههای جدیدالورود  نرخ خروج بنگاه نیزگرفته صورتبر اساس نتایج برخی مطالعات که 

 و ،)2002 و استو جونز، 2000بالدوین و همکاران،  (است بسیار باال نخستین ورودهای  در سال ویژه بهموجود و 
  فعالیتآغازاولیه های   در سالویژه بههای جدیدالورود حیات بنگاهثر بر عوامل مؤبه ویژه  توجه از این رو

مطالعات  این در حالی است که. یابد شود از هر حیث اهمیت می آن به عنوان دوران نوزادی یاد میکه از
ماندن در بازار نگاه را برای باقیهای اولیه ورود فرصت ب موفقیت بنگاه در سالدهدمی نشان موجود
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وری کل عوامل  بهرهیربر این اساس، بررسی تأث. )1998، و کاوس، 1995گروسکی،  (خواهد دادافزایش 
  .دهدهای جدیدالورود در دوران نوزادی هدف اصلی این مقاله را تشکیل میتولید بر حیات بنگاه

ها ها با احتمال بقای آنوری بنگاه ارتباط بهرهتئوری پس از مقدمه در بخش دوم به بیان مقالهاین 
در بخش سوم، مطالعات انجام شده در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و بخش چهارم . پرداخته است

بخش پنجم نتایج این پژوهش را ارائه نموده و . روش تحقیق و مدل تجربی را مورد بررسی قرار داده است
  . شده استصاص دادهی اختیرگبندی و نتیجهدر نهایت پخش پایانی به جمع

  
  نظری مبانی: وری و تأثیر آن بر بقای بنگاه  بهره.2

ترین تعریف علم تخصیص بهینه منابع کمیاب است و  عین حال جامع درترین و علم اقتصاد در ساده
ه در ادبیات اگرچ. ای وسیع به دو بعد تولید و مصرف تفکیک نمودتوان در حوزه منابع را میابیکمی

توان تر میگیرد، اما با نگاهی دقیقمصطلح علم اقتصاد مقوله مصرف پیش از تولید مورد مطالعه قرار می
از این رو، وظیفه علم اقتصاد در بحث تخصیص بهینه . ای پیش از مصرف در نظر گرفتتولید را مقوله

تخصیص بهینه عوامل . ابدیاختصاص میهای اقتصادی عوامل به نحوه بکارگیری عوامل تولید توسط بنگاه
های تخصیص  روش نمود تمام اما،تولید با معیارها و تحت شرایط متفاوتی قابل سنجش و ارزیابی است

 عوامل تولید توان به تعداداز این رو، می. وری جستجو نمود بهره توان در متغیری به نامبهینه منابع را می
توان با  میاین در حالی است که. مل تولید را مورد سنجش قرار دادوری عوا بهرهمتصور برای هر کاال

گیری  شود را اندازه وری کل یاد می عوامل تولید مفهومی که از آن با عنوان بهرهوری تمامتلفیق بهره
فعالیت هایی بتوانند در بازار باقی مانده و به بر این اساس، انتظار بر آن است تا در بلندمدت تنها بنگاه. نمود

هایی با عدم چنین فرضی  آنها بهینه بوده و بنگاهدر اقتصادی خویش ادامه دهند که تخصیص عوامل تولید 
ای بر این اساس، مقوله بقا و یا خروج بنگاه از فعالیت اقتصادی مقوله. از فعالیت اقتصادی خارج گردند

  . باشدتواند به شدت با نحوه تخصیص منابع تولید بنگاه همسواست که می
 بهینه عوامل تولید خود به عوامل متعددی مانند قیمت عوامل تولید، سطح تخصیص شک بی

که از تخصیص بهینه عوامل تولید  زمانیتکنولوژی و نیز تکنیک تولید بستگی خواهد داشت و از این رو، 
 موارد مذکور تمامگرفتن آید درنظرو در نتیجه بقا یا خروج بنگاه از فعالیت اقتصادی صحبت به میان می

وری کل عوامل را به نتیجه کلی مبحث فوق آن است که تخصیص بهینه عوامل تولید، بهره. الزامی است
 را یاقتصادفعالیت  داده و این موضوع به نوبه خود توانایی ماندگاری یک بنگاه در ءحداکثر ممکن ارتقا
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وری کل عوامل   بنگاه با بهرهیکه بین احتمال بقاتوان انتظار داشت  با این رویکرد، می. دادافزایش خواهد 
  . دار وجود داشته باشد اای مثبت و معن تولید آن رابطه
که تابع  چرا. توان با استفاده از تابع تولید تبیین نمود را می وری عوامل تولید و نحوه تأثیر آن نمود بهره

از های معینی  نسبت مقدار محصول تولید شده با وهای معین  با قیمتتولید نمایانگر رابطه میان عوامل تولید 
 و در هر سطح از این رو، با تغییر قیمت نسبی عوامل تولید. استاز تکنولوژی مشخصی و سطح عوامل 

نماید که آن سطح از محصول را در  می بنگاه ترکیب عوامل را بصورتی تعیین مشخصی از محصول نیز
شود که نرخ نهایی جانشینی فنی میان هر کیب نیز زمانی حاصل میترین ترا کار.حداقل هزینه تولید نماید

جفت از عوامل تولید بکار گرفته شده با نسبت تولید نهایی عوامل و همچنین نسبت قیمت عوامل برابر 
رو و بر اساس مجموعه مطالب  از این .وری عوامل تولید نیز حداکثر خواهد بود در این ترکیب بهره. باشد

تأثیر  وری عوامل تولید هرگز مفهومی ایستا نبوده و به شدت تحتتوان نتیجه گرفت که بهرهیارائه شده م
با یکدیگر قرار تولید  تکنولوژی و تکنیک تولید و به عبارتی قابلیت جایگزینی عوامل ها، قیمت نهاده

هر بنگاه اقتصادی نیز وری عوامل تولید در از این رو، با تغییر هر یک از عوامل مذکور سطح بهره. گیرد می
 لحاظوری   مؤثر در مقدار و رشد بهرهیتوان زمان را عامل با این نگاه می. تأثیر قرار خواهد گرفت تحت
تواند بصورت همزمان یا در دوره   میوری در طول زمان ن در حالی است که تغییر در بهرهیا. نمود

  .رار دهدتأثیر ق های اقتصادی را تحت بعد حیات بنگاه) های دوره(
 

  مروری بر مطالعات پیشین وری و تأثیر آن بر بقای بنگاه بهره .3
  آنهایثر بر بقا فعالیت و نیز عوامل مؤامون دوره حیات یک بنگاه پس از ورود به عرصهیرمطالعه پ

 توجه محققان این حوزه را به خود جلب نموده و در مطالعات 80موضوعی است که در اواخر دهه 
این در حالی است که در این مطالعات و بسته به هدف مطالعه . بررسی قرار گرفته استمتعددی مورد 

وری نیز با استفاده از معیارها و های موجود مدنظر قرار گرفته و بهرههای جدیدالورود و یا بنگاهبنگاه
 بقای احتمال رب کل عوامل تولیدوری  بهرهیردر این میان، تأث. ی شده استیرگ اندازهیهای متفاوتروش
 این بخش کوشیده ن رو موضوعی است که این مقاله بر آن تمرکز یافته و از ایهای جدیدالورودبنگاه

با این وجود و بر اساس .  کشدیر و مرتبط با این حوزه را به تصوگرفته صورتاست تا بخشی از مطالعات 
 مطالب ارائه نگرفته و از این رون صورت ایر در این زمینه در اایهای محققین این پژوهش، مطالعهدانسته

کوشیده شده است تا  این بخش  که درشده در این بخش به مطالعات خارج از کشور اختصاص یافته است
  . ه شوددی کشیرجدیدترین مطالعات این حوزه که در دهه گذشته صورت گرفته به تصو
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، )1990-1998( طی دوره زمانی کره صنایع تولیدی کشور های  مطالعه خود بر بنگاهدر) 2000(هان 
 بطور های خارج شده  بنگاهآنبر اساس نتایج   کهها پرداختهبنگاهاین وری به بررسی و تجزیه و تحلیل بهره

که بسته به   بطوری،اند مانده در بازار بودههای باقیتری نسبت به بنگاهوری پایینمتوسط دارای سطح بهره
  همچنین.باشندتری میوری پایین درصد دارای سطح بهره3-6ا در حدود هسال مورد بررسی این بنگاه

 در طول زمان افزایش یافته های خارج شدهوری بنگاهبهرهمتوسط گرچه سطح ا، ویهای براساس یافته
وری بین این دو گروه و شکاف بهرهمانده بوده باقیهای وری بنگاهبهرهمتوسط تر از  همواره پایینامااست 

ها در طول زمان افزایش یافته است و این شکاف در سال آخر قبل از خروج بنگاه بیشتر از ز بنگاها
 طی دوره  تولیدی کشور تایوانهایدر مطالعه بنگاه) 2001(او و همکاران  .های دیگر بوده است سال

 های بنگاهنسبت بههای خارج شده  بنگاهوری کل عوامل تولید به بررسی بهره)1981-1991(زمانی 
 اول شامل دسته که نموده تقسیم دستها به سه ر یآنها دوره مورد بررس. اند در صنعت پرداختهمانده باقی
های  دوم بنگاه دسته.اند از بازار خارج شده1986 در سال بوده که 1981 سال های جدیدالورودبنگاه

