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  :دهيچك

در ايـن  . هـا از بخـش صـنعت مـوثر هسـتند     عوامل زيادي بر خـروج بنگـاه  
خصوص، نقش عوامل كالن اقتصادي به دليل تاثير آنها بـر محـيط رشـد و    

ازاينرو،هـدف پـژوهش حاضـر    . اهميت باالي برخوردار است فعاليت بنگاه از
هـاي صـنايع توليـدي     بررسي تأثير عوامل كالنِ اقتصادي بـر خـروج بنگـاه   

بـا   93-1375هـاي   طي سـال ) 37تا  15كدهاي آيسيك (هاي كشور  استان
نتـايج پـژوهش تـأثير    . استفاده از روش اقتصادسنجي تابلويي فضـايي اسـت  

شد اقتصادي و شـاخص صـنعتي شـدن اقتصـاد هـر      عوامل تورم، جمعيت، ر
. كنـد هاي مجـاور را تأييـد مـي    هاي آن استان و استان استان بر خروج بنگاه

هـاي مجـاور تـأثير     هاي استان هاي هر استان نيز بر خروج بنگاه خروج بنگاه
هـا از   با توجه به نقش عوامل كـالن اقتصـادي بـر خـروج بنگـاه     . منفي دارد

اي كـه در   هـاي منطقـه   شود سياسـت  مجاور، توصيه مي هاي استان و استان
  . .استاني باشد، اجرا شوند افزايي توليدات صنعتي درون و بين راستاي هم

  

اقتصاد (ها، عوامل محيطي صنعت، خروج بنگاه :يديكل يها واژه
  .، اقتصادسنجي فضايي)كالن
  .JEL L10 ،L5 ،E3 ،C2:يبند طبقه

 

 

Abstract: 

Many factors affect the exit of firms from the 
industry sector. In this regard, the role of 
macroeconomic factors is very important due to 
their impact on the growth environment and firm 
activity. Hence, the purpose of this research is to 
study the macroeconomic factors’ influence on the 
exit of manufacturing firms in the provinces of 
Iran (ISIC codes: 15-37) during the years 1996-
2014 by using the spatial panel econometrics 
method. The results confirm the impacts of 
inflation, population, economic growth, and 
industrialization index of each province's economy 
on the exit of firms in the province and its adjacent 
provinces. The exit of firms in each province has 
also a negative impact on the exit of the firms in 
the adjacent provinces. Considering the role of 
macroeconomic factors on the exit of firms from 
the province and adjacent provinces, it is 
recommended to implement the regional policies 
which are in regard to the synergy of industrial 
production within and between provinces..  
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  مقدمه -1

نشـان   1376-94هـاي   بررسي وضعيت بخش صنعت طي سال
و معـدن  ) درصـد  50(دهد كه ايـن بخـش پـس از خـدمات      مي

افـزوده   درصـد از ارزش  8/13بـه طـور متوسـط     ، )درصد 8/16(
 شـده  هئبق آمارهاي ارااطم. كشور را به خود اختصاص داده است

هاي صـنعتي ده نفـر كـاركن و     مركز آمار، تعداد شاغلين كارگاه
نفر در سال  1258414به  1358نفر در سال  414546بيشتر، از 

  . رسيده است 94
هـا و  د ايـران بـا محـدوديت   هـاي گذشـته اقتصـا   طي سال

مشكالت شديدي مواجه بوده كه در اين بين، بخش صنعت بـه  
عنوان ركن توليد و اشتغال نيز درگير اين مشكالت و چالش هـا  

از يك طرف، بيكاري بسيار باال در كشور بـه عنـوان   . بوده است
اجتماعي از شرايط اقتصاد ايران، اين -يك سنجه مهم اقتصادي

د كه بـا تعطيلـي هـر واحـد و بنگـاه توليـدي،       دهعالمت را مي
از طرف ديگـر،  . تعدادي بيكار به بيكاران قبلي اضافه خواهد شد

بخش توليد نيز با تعطيلي واحدهاي توليـد دچـار مشـكل شـده     
بنابراين جايگاهي كه بخش صنعت در ايجاد توليد و حفظ . است

 كنـد، اهميـت  اشتغال در شرايط محدود و بسته كشور ايفـا مـي  
. ها در اقتصاد ايران را دو چندان كرده اسـت  بررسي خروج بنگاه

هـاي بـاال،   هاي بيروني درگير تورماقتصاد ايران عالوه بر شوك

بـوده كـه بـا تشـديد فضـاي      ... بيكاري باال، نوسـانات ارزي و  
و مشـكالت    نامطمئن كسب و كار، عرصه را بر توليد تنگ كرده

وجود آورده كه نتيجـه آن را در  بزرگي را براي توليدكنندگان به 
تـوان  ها از فعاليت و بيكاري كارگران مـي تعطيلي و خروج بنگاه

يكـي از  عنـوان   حوزه صنعت كشور بهبه هر حال، . مشاهده كرد
هـاي گذشـته بـا     طـي سـال   قراول توسعه، و پيشاقتصاد اركان 
كـه سـبب ايجـاد     متعـددي مواجـه بـوده    و نوسـانات  هـا  چالش

روند رشد بخـش   .توليد و اشتغال شده است مشكالتي در بخش
هاي اول، دوم و سـوم توسـعه صـعودي بـوده؛      صنعت در برنامه

بـه طـور    1385تـا   1381هـاي   براي نمونه صنعت، طـي سـال  
اما رشـد  . درصد برخوردار بوده است 2/7متوسط از رشدي برابر 

 1/3و  9/1به ترتيب بـه   1387و  1386هاي  اين بخش در سال
 1388-90هـاي   مجدداً در فاصله سـال . يافته است درصد تنزل

درصد را سپري كرده،  10تا  5بخش صنعت يك دوره رشد بين 
اما پس از آن روند نزولي نرخ رشد صنعت شروع شده به طوري 

درصـد بـه ترتيـب در     -1و   -4،  -5/8هـاي رشـد    كه به نـرخ 
). مركز آمار ايران( رسيده است 1393و 1392و  1391هاي  سال

ارائه شـده  ) 1(هاي توسعه در جدول  نرخ رشد صنعت طي برنامه
  .است

  توسعه  رشد بخش صنعت طي برنامه .1جدول 

  ششم  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول  برنامه توسعه

  96- 1400  90-94  74-88  79-83  74-78  68-72  دوره زماني

  - 4  - 3  7  1/6  7/4  9/3  نرخ رشد

  هاي توسعه هاي مربوط به برنامه افزوده بخش صنعت از مركز آمار ايران و اسناد و گزارش آمار ارزش: منبع

  
رشـد مناسـب    1390در اوايـل دهـه   اغلب توليدات صنعتي 

براي مثال صـنايع  . اند شده مواجه منفي هاي شاخص نداشته و با
هـاي غيـر    ، كـاني )برابر 3,1(پالستيكي محصوالت الستيكي و 

در فاصله كمي ) برابر 2,8(و محصوالت فلزي ) برابر 2,9(فلزي 
همچنـين صـنايع   . تر از متوسط رشـد صـنعت قـرار دارنـد     پايين

، محصـوالت  )برابـر  1,4(، محصـوالت چـوبي   )برابـر  2(غذايي 
از ) افت 70(%و پوشاك ) افت 30(%، نساجي )برابر 1,2(كاغذي 
و ايـن در حـالي   ) 1393سـلطاني،  (انـد   نعت عقب مانـده رشد ص

هاي فعـال، نيمـه فعـال و     است كه آمار مشخصي از تعداد بنگاه
هـاي   مطابق آخرين سرشماري از كارگاه. شده وجود ندارد تعطيل

در سـال   16018هـا از   نفر و بيشتر، تعداد اين كارگاه 10صنعتي 
. دا كرده استكاهش پي 1393كارگاه در سال  14452به  1384

