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زماني بـين   ي و فاصله شدهدر ادبيات اقتصادي ورود و خروج بنگاه دو مفهوم اساسي قلمداد 

در اقتصـاد   تـر  كماهميت،  ي همهموضوعي است كه با  -حياتي  دورهبه عنوان  -اين دو رويداد 
ي هـا  بنگـاه حيات ي  دورهكوشد تا  براين اساس، اين مقاله مي. ايران مورد توجه قرار گرفته است

تـرين صـنايع توليـدي     به عنوان يكـي از محـوري  -جديدالورود صنعت مواد غذايي و آشاميدني 
دالورود آن را در هريـك از  ي جديـ هـا  بنگـاه را مورد بررسي قرار داده و براي اين منظـور   -ايران
عوامل مـؤثر  . ده استكربه عنوان جامعه آماري انتخاب  1384تا  1375زماني ي  دورهي ها سال

تقسـيم   ،ي بنگاه، صنعت، مخارج و نيروي انسانيها ويژگي ي حيات نيز به چهار دستهي  دورهبر 
بي كـاكس اسـتفاده   نسـ ي  مخـاطره حيات از مدل اقتصادسنجي ي  دورهها بر  و براي تخمين آن

ي  انـدازه  هشـت متغيـر   تأثيرحيات تحت ي  دورهدهد كه  نتايج اين مطالعه نشان مي. شده است
صـنعت،   ي بهينه ي بري، نرخ تمركز صنعت، اندازه بنگاه در زمان ورود، سودآوري، شدت سرمايه

هـاي   يافته گذاري و با از نظر سياست. گذاري و جنسيت نيروي كار است مخارج تبليغات، سرمايه
حيات بنگـاه را بـه   ي  دورهين متغيري كه تر مهمبه عنوان  -بنگاه  ي اين پژوهش، توجه به اندازه

ي هـا  بنگـاه هـاي ايجـاد    امري ضروري در تمامي برنامـه  -دهد  قرار مي تأثيرصورت مثبت تحت 
 . جديد است

 

 JEL:L26, L25, L1بندي طبقه
ي جديــدالورود، صـنعت مــواد غــذايي و آشــاميدني، مــدل  هــا بنگــاهحيـات،  ي  دوره:هواژكليــد 

 .نسبي كاكسي  مخاطره
 
 

مبـاني تئوريـك و شـواهد تجربـي از صـنايع      : ساختار صنعت و عملكـرد بنگـاه  "اين پژوهش بخشي از پژوهش  -1
آوري  آوران معاونـت علمـي و فـن    گـران و فـن   است كه با حمايت مالي صندوق حمايت از پژوهش "توليدي ايران

مقالـه تقـدير از ايـن    دگان ايـن  نويسـن . بـه انجـام رسـيده اسـت    ) 91003958ي  طرح شماره(رياست جمهوري 
 . دانند انديشي را بر خود الزم مي نيك

، لسـاختمان اسـتقال  ، صـنعتي اقتصاد،  مديريت و حسابداري، گروه اقتصـاد   ي دانشكده، يزد، مسئول ي نويسنده -2
  0351-8210311، فاكس 0351-8123209: تلفن

 لساختمان استقال، صنعتياقتصاد،  مديريت و حسابداري، گروه اقتصاد  ي دانشكده -3



    92  ، سال2  هشمار، 48  دوره/ تحقيقات اقتصادي   مجله  152
 

 مقدمه -1
ي ايجـاد  هـا  سياسـت تـرين   ي جديد، به عنوان يكـي از اساسـي  ها بنگاهاگر چه ايجاد 

اشتغال و رشد توليد از ديرباز مورد توجه قرار گرفته، امـا عـالوه بـر ايجـاد بنگـاه، طـول       
هـاي اخيـر و بـا امكـان      ت اساسي است كه تنها در دهـه حيات آن نيز از موضوعاي  دوره

حيـات  ي  دوره. ده اسـت شـ آن در جهـان ممكـن    ي ي خرد، مطالعهها دادهيابي به  دست
انجام گرفتـه در  هاي  گذاري معقول و مورد انتظار، زمينه را براي امكان استفاده از سرمايه

كـاالي  چنـين   هـم د و توليـ  ي ده و بسـتر تكامـل چرخـه   كرفراهم گيري يك بنگاه  شكل
مدت  حيات كوتاهي  دورهديگر،  سوياين در حالي است كه در . دكن توليدي را ممكن مي

قـرار   تأثيري كالن اقتصادي چون ايجاد اشتغال يا رشد توليد را تحت ها سياستتواند  مي
بـر ايـن اسـاس، اگـر چـه      . دكنـ هاي اجتماعي نيز فراهم  داده و زمينه را براي نابساماني

اما بـا ايـن وجـود،     ،ي اخير دوچندان اهميت يافتهها سالحيات بنگاه در ي  دورهيل تحل
اي  گرفته و به ندرت مطالعـه انجام مطالعات اين حوزه در كشورهاي توسعه يافته  تر بيش

در ايران نيـز بررسـي   . دكرتوان در كشورهاي در حال توسعه مشاهده  از اين دست را مي
اي اسـت كـه براسـاس     ي جديدالورود و عوامل مـؤثر بـر آن حـوزه   ها بنگاهحيات ي  دوره

دليـل   بـه  به طور عمدهاين مطالعه مورد توجه قرار نگرفته و اين نيز  محققانهاي  دانسته
كوشد  بر اين اساس، اين مطالعه مي. ي مورد نياز براي انجام چنين مطالعاتي استها داده

ي جديدالورود صنايع توليدي ايـران  ها بنگاهحيات ي  دورههايي نخستين  تا به عنوان قدم
آن نيز بر صـنايع مـواد غـذايي و آشـاميدني      تأكيدرا مورد بررسي و كنكاش قرار داده و 

 . ه استبودكشور 
منظـور   توان در انتخاب صـنعت مـواد غـذايي و آشـاميدني بـه      ي را ميگوناگونعوامل 

ين عوامـل،  تـر  مهماز جمله . شمردهاي آن بر بنگاهحيات ي  دورهعوامل مؤثر بر  ي مطالعه
 اسـت  اجتماعي و اقتصادي اين صنعت است كه نويسندگان مقاله را بر آن داشتهي  جنبه

از يـك سـو و از لحـاظ    . حيات و عوامل مؤثر بر آن را مورد بررسي قرار دهنـد ي  دورهتا 
وليدات مستقيم با زندگي و سالمت مردم در ارتباط بوده و تطور  بهاجتماعي، اين صنعت 

 نظـر ي از سبد خريد خانوار را شـامل شـده و از سـوي ديگـر و از     بزرگاين صنعت سهم 
درصـد از توليـد    3اقتصادي نيز صنعت مواد غذايي و آشاميدني به طور متوسـط حـدود   

كـه ايـن رقـم تنهـا بـر      (بخش صنعت  شاغالندرصد از كل  15ناخالص داخلي، بيش از 
درصـد   13، حـدود  )شـود  ر نيروي كار را شـامل مـي  نف 10هاي باالي  اساس آمار كارگاه

در  1386تـا   1375ي هـا  سـال درصد ارزش افـزوده را طـي    10ارزش ستانده و بيش از 
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 نتـايج هاي و  مركز آمار ايران، سالنامه(مقايسه با كل صنايع به خود اختصاص داده است 
). ي مختلـف هـا  سـال كشـور در   تـر  بيش و نفركاركن 10 صنعتي هاي ازكارگاه آمارگيري

وضعيت كلي صنعت مواد غذايي و آشاميدني را در مقايسه با كل صنايع طي  ،)1(جدول 
 . گذارد به نمايش مي1387تا  1375ي ها سال
 

 1384-87: نمايي از صنعت مواد غذايي و آشاميدني در مقايسه با كل صنعت  -1جدول 
 ها ويژگي

 سال و صنعت

 جواز
سيسأت

 پروانه
برداري بهره

 ها با بنگاهاشتغال 
برداري بهره ي  پروانه

 كل
 شاغالن

 ارزش ستانده
)ليون رياليم(

 ارزش افزوده
)ليون رياليم(



كل صنايع
صنعت مواد غذايي و 

آشاميدني


درصد
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آشاميدني
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درصد



    92  ، سال2  هشمار، 48  دوره/ تحقيقات اقتصادي   مجله  154
 

 ها ويژگي
 سال و صنعت

 جواز
سيسأت

 پروانه
برداري بهره

 ها با بنگاهاشتغال 
برداري بهره ي  پروانه

 كل
 شاغالن

 ارزش ستانده
)ليون رياليم(

 ارزش افزوده
)ليون رياليم(



كل صنايع
صنعت مواد غذايي و 

آشاميدني


درصد
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درصد
 هاي مختلف ي آماري كشور در سال آمار ايران، سالنامه مركز: منبع

 هاي مختلف در سال كشور تر بيش و نفركاركن 10 صنعتي هاي كارگاه از آمارگيري نتايج مركز آمار ايران،
 محاسبات محقق

 
اين صنعت  1375مجوز صادر شده در سال  9182شود از  گونه كه مشاهده مي همان

درصد از كل مجوزهاي صـنعتي را بـه خـود اختصـاص داده      22مجوز، بيش از  2065با 
ايـن صـنعت از    چنـان  هـم ي اخير كـاهش يافتـه، امـا    ها سالاين ميزان اگرچه در . است

باالترين سهم در مقايسه با ساير صـنايع برخـوردار بـوده و بـه عنـوان مثـال و در سـال        
مجوز بـه ايـن صـنعت تعلـق      مجوز صادر شده در كل صنعت،  ، از 1387

در مجموع و با توجه به اهميـت و سـهم صـنعت مـواد     ). درصد 18بيش از (داشته است 
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د بنگاه، اشتغال، توليد و ارزش افزوده، بررسي عوامل مؤثر تعدا نظرغذايي و آشاميدني از 
ي اين صنعت هدف اصلي اين مطالعه را تشـكيل داده و در ايـن   ها بنگاهحيات ي  دورهبر 

پس از مقدمـه، بخـش دوم بـه    . بخش تنظيم شده استهفت راستا مطالب اين مقاله در 
نظري و مطالعات انجـام شـده    حيات و عوامل مؤثر بر آن از ديدگاه مبانيي  دورهبررسي 