هایی بوده سوم شامل بنگاهدسته  و اندیدهگرد از بازار خارج 1991 در سال  کهبود 1981جدیدالورود سال 
 ،ها دورهدر هر یک از این. ند از بازار خارج شد1991 و در سال  وارد بازار شده1986 سال درکه 
ته مانده بر حسب هر صنعت مورد محاسبه قرار گرفهای باقیهای خارج شده نسبت به بنگاهوری بنگاه بهره
طور  بخارج شدههای وری بنگاههای مورد بررسی سطح بهره گروه در هر یک ازبر اساس نتایج آن که

وری البته در برخی از صنایع این شکاف بهره. باشدمانده در صنعت میهای باقیتر از بنگاهمتوسط پایین
  . دار نبوده استامعن

 های تولیدی با نگاهی به بنگاه"ند؟یرمها میکدام بنگاه" خود تحت عنوان مطالعهدر ) 2005(فریزر 
این  بقای چوب، نساجی و پوشاک، فلزی و مواد غذایی عوامل مؤثر بر ا بررسی چهار صنعت غنا بکشور
های را در هر یک از سال ماندههای باقیبنگاه نسبت به خارج شدههای  بنگاهوریبهرهها و همچنین بنگاه

 طور متوسطبهای خارج شده بنگاهنتایج وی، بر اساس  .مورد بررسی قرار داده است 1997 و 1995، 1993، 1991
وری  بهرهسطح های با بنگاههمچنین، . اند بودهماندههای باقی تری نسبت به بنگاهوری پاییندارای سطح بهره

 بقایوری بر احتمال   بهرهیربه بررسی تأث) 2006(کیوتا و تاکیزاوا  .اند بودهبیشتری یبقادارای احتمال باالتر 
 Glockler- Meyerاز مدل مخاطره با استفاده  )1995 -2002( طی دوره زمانی ژاپنتولیدی  های بنگاه

ه رزش سرمایا و کارکن داشتهنفر 50اند که بیش از ا مدنظر قرار دادهر یهایبنگاهاین محققین  .اندپرداخته
وری کل عوامل بهره نتایج مطالعه این محققین بیانگر آن است که . میلیون ین بوده است50آنها بیش از 

 ی خارج شدههابنگاهبه عالوه، بر اساس دیگر نتایج آنها . ها داشته است  بنگاهیی مثبت بر احتمال بقایرتولید تأث
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مانده باقیهای تری نسبت به بنگاهپایینوری بهرهدارای سطح ) پنج سال(ز خروج طی چندین سال قبل ا
  . اندبوده

 )1996 -2003( طی دوره زمانی های تولیدی کشور اتیوپید برای بخشدر مطالعه خو) 2007(گبریسوس 
 درمیان وری پایینبا بهرههای جهت حذف بنگاهدر یند انتخاب بازار ابه بررسی این مسئله پرداخته که آیا فر

تر  که بیشهایی است نمونه مورد بررسی در این مطالعه شامل بنگاه.؟یرهای این کشور وجود دارد یا خبنگاه
به منظور . اند انتخاب شدهISIC کدهای سه رقمی ر حسب بخش صنعتی ب14 و از  بودهکارکننفر 10از 

نموده که بر اساس نتایج آن با  استفاده Exit– Decisionها، وی از مدل  بنگاهبقایبررسی عوامل مؤثر بر 
 درصد 6/2 و 7/3تیب  به ترها احتمال خروج بنگاهLP و TFPوری بر حسب یک درصد کاهش در بهره

بر احتمال وری بهره یرتأثدر مطالعه کشور پرتغال به بررسی ) 2009(ا یرا و تیکزیرکر .یافته استافزایش 
های آنها در مطالعه خود بنگاه. اند پرداخته)1991 -2000(طی دوره زمانی ی های بالغ تولیدبنگاهخروج 
 بررسی  این محققین به منظور.باشند سال سن می10ی هایی تعریف نموده که حداقل دارا بنگاهبالغ را

هرچه سطح  بر اساس نتایج آن  که کاکس استفاده نمودهها از مدل مخاطرهعوامل مؤثر بر خروج بنگاه
وری  که یک درصد افزایش در بهرهای یابد به گونهها کاهش میوری باالتر باشد احتمال خروج بنگاهبهره

 درصد احتمال خروج بنگاه 33وی کار یروری ند و یک درصد افزایش در بهره درص67کل عوامل تولید 
  . دهدرا کاهش می

های تولیدی  بنگاهبقاینیز در مطالعه خود به بررسی عوامل مؤثر بر ) 2009(گریناوی و همکاران 
ا در برگرفته ر یهای نمونه مورد مطالعه آنها بنگاه. اند پرداخته)1980-1996(کشور سوئد طی دوره زمانی 

ها از صنعت، به های خروج بنگاهبا در نظر گرفتن ریشهآنها . کارکن بوده استنفر  50که حداقل دارای 
نسبت به تری وری پایینطور متوسط دارای سطح بهرهبهای ورشکست شده  که بنگاهدست یافتنداین نتیجه 

اند یدشان متوقف شده و وارد صنعت دیگری شدههایی که تولهمچنین، بنگاه. باشند میمانده های باقیبنگاه
 مالکیت یرواسطه ادغام و تغی ههایی که ب بنگاهاما ،اندتری بودهوری پاییننیز بطور متوسط دارای سطح بهره

   .اند بودهوری باالتریاند بطور متوسط دارای سطح بهرهاز بازار خارج شده
های تولیدی کشور اسپانیا طی  بنگاهبقایعوامل مؤثر بر در مطالعه خود ) 2010( پرز و همکاران -استو

ها از صنعت را از  و بدین منظور نحوه خروج بنگاه را مورد بررسی قرار داده)1990-2000(دوره زمانی 
های ادغام شده مورد های ورشکست شده و بنگاهیکدیگر تفکیک نموده و آنها را در دو گروه بنگاه

ها از مدل مخاطره کاکس ین محققین به منظور بررسی عوامل مؤثر بر خروج بنگاها. اندبررسی قرار داده
کار و احتمال  وییروری نهای ورشکست شده بین بهرهبرای بنگاه تفاده نموده که بر اساس نتایج آناس
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 وریبهرهافزایش  با های ادغام شده اما برای بنگاه، همبستگی منفی وجود داردورشکستگی بنگاه
  .ادغام افزایش یافته استاحتمال کار  وییرن

  
   بررسی تجربی و روش مدل.4

های جدیدالورود، وری کل عوامل تولید بر احتمال بقای بنگاهبهره یر بررسی تأثعالوه بردر این مطالعه، 
 وهای جدیدالورود نیز مورد بررسی قرار گرفته است وری کل عوامل تولید بنگاه اندازه بنگاه بر بهرهیرتأث

 نبوده، لذا از دو مدل اقتصادسنجی و یرپذقالب یک مدل اقتصادسنجی امکاناز آنجا که تحلیل این دو در 
کل عوامل وری  اندازه بنگاه بر بهرهیردر بخش نخست و برای بررسی تأث. بصورت مجزا استفاده شده است

 OLS(2روش ترکیبی ( 1گ دیتاپولین از مدل اقتصادسنجی های مورد استفاده با توجه به نوع دادهتولید
کل وری  بهرهیرمنظور بررسی تأثدر بخش دوم و به . )1387زاده و مهرگان،  اشرف (استفاده شده است

های جدیدالورود همسو با مطالعات متعددی که در این زمینه انجام  بنگاهبقای بر احتمال عوامل تولید
 کاکس استفاده شده شاره گردید از مدل مخاطرها ا به برخی از آنه نیزگردیده و در بخش ادبیات موضوع

ی یراستفاده از مدل مخاطره کاکس زمانی سودمند است که تعقیب و پیگ. )2005کلین بام و کلین،  (است
در این مطالعات . افتدای معین اتفاق ی در دورهیرعناصر جامعه یا نمونه مورد عالقه محقق بوده و این پیگ

 مطالعه وجود داشته و یا طی دوره مورد مطالعه آغازتواند در زمان عه یا نمونه میعناصر مورد بحث در جام
توان عناصر جامعه یا نمونه بر این اساس، طی دوره مورد مطالعه می. به نمونه یا جامعه تحقیق اضافه گردد

مشخص و ای موردنظر را از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار دارد و آنها را از حیث وقوع حادثه
عناصر جامعه یا (ها در نتیجه، در پایان دوره ممکن است برخی از آزمودنی. ی نمودیرشده پیگ تعریف
تواند وقوع این حادثه نیز برای عناصر موردنظر می. حادثه موردنظر را تجربه نموده یا فاقد آن باشند) نمونه
. مل مخاطره شناخته شده است، تبیین گردد عوامل متعددی که در ادبیات این حوزه با عنوان عوایرتأث تحت

های   همراه باشند داده3های سانسورشده مشاهدات زمانی حاصل از این مطالعات را که ممکن است با داده
های مختلف مستقل از های بقا برای آزمودنیشود زمانهای بقا فرض میدر تحلیل داده. نامند میبقا