شـده   هاي غيررسمي نسبت بـه آمـار ارائـه    ها و آمار البته گزارش

  .شده اشاره دارند هاي تعطيل فوق به تعداد بيشتري از كارگاه
نشـان   1384-95بررسي وضعيت اشتغال كشور طي سال هاي 

هـاي مـذكور    داده كه بخش صنعت به طور ميانگين طـي سـال  
به خـود اختصـاص داده    درصدي از اشتغال كشور را 4/32سهم 
هاي كشـور و بيكـاري حاصـل از     با توجه به تعطيلي بنگاه. است
، بررسـي رونـد   ) 1هاي رسمي و غيررسمي به استناد گزارش(آن 

تـرين اجـزاي    هاي اين بخش به عنوان يكي از كليـدي  شاخص
  ).2جدول (اقتصاد كشور ضروري است 

                                                      
 خبـر  كـد ). 1396 بهشـت يارد( ياجتماع رفاه و كار تعاون، وزارت گزارش. 1

ـ يتعط مانند يگريد يررسميغ هاي گزارش ؛78609 ـ تول يهـا  بنگـاه  يل  يدي
 ؛91466 خبـر  كد ،)1396 آذر( كار يروين هزار 23 يكاريب و اصفهان استان

 خـرداد ( منيتسـ  يخبرگـزار ، نفـر  300يكـار يب بـا  مشهد نخ كارخانه يليتعط
 نفـر،  هـزار  500 يكـار يب و هـا  كارخانـه  يليتعط ؛1416413 خبر كد ،)1396

  .104604 خبر كد ،)1396 خرداد( هانيك روزنامه
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  سهم اشتغال بخش صنعت از اشتغال كشور .2جدول 

  1389  1388  1387  1386  1385  1384  لسا

  2/32  8/31  3/32  1/32  7/31  4/30  سهم

  1395  1394  1393  1392  1391  1390  سال

  5/31  4/32  34  3/34  3/32  4/33  سهم

نتايج طرح آمارگيري از ويژگي هاي اشتغال و بيكاري مركز : منبع
  آمار ايران

مطــابق ادبيــات حــوزه اقتصــاد صــنعتي، ورود يــك بنگــاه 
اقتصادي به صنعت، موجـب افـزايش توليـد، افـزايش رقابـت و      

شود و در نتيجه رونق و  كاهش قيمت تخصيص بهينه منابع مي

اما آنچه پـس از ورود يـك   . آورد رشد اقتصادي را به ارمغان مي
بنگاه به صنعت اهميت دارد، توانايي بنگاه در حفظ بقـا و ادامـه   

به داليلي مانند رقـابتي،  (حيات است؛ چرا كه هرگاه بنگاه نتواند 
در صنعت بـه فعاليـت خـود ادامـه دهـد و      ...) مالي، مديريتي و 

مجبور به خروج از صنعت شود، اثرات نامطلوبي بر اقتصـاد وارد  
پـور و عـرب     ؛ فـيض 1395پـور و كريمـي،    فـيض (خواهد كـرد  

  ). 1393آبادي،  نجف

هـا   بنابراين شناخت عواملي كه موجب توقف فعاليت بنگـاه 

از نظـر تئـوري، بقـاء تحـت تـأثير      . شود، حائز اهميت اسـت  مي
هـاي اقتصـادي    بنگاه. هاي بنگاه و مشخصات بازار است ويژگي
ـ   متولد مي ساير موجوداتمانند  بـه   يشوند و پس از طـي مراحل

اسـاس، مـرگ و نـابودي     بر اين .ميرند مي يمختلف هاي تصور
ـ  بنگـاه، موضـوعي حتمــي و نـاگزير اســت و تنهـا مــي     ان بــا وت

شناخت و آگاهي درباره بنابراين . هايي آن را تأخير انداخت روش
هاي بـه تـأخير انـداختن     تواند يكي از راه عوامل توقف بنگاه مي

  .مسأله باشد اين
بررسي موضوع ورود و خروج بنگاه از فعاليت، يا آنچـه كـه   

ياد شـده، از  ) چرخش( 1در ادبيات اين حوزه به عنوان نرخ تبديل

امـا ايجـاد و نـابودي شـغل، و بـه      . ختلفي اهميت داردجهات م
عبارت ديگر، تأثير ورود و خروج بنگاه از صنعت بر بـازار كـار و   

. ترين داليل اهميت ايـن موضـوع اسـت    بيكاري، يكي از عمده
اگرچه خروج بنگاه از فعاليت اقتصادي همچون مرگ هر موجود 

يح از تـوان بـا شـناختي صـح     زنده امري حتمي اسـت، امـا مـي   
متغيرهاي مـؤثر بـر آن از بـروز زودهنگـام و در نتيجـه از آثـار       

                                                      
1. Turnover rate 

  ).1387پور و موبد،  فيض(نامطلوب احتمالي آن جلوگيري كرد 

عوامـلِ  در زمينـه  مختلف  كشورهادر  بسياري هاي پژوهش

تقريبـاً   در ايـران ، امـا  گرفتـه ها انجـام   يا خروج بنگاه شكست و
هـاي مـورد    عدم دسترسي به داده. مورد غفلت قرار گرفته است

يك سو، و توجه بيشتر به ايجـاد اشـتغال از    نياز در اين حوزه از
هـاي   بنگـاه  هاي جديد به جاي حفظ اشـتغال  طريق ايجاد بنگاه

هـا از چرخـه    موجود از سوي ديگر، غافل ماندن از خروج بنگـاه 
هاي اشتغال ايجـاد شـده    رفتن فرصتفعاليت و در نتيجه از بين 

بنابراين پژوهش حاضـر بـر آن اسـت كـه      .شده است موجبرا 

هـاي صـنايع    عواملِ كالنِ اقتصـادي مـؤثر بـر تعطيلـي بنگـاه     
  .هاي موجود ارزيابي كند توليدي ايران را با توجه به واقعيت

در اين مطالعه پس از مقدمه، بـه ترتيـب، مبـاني نظـري و     
سـپس بـه معرفـي روش پـژوهش،     . اسـت  پيشيه پژوهش آمده

سـرانجام در  . ها و تفسير نتايج پرداخته شـده اسـت   توصيف داده
  .گيري از موضوع ارائه شده است بخش پاياني نتيجه

  

  مباني نظري  -2

اثرگذاري اقتصاد كالن بر ورود و خروج بنگاه از ديدگاه سـنتي،  
بيان اين فرضيه . شود ناميده مي» 2فرضيه كشش«گاهي اوقات 

كند زماني كه تقاضا باالست، كارآفرينـان بيشـتر تمايـل بـه      مي

ورود به بازار را دارند و دولت انتظار دارد كـه شـرايط اقتصـادي    

به عبارت ديگر، فرضيه كشش بر اين داللت . مطلوب پيش رود
دارد كه يك افزايش در نرخ رشد توليد واقعي، انتظار سـودآوري  

ــود    ــوندگان را بهب ــراي واردش ــداد   ب ــه تع ــيده و در نتيج بخش

رود كـه رشـد    لـذا انتظـار مـي   . دهد واردشوندگان را افزايش مي
دهد، زيرا يك افزايش  توليد، تعداد خارج شوندگان را كاهش مي

هـا را بـه همـراه داشـته و      در تقاضا، سودآوري بيشتر براي بنگاه
پـس از آنجـائي كـه    . شـود  وكـار مـي   ها از كسب مانع خروج آن

بر ورود بنگاه اثرگذار است، با توجه به ارتباط قـوي  تقاضاي كل 
، 3نيسـتروم (ميان ورود و خروج، بـر خـروج نيـز اثرگـذار اسـت      

2007.(  

است كه بـر تئـوري اقتصـاد    » 4فرضيه فشار«فرضيه ديگر، 
فرضـيه فشـار   . كالن از عرضه كارآفرينان بنا نهاده شـده اسـت  
ه يـك  كنـد كـ   درست در مقابل فرضيه كشش بوده و بيـان مـي  