ي جديد به صـنعت مـواد   ها بنگاهبخش سوم به ورود . در اين حوزه اختصاص يافته است
ايـن در  . پـردازد  ها طي دوره مي و روند خروج آن ها سالغذايي و آشاميدني در هريك از 

حيـات را بـا توجـه بـه مطالعـات      ي  دورهحالي است كه بخش چهارم متغيرهاي مؤثر بر 
نسـبي  ي  مخـاطره مـدل   ،بخـش پـنجم  . دكنـ  هاي در دسترس معرفي مي دادهد و موجو

 دهكـر ي جديـدالورود ارائـه   هـا  بنگـاه حيات ي  دورهكاكس را براي بررسي عوامل مؤثر بر 
پايـاني بـا توجـه بـه     نتايج به دست آمده را بررسي نموده و در بخش ششم  بخش. است

 . شده استهاي سياستي آورده  و توصيهگيري  شده نتيجه مطرحمطالب  ي همجموع
 

 مباني نظري و مطالعات تجربي: حيات بنگاه و عوامل مؤثر بر آني  دوره -2
تـوان بـا دو    را مـي  هـا  بنگاهحيات ي  دورهد بررسي تر يادآوري ش گونه كه پيش همان

ي هـا  بنگـاه حيـات  ي  دورهي موجود و نيـز بررسـي   ها بنگاهحيات ي  دورهديدگاه بررسي 
در هـر فعاليـت    زمـان  هـم يي كه به صـورت  ها بنگاهيدالورود در هر سال و به عبارتي جد

با اين وجود اگرچه هر دو نگـاه در جـاي   . د را مورد مطالعه قرار دادنشو اقتصادي وارد مي
ي موجـود  هـا  بنگـاه ي جديدالورود نسبت به ها بنگاهاما بررسي  است، خود ارزشمند بوده

از اين رو در بخش مروري بر مطالعـات   ،١را در پي خواهد داشت تري اطمينان نتايج قابل 
شـده اسـت الزم بـه يـاد آوري اسـت       تأكيـد انجام گرفته در اين حوزه نيز بر اين دسته 

اي در ايـن   تا زمان انجام اين پـژوهش مطالعـه   ،اين مطالعه محققانهاي  اساس دانستهبر
بر مطالعات اين حـوزه   تأكيدبر اين اساس و با . نگرفته استانجام حوزه در اقتصاد ايران 

كـه  ) 1987(ايـوانس   ي مطالعـه ) كشورهاي توسعه يافتـه  هعمدطور به(در ساير كشورها 
 هـا  بنگـاه بررسي عوامـل مـؤثر بـر حيـات      ي توان آن را از مطالعات پيشگام در زمينه مي

 
 

د كه در كن دي، بنگاهي را فعال محسوب ميهاي صنايع تولي مركز آمار در سرشماري از بنگاه الزم به يادآوري است در ايران -1
چنين بنگاهي ممكن است از پيش موجود بوده و يـا بنگـاهي باشـد كـه      . زمان مراجعه مامور سرشماري در حال توليد است

هر بنگاه اقتصادي كه فعاليت توليدي خود را آغاز ). بنگاه جديدالورود(ده است كرتوليدي خود را آغاز براي اولين بار فعاليت 
ي حيـات در ايـن    بر اين اسـاس، دوره . گيري نمود توان آن را در طول زمان ره ند داراي يك كد اختصاصي است كه ميك مي

بين ورود اوليه تا سالي است كه بنگاه به دليل عـدم فعاليـت در زمـان آمـارگيري از     ) بر حسب سال(زماني  ي مطالعه فاصله
 . هاي مركز آمار ايران حذف شده است ليست داده
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صـنعت   100ازه و سـن آن بـراي   ميان رشد بنگاه با انـد ي  رابطهبه بررسي  د،كرقلمداد 

صنعت توليدي در بين صنايع كشور آمريكـا طـي    450توليدي كه به صورت تصادفي از 
ايـوانس در ايـن مطالعـه سـه     . پـردازد  انتخاب شده است، مـي  1980تا  1976ي ها سال

را مـورد مطالعـه قـرار    ) هـاي ايجـاد شـده    انـدازه، سـن و تعـداد كارخانـه    (١ويژگي بنگاه
ين تـر  مهـم نشان داده است كـه سـن بنگـاه    ٢با روش حداكثر درستنمايي وي. دادهاست

بر آن، اين مطالعه نشان  افزون. حيات و در پي آن رشد بنگاه است ي عامل تعيين كننده
داده است كه احتمال بقاي بنگاه با افزايش اندازه و سن بنگـاه افـزايش يافتـه، كـه ايـن      

درصد صنايع مورد مطالعـه   81ا و اندازه در مثبت بين بقي  رابطه ي موضوع نشان دهنده
ي هـا  بنگاهاين مطالعه بر اين باور است كه . درصد از صنايع منتخب است 83و با سن در 

انسـاني و دانـش    ي به دليل بهره برداري بهينه از منابعي نظيـر سـرمايه، تجربـه    تر بزرگ
ي  دورهايـن موضـوع    ي در داد و ستد و نفـوذ در بـازار داشـته و   تر بيشقدرت  ،مديريتي
 . ها را افزايش داده است حيات آن

كـه توسـط ديـون،     »ي توليـدي آمريكـا  هـا  بنگـاه رشد و خروج «اي با عنوان  مطالعه
انجام گرفته است به بررسي رشد بنگاه و احتمـال خـروج   ) 1989(رابرتس و ساموئلسون 

ي ها سالريكا طي هزار بنگاه وارد شده در بخش صنايع توليدي آم 200آن براي بيش از 
متغيرهاي توضيحي به كار رفته در اين مطالعه سن بنگاه كـه  . پردازد مي 1977تا  1967

ي بنـد  سال تقسيم 15-11سال و  10-6سال،  5-1 ي در سه دسته ها بنگاهبر اساس آن 
نفـر،   99-50نفـر،   49-20نفـر،  19-5 ي در پـنج دسـته   هـا  بنگاهفعلي ي  اندازه اند، شده
 هـا  بنگـاه اوليـه  ي  انـدازه  نفـر در نظـر گرفتـه شـده،     250از  تـر  بـيش نفر و  100-249

اوليـه،  ي  اندازه پس از يك سال كه به سه وضعيت عدم تغيير ها ي بنگاه اندازه ي مقايسه(
اوليـه  ي  زهانـدا  شـدن  تر كوچكاوليه بعد از يك سال و در نهايت ي  اندازه شدن تر بزرگ

و  ٣اي ي تـك كارخانـه  هـا  بنگـاه  ي و مالكيـت تحـت دو مقولـه   ) بنگاه پس از يـك سـال  
 ،ديـون و همكـاران  . نظر نويسندگان اين مطالعه بوده استمد ٤اي ي چند كارخانهها بنگاه

 ٥براي تخمين متغيرهاي اشاره شده بر احتمـال خـروج از روش حـداقل مربعـات وزنـي     
ي  انـدازه  بـين رشـد و  ي  رابطـه اندكـه اوالً   به اين نتيجـه رسـيده  ها  آن. اند استفاده كرده

، كـاهش و   انـدازه  به طوري كه رشد در ابتدا بـا افـزايش   ،شكل بوده Uبه صورت  ها بنگاه
 
 

1- Firms Characteristics 
2- Maximum Likelihood 
3- Single-Unit Plants  
4- Multiunit Plants 
5-Weighted Least Squares 
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ايـن  . يافتـه اسـت   د، احتمال خـروج بنگـاه كـاهش    ته و با افزايش رشسپس افزايش داش
ي بـزرگ بـا   هـا  بنگـاه نسبت بـه   ي كوچكها بنگاهنشان داده است كه  چنين هممطالعه 

بنگـاه   ي اوليـه ي  اندازه شدن تر بزرگعالوه بر آن، با . ي روبرو هستندتر كماحتمال بقاي 
اي از احتمـال بقـاي    ي تك كارخانـه ها بنگاهاست و در نهايت  تر بيشاحتمال بقاي بنگاه 

 . ندباش مياي برخوردار  ي چند كارخانهها بنگاهي نسبت به تر كم
نتـايج  : ي جديـد هـا  بنگـاه بقـاي  «اي با عنـوان   در مطالعه ،)1994(و محمود آودريچ 

بنگـاه  ي  انـدازه  عالوه بر متغيرهاي خاص بنگاه ماننـد  ،»جديد با استفاده از تابع مخاطره
 ي سود، نرخ رشد صـنعت، شـدت سـرمايه    ي در زمان ورود و مالكيت، متغيرهاي حاشيه

اين مطالعه  ١ي صنعتيها ويژگيي كوچك ها گاهبنآوري كل و نرخ نوآوري  صنعت، نرخ نو
ايـن  ) متغيرهـاي كـالن  ( ٢اين درحالي است كه متغيرهاي محيطـي  ،دهند را تشكيل مي

اند كه به عنوان متغيرهـاي   واقعي و دستمزد بوده ي مطالعه شامل نرخ بيكاري، نرخ بهره
بررسـي بـيش از   ايـن مطالعـه بـه    . اند توضيحي در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته

ي  دورهپرداختـه و   1976بنگاه توليـدي جديـدالورود صـنايع آمريكـا در سـال       12000
آودريچ و محمـود بـراي   . ده استكرتحليل ) 1986تا سال (ها را طي يك دهه  حيات آن

ي  مخـاطره ي جديـدالورود از مـدل   هـا  بنگـاه حيات ي  دورهتخمين متغيرهاي مذكور بر 
حيـات  ي  دورههـا پـس از بررسـي ايـن متغيرهـا بـر        آن. اند دهكراستفاده  ٣نسبي كاكس

بنگـاه در زمـان   ي  انـدازه  اند كه احتمال بقا با ي جديدالورود به اين نتيجه رسيدهها بنگاه
واقعـي و دسـتمزد    ي ي كوچك، نـرخ بهـره  ها بنگاهورود بنگاه، رشد صنعت، نرخ نوآوري 

بزرگ و ورود در صـنعتي  ي  اندازه با كه ورود طوري داري داشته، به مثبت و معنيي  رابطه
واقعـي و دسـتمزد بـاال احتمـال      ي نرخ بهـره  چنين همكه از رشد بااليي برخوردار بوده، 

اند كـه    رسيدهها در اين مطالعه به اين نتيجه  آنچنين  هم. دهد بقاي بنگاه را افزايش مي
ي هـا  بنگاهسود و نرخ بيكاري با احتمال بقاي  ي صنعت، حاشيهي  سرمايه مالكيت، شدت