شود ها نامیده مینچه در ادبیات این موضوع شکست آزمودنییکدیگر است و زمان وقوع حادثه یا آ
این زمان . کشد تا حادثه موردنظر رخ دهدمعموالً بر حسب سال، ماه، هفته یا روزهایی است که طول می

  . شود نمایش داده میTی تصادفی بوده و با یرمتغ

                                                 
1. Pooling Data 
2. Ordinary Least Squares 
3. Censored Data 
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گرسیونی ر یهاستفاده از مدلهای بقا با اویژگی مهمی که همواره باعث ایجاد مشکل در تحلیل داده
ها   از آزمودنیرخیکه با بدین معن،ها است وجود سانسورشدگی در دادهشود می) OLS همانند(معمولی 

در طول دوره مورد بررسی ممکن است به نوعی از مطالعه خارج شده حادثه موردنظر برای آنها رخ نداده 
خص نخواهد بود که حادثه موردنظر برای این دسته از بر این اساس، مش. یا اطالعات آنها در دسترس نباشد

دانیم این دهد و یا اینکه آیا اصالً اتفاق خواهد افتاد؟ تنها چیزی که میخ میر یها در چه زمانآزمودنی
با این  .شودشدگی گفته میبه این موارد سانسور. یفتاده استاست که حادثه تا پایان مطالعه هنوز اتفاق ن

ای  های موردنظر در دورههای اقتصادی به عنوان آزمودنی  بررسی عوامل مؤثر بر خروج بنگاهمقدمه و برای
های  بر احتمال خروج را با استفاده از مدلهاآن یرهای متفاوتی استفاده نمود و تأثیرتوان از متغ میمعین

مدل  در این زمینه از با توضیح پیشین این مطالعه همسو با برخی مطالعات انجام شده. مختلف توضیح داد
های تواند عوامل مؤثر بر خروج بنگاه که دارای مزایایی ویژه است و می1 کاکسنیمه پارامتریک مخاطره

برای تبیین این مدل نیز نخست .  استفاده شده است با توجه به نگاه قبلی توضیح دهدار یجدیدالورود صنعت
  . الزم است تا تابع خطر بررسی گردد

  
  2خطر تابع .4-1

  که آزمودنی موردنظر بر اثر یک حادثه در یک فاصله زمانی کوتاهتابع خطر عبارت است از شانس آن
بیان ) 1(این تابع به صورت رابطه .  از بین برود مشروط بر اینکه تا ابتدای آن فاصله زمانی وجود داشته باشد

تواند منفی و کوچکتر کند و از طرفی نمیتواند مقادیر بزرگتر از یک را نیز اختیار تابع خطر می. شودمی
د و یا روندهای یاباین تابع ممکن است در طول زمان ثابت بماند، افزایش یا کاهش . از صفر باشد

نماید و حتی برای یک آزمودنی تابع خطر از آزمودنی به آزمودنی دیگر تغییر می. تری به خود گیرد پیچیده
های با نرخ خطر باالتر بیشتر در مخاطره بوده و حادثه زودتر برای نینیز در طول زمان ثابت نیست و آزمود

اگر زمان . دهند رود حوادث یکی پس از دیگری رخ می که زمان پیش می همچنان. افتدآنها اتفاق می
 اما در عمل چون زمان مطالعه محدود ،مطالعه نامحدود باشد سرانجام هیچ آزمودنی نباید وجود داشته باشد

  . ها اتفاق نیفتاده است تماالً در پایان مطالعه هنوز حادثه موردنظر برای تعدادی از آزمودنیاست اح
  

)1(  
  

                                                 
1. Semi- Parametric Cox Hazards Model 
2. Hazard Functions 

∆t
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   کاکس مدل مخاطره.4-2
پارامتریک یا ناپارامتریک  توان با توابع پارامتریک، نیمه ا میر یهای بررسی حوادثی با چنین ویژگمدل

پارامتریک در  های نیمه ترین مدل وان یکی از مهمعن توضیح داد و در این میان مدل مخاطره کاکس به
 ارائه گردیده و در آن فرض 1972این مدل توسط کاکس در سال . شودهای بقا قلمداد میتحلیل داده

برخالف مدل . های توضیحی استیرپارامتریک تابعی از زمان و متغشود تابع خطر بصورت نیمهمی
 آن وجود ندارد، اگر یک فرم 1ایای درباره فرم تابع پایهضیهپارامتریک است و فرکاکس که مدلی نیمه

برای تابع پایه درنظرگرفته شود یک مدل پارامتریک خواهیم ...  و 3، نمایی2پارامتریک همانند وایبل
های ناپارامتریک های پارامتریک نسبت به مدلاگرچه ممکن است در برخی موارد استفاده از مدل. داشت

ها توان بدلیل تشخیص نوع تابع از این مدلشد، اما از آنجا که در بسیاری از مسائل نمیدارای برتری با
های یابد موضوعی که درباره دادههای ناپارامتریک از هر حیث اهمیت می استفاده نمود، استفاده از روش

قا بوده و در ترین مدل در تحلیل بدر این میان، مدل رگرسیونی کاکس کاربردی. بقا کامالً صادق است
های مشابه به این مدل در مقایسه با مدل. بسیاری از مطالعاتی از این دست از آن استفاده شده است

همچنین . اعتمادی بدست خواهد داد های کمتری نیز نیازمند بوده و از این رو نتایج کامالً قابل فرض پیش
، چراکه از اطالعات بیشتری داشتهبرتری ت لوجیت و پروبیهای احتمالی مانند   مدلیراین مدل نسبت به سا
نمودن وقوع یا عدم وقوع حادثه موردنظر  ها که صرفاً از اعداد یک و صفر برای مشخصنسبت به این مدل

 تنها سانسورشدگی های لوجیت و پروبیت این مدل نه  و برخالف مدلاینبر عالوه. دیرگ نماید بهره می استفاده می
صورت مدل مخاطره کاکس ب. دهد میقرار د بلکه زمان وقوع حادثه را نیز مدنظر ریگ ها را درنظر می داده
) نظریا وقوع مخاطره مورد (Tدر این مدل، احتمال وقوع حادثه در زمان . شودنوشته می) 2 (رابطه
خاطره پایه نامیده است و تابع مt  تابعی از کمیت نخست. باشد  میβiXi و h0(t)ضرب دو کمیت حاصل
 βiXiی است که شامل متغیرهای توضیحی بوده و بر حسب مجموع خطی ی دیگری عبارت نما وشود می

ی مدل این اطمینان یقسمت نما. گردد بردار پارامترهای مجهول است که برآورد میβبردار . شودنوشته می
   .(h t, X ≥ 0) شده غیرمنفی استمواره در مدل نهایی نرخ مخاطره برآوردآورد که هرا به وجود می

  
  

                                                 
1. Baseline Function 
2. Weibull 
3. Expotential 

∑
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های توضیحی شرط اساسی یر متغجزءهای وقوع حادثه به دالیلی  در زمان1عدم وجود ناهمگنی
ای در نظر گرفت و  عوامل ناشناختهیرتوان ناشی از تأثها را میاین ناهمگنی. استفاده از مدل کاکس است

 بردار Xاگر . ا در تابع خطر قرار دادر یریگ قابل اندازهیرتوان بخشی تصادفی و غفع آن میر یبرا
 دارند، در اینصورت یرای باشند که هر دو در تابع خطر تأثهای ناشناختهیر بردار متغWهای معلوم و یرمتغ

ی و یرخ و 2005ن، کلین بام و کلی( خواهد بود) 3( بصورت رابطه tمدل حقیقی مخاطره کاکس در زمان 
  .)1382همکاران، 

  
)3(  

 
 را تصادفی فرض نموده و آن را exp(ψw)ی است یرگ اندازهقابلیرغ ناشناخته یا wکه  از آنجایی

  :دهیم در مدل قرار مییر زصورت درنظرگرفته و بVعنوان بخش تصادفی یا اثر شکنندگی  به
  

)4(  
  

هایی با فرض ثابت در چنین مدل. نامند می2 کاکس اصالح شده یا مدل شکنندگیمدلرا ) 4 (رابطه
 را i باشد، آزمودنی vjبزرگتر از برآورد  vi های توضیحی معلوم چنانچه برآوردیر متغیربودن مقاد
 بیشتر از iی  است که احتمال وقوع حادثه برای آزمودنا این بدان معن،دانیم میjتر از آزمودنی  شکننده

 مخاطره تخمین پارامترها در مدل .)2005 و کلین بام و کلین، 2008کلوس و همکاران،  ( استjآزمودنی 
 از پارامترهای MLبرآوردهای . دیرپذ صورت میML(3(کاکس با استفاده از روش حداکثر درستنمایی 

 باشدحتمال توأم مشاهدات میکردن تابع احتمال که یک بیان ریاضی از ا مدل کاکس بوسیله ماکزیمم
ا تنها احتماالت را برای یرشود، ز نامیده می4تابع احتمال مدل کاکس تابع احتمال جزئیدر واقع . آیدبدست می
 که هایی دکه حادثه موردنظر برای آنها رخ داده است و احتماالت را برای آزمودنییرگ هایی درنظر می آزمودنی