                                                      
2. Pull hypothesis 
3. Nystrom 
4. push hypothesis 
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هـاي جديـد را    هاي واقعي اقتصاد تعداد بنگـاه  كاهش در فعاليت
هاي بـاالي بيكـاري، هزينـه فرصـت      دهد، زيرا نرخ افزايش مي

دهـد   واردشوندگان بالقوه بـراي شـروع بـه كـار را كـاهش مـي      
  ). 2007نيستروم، (

توان ادعـا كـرد كـه بـين ورود و خـروج و       به طور كلي مي
هـاي   طرفـدارن چرخـه  . ود داردهاي تجـاري ارتبـاط وجـ    چرخه

هـا و رشـد توليـد     كنند كه بين نرخ ورود بنگـاه  تجاري بيان مي
از سـوي  . معنـي وجـود دارد   ارتباط ضعيف و از نظر آمـاري بـي  

هــاي خــروج و رشــد توليــد ارتبــاط منفــي و  ديگــر، بــين نــرخ

نشان دادند ) 1992( 1ديويس و هالتيواكنر. داري وجود دارد معني
هـاي تجـاري،    ها برخالف چرخـه  و خروج بنگاهكه گردش ورود 

كابـالرو و  . هاي بزرگ يا باسابقه اسـت  مؤثرترين راه براي بنگاه
نشان دادند كه كاهش در تقاضا بيشـترين تـأثير   ) 1994( 2هامور

هايي كه هدف سودآوري دارند گذاشته است،  را بر عملكرد بنگاه
كود اقتصـادي  بنابراين به احتمال زياد زماني كه صنعت با يك ر

  .هاي موجود در آن خارج شوند شود، بنگاه مواجه مي

اظهـار داشـتند كـه اثـر     ) 1999( 3البته ايلماكنـاس و تـاپي  

اين كـه تـا   . ها قطعيت ندارد عوامل اقتصاد كالن بر خروج بنگاه
چه حد روند خروج به تغييـرات تقاضـاي كـل بسـتگي دارد بـه      

بنـابراين  . تگي داردهاي تعديل و سازگاري تكنولوژي بسـ  هزينه

توان با قاطعيت در مورد آن بحث كـرد؛ ولـي بـا توجـه بـه       نمي
ي عمـومي پيرامـون ارتبـاط بـين ورود،      شده فرضيه ادبيات بيان

خروج و درآمد به صورت زير ارائه قابل ارائـه اسـت؛ اثـر تقاضـا     

هـا را تسـهيل كـرده و     بسيار مهم اسـت، افـزايش تعـداد بنگـاه    
  . دهد هش ميهاي خروج را كا نرخ

توانـد   هاي باالي بيكاري مي كنند كه نرخ ها بيان مي تئوري
براي . هاي ورود و خروج داشته باشد اثرات مثبت و منفي بر نرخ

هاي باالي بيكـاري   كند كه نرخ بيان مي )1991( 4مثال استوري
ها كارگران  هاي باالي ورود شود؛ زيرا بنگاه تواند موجب نرخ مي

هـاي خـود جـايگزين     ي آغاز بـه كـار در بنگـاه   بيكارشده را برا
كنـد كـه ارتبـاط منفـي بـين       فرضيه مقابل بيـان مـي  . كنند مي

هـاي   نـرخ . هـاي جديـد وجـود دارد    گيري بنگاه بيكاري و شكل
باالي بيكاري نشانگر وضع عمـومي اقتصـاد بـوده، و بنـابراين     
افزايش تعداد بيكاران تقاضا را كاهش داده و سـبب ورود كـم و   

  . ج بيشتر خواهد شدخرو

                                                      
1. Davis and Haltiwanger 
2. Caballero and Hammour 
3. Ilmakunnas and Topi 
4. Storey 

ــاربرد     ــا ك ــي و ب ــواهد تجرب ــابق ش ــتا، مط ــين راس در هم
گيـري   تحليل سري زماني، ارتباط ميان بيكاري و شـكل  و تجزيه

ــا     ــه ب ــالي ك ــده؛ در ح ــت بدســت آم ــب مثب ــد اغل ــاه جدي بنگ
در . هاي مقطعي، اين ارتباط منفـي بـرآورد شـده اسـت     پژوهش

كنيم كه بيكاري يك مورد ارتباط بين خروج و بيكاري اگر بيان 
رود كـه افـزايش    وضعيت نامطلوب اقتصادي است، انتظـار مـي  

تـوان   از سوي ديگر، مي. ها را افزايش دهد بيكاري، خروج بنگاه
يابـد، كارآفرينـانِ    انتظار داشت وقتي كه بيكـاري افـزايش مـي   

هاي موجود فرصت بيشتري براي يافتن كارگران مورد نياز  بنگاه

هـا در   مانـده ايـن بنگـاه    ايـن امكـان بـاقي   خواهند داشت، لـذا  
در مورد ايـن وضـعيت، بيكـاري بـاال     . شود كار بيشتر مي و كسب

دهد  هاي بقاء را افزايش مي ها شده و نرخ نسبتاً مانع خروج بنگاه
  ).2007؛ نيستروم، 2002، 5كاره(

هـا خـدمات و كاالهـا را بـراي سـاكنين       از آنجائي كه بنگاه
، بنابراين اندازه و تغييرات جمعيـت مـي  سازند مناطق فراهم مي

اگر بنگاه ترجيح دهد در يك ناحيـه پـر   . تواند حائز اهميت باشد

جمعيت مستقر شود، اين ممكن است يك نيروي خـود تقـويتي   

وقتي كه يك بنگاه جديد در يك منطقه وارد يـا بـه   . ايجاد كند
هـاي ديگـر    شود، ممكن است بر جذب ساير بنگاه آن منتقل مي

در . يابد طقه نيز اثرگذار باشد، چرا كه اندازه منطقه افزايش ميمن

توانـد زمـاني كـه انـدازه جمعيـت       مقابل، اين اثر خودتقويتي مي
در اين حالت، با ورود . كوچك و كاهشي باشد، سبب خروج شود

هاي قديمي موجود به دليل كاهش تقاضا مجبور بـه   بنگاه، بنگاه

ها نواحي ديگري را كه  ين بنگاهيا ممكن است ا. شوند مي خروج 
ــد   ــراي فعاليــت انتخــاب كنن ــري دارد ب محــيط اقتصــادي بهت

  ).1998، 6كروگمن(
رود كه سطح آموزش مردم منطقه نيـز بـر ورود و    انتظار مي

به عنوان مثال، احتمـاالً شـروع بـه    . ها اثرگذار باشد خروج بنگاه
د تحصيلكرده اي با افرا كار يك بنگاه با تكنولوژي باال در منطقه

علت اين است كه ايـن افـراد داراي سـطح بـاالي     . بيشتر است
هـا كشـف و    رود كه با وجود آن سرمايه انساني بوده و انتظار مي

، 7اونز و ايقتون(هاي كارآفريني بهتر باشد  برداري از فرصت بهره
1990.(  

هـا   همچنين ممكن است توليد كاالها و خدمات براي بنگاه

چرخه زندگي توليد براي استقرار در نـواحي كـه   در مراحل اوليه 

                                                      
5. Carree 
6. Krugman 
7. Evans and Leighton 
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. نيروي كار با سطح آموزش خوب دارنـد جـذابيت داشـته باشـد    
گيـري   بدين مفهوم كه بايستي يك رابطـه مثبـت ميـان شـكل    

هاي جديد و سطح آموزش براي استقرار در نـواحي وجـود    بنگاه
 1از طرف ديگر، مطابق تئوري چرخه زنـدگي توليـد  . داشته باشد

است سطح باالي آموزش براي يك بنگاه توليـدي بـالغ    ممكن
شود افرادي كه سطح  در مورد خروج نيز بيان مي. مناسب نباشد