 .منفي داردي  رابطهجديدالورود 
با هدف بررسي  ،»ي جديدها بنگاهحيات ي  دوره«ي در مطالعه ،)1995(متا و پرتغال 

كـه در صـنايع توليـدي پرتغـال وارد      1983ي جديـدالورود سـال   ها بنگاهحيات ي  دوره
گيـري   بنگاه جديد در اين سال و پـي  3169ود براي ي موجها دادهاند، با استفاده از  شده

 
 

1- Industrial Characteristics 
2- Environmental Characteristics 
3- The Hazard Function(Cox [1972]) 
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هـارا بـه دو    حيـات آن ي  دورهعوامـل مـؤثر بـر     ،)1987تـا  (اي پنج ساله  ها طي دوره آن
در بخـش  . انـد  دهكـر بنـدي   ي صـنعت تقسـيم  هـا  ويژگـي ي بنگـاه و  هـا  ويژگـي  ي دسته

اشتغال در بنگاه در  لگاريتم(بنگاه در زمان ورود ي  اندازه ي بنگاه از چهار متغيرها ويژگي
، ورود )هـاي ايجـاد شـده توسـط بنگـاه در صـنعت       تعداد كارخانـه (، مالكيت )زمان ورود

لگـاريتم اشـتغال   (واردشـوندگان   ي و انـدازه ) ي جديد به صـنعت ها بنگاهلگاريتم تعداد (
ي  انـدازه  اين در حـالي اسـت كـه متغيرهـاي     ،استفاده شده) ي جديد در صنعتها بنگاه

 ي لگـاريتم نيمـه  (صـنعت   ي بهينـه ي  انـدازه  ،)گاريتم تعداد بنگاه در صنعتل( اقتصادي
نسـبت  (و مقيـاس زيـر ظرفيـت    ) شاخص هرفيندال( ، تمركز)از متوسط ها تربنگاه بزرگ

ي صـنعت را در ايـن مطالعـه    ها ويژگي) از حداقل تر كوچكي ها بنگاهاشتغال صنعت در 
حيـات  ي  دورهمتغيرهـاي مـذكور بـر     تأثيربراي تخمين  ،متا و پرتغال. دهند تشكيل مي

با استفاده  ها آن. اند دهكراستفاده  ١نسبي كاكسي  مخاطرهي جديدالورود از مدل ها بنگاه
 اند كـه شكسـت بنگـاه بـه طـور معكـوس بـا        از اين مدل و متغيرهاي موجود نشان داده

رخ رشـد صـنعت در   شود و ن هايي كه توسط بنگاه ايجاد مي بنگاه، تعداد كارخانهي  اندازه
 .ارتباط است

اي اسـت كـه    موضـوع مطالعـه   ،»اثرات بنگاه در برابر صنعت: ي جديدها بنگاهبقاي «
در  ،آودريـچ و همكـاران  . انجام پذيرفته است) 1997(توسط آودريچ، هولينگ و سوريك 

 1978نفر نيروي كار شـاغل در سـال    10ي توليدي جديد با بيش از ها بنگاهاين مطالعه 
نفر نيروي كار شاغل تـا سـال    20ي توليدي جديد با بيش از ها بنگاهو  1987ا سال را ت

اند تمـايز در ايـن دو دوره    مورد بررسي قرار دادهرا در صنايع توليدي كشور هلند  1992
ي صـنايع  هـا  بنگـاه ي ها داده 1987تا سال  1978نيز به دليل آن بوده است كه از سال 

ايـن   ،دهشـ جمـع آوري   تـر  بـيش نفر كـاركن و   10ي با ها بنگاهتوليدي اين كشور براي 
نفـر كـاركن و    20ي ها بنگاهبراي  تنها ها دادهبه بعد اين  1987درحالي است كه از سال 

ي بنگـاه و  هـا  ويژگـي در اين مطالعه متغيرها به دو دسته . ده استشجمع آوري  تر بيش
بـر حسـب نيـروي    (زمان ورود  بنگاه دري  اندازه .اند ي شدهبند ي صنعت تقسيمها ويژگي

هـاي اسـتهالك و انـرژي     هاي توليد كـه توسـط هزينـه    سهم هزينه(، شدت سرمايه )كار
از ) بدهي پرداختي تقسيم بر تعداد نيروي كار ي بهره(و ساختار بدهي ) شود محاسبه مي

 ، رشد صنعت)ي جديدالورودها بنگاهتعداد (در حالي كه نرخ ورود  ،ي بنگاه بودهها ويژگي
تحقيـق و توسـعه،   ي  هزينـه ، )1991تـا   1978ي هـا  سالنرخ رشد ساليانه صنعت طي (
 
 

1- The Proportional Hazards Model (Cox [1972]) 
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سـودآوري  (سـود   ي صنعت، سـاختار بـدهي، شـدت سـرمايه و حاشـيه     ي  اندازه متوسط
 تـأثير براي تخمـين   ها آن. دهند ي صنعت را در اين مطالعه تشكيل ميها ويژگي) صنعت

ده و بـه ايـن   كـر اسـتفاده   ١از مدل لوجيـت  ي مورد بررسيها بنگاهاين متغيرها بر بقاي 
منفـي و معنـي   ي  رابطـه ي بنگاه تنها ساختار بـدهي آن  ها ويژگياند كه از  نتيجه رسيده
اندازه بنگاه در زمان ورود و (ي مورد مطالعه ها ويژگيداشته و ساير  ها بنگاهداري با بقاي 
ي هـا  ويژگـي در بخـش  . نشـان داده اسـت   ها بنگاهمثبت با بقاي ي  رابطه) شدت سرمايه

ي  رابطـه   توسـعه تحقيق و ي  هزينهصنعت در حالي كه متغير نرخ ورود، شدت سرمايه و 
سـود، نـرخ رشـد صـنعت و      ي متغيرهاي ساختار بدهي، حاشيهاست، منفي با بقا داشته 

 . دارند ها بنگاهداري با بقاي  مثبت و معنيي  رابطه ، متوسط اندازه
پذيرفتـه و  انجـام  ) 1998(ننونن و ليتونن  ي يد در مطالعهي جدها بنگاهبررسي بقاي 
ي هـا  بنگـاه فعاليـت   ي سطح تحصيالت و مهارت شاغالن بر چرخـه  تأثيردر اين مطالعه 

. سنجيده شـده اسـت   ياد كرد،حيات بنگاه ي  دورهتوان از آن به عنوان  كه مي-اقتصادي 
اغالن بـازدهي و كيفيـت   انتظار بر آن است تا با افزايش سـطح تحصـيالت و مهـارت شـ    

حيـات نمـودي   ي  دورهفعاليت يا  ي كه چرخه-يت يك بنگاه مؤفق ي محصول و در نتيجه
 ٢.موضوعي كه در اين مطالعه مشاهده شده است. افزايش يابد -شود از آن تلقي مي

توسـط   »شواهدي جديد از اسـپانيا : ي جديد و آشفتگي بازارها بنگاهبقاي « ي مطالعه
 1994بنگاه جديـدالورود سـال    12887انجام گرفته و در آن ) 2002(سگورا و سالجون 

هـا   حيـات آن ي  دورهبنگاه فعال در اين سال بررسي و عوامل مؤثر بـر   256884در بين 
 1994ي جديدالورود سـال  ها بنگاهاين مطالعه نشان داده است از بين . ده استشتحليل 

به حيات خود ادامـه داده و بـه عبـارتي     1998اند تا پايان سال  بنگاه توانسته 7561تنها 
ي جديدالورود در چهار سال اول مورد بررسي از صنعت خـارج  ها بنگاهدرصد  40بيش از 

سگورا و سالجون براي تبيين عوامـل مـؤثر    ي متغيرهاي توضيحي مورد استفاده. اند شده
متوسط نرخ رشد ارزش افزوده طـي  ( ي جديدالورود شامل، رشد صنعتها بنگاهبر حيات 

، تحقيـق و  )بـه صـورت درصـدي از فـروش    (مخارج تبليغات  ،)1996تا  1993 يها سال
 ي اندازه(بنگاه در زمان ورود ي  اندازه ،)نسبت تحقيق و توسعه به مخارج فروش( توسعه

 
 

1- Logit Regression Model 
توانـد بـر عملكـرد آن     عالوه بر سطوح تحصيالت و مهارت كاركنان، تركيب جنسيتي نيروي كار بنگـاه نيـز مـي    -2

) 1387(پـور   ، فيض)1386(پور و محمودي  تواند به فيض مند به اين موضوع مي عالقه ي خواننده. گذار باشدتأثير
 . دمراجعه كن) 2003(و واتسن  )2002(، مختار )1996(؛ و نيز رزا و هميلتون )1389(و پوشدوزباشي 



    92  ، سال2  هشمار، 48  دوره/ تحقيقات اقتصادي   مجله  160
 

فـر  ن 5از  تـر  كـم ارد شوندگان با و(وارد شوندگان كوچك  ،)ي جديدالورودها بنگاهاشتغال 
ي جديـدالورود  هـا  بنگاه، نسبت 1994ناخالص ورود در سال  نرخ(نرخ ورود  ،)نيروي كار

ي جديـدالورود كـه پـس از چهـار سـال      هـا  بنگاهرصدي از د(، تحرك )ي فعالها بنگاهبه 
بوده ) اي به قيمت بازار حاشيهي  هزينهسبت ن(و حاشيه ) ير كرده استيها تغ آن ي اندازه
حيـات از مـدل   ي  دورهدادن متغيرهاي توضيحي مـورد نظـر بـر     ا براي نشانه آن. است

اند كه احتمال بقا با رشد صـنعت،   كاكس استفاده كرده و به اين نتيجه رسيدهي  مخاطره
مثبت و با مخـارج تبليغـات،   ي  رابطهوارد شوندگان، تحرك، حاشيه و نرخ ورود  ي اندازه

در ايـن  . منفـي دارد ي  رابطهكوچك  ي هي جديدالورود با اندازها بنگاهتحقيق و توسعه و 
ي داشته و نشـان  تر بيش تأكيددر زمان ورود ها ي بنگاه اندازه مطالعه سگورا و سالجون به