الزم به ذکر است که در مدل شکنندگی نحوه تخمین ضرایب . دیرگر نمیاند صریحاً در نظ سانسور شده
   .باشدمی) 2(تر از نحوه تخمین ضرایب در رابطه بسیار پیچیده

  
                                                 
1. Heterogeneity 
2. Frailty Model 
3. Maximum Likelihood  
4. Partial Likelihood Function 

ψw)itXi(t)exp(β0h)itXh(t +=

)ivitXi(t)exp(β0h)itXh(t += i).vitXi(t)exp(β0h=
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  آوری آماری و نحوه جمع های  داده.5
 یر و همچنین بررسی تأثهای جدید بنگاهبقایاحتمال کل عوامل تولید بر وری  بهرهیربرای بررسی تأث

که و بیشتر  نفر کارکن 10های صنعتی از نتایج سرشماری کارگاه هاوری آن بر بهرهها این بنگاه اندازه
 بار از نخستین برای 1351این مرکز در سال .  استفاده شده استآوری گردیدهان جمعیرتوسط مرکز آمار ا

 از آن سال این سرشماری به عمل آورده و)  نفر کارکنان و بیشتر10(های بزرگ صنعتی کشور کارگاه
آوری شده از این طریق هر ساله در اطالعات جمع. ده است به انجام رسان1384ا تا سال ر یسرشمار

الزم به . شود نفر کارکن و بیشتر ارائه می10های صنعتی عنوان سرشماری از کارگاه تحتگزارشی 
ی و یرگها با روش نمونهکثر سال نفر کارکن در ا10های کمتر از های مربوط به بنگاهیادآوری است داده
های مورد استفاده در این  از این رو داده،آوری گردیدههایی خاص جمع هایی با ویژگیآن نیز برای بنگاه

  .باشد نفر کارکن و بیشتر می10های با  صرفاً شامل بنگاهتحقیق
های ، بنگاه آنهابقایال  صنایع تولیدی بر احتم جدیدهای بنگاهوری کلبهره یر تأثبررسیبه منظور 

 سال سهها تا مدنظر قرار گرفته و حیات هر یک از این بنگاه 1381 و 1380، 1379های جدیدالورود سال
کل عوامل وری   اندازه بنگاه بر بهرهیربر این اساس، در تحلیل تأث.  فعالیت دنبال شده استآغازپس از 

های مورد بررسی همچنان در فعالیت اقتصادی باقی  پایان دورهاند که تا مدنظر قرار گرفتههایی بنگاهتولید 
های سال  مجموعه بنگاههای موجودهای جدیدالورود از بنگاه منظور و برای تشخیص بنگاهبدین. اندمانده

ی منحصر به فرد یر و با استفاده از کد رهگاند  مقایسه گردیده1378های سال  نسبت به مجموعه بنگاه1379
ی هاسالاین موضوع برای . اند مشخص شده)1378 -1379(های جدیدالورود در فاصله زمانی  اهآنها بنگ

های جدیدالورود تنها تا سال ی بنگاهیر و از آنجایی که امکان رهگنیز بررسی گردیده 1381 و 1380
ی یران رهگ به عنوان آخرین سال مطالعه که امک1381های جدیدالورود سال   مقدور بوده است بنگاه1384

 عوامل مؤثر یربرای بررسی تأثهای مذکور و با داده.  سال مقدور بوده در تحلیل منظور گردیده استسهتا 
های  و از آنجا که خروج بنگاهوری کل عوامل تولید بهره جدیدالورود با تأکید برهای  بنگاهبقایبر 

های نهایی مورد مطالعه به پنلی ادههای مختلف رخ داده است، د جدیدالورود بصورتی ناهمگون در سال
  که با استفاده از مدل مخاطره متناسب کاکس قابل تجزیه و تحلیل است است تبدیل گردیده1نامتوازن

های مورد بررسی شامل های جدیدالورود سال در مجموع، تعداد بنگاه2.)1389محمدزاده و همکاران، (
اما  ،اندهای زمانی مورد بررسی از فعالیت خارج شدهی دوره بنگاه ط896 بنگاه است که از این تعداد 1966

                                                 
1. Unbalanced Panel  

  . صورت گرفته استEviews و Stataافزار  ها با استفاده از نرم تخمین. 2
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های جدیدالورود در فایل گذاری اولیه برخی از بنگاه های آماری مربوط به سرمایهکه داده ییاز آنجا
وری کل عوامل تولید تعداد د نداشته است، لذا در بررسی بهرهان وجویرهای آماری مرکز آمار ا داده
های مورد در مجموع تعداد بنگاه، این دیدگاه با .اندمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهی های کمتربنگاه

  .اندهای زمانی مورد بررسی از فعالیت خارج شدهبنگاه طی دوره 523  که از این تعداداست 1418بررسی 
 وری کلی بهرهیرگه شده در این مطالعه برای اندازهبا توجه به روش استفاد: تخمین توابع تولید

 ماماز آنجا که تخمین تابع تولید برای تاما . عوامل تولید نیاز به برآورد کشش تولیدی عوامل تولید بود
بدین ترتیب بخش . ها شداقدام به برآورد این توابع در سطح هر یک از فعالیت نبود یرپذها امکانبنگاه

بندی گردید و سپس تابع   زیربخش طبقه9 به ISICبندی ایش دوم طبقهیربر اساس وصنایع تولیدی ایران 
های عوامل تولید  برآورد شد و از کشش)1350-1386( طی دوره زمانی هابخشیر هر یک از زتولید

در . بخش استفاده شده استیرهای موجود در هر زوری هر یک از بنگاه بدست آمده برای محاسبه بهره
یا در )  و اشتغالافزوده، سرمایه ارزش(های مورد استفاده ریها از آنجا متغتخمین توابع تولید برخی فعالیت

داری تقل در حدی بوده که باعث عدم معناهای مسیر بین متغ2خطیاند و یا هم نبوده1یک سطح مانا
های اقتصادسنجی مختلفی برای برآورد توابع تولید مورد استفاده قرار گرفته ضرایب شده است، لذا روش

 و OLS از روش 39 و 37، 36، 33، 32، 31های با کد ر تخمین توابع تولید فعالیتبر این اساس، د. است
نل  از روش پ38 و برای کد ARDL(3(های گسترده  از روش خودتوضیح با وقفه35 و 34برای کدهای 

های های متعدد برای فعالیت پس از انجام تخمینتحقیقالزم به ذکر است در این  . استفاده شده است4دیتا
 در نهایت این نتیجه بدست آمد که 7 و دبرتین6، ترانسلوگ5 داگالس-مختلف صنعتی با توابع تولید کاپ

 و از این رو، در  هستندهای اقتصادی و مطابق با تئوریدار داگالس ضرایب معنا- کاپ تولیدتنها در تابع
 و 8هش مشکل واریانس ناهمسانی کابر این، برای عالوه. تخمین توابع تولید از این تابع استفاده شده است

 شیوه یربا توجه به تغیبه عالوه، .  داگالس استفاده شده است- از شکل لگاریتمی تابع کاپ9خودهمبستگی
 و اینکه برای تخمین توابع تولید )ISICبندی سوم  طبقه ( به بعد1373های صنعتی از سال بندی فعالیتطبقه

                                                 
1. Stationary 
2. Multicollinearity 
3. Auto-Regressive Distributed Lag 
4. Panel Data 
5. Cobb- Douglas 
6. Translog 
7. Debertin 
8. Heteroscedasticity 
9. Autocorrelation 
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 ضروری ISICایش دوم یرها بر حسب و بیشتری بود؛ ادغام فعالیتهای سری زمانیها نیاز به دادهفعالیت
 از پیشهای های مختلف برای سالدر نتیجه، برای محاسبه شاخص قیمت تولیدکننده بر حسب فعالیت. بود

شدند که برای این کار از میانگین هندسی موزون ها نیز با یکدیگر تلفیق میبایست این شاخص می1373
های تلفیق شده در سطح افزوده کل فعالیت ه وزن هر فعالیت نیز سهم آن فعالیت از ارزشاستفاده شده ک

  .باشد  میISIC دورقمی
 اطالعات مربوط میزان تنهاهای آماری کشور  با توجه به اینکه در سالنامه:تخمین موجودی سرمایه

 میزان س اطالعات موجودبایست بر اساهای صنایع مختلف وجود دارد، لذا میبخشیرگذاری زسرمایه
 ،برای این منظور. ها برآورد گرددبخشیردر این ز) برای تخمین توابع تولید مورد نیاز استکه (موجودی سرمایه 

 به نمایی برای دستیابی  مراحل روش)IN(خالص  گذاری سرمایه شده تکمیل زمانی سری از استفاده در ابتدا با
 موجودی سرمایه ابتدا باید نمایی روش در. است دنبال شده یرز بصورت سرمایه موجودی زمانی سری

  :)1384نژاد و قنادی، زراء (دشو برآورد یرنمایی ز تابع تخمین ازطریق
  

)5(  
 

 در شده انجام گذاری  سرمایه و tسال  در شده انجام گذاری سرمایه  بیانگرINt ،)5( هابطر در