انـد،   انـدازي كـرده   آموزشي مناسبي دارند و بنگاه جديـدي را راه 
تواننـد   توانند فرصت بقـاء داشـته باشـند چـرا كـه مـي       بهتر مي

از سـوي  . باشـند آميـزي داشـته    هاي قابل انجام و موفقيـت  ايده

ديگر، بدست آوردن درآمد از اشتغال معمولي باالست و بنـابراين  
ممكن است اگر يك فرصت اشتغال پيش بيايد از كسـب و كـار   

  .خارج شود
ها متعلق به يك صنعت نباشند، ممكن است  حتي اگر بنگاه

تواند از طريق  صنعتي شدن مي. مند شوند از همجواري هم بهره
اسـتقرار  . مكاني در يك منطقه اثرگذار باشد هممزاياي مرتبط با 

يك بنگاه در منطقه بزرگ از آثار خارجي مثبت مستقر شـده در  

هـاي   در اين شـرايط، هزينـه  . پذيرد آن منطقه متراكم، تأثير مي

كننـدگان و مشـتريان    هاي مجاورت با تأمين نقل و هزينه و حمل
ـ   دنبال خواهـد  كمتر و بهبود در كيفيت ارائه كاال و خـدمات را ب

در ارتباط با اقتصاد شهرنشيني، براي يك منطقـه معـين   . داشت

. اندازه و تراكم غيراقتصادي به تراكم ممكن حائز اهميت اسـت 
به عالوه، شرايطي مانند ترافيك زياد و افزايش اجاره زمـين بـا   

هـاي   بـراي بنگـاه  . افزايش هزينه نيروي كار نيز تأثيرگذار است

بت شهري شدن ممكن است احتمال بقـاء  موجود اثر خارجي مث
اما از سوي ديگر، تـراكم غيراقتصـادي ممكـن    . را افزايش دهد

است انگيزه يـا نيـروي خـروج يـا جـايگزيني را افـزايش دهـد        
  ).1995، 2؛ ريچاردسون2007نيستروم، (

شرايط پولي و مكانيسم انتقال آن در اقتصـاد بـا توجـه بـه     
ها را تحـت تـأثير    خروج بنگاه تواند ورود و كار، مي و چرخه كسب

براي نمونه، افزايش در نرخ بهره واقعي تأثير منفي بر . قرار دهد
نرخ بهره واقعـي بـه طـور مسـتقيم     . گذاري و توليد دارد سرمايه

هاي اضافي كـرده و   هاي جديد را متحمل هزينه تعدادي از بنگاه
ر، از طـرف ديگـ  . كنـد  در نتيجه نيازمند به منابع مالي جديد مـي 

هـا   افزايش در نرخ بهره واقعي تأثير معكوسي بـر خـروج بنگـاه   

                                                      
1. Product life cycle theory 
2. Richardsson 

هاي مالي را افـزايش داده   زيرا افزايش در نرخ بهره، هزينه. دارد
كـار   و كار و نوسانات در كسب و و در نتيجه احتمال شكست كسب

  ). 1994، 3كاشياپ و استين(دهد  را افزايش مي
عرضـه  شـود كـه افـزايش در     در مورد خـروج، فـرض مـي   
دهـد، زيـرا كـاهش در عرضـه      اعتبارات خـروج را كـاهش مـي   

هـاي نيازمنـد بـه     اعتبارات مشكالت نقـدينگي را بـراي بنگـاه   

البته اثر محدوديت اعتبارات بـر خـروج   . آورد اعتبارات بوجود مي
تواند با توجه به دسترسي واردشوندگان بالقوه به بازار سرمايه  مي

  .متفاوت باشد

يز به طور مستقيم موجب افزايش احتمـال  به عالوه، تورم ن
هاي تورم به طور مداوم افزايش يابند،  هرگاه نرخ. شود خروج مي

گرايش دولت به مداخله بيشتر در فرآيند تعيين قيمت از طريـق  
اعمال كنترل بر قيمت و دستمزد بيشتر شده كه اين امر كارايي 

طرف  از. شود سيستم قيمت را كاهش داده و موجب بيكاري مي
ديگر، افزايش احتمال دخالت دولت، موجب افزايش نااطمينـاني  

هـاي دولـت شـده و بـا افـزايش نااطمينـاني،        در مورد سياسـت 

دهنـد و در نتيجـه    شـان را كـاهش مـي    گـذاري  ها سرمايه بنگاه

، 4بهاتاچـارج و همكـاران  (يابـد   شان افـزايش مـي   احتمال خروج
  ).1393وش و لبافي فريز،  ؛ فرزين2004

  

  پيشينه پژوهش -3

بـه بررسـي تـأثير عوامـل خـرد و      ) 1999( 5ايلماكانوس و توپي

هـاي صـنايع توليـدي     كالن اقتصادي بـر ورود و خـروج بنگـاه   
هـا از   آن. انـد  هاي تابلويي پرداخته فنالند با استفاده از روش داده

متغيرهاي كالن اقتصـادي ماننـد توليـد، نـرخ ارز و تسـهيالت      
ه گرفتنـد كـه مكانيسـم پـولي بـر ورود      بانكي اسـتفاده و نتيجـ  

داري دارد، ولي در كل تـأثير عوامـل اقتصـاد     ها تأثير معني بنگاه
  .ها مبهم است كالن بر خروج بنگاه

با تاكيد بر تأثير عوامـل كـالن اقتصـادي بـه      )2003( 6نيكيتين

هـاي توليـد انـدونزي تحـت شـرايط       بررسي خروج و بقاء بنگاه
نتايج اين مطالعـه نشـان داده اسـت     .بحران مالي پرداخته است

وري پايين قبل و بعد از بحران مجبور  هاي با بهره كه اوالً، بنگاه
هـاي   اند؛ ثانياً، به دليل وجود نوسـانات ارزي بنگـاه   به ترك شده

                                                      
3. Kashyap and Stein 
4. Bhattacharjee et al. 
5. Ilmakunnas and Topi 
6. Nikitin 
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انـد؛ ثالثـاً،    صادركننده و واردكننده ضـرر زيـادي متحمـل شـده    
شـتر دوام  هاي با شـدت سـرمايه بـاال در برابـر بحـران بي      بنگاه

 .اند آورده

ــاران  ــارج و همك ــب) 2004(بهاتاچ ــت كس ــار در  و شكس ك
ثبـاتي اقتصـاد    هاي آمريكا و انگلستان را با توجه به اثر بي بنگاه

 1969-2000هاي محلي براي دوره زمـاني   كالن و نقش بنگاه

در . هاي مخاطره و پانـل ديتـا بررسـي كردنـد     با استفاده از مدل
سطح بنگاه سـن، انـدازه، نسـبت جريـان     اين مطالعه متغيرهاي 

نقدي به سرمايه و نسبت بازدهي سـرمايه و متغيرهـاي اقتصـاد    

. انـد  كالن نرخ بهره ده ساله، نرخ تورم و نـرخ ارز در نظـر بـوده   
هـاي قيمـت و ارز موجـب     ثبـاتي  ها نشـان داد كـه بـي    نتايج آن

هـاي آمريكـا    هاي انگلستان شـده، امـا بـر بنگـاه     شكست بنگاه
ثباتي نـرخ بهـره بـر شكسـت      همچنين بي. ري نداشته استتأثي

  .هاي هر دو كشور تأثيري نداشته است بنگاه
به بررسي عوامل مـؤثر بـر ورود و خـروج    ) 2007(نيستروم 

هاي صنايع توليدي در مناطق كشور سـوئد بـا اسـتفاده از     بنگاه

در اين مطالعه از متغيرهـاي  . هاي پانلي پرداخته است روش داده

د ناخالص داخلي، بيكاري، آموزش، شهري شـدن اقتصـاد و   تولي
جمعيت به عنـوان متغيرهـاي كـالن اقتصـادي و از متغيرهـاي      