ي جديدالورود وجـود  ها ي بنگاه اندازه اي در احتمال بقا و اند كه تفاوت قابل مالحظه داده
درصـد در   61بـيش از  (بـزرگ  ي  انـدازه  ي باها بنگاهداشته، به طوري كه احتمال بقا در 

از  تـر  كـم (كوچـك  ي  اندازه ي باها بنگاهاز  تر بيش) كاركن 50ي با اندازه بيش از ها بنگاه
 . است) نفر كاركن 10از  تر ي كوچك اندازه ي باها بنگاهدرصد  50

 هـا  بنگاهبه بررسي الگوها و عوامل مؤثر بر ورود و خروج ) 2007(نيسترون  ي  مطالعه
وي در ايـن  . پرداخته اسـت  2001تا  1997ي ها سالعت كشور سوئد طي در بخش صن

صـنعت مختلـف يـك     750هـزار بنگـاه از    200ي مربوط به ها دادهمطالعه با استفاده از 
. دهـد  تصوير كامل از الگوهاي ورود و خروج را در بخش صـنعت ايـن كشـور نشـان مـي     

سود در اين  ي كه حاشيه iسود ناخالص در صنعت  ي ميانگين حاشيه(سودآوري صنعت 
، نـرخ رشـد   )مطالعه به صورت تقسيم سود ناخالص بر ارزش توليد محاسبه شـده اسـت  

مشـهود   ي ، شـدت اسـتفاده از سـرمايه   )تغييـر در ارزش توليـد طـي سـه سـال     (صنعت 
آالت، زمـين و   هـاي مشـهود شـامل سـاختمان، ماشـين      لگاريتم متوسط ارزش سـرمايه (

هـاي   لگاريتم متوسط ارزش سرمايه(مشهود  ناي  سرمايه ده از، شدت استفا)موجودي انبار
هاي  ، صرفه)تحقيق و توسعه و مخارج تبليغاتي  هزينهنامشهود شامل حق ثبت اختراع، 

هاي ناشي از  عنوان جايگزيني براي اثرات صرفه بنگاه بهي  اندازه لگاريتم(ناشي از مقياس 
رهاي مورد بررسي اين مطالعه بـوده و  متغي) شاخص هرفيندال(و تمركز صنعت ) مقياس

نتـايج ايـن مطالعـه را    . اسـتفاده شـده اسـت    ١ها از مدل پانل ديتـا  آن تأثيربراي بررسي 
 .دكرتوان در پنج مورد خالصه  مي

 . داري وجود دارد مثبت و معنيي  رابطهبين سودآوري صنعت و بقاي بنگاه  -1
 
 

1- Panel Data 
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 . ي مثبت داشته استتأثيررشد صنعت بر بقاي بنگاه  -2
 .دهد بري بقاي بنگاه را افزايش مي شدت سرمايه -3
 . مستقيم داردي  رابطههاي ناشي از مقياس  با صرفه  بقاي بنگاه -4
 . دهد تمركز باال در صنعت بقاي بنگاه را افزايش مي -5

 »ي جديـد در بريتانيـا  ها بنگاهنوع آوري و بقاي «اين حوزه،  ي در جديدترين مطالعه
ي هــا بنگــاهبــراي تجزيــه و تحليــل بقــاي ) 2010(موضــوع پــژوهش هلمــز و روگــرس 

ا بـراي ايـن مطالعـه    هـ  آن. اسـت  2006ها تا سال  و پيگيري آن 2001جديدالورود سال 
بنگاه جديدالورود در كشور بريتانيا را مورد بررسي قرار داده و با تمركز  162000بيش از 

ي مورد نظر مطالعه ها بنگاهنقش اين عامل را بر بقاي  ي جديدالورودها بنگاهبر نوع آوري 
در كشـور   2002مـذكور تغييـر قـانون مالكيـت در سـال      ي  دورهدليل انتخاب . اند كرده

آن نـرخ   ي هزار پوند بوده كه در نتيجه 10يي با سود تا ها بنگاهبريتانيا و معافيت مالياتي 
ي ها سالمتوسط نرخ ورود طي كه  طوري به ،از نرخ خروج آنان بوده تر هابيش بنگاهورود 

عنـوان   در اين مطالعه ثبت اختـراع توسـط بنگـاه بـه    . درصد است 9مورد بررسي حدود 
جايگزيني براي نوع آوري استفاده شده و عالمت تجاري متغير ديگري اسـت كـه مـورد    

انـد   ، آنان نشان داده١با تخمين مدل با روش پروبيت. تحليل نويسندگان قرار گرفته است
 چنـين  هـم و   ي داشتهتر بيش، بقاي تر بيشي با ثبت اختراع ها بنگاهدرصد  14كه حدود 

 . گذار بوده است تأثيردرصد بر بقاي بنگاه  5/15عالمت تجاري بنگاه حدود 
حيـات  ي  دورهتوان عوامل مـؤثر بـر    توجه به مطالعات اشاره شده مي در مجموع و با

ي صـنعت،  هـا  ويژگـي ي بنگـاه،  هـا  ويژگـي  ي دسـته  ي جديـدالورود را در پـنج  هـا  بنگاه
محيطي مطابق بـا جـدول    ٤يها ويژگيو  ٣ي نيروي انسانيها ويژگي٢ي مخارج،ها ويژگي

ديون و (، مالكيت )ايوانس، ديون و همكاران و آودريچ و محمود(سن بنگاه . جاي داد) 2(
نس، ديـون و همكـاران،   ايـوا (بنگاه ي  و اندازه )همكاران، آودريچ و محمود و متا وپرتغال

، بـه عنـوان   )آودريچ و محمود، متا و پرتغـال، آودريـچ و همكـاران و سـگورا و سـالجون     
متـا و پرتغـال و   (تمركـز  . انـد  دهشـ ي بنگاه در اين مطالعـات معرفـي   ها ويژگيين تر مهم

آودريچ و محمود، متا و پرتغـال، آودريـچ و همكـاران، سـگورا و     (، رشد صنعت )نيسترون
و شدت سـرمايه   )آودريچ و همكاران و سگورا وسالجون(، نرخ ورود )نيسترون سالجون و

 
 

1- Probit 
2- Expenditure Characteristics 
3- Personel or Human Characteristics 
4- Environmental Characteristics 
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ي مهـم صـنعتي را تشـكيل    هـا  ويژگي) آودريچ و محمود، آودريچ و همكاران و نيسرون(
آودريـچ و  (اين در حالي است كه متغيرهاي مخارج تبليغات و تحقيق و توسـعه  . اند داده

ي مخـارج بـوده و در ايـن مطالعـات آودريـچ و      ها ويژگياز ) همكاران و سگورا و سالجون
. انـد  پرداختـه ) واقعي و دسـتمزد  ي بيكاري، نرخ بهره(ي محيطي نيز ها ويژگيمحمود به 

نيـز  ) ننونن و ليتونن(، سطح تحصيالت و مهارت )رزا و هميلتون(جنسيت نيروي انساني 
 . هاي نيروي انساني در مطالعات اين حوزه است برخي از ويژگي

مشاهده شده بر اساس مطالعات موجود متغيرهـاي   تأثيرانتظاري و  ، تأثير)2(جدول 
 تر بيششود در  گونه كه مشاهده مي همان. دهد را نشان مي ها بنگاهحيات ي  دورهمؤثر بر 

 سـو  هممتغير مورد نظر  ي مشاهده شده تأثيرانتظاري با  تأثيرمطالعات انجام گرفته شده 
متغيرهـاي   تأثيرد كه با تحليل كربندي مشاهده  به عنوان جمع توان بوده و از اين رو مي

بـه عبـارتي،   . توان عوامـل مـؤثر بـر ايـن دوره را تخمـين زد      حيات ميي  دورهمذكور بر 
ي هـا  بنگـاه حيـات  ي  دورههاي موجود به خوبي توانايي شناخت عوامـل مـؤثر بـر     تئوري

هاي مورد بررسي براي تحليل  الزم به يادآوري است كه دوره. باشد جديدالورود را دارا مي
هاي ايوانس، آودريچ و محمود، متا و  در مطالعه(ي جديدالورود از پنج سال ها بنگاهحيات 

) در مطالعه آودريـچ و همكـاران  (سال  14تا ) پرتغال، سگورا وسالجون و هلمز و رگورس
ي  دورهي متفـاوتي بـراي بررسـي    ها مدلدر مطالعات مذكور  چنين هم. تمتغير بوده اس

ايـن مطالعـه نيـز    . اند ي جديدالورود و عوامل مؤثر بر آن مدنظر قرار گرفتهها بنگاهحيات 
جويـد و عـالوه    نسبي كاكس سود ميي  مخاطرهمتا و پرتغال از مدل  ي با مطالعه سو هم

ي متفاوت را تـا حـد   ها سالي جديدالورود در ها اهبنگحيات ي  دورهبر آن عوامل مؤثر بر 
 ١.دهد ممكن مورد بررسي قرار مي

  

 
 

 Del Monteو   Saridakis et al. (2008) ،Manjon et al. (2008) ي عالوه بر مطالعـات مـذكور، مطالعـه    -1
Alfredand Domenicos Calera (2001), نماييم مند توصيه مي عالقه ي به خواننده . 
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  حيات بنگاهي  دورهبر  گوناگونمتغيرهاي  ي مشاهده شده تأثيرانتظاري و  تأثير -2جدول 
 آن تأثيرمتغير و 

 ها ويژگي
انتظاري براساس تأثيرمتغيرهاي مورد استفاده

 مباني نظري
 مشاهده شده تأثير

براساس مطالعات موجود

 هاي بنگاه ويژگي

بنگاه در زمان  ي اندازه
 ورود

+ + 

 + + سن

 - ؟ مالكيت

 + + بنگاهي  سرمايه شدت

هاي ايجاد  تعداد كارخانه
 شده

 + ؟

 هاي صنعت ويژگي

 -،+ ؟ نرخ ورود

 + + رشد صنعت

 + +صنعت ي بهينه ي اندازه

 + + تمركز

هاي ناشي از  صرفه
 مقياس

+ + 

 -،+ ؟ سود ي حاشيه

 هاي مخارج ويژگي

 - -ي تحقيق و توسعه هزينه

 + + نوآوري

 + + عالمت تجاري

نيروي  هاي ويژگي
 انساني

 - - سهم زنان از كاركنان
 + +سطوح آموزشي كاركنان
 + + سطوح مهارتي كاركنان

 هاي محيطي ويژگي
 - ؟ نرخ بيكاري

 + ؟ واقعي ي نرخ بهره

 + + دستمزد

 ي كاكس، حداكثر درستنمايي، حداقل مربعات وزني، مخاطره ي مورد استفادهها مدل
 ي نسبي كاكس، پروبيت، لوجيت و پانل ديتا مخاطره