  : باشد می یرز بصورت )5(بطه ار یلگاریتم  تبدیل.است پایه سال
  

)6(  
 

 از OLSروش  با استفاده از فوق رابطه تخمین از پس. باشدگذاری می  بیانگر نرخ رشد سرمایهλکه 
 در سرمایه موجودی ای تعیین نشان داده شده است برλکه با ) وند زمانیر ییعن( توضیحی یرضریب متغ

  : استفاده شده است) 7(از رابطه سال پایه بدون احتساب استهالک سرمایه 
  

)7(  
 
  موجودیعنوان استهالک به سرمایه موجودی کسر آن از و سرمایه استهالک درنظرگرفتن با
 موجودی یرقاد م)8( سپس با استفاده از رابطه ،گردد سال پایه به قیمت جاری محاسبه می در سرمایه
نشانگر نرخ استهالک سرمایه  δ  این رابطه،.شود میمختلف به قیمت جاری محاسبه  هایسال برای سرمایه

λt
0t eININ =

λt0LnINtLnIN +=

λ
0IN

0K =
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 )1382(جو مطالعه همتهای صنعتی از  به تفکیک گروهکهاست های اقتصادی به تفکیک فعالیت
  . استخراج شده است

  
)8(  

 
  های مورد استفادهیری متغیرگ  نحوه اندازه.5-1

وری کل بر   بهرهیر و در مرحله بعد بررسی تأثهای جدید وری کل بنگاه بهره اندازه بر یربرای بررسی تأث
عالوه بر .  ارائه گرددTFPنخست الزم است تا نحوه تعریف اندازه و محاسبه  ها احتمال بقای این بنگاه
وری و در نتیجه  د به نوبه خود بر اندازه و بهرهننوات که عوامل متعدد دیگری می ییموارد مذکور و از آنجا
د، بررسی این عوامل برای بیانی جامع از احتمال خروج نهای جدیدالورود مؤثر باش بر احتمال خروج بنگاه

یافتگی   سطح توسعه صنعت، تکنولوژی سطح ملعا چهار میان، این در. جدیدالورود ضروری است های بنگاه
 یرنماید و در نهایت مالکیتی که بنگاه با آن از سا وع صنعتی که بنگاه در آن فعالیت می نمکان فعالیت بنگاه

  .های مورد بررسی در نظر گرفته شده استیرترین متغ شود به عنوان مهم ها متمایز می بنگاه
های کوچک، متوسط و بزرگ به  دهد تکنولوژی مورد استفاده توسط بنگاه ادبیات موجود نشان می

وری  برآن بهره و عالوه) 2001 و سانتورو و چاکرابارتی، 2006کروساتور و همکاران،  ( بودهیرت متغشد
کویین و   و مک2003بالدوین و همکاران،  ( نوع تکنولوژی آن استیرتأث بنگاه نیز به شدت تحت

گاه بر  مکان استقرار بن آن است که دهنده همچنین، ادبیات جغرافیای اقتصادی نشان .)1996همکاران، 
وری آن را  تواند بهره یافتگی محل استقرار بنگاه می  توسعه،گذار بوده و عالوه بر آنیروری آن تأث بهره
  . )1991 و مارتین و همکاران، 2006، استیندهاس و بروجن، 2009ریزو والش،  ( دهد قراریرتأث تحت

آن به سطح توسعه صنعتی مکان  بر احتمال خروج های جدید وری کل بنگاه از این رو، برای سنجش بهره
تواند به شدت  وری بنگاه می ین در حالی است که اندازه و بهرها ،توجه گردیده استنیز استقرار بنگاه 

 ،در حالی که ساختار بسیاری از صنایع. پردازد  نوع صنعتی باشد که بنگاه در آن به فعالیت مییرتأث تحت
های  نماید ساختارهایی دیگر زمینه را برای فعالیت بنگاه یای کوچک را طلب م فعالیت بنگاه در اندازه

ی کلیدی مدنظر قرار یرعنوان متغ از این رو، نوع صنعت موضوع فعالیت بنگاه نیز به. نماید بزرگ آماده می
 وری و در نتیجه احتمال خروج بنگاه موضوع دیگری است  اندازه و بهرهیرالکیت بر دو متغ میرتأث. گرفته است

عنوان   بخش تعاونی بهانیراین در حالی است که در اقتصاد ا.  توجه گردیده استه آن این مطالعه بکه در
بی های بزرگ بصورت نس های کوچک و متوسط قلمداد شده و بنگاه ساز برای فعالیت بنگاه بخشی زمینه

بر این اساس، . ستها تشکیل گردیده ا  بخش خصوصی از تلفیقی از اندازهاند و در بخش دولتی متمرکز شده
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اگرچه درمجموع،  . قرار دهدیرتأث وری بنگاه را تحت توان انتظار داشت که نوع مالکیت بتواند بهره می
 های  اندازه بنگاهیر و نیز تأثای جدیده  بنگاهبقای احتمال کل عوامل تولید بروری  بهره یرتأکید این مقاله بر تأث

نیز بر اساس مبانی تئوریک و ادبیات موجود ارگانه فوق چههای یر متغ اما،استها آن TFP بر جدید
کوشد برخی از این رو، این بخش می. گذار باشدیربنگاه تأث یاحتمال بقاوری و در نتیجه  بهرهبر تواند  می

ان قابل تهیه است را معرفی نموده و نحوه یرهای آن نیز از طریق مرکز آمار ا داده کههای دیگریراز متغ
  .ا ارائه نمایدمحاسبه آن ر

 وری توان به بهره وری چند عامله می های بهره  در دسته شاخص:)LnTFP( کل عوامل تولید وری بهره
ل وری کل عوامبهره. شود مییرتعبنیز عوامل کل وری بهرهبه آن از  که نمودکار و سرمایه اشاره مان توأ

های متداول در  از روش.تباط است در ارلیدو و از این رو با یک تابع تتولید یک مفهوم نئوکالسیکی است
در این روش . باشدمیها سازی نهادهبرای جمعی  استفاده از شاخص دیویژیاوری کل عواملمحاسبه بهره
 بیانگر سهم β و α که در این رابطه شود تعریف می)9(رابطه وری کل عوامل بصورت شاخص بهره

های عوامل تولید نسبت به سرمایه  بیانگر کششβ و α رقابتی از سوی دیگر، در شرایط. عوامل تولید است
های عوامل تولید وی کار نیز بوده و از این رو، در شرایطی که اطالعات آماری در خصوص سهمیرو ن

وری کل عوامل تولید استفاده های تولیدی کار و سرمایه در برآورد بهرهتوان از کششوجود ندارد می
ها، همانند  وری کل عوامل تولید هر یک از بنگاهبرای تخمین بهره). 1386قیمی و جاللی، م(نمود 

  .  استفاده شده است)10 (ی این تابع و بصورت رابطهمطالعات انجام شده در این زمینه از شکل لگاریتم
وده، تعداد شاغالن و افز وری کل عوامل تولید، ارزشترتیب بهره  بهKit, Lit, Vit ر این رابطهد

 نیز کشش عوامل تولید بوده که از طریق تخمین توابع βو α . باشد میtام در زمان iموجودی سرمایه بنگاه 
ها از شاخص یر در موارد الزم برای تعدیل ارزش متغ که الزم به یادآوری است.آیندتولید بدست می

 و در صورت عدم ISICدر سطح کدهای چهاررقمی ) 1375 به قیمت ثابت سال پایه(قیمت تولیدکننده 
  .رقمی استفاده شده است وجود از ارزش شاخص در سطح کدهای سه و یا دو

  
)9(  

  
)10(  

  

β
itLαitK

itV
itTFP =

itβLnLitαLnKitLnVitLnTFP −−=
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کار عمدتاً برحسب ارزش تولید  وییروری ن شده بهره  در مطالعات انجام:)LnLP(کار  وییروری ن بهره
وری در این مطالعه، بهره. داد کارکنان محاسبه گردیده استافزوده به تع  ارزش یابه تعداد کارکنان و

. افزوده به تعداد کارکنان مدنظر قرار گرفته است کار در هر سال فعالیت بنگاه بر اساس ارزش وییرن
در این حوزه جهت تعدیل در چولگی توزیع و همچنین به منظور  همچنین، همسو با مطالعات انجام شده

  .وی کار استفاده شده استیروری ن بهرهیرار لگاریتمی متغتر از مقدنتایج دقیق
بسته به هدف مطالعه، اندازه بنگاه بر حسب  موجود ودر مطالعات اگرچه  :)LnEmp( اندازه بنگاه

در این  مطالعات کشورسایر  اما همسو با ی شدهیرگها اندازه، ارزش تولید و یا ارزش داراییشاغالنتعداد 
 کارکنان شامل تمامتعداد   این.استفاده شده استتعیین اندازه آنها نگاه برای باد شاغالن تعد از  نیزمطالعه
مطالعات الزم به یادآوری است که در این پژوهش نیز همسو با . تولیدی استیراعم از تولیدی و غبنگاه 

ها  توزیع دادهها برای تعدیل در چولگی لگاریتم سطح اشتغال بنگاهیرانجام شده در این حوزه از مقاد
  .)2003 و برنارد و سجوهلم، 2009کریرا و تیژرا،  (استفاده شده است
 نظام اقتصادی را بر پایه سه بخش دولتی، 44در اصل . ا.ا.قانون اساسی ج :)Own( مالکیت بنگاه