نتايج . استفاده شده است) بنگاه(مانند اندازه بنگاه در سطح خرد 

اين مطالعـه نشـان داد كـه توليـد ناخـالص داخلـي، جمعيـت و        
مثبت بـر ورود  صنعتي شدن اقتصاد تأثير منفي بر خروج و تأثير 

از طرف ديگر، تاثير بيكاري و آموزش بـر خـروج   . ها دارند بنگاه

  . مبهم است
ــاران ــد و همك ــالن   ) 2008( 1احم ــل ك ــي عوام ــه بررس ب

-2005هاي مالزي براي دوره زمـاني   كننده شكست بنگاه تعيين
ها نتيجه گرفتند  آن. پرداختد ARDLبا استفاده از روش  1991

هـاي مـالزي بـه نـرخ      شكسـت بنگـاه   هاي كه در بلندمدت نرخ
  . بدهي، نرخ تورم و توليد ناخالص داخلي بستگي دارد

ثباتي اقتصـاد كـالن    تأثير بي) 2009(بهاتاچارج و همكاران 
هاي توليـدي انگلسـتان بررسـي     كار بنگاه و را بر خروج از كسب

هـاي   كـرده و نشـان دادنـد كـه تعطيلـي و ورشكسـتگي بنگـاه       
ثباتي اقتصاد  محيط اقتصاد كالن است و بيانگلستان وابسته به 

  . دهد كالن خطر ورشكستگي و خروج را افزايش مي

و  GMMهـــاي  بــا اســتفاده از روش  ) 2010( 2تــوتزك 
DSGE       ــر ــادي ب ــالن اقتص ــل ك ــأثير عوام ــي ت ــه بررس ب

                                                      
1. Ahmad et al. 
2. Totzek 

هـاي صـنايع توليـدي     هاي برونزاي ورود و خروج بنگـاه  تصميم
اننـد نـرخ بهـره، بيكـاري،     وي از متغيرهايي م. پردازد آمريكا مي

تورم و توليد ناخالص داخلـي  اسـتفاده و نشـان داده كـه توليـد      
  .ها دارد بيشترين ارتباط را با ورود و خروج بنگاه

هـاي كوچـك را    شكست بنگاه) 2012( 3سلمان و همكاران
با تأكيد بر عوامل كالن اقتصـادي در كشـور سـوئد بـراي دوره     

) ECM(با استفاده از مدل تصـحيح خطـا    1986-2006زماني 
ــد ــد از . بررســي كردن ــداد : متغيرهــاي اســتفاده شــده عبارتن تع

به عنـوان شـاخص   (هاي خارج شده، توليد ناخالص داخلي  بنگاه

بـه عنـوان   (افزوده صـنعت   ، ارزش)ي اقتصاديها تمامي فعاليت
، دستمزد واقعـي، نـرخ تولـد    )هاي بخش صنعت شاخص فعاليت

نتـايج  . هاي جديد، باز بودن اقتصاد و نرخ رشد عرضه پول بنگاه
هاي سطح صنعت، عرضه  نشان داد كه در بلندمدت تأثير فعاليت

 پول، توليد ناخالص داخلي و نرخ باز بودن اقتصادي بر شكسـت 
هـا منفـي، ولـي تـأثير دسـتمزدهاي واقعـي و نـرخ تولـد          بنگاه
  . هاي جديد مثبت است بنگاه

بــه بررســي ورود، خــروج و ) 2015( 4كلمنتــي و همكــاران

. شكل نوسانات كالن در قالب يك مدل تعادل عمومي پرداختند
ها با استفاده از مدل تعادل عمومي تصـادفي بـه ايـن نتيجـه      آن

هـاي ورود و خـروج در ارتبـاط بـا سـن و       رسيدند كه تغيير نرخ

. گيرنـد  هـاي تجـاري قـرار مـي     اندازه بوده و تحت تأثير چرخـه 
هاي ناشي از بحران بيشترين تأثير را بـر خـروج    همچنين شوك

  . هاي جوان داشته است بنگاه

اي بـه بررسـي اينكـه     در مطالعه) 2016( 5بازيل و همكاران
در . انـد  موثر است پرداختـه ها  چطور اثرات جانبي تراكم بر بنگاه

ايـن مطالعـه صـنايع توليـدي كشـور ايتاليـا بـراي دوره زمــاني        
. شـده اسـت  با استفاده از مدل مخـاطره بررسـي    2010-2004

هـاي   درصد بنگـاه  7/23هاي مطالعه حاكي از آن بوده كه  يافته
از صـنعت   2010انـد در سـال    فعاليت داشـته  2004كه در سال 

عبـارت   اي مورد اسـتفاده در ايـن مطالعـه   متغيره. اند خارج شده
اندازه بنگاه، شاخص هرفينـدال، رشـد صـنعت، حـداقل     : بوده از

، متغيـر مربـوط بـه تـراكم از شـاخص      )MES(مقياس كارايي 
تراكم جمعيت (، اثرات خارجي شهر نشيني )LQ(ضريب مكاني 

نشـان  اين مطالعه ). است نظر گرفته شده در جايگزين به عنوان

اندازه، شاخص ضريب مكاني، حداقل مقياس  تغيرهايداده كه م

                                                      
3. Salman et al. 
4. Clementi et al. 
5. Basil and et al. 
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 بـر داري  يمعنـ و مثبت  تأثيركارايي و شاخص تمركز هرفيندال 
  . بقا دارند

اي به بررسي فضـايي   در مطالعه) 2016( 1عربي و همكاران
هاي بخش سالمت و درمان ايتاليا براي دوره زماني  بنگاهدر بقا 

ماير  و تابع مخـاطره  - با استفاده از روش كاپالن 2008-2004
بنگـاهي كـه وارد    3217از  ها، آننتايج طبق . اند كاكس پرداخته

هـا   درصد بنگاه 94اند، پس از گذشت يك سال  اين صنعت شده
هـا در صـنعت    درصـد بنگـاه   72سال حـدود   5پس از گذشت  و

همچنين نتايج مدل مخاطره كـاكس نشـان داده   . اند باقي مانده

بـه عبـارت   . جغرافيايي رابطه منفي داردريسك خروج با منطقه 
وضعيت اوليه واقع شده بنگـاه بـا احتمـال خـروج رابطـه       ديگر،

  . منفي دارد
هـاي   ها و بقاي بنگاه كيفيت بنگاه) 2017( 2چي و همكاران

ــا  1998-2005جديــد در كشــور چــين بــراي دوره زمــاني   را ب
متغيرهاي مورد اسـتفاده  . استفاده از مدل مخاطره بررسي كردند

در اين مطالعه شامل اندازه اوليه بنگاه، نسبت سرمايه به نيـروي  

خص وري نيروي كار، نرخ ورود، دستمزد صـنعت، شـا   كار، بهره

هرفيندال، رشـد صـنعت، نـرخ نـوع آوري بخـش صـنعت، اثـر        
تجميع، حداقل مقياس كارايي، توليـد ناخـالص داخلـي سـرانه،     

طبـق  . و تراكم جمعيـت اسـت  ) تعداد فارغ التحصيالن(آموزش 

نتايج اين مطالعه، اندازه بزرگ اوليه بنگاه و سرمايه باال بـه بقـا   
بودن آمـوزش، تـراكم    به عالوه، باال. كند بيشتر بنگاه كمك مي

وري نيروي كار تـأثير مثبتـي    باالي جمعيت، رشد صنعت و بهره

بر بقا بنگاه دارد، اما تأثير توليـد ناخـالص داخلـي سـرانه منفـي      
  .است

اي بـه بررسـي تـاثير     در مطالعـه ) 2019( 3ژزپ و همكاران
هـاي   هاي خـروج بنگـاه   كننده تعيين  الگوهاي فضايي به عنوان