 يافته تحقيق: منبع
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 13751-84: ها ي جديدالورود و روند خروج آنها بنگاه -1
ي جديدالورود به صنعت مواد غـذايي و آشـاميدني   ها بنگاه ي دهنده نشان ،)3(جدول 
 ٢.باشـد  ها تا سال پايـاني دوره مـي   گيري آن مورد بررسي و پيي  دورهي ها سالدرهريك 

بـه ايـن صـنعت وارد     1375بنگاه در سال  148دهد  عنوان مثال، اين جدول نشان مي به
بـه حيـات خـود ادامـه      1384اند تا سـال   بنگاه توانسته 58كه از اين تعداد تنها  اند دهش

ي خارج شـده  ها بنگاهكه به صورت تعداد -بر اين اساس، نرخ خروج در طول دوره . دهند
در  -محاسـبه شـده   1375ي جديـدالورود سـال   ها بنگاهتقسيم بر تعداد  1384در سال 

ي هـا  بنگـاه اين در حـالي اسـت كـه ميـانگين نـرخ خـروج       ، درصد بوده است 61حدود 
نـرخ خـروج   . درصد اسـت  8و طي دوره بيش از  1375جديدالورود اين صنعت در سال 

 ييهـا  بنگـاه  ي جديدالوروداين صنعت در طـي دوره و نيـز متوسـط نـرخ خـروج     ها بنگاه
 .تصوير شده است) 2(و ) 1(ي مورد بررسي در نمودارهاي ها سالجديدالورود در ساير 

 
ي  دورهي ها ساليك از  در هرت مواد غذايي و آشاميدني ي جديدالورود به صنعها بنگاه -3جدول 

 1384ها تا سال  و روند تغييرات آن 1375-1384
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 هاي تحقيق يافته: منبع

 
 

هـايي خـاص    هاي جديدالورود بـه داده  ي حيات بنگاه بررسي دوره در متن مقاله نيز يادآوري شده،گونه كه  همان -1
ها بايد داراي اين ويژگي باشد كه بتوان يك بنگاه جديـدالورود بـه فعاليـت را از بـدو ورود      اين داده. نيازمند است

توانايي چنين موضوعي نيازمند . دتعقيب كرشود  تا زماني كه اين بنگاه به هر دليل از فعاليت اقتصادي خارج مي
بـه سـادگي   ) LongitudinalData(هـايي   شناسايي اين بنگاه در طول زمـان اسـت و دسـتيابي بـه چنـين داده     

ي مـورد   هايي تنها براي دوره گرفته امكان دستيابي به چنين داده جامهاي ان تالش ي با همه. باشد پذير نمي امكان
هـاي پـس از آن    هـاي سـال   راي دستيابي به دادهده و تالش محققان بشميسر ) 1375-84(بررسي در اين مقاله 

 ،ي مـورد بحـث   هـاي پـس از دوره   بر اين اساس، تالش براي تحليل ايـن موضـوع در سـال   . نتيجه مانده است بي
 . تواند در مطالعات آتي مورد توجه قرار گيرد موضوعي بسيار ارزشمند است كه مي

 . است -سيسأه اخذ جواز تو ن - ورود به صنعت به معني شروع فعاليت توليدي -2
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ي جديـدالورود بـه صـنعت مـواد غـذايي و      هـا  بنگـاه بيانگر نـرخ خـروج    ،)1(نمودار 
كـه   طـور  همـان . باشـد  مـي  1384 -1375ي  دورهي طي ها سالآشاميدني در هر يك از 

درصد بـوده و ايـن در    61حدود  1375شود نرخ خروج طي دوره براي سال  مشاهده مي
 ،)2(نمودار . درصد است 10حدود  1383حالي است كه نرخ خروج طي دوره براي سال 

-1375ي  دورهي هـا  سـال ي جديدالورود در هريك از ها بنگاهمتوسط نرخ خروج ساليانه 
اگـر چـه ميـانگين    . دهـد  به اين صنعت را تا پايان دوره بر حسب درصد نشان مي 1384

تـا   7/5ي  دامنـه تا پايـان دوره در   ها سالي جديدالورود در هر يك از ها بنگاهنرخ خروج 
متوسـط نـرخ خـروج     ،1381و  1376ي ها سالدرصد متغير بوده، اما به استثناي  4/15

درصـد   10تا  5/7ي ديگر قابل مقايسه و بين ها سالدر هر يك از  ي جديدالورودها بنگاه
ي جديدالورود براي هريـك  ها بنگاهمتوسط نرخ خروج ) ميانگين هندسي(ميانگين . است

تـر بـه    بـا نگـاهي دقيـق   . درصد بوده اسـت  9ي مذكور تا پايان دوره نيز حدود ها سالاز 
د كه متوسـط نـرخ خـروج    كرشاهده توان م ي جديدالورود ميها بنگاهمتوسط نرخ خروج 

است، به طوري كه ميانگين متوسط نـرخ  ه سالي نخستين ورود باالتر از ساير ها سالدر 
ي مورد بررسـي حـدود دو درصـد     ي جديدالورود در سه سال ابتدايي دورهها بنگاهخروج 

ـ    ،بوده است ها سالي باالتر از اين ميانگين در بقيه ه شـده  بنابراين از مجمـوع مطالـب ارائ
زماني بـين ورود بنگـاه تـا خـروج آن از فعاليـت و يـا        ي توان به اهميت تبيين فاصله مي
شـود،   حيـات بنگـاه قلمـداد مـي    ي  دورهكه در ادبيات اين حوزه از آن بـه عنـوان   چه  آن
ي جديدالورود صنعت مواد ها بنگاهكوشد تا آن را براي  موضوعي كه اين مقاله مي. برد پي

 .دبررسي كن 1384-1375ي  دورهي طي غذايي و آشاميدن

 
 

ي جديدالورود به صنعت مواد غذايي و آشاميدني در هر ها بنگاهنرخ خروج در طي دوره براي   -1نمودار 
 برحسب درصد) 1375-1384( ي مورد بررسيها ساليك از 
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ي جديدالورود صنعت مواد غذايي و آشاميدني در هريك از ها بنگاهنرخ خروج متوسط  -2نمودار 

 1384تا سال  1384-1375ي ها سال

 
 ها آني  ي محاسبه متغيرهاي مورد بررسي و نحوه  -2

شناسـايي عوامـل مـؤثر بـر      ي گونه كه اشاره شد مطالعات انجام گرفته در زمينـه  همان
هـاي صـنعت،    بنگـاه، ويژگـي  هـاي   توان به پنج دسـته ويژگـي   ها را مي ي حيات بنگاه دوره

بندي كـرده بـر    هاي محيطي تقسيم هاي نيروي انساني و ويژگي هاي مخارج، ويژگي ويژگي
سو با مطالعات انجام گرفته شده در اين زمينـه عوامـل مـؤثر بـر      اين مطالعه هم ساين اسا

بـه   هباتوجـ بندي مذكور مورد بررسي قرار داده، امـا   ي حيات بنگاه را بر حسب تقسيم دوره
هاي محيطي، اين ويژگي با تمام اهميـت از تحقيـق حـذف شـده      عدم دسترسي به ويژگي

 .است
 

 انتظار بر آن است كه هر چه بنگـاه بـا  ): ويژگي بنگاه(بنگاه در زمان ورود  اندازه
و رقابـت بـراي چنـين     تـر  ،بيشيابي به سهم بازاري بزرگ وارد شود امكان دستي  اندازه
، آودريچ و محمود )1989(، ديون و همكاران )1987(ايوانس . شود مي تر آساني ها بنگاه

بنگـاه  ي  انـدازه  مثبت بـين ي  رابطهدر مطالعات خود به  ،)1995(، متا و پرتغال )1994(
بنگـاه در زمـان ورود    ي در اين مطالعه انـدازه . اند در زمان ورود و بقاي بنگاه دست يافته

 :صورت زير محاسبه شده است به
 

ي بنگاه در زمان ورود اندازه=    (تعداد شاغالن بنگاه در زمان ورود) 
 

ين عامـل ورود  تـر  مهـم انتظار بنگاه از سـودآوري  ): ويژگي بنگاه(سودآوري بنگاه 
حيـات  ي  دورهيك بنگاه به صنعت بوده و انتظار برآن است كه بنگـاه بـا سـودآوري بـاال     
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مثبـت بـين   ي  رابطـه خـود بـه    ي در مطالعه ،)1995(گروسكي . كندي را تجربه تر بيش
حاضر سودآوري بنگـاه از   ي در مطالعه. حيات آن پي برده استي  دورهسودآوري بنگاه و 

حاصل تقسيم اختالف ارزش افزوده و مزد و حقوق پرداختـي بـر ارزش سـتاده محاسـبه     
 .شده است

سودآوري
ارزش ي افزوده پرداختي حقوق و مزد

ستاده ارزش
 

 

ي  انـدازه  كـه صـنايع مختلـف   جـا   آن از): ويژگي بنگاه(ي بنگاه بر مايهشدت سر
ي  متفاوتي دارند بنگاه براي ورود به صنعت و تداوم حيات خود نياز بـه سـرمايه   ي بهينه
 تـر  بـيش بنگاه در زمـان ورود  ي  سرمايه هرچه. حيات دارد ي ادامهدر زمان ورود و كافي 
ته و رويارويي بنگاه با مشكالت و مسائل مالي كه ي داشتر بيشامكان تداوم حيات  ،باشد
خواهد بود و از اين رو انتظار بـر آن   تر آساناند  در اوايل ورود با آن مواجه ها تر بنگاه بيش

ي كـه توسـط   ا مطالعـه در . حيات بنگاه را افزايش دهدي  دورهاست كه اين متغير بتواند 
مثبت بـين  ي  رابطهبه  ،انجام پذيرفتهنيز ) 2007(و نيسترون ) 1994(آودريچ و محمود 

در ايـن مطالعـه شـدت    . حيـات آن اشـاره شـده اسـت    ي  دورهبري بنگاه و  شدت سرمايه
 .تعريف شده است) (ي بنگاه از نسبت سرمايه به نيروي كار بر مايهسر