یز با های صنعتی ن  از این رو مالکیت بنگاه،ریزی منظم و صحیح استوار دانسته برنامهبا تعاونی و خصوصی 
آوری شده  بخش صنعت جمعهای آماری  دادهعالوه بر آن، . شود این تفکیک از یکدیگر متمایز می

 بر این اساس، در .استهای خود منظور نموده  را در دادهمالکیت ان نیز این تفکیک یر اتوسط مرکز آمار
 یراز سه متغیجه احتمال خروج آن وری کل و در نت  مالکیت بنگاه بر بهرهیرتعیین تأث به منظور این مطالعه نیز

  .مجازی استفاده شده است
  دهنده  مطالعات موجود نشانتر نیز یادآوری گردیدپیش که همانگونه :)Tech( سطح تکنولوژی صنعت

 نوع تکنولوژی صنعتی است که بنگاه در آن فعالیت یرتأث وری کل عوامل هر بنگاه تحت آن است که بهره
با این . است که تعیین سطح تکنولوژی صنایع نیز به طرق مختلف قابل تعیین استاین در حالی . نماید می

ان بر حسب کدهای یرظور مشخص نمودن سطح تکنولوژی صنایع تولیدی ادر این مطالعه به من ،وجود
 ،OECDبندی  بر اساس طبقه . استفاده شده استOECD شیر مشهور و مورد پذبندی  از طبقهISICچهاررقمی 

 ،)MH-Tech( تکنولوژی متوسط برترصنایع با ، )H-Tech( با تکنولوژی برترصنایع  به توان ا میر یولیدصنایع ت
معیار . نمود تقسیم )L-Tech( تکنولوژی پایینصنایع با  و )ML-Tech( تکنولوژی متوسط به پایینصنایع با 
  ).1389پور،  ضفی(صنعت است در هر  )R&D(های تحقیق و توسعه  شدت فعالیت بندی این طبقه

رسد  به نظر میوری عوامل تولید  گذار بر بهرهیردر میان عوامل تأث:  مکان فعالیت بنگاه صنعتییافتگی سطح توسعه
و برای از این رو . ان تا اندازه زیادی مورد غفلت قرار گرفته استیرهای صنعتی ا گذاریدر سیاستمکان فعالیت بنگاه 
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ها استفاده گردیده  استان سطح توسعه صنعتی  عوامل تولید و احتمال خروج بنگاه ازوری کل  مکان بر بهرهیربررسی تأث
کتاب  (اند شدهنیافته تقسیم  یافته و توسعه یافته، کمتر توسعه  توسعههای کشور به سه دسته   استانبندی  تقسیمو در این

  .گانه استفاده شده است سههای مجازی ری متغ نیز ازیربرای اعمال این متغ). 1387طالیی صنعت و معدن استان یزد، 
تقسیم گردیده   کد صنعتی23به  )ایش سومیرو (ISICکدگذاری  بر حسب انیر اصنایع تولیدی :نوع صنعت
وری و در نتیجه احتمال خروج آن مدنظر قرار   نوع صنعت بر بهرهیراین حوزه تأث مطالعات موجود و تقریباً در تمام

 نوع صنعت کوشیده است تا آنرا یرهای مجازی برای تبیین تأثیر مطالعه نیز با تعریف متغ این،از این رو. گرفته است
خطی و  احتمال همتواند  مجازی که مییر متغ23با این وجود، در این مطالعه به جای تعریف . مورد بررسی قرار دهد

 مجازی استفاده گردیده یری متغ از تعداد کمتردهددر نتیجه تورش در فاصله اطمینان برآوردی ضرایب را افزایش 
 ترین تعداد و سهم عمدهکه چهار صنعت عمده کشور )  مجازی نوع صنعتهاییرکاهش تعداد متغ(و برای این منظور 

این صنایع شامل صنایع مواد غذایی و . اند  از دیگر صنایع تفکیک گردیده ا به خود اختصاص دادهر یصنعتشاغالن 
 آالت ماشین ، تولید)26کد (فلزی یر محصوالت کانی غیر، تولید سا)17کد (سوجات ، تولید من)15کد (آشامیدنی 

  بر این اساس،. اند در یک گروه جای گرفته  نیز صنایعیرسا. است) 29کد (دیگر  جای در نشده بندی طبقه تجهیزات و
  .کشد  مییر تصوو احتمال خروج آن بهبنگاه وری   نوع صنعت را بر بهرهیرر مدل تأث مجازی دیر پنج متغ
 

  ها  نتایج و یافته.5
و نیز  های جدید بر احتمال بقای بنگاهگذار یرهای تأثیرگرفتن برخی متغنظربا دراین بخش کوشیده است تا 

ها و نتایج  مدل اقتصادسنجی مرتبط، یافته با توجه به وری کل عوامل تولید  اندازه بنگاه بر بهرهیرررسی تأثب
 های جدیدالورود ی از روند و تعداد بنگاهیربدین منظور و در مرحله نخست، تصو. یدبدست آمده را ارائه نما
 نتایج آن ارائه گردیده و) تعداد کارکنان(ه های مورد بررسی و بر حسب اندازه بنگا خارج شده طی دوره

  . انعکاس یافته است) 1 (لدر جدو
  

  های مورد بررسی برحسب اندازه اولیه ود طی دورهرهای جدیدالو تعداد و نرخ خروج بنگاه.1 جدول
  

  کل  +100  50 -99  10 -49  
  سال
  ورود

  وارد
  شده

  خارج
  شده

  نرخ
  خروج

وارد 
  شده

خارج 
  شده

نرخ 
  خروج

  وارد
  شده

  خارج
  شده

  نرخ
  خروج

وارد 
  شده

خارج 
  شده

نرخ 
  خروج

1379 12 8 7/66  5 1 20 8 4 50 25 13 52 
1380 85295 6/34  81 9 11 55 6 11 989 310 3/31  
1381 83523 5/62  69 25 2/36  47 11 4/23  952 573 2/60  
7/57 14826  جمع  155 35 6/22  1121 19 1966 896 6/45  
  .انیر مرکز آمار ا و نفر کارکن و بیشتر10های صنعتی با   تحقیق، سرشماری از کارگاهنتایج:   مأخذ
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های   و نیز تعداد بنگاه)1379 -1381(های های جدیدالورود هر یک از سالدر این جدول، بنگاه
 همرا با نرخ ها که پس از گذشت سه سال از فعالیت اقتصادی خارج گردیده جدیدالورود هر یک از این سال

های جدیدالورود در هر یک از  عالوه بر آن، بنگاه. ساله انعکاس یافته است های سه ها طی هر یک از این دورهآن
بیشتر از (و بزرگ )  کارکن50-99(، متوسط ) کارکن10-49(های کوچک  سته بنگاههای مذکور به سه دسال
و  مورد بررسی و همسو با مبانی نظری های جدیدالورودبا پیگیری بنگاه. اند تقسیم گردیده)  کارکن100

ها به  اههای اولیه ورود بنگ شود نرخ خروج در سال گونه که مشاهده می  همانمطالعات انجام شده در این حوزه
 به )1379 -1381(های   بنگاه جدیدالورود طی سال1966در مجموع، . چرخه فعالیت اقتصادی بسیار باال است

 فعالیت از صنعت خارج آغاز بنگاه پس از سه سال از 896صنایع تولیدی ایران وارد گردیده، اما از این تعداد 
  . درصد است45های مورد بررسی حدود  در مجموع دورههای جدیدالورود بر این اساس، نرخ خروج بنگاه. اند شده

  
  های جدیدالورود  بنگاهTFPبر  اندازه بنگاه یرتأث بررسی .1 -6

های جدیدالورود، موضوعی است که در  بنگاهکل وری  بر بهره  بنگاهاندازه یربررسی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از تأث
های  های آماری نیز بیان گردید، با توجه به ساختار داده  که در بخش دادهگونه همان. این قسمت بدان پرداخته شده است

 کل عوامل تولیدوری   اندازه بنگاه بر بهرهیر، به منظور بررسی تأث)باشند های مجازی مییرکه به صورت متغ (مورد استفاده
  .  کشیده شده استیربه تصو) 2 (در جدولبه دست آمده نتایج که  استفاده شده پولینگ دیتااز مدل اقتصادسنجی 

  
  های جدیدالورود با تأکید بر اندازه بنگاهوری کل بنگاه تخمین عوامل مؤثر بر بهره.2 جدول

p-value Std. Err.  Cof.  Depend V. (LnTFP) 
(0.000) 0.073 -0.253 Lnemp 
(0.000) 1.013 -4.612 ML- Tech 
(0.018) 0.931 -2.191 MH- Tech 
(0.029) 1.119 -2.437 H- Tech 
(0.084) 1.293 -2.235 LDevloped 
(0.034) 2.059 -4.361 UnDevloped 
(0.215) 0.188 -0.233 Pr-Own 
(0.401) 0.302 -0.254 Pu-Own 
(0.000) 0.323 3.552 ISIC- 15 
(0.000) 1.153 -5.218 ISIC- 17 
(0.609) 0.666 0.340 ISIC- 26 
(0.669) 0.376 0.160 ISIC- 29 
(0.001) 1.243 4.096 C 
(0.000) 0.007 0.950 AR(1) 