هـاي پانـل فضـايي و     فرانسه با اسـتفاده از روش صنايع توليدي 
نتـايج ايـن مطالعـه    . اند گشتاورهاي تعميم يافته فضايي پرداخته
ـ   داري متـاثر از عوامـل    ينشان داده كه خروج بنگاه به طـور معن

هــاي خــروج بــااليي دارنــد  منــاطقي كــه نــرخ. اســتفضــايي 

ده همچنين نتـايج نشـان دا  . اند هاي زيادي به هم داشته شباهت
هـاي كوچـك حساسـيت بيشـتري نسـبت بـه        خروج در بنگـاه 

هـاي كوچـك    احتمـال خـروج در بنگـاه   ( هاي بزرگتر دارد بنگاه

                                                      
1. Arbia and et al. 
2. Che et al. 
3. Giuseppe and et al. 

  .)هاي بزرگ است بيشتر از بنگاه
داخلـي  هـاي    هاي صـنايع توليـدي در پـژوهش    خروج بنگاه

معدودي مورد بررسي قـرار گرفتـه، در حـالي كـه پژوهشـي بـا       
بـر  ) كالن اقتصادي(هاي محيطي  محوريت بررسي تأثير ويژگي

  . خروج  كمتر انجام نگرفته است
اي بـه بررسـي    در مطالعه) 1397(يني و همكاران يجاللي نا

ورود و خروج بنگاه در قالب يك الگوي تعـادل عمـومي پويـاي    
سازي الگـو   نتايج شبيه. اند اقتصادي ايران پرداخته تصادفي براي

زا در  براي اقتصاد ايـران نشـان داده لحـاظ ورود و خـروج درون    

هـاي   تواند شـدت و طـول چرخـه    يك الگوي تعادل عمومي مي
برداشت عمومي از اين سـاز   اتجاري را تغيير دهد كه اين تغيير ب

پايـه پـولي و   هـاي   در كوتاه مـدت تكانـه  . تر است و كار منطبق
درصد نوسانات خروج را توضيح دادنـد،   30وري نزديك به  بهره

  .درصد بوده است 70در حالي كه سهم تكانه هزينه ورود 
اي به بررسي رويكرد  در مطالعه) 1398(كاظمي و همكاران 

هاي صنايع توليدي ايـران بـا روش    خرد و كالن به خروج بنگاه

 ،سـطح كـالن   دردست آمده طبق نتايج ب. پانل لوجيت پرداختند

رشد اقتصادي، نرخ تورم، تسهيالت اعطايي و اندازه جمعيت اثر 
افزايش در رشد اقتصادي، اعطاي . اند هداري بر خروج داشت معني

تسهيالت بيشتر به بخش صـنعت و افـزايش جمعيـت احتمـال     

رفـتن تـورم بـه     بـاال  دهنـد، در حـالي كـه    مي خروج را كاهش
  .انجامد يماحتمال خروج  افزايش

تـوان   هـاي انجـام شـده خـارجي مـي      بندي پژوهش از جمع

برداشت كرد كه خروج بنگاه نه تنها تحـت تـأثير عوامـل خـرد،     
همچنـين در  . بلكه تحت تأثير عوامل كالن اقتصادي نيز هست

ها بـه دليـل اهميـت فضـا و مكـان، از متغيرهـاي        اين پژوهش
در خصـوص   .اي استفاده شده كـه اهميـت بسـزايي دارد    منطقه

هاي داخلي الزم به ذكر است تاكنون پـژوهش جـامعي    پژوهش
را بـر خـروج بنگـاه    ) كـالن (كه قادر باشد تأثير عوامل محيطي 

 .بررسي كند، انجام نگرفته است

  

  روش شناسي -4

  اقتصادسنجي فضايي -4-1

اي به طور وسيع مبتنـي   انجام كارهاي پژوهشي در علوم منطقه

اي است، كه پژوهشگر با مراجعه به  منطقهاي  هاي نمونه بر داده
هاي مشخص شده كـه بـه صـورت نقـاطي در      ها و محل مكان
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هرگاه پژوهش . يابد ها دست مي اند، به آن فضا تعيين مكان شده
هايِ با جزء مكاني باشد، به كـارگيري اقتصادسـنجي    شامل داده

هـاي   تـر از شـيوه   فضايي در توانايي و كـاربرد تكنيـك مناسـب   
اي  هـاي نمونـه   هنگـامي كـه داده  . صادسنجيِ مرسوم اسـت اقت

وابسـتگي  ) 1: دهـد  داراي جزء مكاني هستند دو مسـاله رخ مـي  
فضايي ميان مشاهدات بدين معني كه مشاهدات مربوط به يك 

وابسته است؛  i≠jهاي با مشاهدات ديگر در مكان iمحل مانند 
ناهمســاني فضــايي كــه اشــاره بــه انحــراف در روابــط بــين ) 2

، 1لسـيج (هـاي جغرافيـايي فضـا دارد     مشاهدات در سطح مكـان 

1999 .(  
  :معادله رگرسيوني زير در نظر گرفته شود

�� = ���� + ��       (1)                                                                     

i  ،بردار متغير وابسته در مكان ��انديس مربوط به فضاi   و�� 

 ��. است  iدر مكان) با عرض از مبدأ(ماتريس متغير توضيحي 
هـاي   مـدل . بيـانگر خطـاي تصـادفي اسـت     ��بردار ضرايب و 

شـوند   بندي مـي  اقتصادسنجي فضايي به چهار دسته كلي تقسيم
و ) 2010( 3، آنسـلين )2014( 2كه در ادامه بـر اسـاس الهارسـت   

هاي تركيبي  به طور مختصر و براي داده) 2009( 4لسيج و پيس
  .شوند توضيح داده مي) پانل(

نام دارد و به صورت  5مدل اول، خودتوضيحي فضايي مرتبه اول
  :هاي معمول قابل برآورد است رياضي زير تعريف و از روش

�� = ��� + ��                                         
��~�(0, ����)        (2)                         

ماتريس وزني فضايي شـناخته   Wبردار متغير وابسته و  Yدر آن 
پارامتر . شود كه معموالً ماتريس مجاورت مرتبه اول است مي 

ـ  ايـن مـدل كـم   . است ���ضريب متغير وابسته فضايي  رين ت
هاي فضايي دارد، اما بيشترين كاربرد آن  كاربرد را در ميان مدل

هـا اسـت؛ چـرا     در شناسايي همبستگي فضايي در ميان همسايه
كه تنها از حاصلضرب متغير وابسته در ماتريس وزنـي اسـتاندارد   

  .كند شده استفاده مي
ايـن مـدل   . شـود  ناميـده مـي   6مدل دوم مختلط خودتوضـيحي 

ابسته را به صورت يك تركيب خطي از منـاطق  تغييرات متغير و
كنـد و   هاي زماني خودتوضيحي تعريف مـي  مجاور همانند سري

در . كنـد  افتد را بااهميت مي آنچه كه در مناطق مجاور اتفاق مي

                                                      
1. Lesage 
2. Elhorst 
3. Anselin 
4. Lesage and pace 
5. First-order spatial AR model 
6. Mixed regressive-spatial autoregressive model 

اين حالت، از روش حداكثر راستنمايي براي بـرآورد پارامترهـاي   
، انـد  مدل كه آن را مدل مخـتلط خودتوضـيحي فضـايي ناميـده    

  :شود استفاده مي
�� = ��� + ��� + ���� + ��           
��~�(0, ����)               (3)                                   

 �ماتريس متغيرهـاي توضـيحي اسـت و پـارامتر      Xكه در آن 
ايـن  . دهد تأثير متغيرهاي توضيحي بر متغير وابسته را نشان مي

مــدل اصــطالحاً مــدل مخــتلط خودتوضــيحي فضــايي ناميــده 
شود، زيرا تركيبي از مدل رگرسيون استاندارد و وقفـه متغيـر    مي