 

تمركز بازار عبارت است از چگونگي توزيع بـازار بـين   ): ويژگي صنعت(نرخ تمركز 
مختلف، يا به عبارت ديگر تمركز بازار داللت بر آن دارد كه چه ميـزان از كـل   ي ها بنگاه

هر چـه نـرخ تمركـز    . گيرد بازار توسط يك بنگاه انجام مي) توليد يا ارزش افزوده( فروش
حيات بنگاهي ي  دوره) ورود و خروج كم(صنعت  تر كمباشد به دليل پويايي  تر بيشبازار 

ايـن موضـوع نيـز در مطالعـات     . خواهـد بـود   تـر  بـيش د كن فعاليت مي صنعتكه در آن 
مشـاهده  ) 2007(و نيسـترون  ) 1995(متـا و پرتغـال    ي ي و از آن جمله مطالعهگوناگون

بنگـاه،   هاي مختلفي ماننـد نسـبت تمركـز     توان از روش اين شاخص را مي .شده است
ست آورد، بـا  به د... هريشمن، شاخص هانا و كاي، شاخص آنتروپي و -شاخص هرفيندال

محاسـبه  ) 1(ي  رابطـه اين وجود اين مطالعه متغير فوق را به روش آنتروپي و به صـورت  
 .سهم بازاري هر بنگاه است بنگاه و  تعداد  رابطه در اين . ده استكر

)1(  



    92  ، سال2  هشمار، 48  دوره/ تحقيقات اقتصادي   مجله  168
 

صنعت يكـي ديگـر از    ي بهينهي  اندازه ):ويژگي صنعت(صنعت  ي بهينه ي اندازه
صنعت متغيـري بـوده    ي بهينهي  اندازه .متغيرهاي به كار برده شده در اين مطالعه است

صـنعت  ي موجـود در  هـا  بنگـاه حيـات  ي  دورهكه هم در ورود بنگاه به صنعت و هـم در  
و  تر ورود به صنعت مشكل ،باشد تر بزرگصنعت  ي بهينهي  اندازه هر چه. ر استگذاتأثير
خود  ي نيز در مطالعه) 1995(متا و پرتغال  .است تر بيشي موجود ها بنگاهيات حي  دوره

در ايـن  . حيات بنگاه اشاره دارندي  دورهصنعت و  ي بهينهي  اندازه مثبت بيني  رابطهبه 
) 2(ي  رابطـه ويلسـون و از طريـق    -صـنعت بـه روش كومـانور    ي بهينـه ي  اندازه مطالعه

 .محاسبه شده است
)2( 

 اوالًكه جا  آن هاي انجام شده روي تبليغات از هزينه): ويژگي مخارج(مخارج تبليغات 
بـا جلـب    اًيـ ثانو  شـده دالوروديجدي هـا  بنگـاه هـاي اضـافي بـراي     موجب ايجـاد هزينـه  

در ادبيـات اقتصـادي بـه    چـه   آنيـا   پيشين يها يمشترهاي جديد و نگه داشت  مشتري
ي موجـود در صـنعت   هـا  بنگاهحيات ي  دورهافزايش  سببشده  معروفوفاداري مشتري 

در مطالعـات خـود بـه    ) 2002(و سگورا و سالجون ) 1997(آودريچ و همكاران . شود مي
سـهم مخـارج   . اند دست يافته ها بنگاهحيات ي  دورهمثبت بين مخارج تبليغات و ي  رابطه

متغير فـوق بـه    ي بهحاضر براي محاس ي روشي است كه مطالعه ها دادهتبليغات از ارزش 
 .كار برده است

 

 چنـين  هـم گذاري بنگـاه در زمـان ورود و    سرمايه): ويژگي مخارج(گذاري  سرمايه
اهميـت آن   رظـ از نگذاري در حين فعاليت و حيات بنگاه متغير ديگري است كه  سرمايه

تـوان بـه    گذاري بنگـاه را مـي   سرمايه. در اين مطالعه مورد استفاده قرار گرفته شده است
گذاري تـا يـك حـد     هاي سرمايه به طوري كه افزايش هزينه ،تعبير كرد دو لبهشمشيري 

ها بي رويه و موجـب   حيات شده و اگر اين افزايش هزينهي  دورهمتعارف موجب افزايش 
 .خواهد داشت را درپيحيات بنگاه ي  دورهكاهش  ،افي براي بنگاه باشدافزايش مخارج اض

 . ي نسبتاً نامشخص استتأثيربنگاه حيات ي  دورهگذاري بر  سرمايه تأثيراز اين رو، 
ي نشـان داده اسـت   گونـاگون مطالعات  ):ويژگي نيروي انساني(جنسيت كاركنان 

ي ها ويژگي، با شود يماز آن قلمداد  حيات نيز به عنوان نموديي  دورهعملكرد بنگاه، كه 
نگـاه  ي موجـود امكـان تفكيـك نيـروي انسـاني ب     ها دادهدر ارتباط بوده و  نيروي انساني
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، سـهم كاركنـان مـرد از كـل نيـروي كـار       نيبنـابرا . دكنـ  برحسب جنسيت را ميسر مي
 . ١شاخصي است كه براي متغير جنسيت در اين مطالعه به كار گرفته شده است

 
 ي نسبي كاكس مخاطرهمدل   -3

منظـور   ، بهعات انجام گرفته شده مشاهده شدهمان طور كه در بخش مروري بر مطال
ي متفـاوتي  ها مدلتوان از  ي جديدالورود ميها بنگاهحيات ي  دورهبررسي عوامل مؤثر بر 

نسـبي   ي كـاكس، مخـاطره  ي  مخـاطره حداكثر درستنمايي، حداقل مربعات وزنـي،  نظير 
تـر   بـيش ايـن مطالعـه نيـز هماننـد     . دكـر اسـتفاده  لوجيت و پانل ديتا كاكس، پروبيت، 

نسبي كاكس بـراي   ي  يك مخاطرهپارامتر يمهنمطالعات انجام شده در اين زمينه از مدل 
از  ٢.ده اسـت كري جديدالورود استفاده ها بنگاهحيات ي  دورهعوامل مؤثر بر  تأثيرتخمين 

بـه  هـا   بنگـاه حيـات  ي  دورهعوامل مؤثر بر  يرتأثتخمين منظور تحليل و  جايي كه به آن
ي هـا  مـدل ده تا سبب شگيري اطالعات آن بنگاه در طول زمان نياز است، اين ويژگي  پي

حيـات چنـدان   ي  دورهبراي تخمين و تحليل عوامل مؤثر بـر   OLSآماري متعارف مانند 
نــام  ي بــهبزرگــمشــكل  هــا بنگــاهحيــات ي  دورهدر بررســي مناســب نباشــد، چــرا كــه 

ي  دورهبدين معني كه بـراي آزمـون عوامـل مـؤثر بـر      . وجود دارد ها دادهسانسورشدگي 
از  ها بنگاهمورد بررسي ممكن است به نوعي بعضي از اين ي  دورهدر طول  ها بنگاهحيات 

 
 

. انـد  داري را نشان داده ي فوق كه در مدل نهايي تأثير معني الزم به يادآوري است عالوه بر متغيرهاي هشت گانه -1
هـاي تحقيـق و توسـعه،     هاي آمـوزش، هزينـه   وري، مهارت كاركنان، تحصيالت نيروي كار، هزينه متغيرهاي بهره

ي حيات تأثيرگذار باشد، بررسـي   صنعت نيز كه انتظار بوده تا بر دوره ي ازهمقياس زير ظرفيت، رشد صنعت و اند
هـا در ايـن    محاسـبه آن  ي تفسير و نحـوه  ي داري مشاهده نشده و از اين رو از ارائه اما در مدل نهايي تأثير معني

 .بخش خودداري شده است
خـواني   در ايـن مطالعـه هـم   ) 4پاورقي صـفحه  (ي حيات  دوره ي محاسبه ي استفاده از اين مدل با توجه به نحوه -2

نسـبي كـاكس از    ي عالوه بر آن، اگر چه استفاه از مـدل مخـاطره  . ها خواهد داشت تري نسبت به ساير مدل بيش
هاي مورد نياز براي استفاده از اين مدل مرسـوم بـوده    ديرباز در مباحث پزشكي به علت قابليت دسترسي به داده

حتـي در بسـياري از كشـورهاي    -هاي مورد نياز ايـن مـدل در اقتصـاد     هايي با ويژگي ا دسترسي به دادهاست، ام
ده و از اين رو حتي جديدترين مطالعات اين حوزه در اقتصـاد از  شهاي اخير ميسر  تنها در سال -توسعه يافته نيز

اسـتفاده   -شـود  هـا محسـوب مـي    ي حيـات يكـي از آن   كه دوره –هاي اقتصادي  چنين مدلي براي تبيين پديده
هـاي ويـژه    بر اين اساس، قدمت اين مدل به هيچ عنوان از ارزش آن نكاهيـده و بـا دسترسـي بـه داده    . نندك مي

ن ايـن مطالعـه،   اهاي محقق بر اساس دانسته. گيري است اقتصاد در حال شكل ي ارزش آن بيش از پيش در حوزه
اي بـا ويژگـي مـورد    ه ن مسائل اقتصادي به دليل عدم دسترسي به دادهدر ايران نيز استفاده از اين مدل در تبيي

 . نياز اين مدل چندان مرسوم نيست
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مد مـورد نظـر   آ مشخص نيست كه پيشيق دقبه طور يي كه جا آناز . مطالعه خارج شوند
رخ خواهد داد يا نه، تنها مـورد   اصالًدهد و يا  چه زماني رخ مي ها نگاهببراي اين دسته از 

بـه ايـن مـوارد     ،قابل درك اين است كه حادثه تا پايان مطالعه هنوز اتفاق نيفتاده اسـت 
اگر از دست دادن اطالعات بنگاه نوعي پـس از ورود بنگـاه   . شود سانسورشدگي گفته مي

را سانسورشـدگي راسـت و اگـر از دسـت دادن     به مطالعـه اتفـاق افتـد، سانسورشـدگي     
اطالعات بنگاه نوعي قبل از شروع مطالعه باشد، به آن سانسورشـدگي چـپ و در نهايـت    