D.W= 2.46      F-Statistic=  1165 R2= 0.8986    = 0.8978 
  .)L-Tech(پایین  تکنولوژی سطحبا  صنایعهای یرمتغ، )Dummy Trap( مجازی یری از مسئله تله متغیربرای جلوگ* 

  . عنوان گروه پایه در نظرگرفته شده است به )Others(های صنعتی   فعالیتیرسا  مالکیت تعاونی ویافته صنعتی، های توسعه استان
  . تحقیقنتایج: مأخذ
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های جدیدالورود  وری کل عوامل تولید بنگاه دار اندازه بنگاه بر بهره  تأثیر منفی و معنا دهنده  نشانحاصلنتایج 
وری کل این   تأثیری منفی بر بهرهپس از ورود به بازاری جدیدالورود هابه عبارت دیگر، افزایش اندازه بنگاه. است
وری  عالوه بر آن و با توجه به نتایج بدست آمده از بررسی تأثیر سطح تکنولوژی صنعت بر بهره. ها داشته است بنگاه
 متوسط به پایین های بزرگتری که در صنایع با سطح تکنولوژی وری کل در بنگاه های جدیدالورود، سطح بهره بنگاه

های بزرگتر فعال در صنایع با سطح تکنولوژی پایین بوده و این تفاوت  نمایند کمتر از این میزان در بنگاه فعالیت می
های جدیدالورود  وری کل بنگاه تفاوت سطح بهره. دار است اوری از لحاظ آماری نیز کامالً معن در میزان بهره

ها در صنایع با سطح  نگاهوری این ب  در مقایسه با بهرهبرتر نیزمتوسط برتر و بزرگتر در صنایع با سطح تکنولوژی 
 سطح تکنولوژی متوسط برتر و  است که در صنایع باااین بدان معن. باشد دار می ای پایین از لحاظ آماری معنتکنولوژ

یافتگی صنعتی مکان  سطح توسعه. وری کل کمتری هستند های جدیدالورود بزرگتر دارای سطح بهره  بنگاهبرتر
های  که بنگاه ای گونه  به استهای جدیدالورود داشته وری کل بنگاه داری بر بهره یت بنگاه نیز تأثیر مستقیم و معنافعال

های بزرگتر در   نسبت به بنگاهاند یافته شروع به فعالیت نموده های کمتر توسعه جدیدالورود بزرگتری که در استان
نیافته از موضوعیت  های توسعه این مهم در استان. وری کل کمتری هستند  دارای سطح بهرههیافت های توسعه استان

وری کل کمتری نسبت به  ها دارای سطح بهره های جدیدالورود بزرگتر این استان بیشتری برخوردار بوده و بنگاه
  . باشند یافته می های توسعه های بزرگتر در استان بنگاه

 که همانگونه. های جدیدالورود داشته است وری کل بنگاه دار بر بهره ای معنیر تأثنوع صنعت نیز در مجموع
 )15کد (در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی های بزرگتر  بنگاه شود مشاهده می) 2(شده در جدول  از نتایج ارائه

 .باشند یشتری میوری کل ب  دارای سطح بهرهاند  صنایع قرار گرفتهیرنسبت به دیگر صنایعی که در گروه سا
های  این موضوع کامالً عکس بوده و بنگاه) 17کد (این درحالی است که در صنعت پوشاک و منسوجات 

  این در حالی است که این موضوع برای.اند وری کل کمتری بوده رگتر در این صنعت دارای سطح بهرهبز
 آالت ماشین و تولید) 26کد (فلزی ری محصوالت کانی غیر تولید سافعال در صنایعهای جدیدالورود  بنگاه

 انتظارعالوه بر آن، در حالی که . دار نبوده است امعن) 29کد (دیگر  جای در نشده بندی طبقه تجهیزات و
باشد، اما نتایج داشته ها  آن کلوری  بر بهرهیدارا معنیرهای جدیدالورود تأث بنگاهبر آن بوده تا نوع مالکیت 

   .دهد می نشان نار یریبدست آمده چنین تأث
  

  های جدیدالورود  بنگاهاحتمال بقایبر  TFP یرتأث بررسی .6-2
های جدیدالورود تدوین  وری کل بنگاه  با تأکید بر عوامل مؤثر بر بهرهاگرچه نتایج تحلیل بخش پیشین

های   بنگاه)خروج(بقای بر احتمال عوامل تولید وری کل   بهرهیر اما هدف نهایی بررسی تأثگردیده است،
های  بنگاه)خروج(بقای بر  یرتأثاین  نتایج حاصل از بخشدر این بر این اساس، . جدیدالورود است
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 از هر چیز و همانگونه که در بخش تشریح مدل پیش. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته استدالورود جدی
 آثار وجود وجود یا عدمالزم است تا نخست در مرحله وند تخمین مدل و ر یطیادآوری گردید 

 در صورت عدم وجود ود یر مورد آزمون قرار گ)ISIC دورقمیبر حسب صنایع با کدهای  (شکنندگی
برای تخمین مدل استفاده ) 4( شکنندگی از رابطه آثارو در صورت وجود ) 2( شکنندگی از رابطه آثار
گر آن است که  بیانISICرقمی های اقتصادی با کدهای دو شکنندگی بین فعالیتآثاروجود . دشو

های مورد یر با در نظرگرفتن متغهاهای فعال در دیگر فعالیتهای فعال در یک فعالیت نسبت به بنگاه بنگاه
با توجه به این امر حاصل نیز  ضرایب بدست آمده تمال شکست یکسانی نیست وبررسی، دارای اح

اکس فرض بر این است که هر تر نیز یادآوری گردید در مدل ک که پیش گونه همچنین، همان. شود می
دهد و یا به عبارت دیگر، در خ میر یدر زمان به خصوص) و در اینجا خروج یا شکست بنگاه(حادثه 
 تحقیقهای مورد مطالعه در این با این وجود، داده. های بروز حادثه موردنظر همزمانی وجود نداردزمان
در زمانی مشابه ) شکست(ها  امکان خروج بنگاهای است که این فرض صادق نبوده و به عبارتی گونه به

استفاده ) 1977(حل پیشنهاد شده توسط افرون  فع این مشکل از راهر ی برا واز این رو. کامالً محتمل است
  پایانی بخشبخشهای جدیدالورود در نتایج بدست آمده از تخمین عوامل مؤثر بر خروج بنگاهو شده 
 مورد شود مدلمشاهده می) 341/0(که از آماره ارائه شده  گونه همان. تارائه گردیده اس) 3 (جدولاول 

بدست نتایج . برای تخمین مدل استفاده شده است) 2( لذا از رابطه ، شکنندگی نبودهآثاربررسی دارای 
خالف شود بر که مشاهده می گونه همان. )Model 1(ارائه شده است ) 3 (آمده در بخش نخست جدول

ترین یافته  های جدیدالورود مهم وری کل عوامل تولید بر احتمال بقای بنگاه دار بهره ا منفی و معن تأثیرانتظار
 تأثیر  دهنده این در حالی است که همسو با مطالعات پیشین نتایج این مطالعه نیز نشان. در این مدل است

 ت کهاین یافته بیانگر آن اس.  استهای جدیدالورود بوده دار اندازه بنگاه بر احتمال بقای بنگاهامثبت و معن
دقت در ضریب این متغیر نیز . دهدای بزرگتر احتمال خروج آنها را کاهش میها در اندازهفعالیت بنگاه

های نخستین های جدیدالورود در سالدهنده تأثیر بسیار پراهمیت اندازه بنگاه بر احتمال بقای بنگاه نشان
دار سطح تکنولوژی صنعت بر  ا تأثیر منفی و معن دهنده نشانن بخش نتایج ایهمچنین . ورود بوده است
به عبارت دیگر، با افزایش سطح تکنولوژی . های جدیدالورود است  بنگاه1)نرخ مخاطره(احتمال خروج 

 در های جدیدالورود که نرخ مخاطره بنگاه ای گونه ؛ بههای جدیدالورود کاهش یافتهصنعت احتمال خروج بنگاه
 های جدیدالورود در صنایع با سطح تکنولوژی تقریباً نصف نرخ مخاطره بنگاهبا سطح تکنولوژی برتر صنایع 

های  داری بر احتمال خروج بنگاه ایافتگی صنعتی مکان فعالیت بنگاه نیز تأثیر معن سطح توسعه. باشد پایین می

                                                 
1. Hazard Ratio 
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169  ...های جدیدالورود وری و تأثیر آن بر بقای بنگاه بهره                                                                                

های با سطح توسعه  استانهای جدیدالورودی که در   دیگر، بنگاهعبارتبه . جدیدالورود داشته است
که  گونه همان. تری را تجربه خواهند نمودنمایند دوره حیات کوتاه ین فعالیت خود را آغاز میصنعتی پای

 اهمیت و همسویی با مطالعات موجود دارای یک اشکال تمام نتایج این بخش علیرغم یادآوری گردید
های جدیدالورود   منفی بر احتمال بقای بنگاهوری کل عوامل تولید تأثیری اساسی است و آن اینکه بهره