وابسته فضايي است كه مشابه مدل متغيـر وابسـته تـاخيري در    

  .هاي سري زماني است تحليل
نام دارد كه بـه صـورت زيـر تعريـف      7اييمدل سوم خطاي فض

  :شود مي
�� = ��� + ��           
�� = ���� + ��                               
��~�(0, ����)          (4)                                  
با توجه به اين كه اين مدل موجب حـذف سـرريزهاي فضـايي    

بررســي ســرريزها بيشــتر از مــدل شــود، در نتيجــه بــراي  مــي
  .شود خودرگرسيوني فضايي مرتبه اول استفاده مي

اين مـدل در  . است 8سرانجام مدل چهارم، مدل فضايي عمومي
برگيرنده هر دو مدل مخـتلط خودتوضـيحي و خطـايي فضـايي     

  :شود است و به صورت زير ارائه مي
�� = ��� + ��� + ���� + �� 
�� = ���� + ��                                
��~�(0, ����)                   (5)                                

، 9هاي مـوران  بايست از آزمون براي تعيين همبستگي فضايي مي
ي صـفر نبـود    بـا فرضـيه  ) LR( 11و نسـبت درسـتنمايي   10والد

همچنــين آزمــون ضــريب . همبســتگي فضــايي اســتفاده شــود
براي خطا و وقفه بـه ترتيـب بـراي تشـخيص     ) LM( 12انژالگر

نبود همبستگي فضايي در اجزا اخالل و نبود وابسـتگي فضـايي   
سرانجام پس از . شود در مشاهدات متغيرهاي وابسته استفاده مي

تعيين نوع مدل فضايي، بـراي تشـخيص اينكـه مـدل تركيبـي      

نسـبت  هـاي   فضايي داراي اثرات ثابت يا تصادفي باشد، آزمـون 
  .شود درستنمايي و هاسمن بكار گرفته مي

  

                                                      
7. Spatial errors model 
8. General spatial model 
9. Moran test 
10. Wald test 
11. Likelihood ratio 
12. Lagrange multiplier 
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  توصيف متغيرها -4-2

هـا، تعـاريف   هاي انجام شده براي خروج بنگاه بر اساس پژوهش
متعددي در نظر گرفته شده است كه به عنوان مثال چنـد مـورد   

نرخ خـروج را برابـر بـا    ) 1988( 1دان و همكاران. شود اشاره مي

ه از دوره قبل تا دوره حاضر بـر  هاي خارج شدنسبت تعداد بنگاه
از نظر دوي . اند هاي در طول دوره در نظر گرفته تعداد كل بنگاه

هـاي   خروج عبـارت اسـت از تعـداد بنگـاه    ) 2000( 2و همكاران
هـا در سـال    خارج شده طي دوره مورد بررسي بر تعداد كل بنگاه

هـايي   بنگـاه ) 2003( 3ديزني و همكـاران . ابتدايي شروع مطالعه
انـد، خـارج    حاضـر نبـوده   t+1حاضر ولي در دوره  tدر دوره  كه

  . اند شده تلقي كرده

نـرخ خـروج را بـه صـورت نسـبت      ) 2003( 4گا و همكاران

ها و سـركار و همكـاران    هاي خارج شده به كل بنگاه تعداد بنگاه
 و صفر بـراي بقـا تعريـف    1خروج بنگاه را به صورت  ) 2006(

: هـاي خـروج عبارتنـد از    نـرخ ) 2007(از نظر نيستروم . اند كرده

و در زمـان   r، در منطقه iهاي خارج شده در صنعت  تعداد بنگاه
t هاي صنعت  تقسيم بر تعداد بنگاهi ،  در ناحيـهr   و در زمـانt .

خروج بنگاه را به صـورت نسـبتي از   ) 2015( 5رسند و همكاران

هـاي در   خارج شده در سال مورد نظر بـه كـل بنگـاه    هاي بنگاه
  . اند هاي پيشين تعريف كرده الس

هـاي   بر اساس توضيحات باال، در اين پژوهش تعداد بنگـاه 
نسـبت تعـداد   ( 1375-93هـاي   خارج شده هر استان طي سـال 

هاي هـر اسـتان در هـر     هاي خارج شده به تعداد كل بنگاه بنگاه
ها در نظر گرفتـه شـده    هاي خروج بنگاه به عنوان شاخص) سال
  . است

رشد : هاي مورد استفاده در اين مطالعه عبارتند از ساير متغير

تعـداد  (اقتصادي، جمعيت بر حسب نفر، تورم، شاخص آمـوزش  
، شاخص صنعتي شـدن  6)شاغالن با مدرك دانشگاهي هر بنگاه

، نـرخ  7)سرانه تعـداد بنگـاه بـه ازاي هـر ده هـزار نفـر      (اقتصاد 

نسـبت  (بيكاري و شاخص تسهيالت اعطايي به بخش صـنعت  
ايـن  ). يالت به اشـتغال بـر حسـب ميليـون ريـال بـه نفـر       تسه

                                                      
1. Dunne et al. 
2. Doi et al. 
3. Disney et al. 
4. Gu et al. 
5. Resende et al.  
6. Che and Tao (2017) 
7. Nystrom (2007) 

هـاي آمـاري مركـز     هاي كشور از سـالنامه  اطالعات براي استان
  .استخراج شده است 1376-93هاي  آمار براي سال

  

  تحليل نتايج تجربي -5

  ها و برآورد مدل آزمون -5-1

هاي تشخيصي موران، والد و نسـبت  آزمون) 3(بر اساس جدول 
داري يـك درصـد وجـود همبسـتگي      درستنمايي در سطح معني

هاي ايران  ها از بخش صنعت استان فضايي در مدل خروج بنگاه
هـا نمايـانگر نبـود     فرضيه صفر در اين آزمـون . كنند را تاييد مي

وجود خودهمبستگي فضايي و فرض مقابل نشان دهنـده وجـود   
شده در  بنابراين بر اساس نتايج گزارش. ستهمبستگي فضايي ا

فرضيه صـفر مبنـي بـر نبـود وجـود خودهمبسـتگي       ) 3(جدول 

بنـابراين بـرآورد الگـو بـه روش رگرسـيون      . شود فضايي رد مي
فضايي نتايج بهتري نسبت به مدل پانل معمولي بدست خواهـد  

  .  داد

و ) LR(هاي نسـبت درسـتنمايي    اكنون با استفاده از آزمون

نتـايج در  . شـود  د به تشخيص نوع مدل فضايي پرداختـه مـي  وال
هر دو آزمـون مـذكور دو فرضـيه    . گزارش شده است) 4(جدول 

). 9: 2014الهارســت، (كننــد  را بررســي مــي �+β=0و  �=0

توان مدل فضايي عمـومي   فرضيه اول بر اين داللت دارد كه مي
ـ  ن داللـت  را به مدل خودتوضيحي تقليل داد و فرضيه دوم بر اي

توان به مدل خطاي فضـايي   دارد كه مدل فضايي عمومي را مي
اما در صورت رد همزمان هر دو فرضيه مطرح شـده،  . تقليل داد

. هـا خواهـد داشـت    مدل فضايي عمومي برازش بهتـري از داده 
دهد كه بـا توجـه بـه ضـرايب و انحـراف معيـار        نتايج نشان مي

  .است بدست آمده، مدل عمومي فضايي مدل بهتري
هـاي   هاي تلفيقـي، داده  به منظور انتخاب بين سه مدل داده

هاي تـابلويي بـا اثـرات تصـادفي از      تابلويي با اثرات ثابت و داده

همچنـين از  . شـود  استفاده مـي ) LR(آزمون نسبت درستنمايي 
آزمون هاسمن جهت گزينش از ميـان اثـرات ثابـت و تصـادفي     

هـاي   مدل داده) 5(ل بر اساس نتايج جدو. شود كمك گرفته مي
 .شود تابلويي با اثر ثابت انتخاب مي