ابتـدايي و انتهـايي باشـد    ي  دورهاگر از دسـت دادن اطالعـات بنگـاه نـوعي در بـين دو      
كـه   شود مي هاسبب دادهسانسورشدگي ). 1شكل (شود  اي گفته مي سانسورشدگي فاصله

تـوان بـر نتـايج چنـين      ينمـ يجـه  تندر د و اشي متعارف داراي تورش بها مدلتخمين با 
يكـي از  مشـكالت فـوق و در ايـن ميـان،      برطـرف كـردن  بـراي  . هايي اتكا كـرد  تخمين

در تحليل بقا، مدل ارائه شـده توسـط كـاكس     كيناپارامتر ي نيمه ها مدلين انواع تر مهم
ـ پارامتر مهينشود تابع مخاطره به صورت  باشد كه در آن فرض مي مي 1972در سال   كي

نسـبي كـاكس گفتـه    ي  مخاطرهتابعي از زمان و متغيرهاي توضيحي است و به آن مدل 
ــوده و در   مــدل رگرســيوني كــاكس كــاربردي. شــود مــي تــرين مــدل در تحليــل بقــا ب
ي در تـر  كـم هـاي   اين مدل بـه پـيش فـرض   . از آن استفاده شده است ها ترپژوهش بيش

 .نيازمند است) نرمال  نضير وايبل، نمايي و لگ(ي پارامتريك ها مدلمقايسه با 
 

 

 
 

 ها دادهانواع سانسورشدگي  -1شكل 
 

از صفر و يك براي تعيين وقـوع و   تنهاي لوجيت و پروبيت كه ها مدلمدل كاكس به 
د، عالوه بـر آن بـرخالف مـدل كـاكس،     كنند برتري دار يشامد استفاده مييا عدم وقوع پ
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تـابع مخـاطره عبارتسـت از     .دهند زمان وقوع حادثه را مد نظر قرار نمي ي مذكورها مدل
ماني كوتـاه  ز ي رويداد يا حادثه در يك فاصله كياثركه آزمودني مورد نظر بر  احتمال اين

 ي كـه تـا ابتـداي آن فاصـله     از بين برود، مشروط بـر ايـن  ) يا نرخ گريز آني يك فعاليت(
 .زماني داراي حيات بوده باشد

 

 
 

يـا  تـابع بقـا    تابع چگالي احتمـال،  ي حيات بنگاه،  دوره در فرمول مذكور 
بـه طـوري    باشد،  ميحيات در ارتباط نزديك ي  دورهنرخ مخاطره با . حيات استي  دوره
افـزايش  مخـاطره  دهد كه با گذشت زمان نـرخ   نشان مي) منفي(حيات مثبت ي  دورهكه 

ي  مخـاطره نمـايي   مـدل . باشد مي )(، يابد يا به عبارتي مي) كاهش(
اي براي اسـتفاده در تعيـين ميـزان و     ي دورهها مدلنسبي كاكس يكي از اشكال مناسب 

مورد نظـر بـوده و شـكل كلـي آن     ي  دورهچگونگي اثر متغير يا متغيرهايي معين بر يك 
 :باشد صورت زير مي به

  
بـردار   βبردار متغيرهاي توضـيحي و   Xپايه، ي  مخاطرهتابع  باال ي  معادلهدر 

هـاي ايـن حـوزه بـوده كـه       برنامـه  ترين يكي از متداول STATAي  نامهبر. استپارامتره
در آن طراحـي   هـا  بنگـاه حيـات  ي  دورهدستور كار مناسبي براي تخمين عوامل مؤثر بر 

 :شود بر حسب فرمول مخاطره نشان داده مي تر بيشمدل نسبي كاكس . شده است

 

 ابتـدا  . باشـد  ضرب دو كميت مـي  حاصل tدر زمان  بنا بر مدل كاكس، مخاطره
شود و سپس تابعي نمايي از متغيرهاي توضيحي كه از  پايه گفته ميي  مخاطرهكه به آن 

ي  مخـاطره ويژگي مهم اين مدل كه بر اساس فرض . اند زمان مستقل در نظر گرفته شده
ده اسـت، امـا   زمـان بـو  تـابعي از  ي  ي پايه مخاطرهطراحي شده اين است كه  نسبي 

، در مقابل، قسـمت نمـايي مـدل شـامل متغيرهـاي      باشد شامل متغيرهاي توضيحي نمي
با اين حال در نظر گرفتن متغيرهاي توضـيحي  . اما مستقل از زمان است ،توضيحي بوده
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 PHدر چنين حالتي ديگـر فـرض   . باشد پذير مي وابسته به زمان نيز در صورت نياز امكان
 ١.شود برقرار نبوده و به آن مدل كاكس گسترش يافته گفته مي براي مدل كاكس

 
 تخمين مدل و نتايج آن -4

حيات بنگاه و با توجه بـه ادبيـات موجـود و نيـز     ي  دورهبراي بررسي عوامل مؤثر بر 
ي بنگــاه، هــا ويژگــيمتغيـر كــه در چهــار گـروه    16ي در دســترس در مجمــوع هـا  داده

اند، انتخاب  قرار گرفتهي مخارج ها ويژگيي نيروي انساني و ها ويژگيي صنعت، ها ويژگي
ي بنگـاه را در  ها ويژگيبري  وري، سودآوري و شدت سرمايه بهره ٢بنگاه،ي  اندازه .اند شده

ي  انـدازه  اين درحـالي اسـت كـه متغيرهـاي نـرخ تمركـز،       ،دهند اين مطالعه تشكيل مي
ي صـنعتي  هـا  ويژگيصنعت ي  ندازها صنعت، رشد صنعت، نرخ ورود به صنعت و ي بهينه
گذاري، مخارج انجام شـده بـراي آمـوزش، تحقيـق و      متغيرهاي سرمايه. گيرند برميرا در

عـالوه بـر آن سـه متغيـر     . دهنـد  ي مخـارج را تشـكيل مـي   هـا  ويژگيتوسعه و تبليغات 
 ٣.باشد ميي نيروي انساني بنگاه ها ويژگينمودي از  ،جنسيت، مهارت و تحصيالت

مورد مطالعه بـر نـرخ    ي ي چهارگانهها ويژگيداري  مين مدل و بررسي معنينتايج تخ
گونـه   همـان . ده استشارائه ) 4(جدول حيات بنگاه در مدل نهايي در ي  دورهمخاطره يا 

هشت متغيـر بـه صـورت     ،مورد بررسي ي گانه 16شود از بين متغيرهاي  كه مشاهده مي
 
 

 STATA افـزار  نرم ي نسبي كاكس را در جمله مدل مخاطرهاز هاي بقا و  ي انجام مدل نحوه زيرمنابع ارزشمند   -1
 :دكنن ارائه مي

STATA Survival Analysis and Epidemiological Tables, Reference Manual, Release 11, 
(2009), Published by STaTa Press, Texas, United States of America.  

Baum, Christopher (2009), An Introduction to Modern Econometrics Using STATA, STaTa 
Press, Texas, United States of America.  

Handbook of Statistics (2004), Vol. 23, Elsevier.  
اما معيار تعداد شاغالن قابل اعتمادترين معيار،  كرد،گيري  توان بر اساس ساير معيارها نيز اندازه بنگاه را مي ي اگر چه اندازه -2

هاي متغيرهاي ارزشي مانند ارزش  است كه داده اين نيز به آن دليل. اي چون ايران است ويژه در كشورهاي در حال توسعه به
ها، ميزان فروش و حجم سرمايه بنگاه در اين كشورها به ندرت قابل دسترسي است و در صورت دسترسي نيـز   افزوده، دارايي

ر هـايي را د  چنـين بنگـاه   ي هاي بين بخشي مقايسـه  عالوه بر آن نرخ تورم و تمايز شاخص قيمت. چندان قابل اعتماد نيست
اين در حالي است كه موارد مذكور براي تعداد شاغالن به عنوان معياري براي انـدازه   ل زمان با تورش همراه خواهد كرد،طو

مطالعات اين حوزه و به ويـژه در كشـورهاي در حـال توسـعه از ايـن معيـار بـراي         تر بيش  چندان وجود نداشته و از اين رو
، آودريـچ و محمـود   )1989(، ديـون و همكـاران   )1987(مطالعات ايـوانس  . اند دهكر ها بر حسب اندازه استفاده گاهتفكيك بن

 . ي مطالعاتي از اين دست در اين حوزه است نمونه ،)1995(، متا و پرتغال )1994(
بر  مانند عوامل موثر(هاي مورد نياز  هاي محيطي به دليل گستردگي و عدم دسترسي به داده الزم به يادآورياست كه ويژگي -3

 .در اين مطالعه منظور نشده است) ISICتقاضاي مواد غذايي و آشياميدني بر حسب كدهاي چهار رقمي 
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 درحالي كـه . اند قرار داده تأثيررا تحت   حيات آني  دورهبنگاه يا ي  مخاطرهدار نرخ  معني
ي بنگـاه  هـا  ويژگـي بري به عنوان  بنگاه در زمان ورود، سودآوري و شدت سرمايهي  اندازه
بهينـه بـه عنـوان    ي  اندازه داشته، نرخ تمركز و ها بنگاهحيات ي  دورهداري بر  معني تأثير

ميـزان  . است  ها نشان داده بنگاهات حيي  دورهداري بر  معني تأثيري صنعت نيز ها ويژگي
در گــروه  هـا  بنگــاهحيـات  ي  دورهگـذار بــر  تأثيرگــذاري و تبليغـات متغيرهــاي   سـرمايه 
سهم كاركنان مـرد از  (هاي مخارج بوده و اين در حالي است كه جنسيت كاركنان  ويژگي

بنگـاه  حيات ي  دورهي نيروي انساني است كه ها ويژگيتنها متغير در گروه ) كل شاغالن
قابل توجه از نتايج آن است كه ي  نكته. قرار داده است تأثيرداري تحت  را به صورت معني

انـد   نشـان داده  هـا  بنگـاه حيات ي  دورهداري را بر  معني تأثيرمتغيرهايي كه  ي عالمت همه
نتـايج  . با انتظار و مطابق با مباني نظري و مطالعات انجام شده در ايـن حـوزه اسـت    سو هم

بنگـاه در  ي  انـدازه  با مطالعات پيشين، ميان متغيرهـاي  سو همطالعه نشان داده است اين م
صـنعتي كـه    ي بهينـه ي  اندازه بري، نرخ تمركز و زمان ورود، سودآوري بنگاه، شدت سرمايه