توان با دو نگاه  برای بررسی این موضوع می. برجای گذاشته و این برخالف انتظار این مطالعه بوده است
 عواملی دیگر مانند اندازه، تکنولوژی و مکان اسقرار بنگاه بر نخست آنکه. ورد ارزیابی قرار دادآن را م

وری کل عوامل  دیدالورود صنایع تولیدی را به مراتب دارای اهمیتی بیش از بهرههای ج احتمال بقای بنگاه
عنوان تضمینی  تواند به های جدیدالورود نمی وری کل عوامل تولید در بنگاه بر این اساس، بهره. دانست

ی تأثیر توان به جای بررس عالوه بر آن و با نگاهی دیگر می. های جدیدالورود تلقی گردد برای بقای بنگاه
این نیز در بخش دوم جدول . وری جزئی هر عامل را مورد تحلیل قرار داد وری کل عوامل، تأثیر بهره بهره

و با مطالعات پیشین و  همسشود که مشاهده می گونه همان. )Model 2(نشان داده شده است ) 3(شماره 
کار بر احتمال  وری نیروی دار بهره امعن تأثیر منفی و  دهنده  نتایج بدست آمده در این بخش نشانمبانی نظری
به عبارتی، اندازه . های پیشین است های جدیدالورود بوده و تأثیر سایر متغیرها نیز همسو با یافته خروج بنگاه

تواند عاملی اساسی  دار داشته و محل فعالیت بنگاه میابنگاه به شدت بر احتمال بقای آن تأثیر مثبت و معن
رغم  تأثیر سطح تکنولوژی بر احتمال خروج علی) 2( در مدل ،با این وجود. باشددر حیات آن بنگاه 

توان  بندی می بر این اساس و برای جمع. داری الزم برخوردار نیست اهمسویی تنها در یک مورد از معن
 متغیری اساسی برای تبیین وری کل عوامل تولید  به جای بهرهوری نیروی انسانی نتیجه گرفت که بهره

وری  ایش سطح بهرههای جدیدالورود صنایع تولیدی بوده و این خود بیانگر آن است که افز یات بنگاهح
های  تواند عاملی اصلی بر حیات بنگاه وری نیروی انسانی نمی سایر عوامل منهای بهرهکل عوامل از قبل 

وری  ه عالوه بر بهرهاین در حالی است ک. ها تلقی گردد و در نتیجه کاهش احتمال خروج آنجدیدالورود
شود و نیز  نیروی انسانی توجه به سه عنصر اندازه بنگاه، نوع تکنولوژی صنعتی که بنگاه در آن وارد می

. های جدیدالورود در فعالیت اقتصادی است مکان فعالیت بنگاه عواملی اساسی بر توانایی ماندگاری بنگاه
  دهنده های جدیدالورود نداشته و این خود نشان حیات بنگاهداری بر  ت بنگاه در این مطالعه تأثیر معنامالکی

  .آن است که تأکید بر نوع مالکیت نباید به عنوان عاملی اساسی در صنایع تولیدی مدنظر قرار گیرد
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  )9( بر اساس رابطه س نتایج حاصل از تخمین مدل مخاطره کاک.3جدول 
  

Model (2) Model (1) 
Depend 
V.(Dum: 
Exit=1) 

p-value Std. Err. Cof. p-value Std. Err. Cof. Variables: 
   (0.000) 0.015 0.100 LnTFP 

(0.000) 0.053 -0.231    LnLP 
(0.000) 0.084 -0.765 (0.000) 0.083 -0.755 Lnemp 
(0.423) 0.165 -0.132 (0.048) 0.167 -0.331 ML- Tech 
(0.042) 0.195 -0.399 (0.000) 0.202 -0.721 MH- Tech 
(0.088) 0.429 -0.733 (0.024) 0.431 -0.974 H- Tech 
(0.001) 0.121 -0.421 (0.001) 0.122 -0.422 LDevloped 
(0.087) 0.179 -0.307 (0.041) 0.184 -0.377 UnDevloped 
(0.009) 0.166 -0.436 (0.000) 0.173 -0.769 ISIC- 15 
(0.000) 0.149 -0.650 (0.038) 0.158 -0.328 ISIC- 26 
(0.001) 0.167 -0.547 (0.000) 0.168 -0.646 ISIC- 17 
(0.120) 0.250 0.388 (0.427) 0.251 0.199 ISIC- 29 

- 
(0.000) 
(0.500) 

- 
- 
- 

-3441.9 
172.8 

No 

- 
(0.000) 
(0.341) 

- 
- 
- 

-3401.6 
196.7 

No 

Loglikelihood 
LR Test 

Frailty for 2dig 
، )L- Tech(تکنولوژی پایین سطح صنایع با های یرمتغ، )Dummy Trap( مجازی یری از مسئله تله متغیرگبرای جلو * 

  .عنوان گروه پایه درنظرگرفته شده است  به)ISIC- Other(های صنعتی   فعالیتیر ساو یافته صنعتی های توسعه استان
  . در مدل نهایی منظور نگردیده است)Own( نوع مالکیت یردار تنظیم گردیده و متغا معنهاییر نتایج صرفاً بر اساس متغ** 

  . تحقیقنتایج:  مأخذ
  

  ییرگ بندی و نتیجه  جمع.6
این میان و بر اساس ادبیات گذار بوده و در یرتأثاز چرخه فعالیت اقتصادی عوامل متعددی بر خروج بنگاه 

 این در حالی است که. بیین نمایدتواند خروج بنگاه را ت ترین عاملی است که می وری عمده  بهرهموجود
های وری باال از مجموعه بنگاههای با بهره سهم بنگاه کشورهایربراساس مطالعات انجام شده در سا

ای پارادوکسی یاد  وری به عنوان مقوله  و از این رو از مقوله بهرهپوشی استقابل چشمیرغیز ن شده خارج
ها و در وری بنگاه بهره مؤثر بر به عنوان عاملی بنگاه اندازه موجودا توجه به ادبیات، بعالوه بر آن. شود می

اندازه بنگاه بر  یرر کوشیده است تا تأث حاض تحقیقبر این اساس ها برشمرده شده ونتیجه احتمال خروج آن
  را موردانیرهای جدیدالورود صنایع تولیدی ا احتمال خروج بنگاهوری کل عوامل تولید و در نتیجه  بهره

 سطح تکنولوژی، محل یرتأث تواند به شدت تحت وری می این در حالی است که بهره. بررسی قرار دهد
های های حاصل از نتایج سرشماری کارگاه، از دادهبدین منظور. دیر قرارگبنگاهاستقرار و نوع مالکیت 

 بررسی رایب  وده شده، استفاآوری گردیدهان جمعیر که توسط مرکز آمار ا و بیشترکارکننفر  10صنعتی 
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بررسی وری کل آنها از روش اقتصادسنجی پولینگ دیتا و جهت  های جدیدالورود بر بهره  اندازه بنگاهیرتأث
 دو این مهم در قالب وها از مدل مخاطره کاکس استفاده شده  گاهوری بر احتمال خروج این بن  بهرهیرتأث

که افزایش بدست آمده، اگرچه انتظار بر آن بوده بر اساس نتایج  .مورد بررسی قرار گرفته است مدل
 یرا نسبت به هر متغر یصنایع تولید جدیدالورودهای  بنگاه کل عوامل تولید احتمال خروجوری بهره

 بر یر مثبت این متغیرنتیجه حاصل بیانگر تأث ، اما برخالف انتظاردیگری با شدت بیشتری کاهش دهد
کار بر احتمال  وییروری ن  بهرهیراین در حالی است که تأث.  استدهای جدیدالورو احتمال خروج بنگاه

وری   بهره اساسیکه این موضوع خود بیانگر نقشهای جدیدالورود مطابق با انتظار بوده  خروج بنگاه
  و این خود بیانگر آن است کهبودههای جدیدالورود صنایع تولیدی  بر دوره حیات بنگاهکار وی یرن

تواند عاملی  وی انسانی نمییروری ن  عوامل منهای بهرهیرساقبل از وری کل عوامل  افزایش سطح بهره
ین در حالی ا. ها تلقی گردد و در نتیجه کاهش احتمال خروج آنهای جدیدالورود اصلی بر حیات بنگاه

ان  اندازه بنگاه، سطح تکنولوژی و نیز مکیروی انسانی، توجه به سه متغیروری ن است که عالوه بر بهره
ها   این یافته.ان استیرهای جدیدالورود صنایع تولیدی ا فعالیت بنگاه عواملی اساسی بر احتمال بقای بنگاه

های ویژه  به مراقبت) دوران نوزادی(های ابتدایی حیات  های جدیدالورود در سالبیانگر آن است که بنگاه
 ر طول دوره نوزادی امری الزم استورود دجدیدالهای دیگری نیز نیازمندند و از این رو، حمایت از بنگاه

  . بیات این حوزه نیز مشاهده نمودتوان آن را در ادموضوعی که می
  
  
  

  منابع 
  . نشر مؤسسه تحقیقات تعاون دانشگاه تهران: تهراناقتصادسنجی پانل دیتا،، )1387( حمیدرضا و نادر مهرگانزاده، سید اشرف
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