ند، مخارج انجام شده براي تبليغات توسط بنگاه و سهم كاركنـان  ك بنگاه در آن فعاليت مي
ي  ،رابطهدر صـنعت مـواد غـذايي و آشـاميدني     ها بنگاهحيات ي  دوره مرد از كل كاركنان و

گـذاري   تنها مورد استثنا در اين ميان ميزان سـرمايه . داري وجود داشته است مثبت و معني
داشـته و ايـن موضـوع نشـان      ها بنگاهحيات ي  دورهداري با  منفي و معنيي  رابطهاست كه 

 . را افزايش دهد ها بنگاهحيات ي  دورهته است گذاري نتوانس كه افزايش سرمايه دهد مي
 

 نتايج به دست آمده از تخمين مدل بر اساس مدل رگرسيوني كاكس -4جدول 
Interval] [95% Conf. P>|Z| Z Std. Err Coef Var. 
-1.61166 -2.606658 0.000 -8.31 0.2538307 -2.109159 Sizeentry 

-0.0553769 -2.317293 0.040 -2.06 0.5770301 -1.186335 Pcm 
-1.69e-08 -4.91e-08 0.000 -4.02 8.21e-09 -3.30e-08 Capintensity 

-0.0224709 -0.6245122 0.068 -1.82 0.1650498 -0.3010206 Entropy 
-1.20e-10 -1.55e-09 0.022 -2.29 3.64e-10 -8.34e-10 Mes 
2.520309 -47.36813 0.078 -1.76 12.72688 -22.42391 Tablighat 
5.56e-10 2.81e-10 0.000 5.96 7.02e-11 4.18e-10 Investment 

-0.021233 -1.88471 0.045 -2.00 0.4753855 -0.9529714 menshare 

 هاي تحقيق يافته: منبع
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 هاي سياستي گيري و توصيه نتيجه  -5
تـوان آن را در پـنج گـروه     كه مـي  -اگرچه بر اساس ادبيات موجود، عوامل متعددي 

 - دكـر ي بنگاه، صنعت، مخارج، نيروي انساني و عوامل محيطي تقسيم تقسـيم  ها ويژگي
آمـده از ايـن پـژوهش    دسـت   بـه امـا نتـايج   رنـد،  گذاتأثيرحيـات يـك بنگـاه    ي  دورهبر 

اندكي متغير در هر يك از  حيات بنگاه با تعدادي  دورهآن است كه تبيين  ي دهنده نشان
حيات ي  دورهين يافته، تر مهمبر اين اساس و به عنوان . پذير است ي مذكور امكانها گروه
كـه ايـن پـژوهش تاكيـد خـود را بـر صـنعت مـواد غـذايي و          -ي صنايع توليدي ها بنگاه

توان بـر اسـاس    را مي - قرار داده است  ين اين صنايعتر مهمآشياميدني به عنوان يكي از 
هركـدام مـورد ارزيـابي قـرار داد و آن را      تـأثير آن و نيـز شـدت   گذار بر تأثيرمتغيرهاي 

انديشي از هدررفت منابع جلوگيري نموده و  تواند با ژرف موضوعي كه مي. دكربيني  پيش
 . درا فراهم كن ي اقتصادي در ابعاد كالنها سياستتحقق  ي زمينه

خسـتين  بـه عنـوان ن  (هـاي ايـن پـژوهش     ذاري و بر اسـاس يافتـه  گ سياستاز منظر 
 : مل و توصيه استأقابل ت زير، موارد )مطالعات اين حوزه در اقتصاد ايران

بنگـاه  ي  انـدازه  با مطالعات پيشين، نتايج اين مطالعه نيز نشان داده است بين سو هم
و بـه عبـارتي    ردداري وجـود دا  مثبت و معنـي ي  رابطهحيات آن ي  دورهدر زمان ورود و 

اين در حالي اسـت كـه   . ندكن تري را تجربه مي حيات كوتاه هاي دوره تر كوچكي ها بنگاه
ده و از شـ ي كوچك و متوسـط متمركـز   ها بنگاهي اخير نيز بر ايجاد ها سالهاي  سياست

ي جديـدالورود  هـا  بنگـاه حيـات  ي  دورههاي مذكور بدون در نظر گرفتن  اين رو سياست
تغال بخش مهمي از آن محسـوب  تواند نتايج مورد انتظار در ابعاد كالن، كه ايجاد اش نمي
بنگـاه  ي  اندازه توجه به ،ذاريگ سياستبر اين اساس و از حيث . شود، را تحقق بخشد مي

گيري مداوم وضعيت آن پس از ورود و به ويژه در دوران نـوزادي،   در زمان ورود و نيز پي
مثبـت   تـأثير ايـن پـژوهش، يعنـي     ي اين يافته با ديگر يافتـه . از هر جهت ضروري است

بـر ايـن اسـاس، بنگـاه پـس از      . خواني كامل دارد حيات نيز، همي  دورهبهينه بر  ي اندازه
بهينـه آن صـنعت   ي  انـدازه  خود را باي  اندازه ورود به صنعت بايد بتواند در زمان اندكي

ي  دورهي از صنعت خـارج شـده و   تر بيشو در غير اين صورت با احتمال  دهد ميتطبيق 
ذاري نيز اين يافته مبـين لـزوم ايجـاد    گ نظرسياستاز . دكن را تجربه مي تري حيات كوتاه

 . بهينه پس از ورود به صنعت استي  اندازه رشد بنگاه تا دستيابي به ي زمينه
حيـات آن  ي  دورهدار متغيرهاي نرخ تمركز و سودآوري بنگاه بـر   مثبت و معني تأثير

گـذاري در   تـأثير يز جهت اين ارتباط و نمودي از ارتباط ساختار صنعت و عملكرد آن و ن
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اين حوزه و با نگـاهي ديگـر در    ي ترين مطالعه موضوعي كه در جديد. اقتصاد ايران است
. و تاكيد قرار گرفته است تأييدنيز مورد ) 1391(تاش  خداداد كاشي و شهيكي ي مطالعه

تمركـز معيـار    كه نـرخ (اگرچه ساختارهاي رقابتي  ،ذاريگ نظرسياستبر اين اساس، و از 
امـا چنـين سـاختاري     ،دهد كارايي بنگاه را افزايش مي) شود گيري آن محسوب مي اندازه
تـر زودتـر از صـنعت خـارج      هاي حيـات كوتـاه   كارا با دورههاي غير بنگاهشود تا  مي سبب

بنـابر ايـن    ،تحقـق نيابـد  ) و من جمله اشـتغال (د و در نتيجه اهداف كالن اقتصادي ونش
هاي صنعتي و به ويژه با توجه بـه   ذاريگ سياستحيات از الزامات ي  دوره -تعادل كارايي

 . ابعاد اجتماعي آن است
ي حيـات   بـري و دوره  در حالي كه بر اساس نتايج اين مطالعه بـين شـدت سـرمايه    -

صـورت   گذاري اين دوره را به داري مشاهده شده، اما سرمايه اي مثبت و معني بنگاه رابطه
 كـه در ايـن مطالعـه بـا نسـبت      (بـري   شدت سـرمايه . قرار داده است منفي تحت تأثير
) بـر  تكنيك كاربر يا تكنيك سرمايه(توان به عنوان تكنيك توليد  را مي) تعريف شده است

گذاري انتخـاب تكنيـك توليـد در بـدو ورود      بر اين اساس و از حيث سياست. تعبير كرد
داراي اهميـت اساسـي بـر افـزايش     ) برهـاي كـار   بر به جاي تكنيك هاي سرمايه تكنيك(

گذاري در طول دوره داراي تـأثيري   ي حيات بنگاه بوده و اين در حالي است سرمايه دوره
تواند انتخاب اشـتباه تكنيـك    گذاري در طول دوره نمي به عبارتي، سرمايه. معكوس است

 . توليد در بدو ورود را جبران كند
اين . داري افزايش داده است ا به صورت معنيحيات بنگاه ري  دورهمخارج تبليغات  -

يافته بيانگر آن است كه تبليغات به عنوان استراتژي توسعه توسط بنگـاه توانسـته اسـت    
ي  دورهو ايـن در قـدم بعـدي     كنـد تري را براي توليدات بنگـاه فـراهم    بازارهاي گسترده

تـأثير  ذاري، اين يافته مبـين اهميـت   گ سياستاز نظر . حيات بنگاه را افزايش داده است
ي هـا  سياسـت در ادبيات اين حـوزه بـه عنـوان    چه  آنيا (ي حمايتي غير مالي ها سياست

موضوعي كه تقريبـاً در  . حيات يك بنگاه استي  دورهبر ) ١شود حمايتي نرم از آن ياد مي
 . استذاري صنايع توليدي ايران از اهميت چنداني برخوردار نبوده گ سياستادبيات 

ي  ، دورهنتايج اين مطالعه نشان داده است با افزايش سهم مـردان از كـل كاركنـان    -
توان  ، داليل متفاوتي را مي٢هاي جنسيت براساس تئوري. يابد حيات بنگاه نيز افزايش مي

زنـان  تر كـم سـطوح آموزشـي و مهـارتي    . دكـر جنسيت بر عملكرد بنگاه ارائه  تأثيربراي 
 
 

1- Soft Business Support Policy 
 . مراجعه شود) 1387(پور  و فيض) 1386(پور و محمودي  فيضتر به  ي بيش براي مطالعه -2
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مانند موانع جسمي و قانوني در انجـام  (هاي زنان در بازار كار  نسبت به مردان، محدوديت
 تـر  كـم پـذيري   و ريسك) هاي كاري شب آور، عدم حضور در شيفت كارهاي سخت و زيان

كـه   آن اين موارد در اقتصاد ايران و به ويژه با توجـه بـه  . اين داليل است ي زنان از جمله
كـه  (توانـد عملكـرد بنگـاه     شـود، مـي   ون توجه به جنسيت تعيين ميحداقل دستمزد بد

قـرار   تـأثير داري تحـت   را به صورت معني) حيات معياري براي سنجش آن استي  دوره
در  ١هاي توانمندسـازي زنـان   ذاري، توجه به برنامهگ سياستبر اين اساس و از نگاه . دهد

هـا   آن مؤفـق ، شرط الزم براي حضور بازار كار صنايع توليدي، پيش و در حين انجام كار
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