هــا از  بــه منظــور بررســي تــأثير متغيرهــا بــر خــروج بنگــاه
مزيـت اسـتفاده از   . رگرسيون فضايي عمومي استفاده شده است

اين روش در تبيين مدل خروج آن است كه عـالوه بـر بررسـي    
بـر سـاير   هاي هر اسـتان   آثار سرريز يا غير مستقيم خروج بنگاه
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ها، امكان بررسي آثـار سـرريز متغيرهـاي مسـتقلِ سـاير       استان
نتايج مدل فضـايي عمـومي در جـدول    . ها نيز فراهم شود استان

  .گزارش شده است) 6(شماره 

  هاي فضايي هاي تشخيص خودهمبستگي آزمون .3جدول 

  )احتمال(آماره   فرضيه صفر  آزمون

  154/15) 000/0(  نبود خودهمبستگي فضايي  والد

  038/8) 000/0(  نبود خودهمبستگي فضايي  موران

 208/28) 000/0(  نبود خودهمبستگي فضايي  نسبت درستنمايي

 212/7) 001/0(  نبود وقفه فضايي  ضريب الگرانژ

 281/17) 000/0(  نبود وقفه فضايي  )Robust(ضريب الگرانژ 

  پژوهشهاي  يافته: منبع
  

  آزمون نوع مدل فضايي. 4جدول 

  )احتمال(آماره   فرضيه صفر  آزمون

  135/10) 022/0(  � =0  والد

β =0  والد+�  )081/18) 018/0  

  291/16) 000/0(  � =0  نسبت درستنمايي

β =0  نسبت درستنمايي+�  )515/8) 035/0  

  هاي پژوهش يافته: منبع
  

  هاي تابلويي يا تلفيقيتشخيص نوع آزمون داده  .5جدول 

  هاسمن نسبت درستنمايي  آزمون

  025/10) 002/0(  112/58) 000/0(  )احتمال(آماره 

  هاي پژوهش يافته: منبع
  

  هاي ايرانها در استاننتايج مدل فضايي عمومي براي خروج بنگاه .6جدول 

  متغير
  اثر كل  اثر غيرمستقيم  اثر مستقيم

  احتمال  ضريب  احتمال  ضريب  احتمال  ضريب
 012/0  181/1  نرخ تورم  - 051/0 012/0  181/1  نرخ تورم

 151/0  - 012/0  نرخ بيكاري  - 218/0 151/0  - 012/0  نرخ بيكاري

 020/0  - 872/0  جمعيت  - 125/0 020/0  - 872/0  جمعيت

 146/0  - 311/0  شاخص آموزش  - 083/0 146/0  - 311/0  شاخص آموزش

 000/0  - 018/2  تسهيالتشاخص   - /092 000/0  - 018/2  شاخص تسهيالت

 021/0  - 934/0  رشد اقتصادي  - 312/0 021/0  - 934/0  رشد اقتصادي

 041/0  - 240/0  شدن صنعتي  141/0 041/0  - 240/0  شدن صنعتي

  هاي پژوهش يافته: منبع

  
  تحليل آثار مستقيم -5-2

كه تـورم تـأثير    دهد ها در مدل نشان مي نتايج اثر مستقيم متغير
تورم بـه دليـل كـاهش    . ها دارد دار و مثبتي بر خروج بنگاه معني

كنندگان، تقاضا براي كاالهـاي مصـرفي را    قدرت خريد مصرف
ها كمتر  شود كه توليدات بنگاه كاهش داده و در نتيجه سبب مي

  .به فروش رفته و زمينه خروج بنگاه از فعاليت فراهم شود

ايـن مسـئله   . دار نيست ها معني بنگاهتأثير بيكاري بر خروج 
از يـك  . تواند به دليل اثرات دوگانه بيكاري بر خـروج باشـد   مي

سو، افزايش بيكاري نشان دهنده وضعيت عمومي اقتصاد اسـت  
شـود و احتمـال خـروج را     كه موجب كاهش تقاضاي بـازار مـي  

البته بيكاري خود به عنوان يك معلـول، منـتج   . دهد افزايش مي
از سوي ديگـر، افـزايش در   . هاي اقتصادي است فعاليتشده از 

بيكاري و وجود نيروي كارِ بيكار فراوان، نيروي كار را مجبور به 
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هاي توليـدي   كند، در نتيجه بنگاه پذيرش دستمزدهاي پايين مي
اين فرصت را دارند كه از نيـروي كـار ارزان در توليـد اسـتفاده     

و كـاهش دسـتمزد    اگرچه ممكن است سبب تعديل نيـرو (كنند 
هـاي توليـد    ، بنـابراين هزينـه  )نيروهاي موجـود در بنگـاه شـود   

كاهش يافته و بنگاه فرصت بيشتري براي بقاء و ادامـه فعاليـت   
  .در بازار دارد

تـراكم  . ها دارد دار و منفي بر خروج بنگاه جمعيت تأثير معني
باالي جمعيـت در يـك منطقـه بـه دليـل وجـود تقاضـا بـراي         

كنندگان هر  في و تنوع سليقه و ترجيحات مصرفكاالهاي مصر
دهد كـه در   را افزايش مي) و خدمات(منطقه نياز به توليد كاالها 

تواند در جهت بقـاء و ادامـه    نتيجه آن، افزايش تقاضاي بازار مي
  .ها عمل كند فعاليت بنگاه

ها داشـته امـا در    شاخص آموزش تأثير منفي بر خروج بنگاه
وجود نيروي كار آموزش ديده . دار نيست يسطح قابل قبولي معن

توانـد مـانعي بـراي خـروج      به دليل وجود خالقيت و نوآوري مي
هاي جديد در كنار خالقيت  ها باشد؛ چرا كه استفاده از ايده بنگاه

تواند در شناساندن بازارهاي جديـد و تنـوع توليـدات كمـك      مي
ا داشـته  هـ  كند و نقش مؤثر در سودآوري و ادامه فعاليـت بنگـاه  

به هر حال، اين نتايج اثر آموزش را در سـطوح اسـتاندارد   . باشد
  .كند تأييد نمي

دار و  سرانه تسهيالت اعطـايي بخـش صـنعت تـأثير معنـي     
بـا توجـه بـه ايـن كـه يكـي از       . هـا دارد  منفي بر خـروج بنگـاه  

هـا دريافـت وام و تسـهيالت     مهمترين منابع تامين مالي بنگـاه 
توانـد   هاي سود مناسب مي انكي با نرخاست، اعطاي تسهيالت ب

در . ها شود ها كمك كند و مانع تعطيلي آن به ادامه فعاليت بنگاه
هاي تعطيل شـده   همين راستا، يكي از مهمترين مشكالت بنگاه

توانـد بـه    كمبود نقدينگي است، بنابراين اعطاي تسـهيالت مـي  
هاي تعطيل شده و كمـك بـه ادامـه حيـات      شروع فعاليت بنگاه

  . هاي موجود كمك كند بنگاه
. هـا دارد  دار و منفي بر خروج بنگاه رشد اقتصادي تأثير معني

اين مسئله بدين صورت قابل تحليل است كه درآمـد اسـتاني و   
رشد اقتصادي باالي هر استان موجب افـزايش تقاضـا در بـازار    

رفاهي، كاالهاي جديد و (شود، در ادامه ايجاد نيازهاي جديد  مي
ترغيب افراد به مصرف كاالهاي بيشتر، موجب به افزايش و ...) 

هـا را   ها شده كه روند ادامه فعاليـت آن  سودآوريِ توليد در بنگاه
  .شود ها از بازار مي تسريع بخشيده و مانع خروج آن

دار و منفـي بـر    شاخص صنعتي شدن اقتصـاد تـأثير معنـي   

ا در يك ه هاي بنگاه تجميع فعاليت. ها گذاشته است خروج بنگاه
توانـد بـه كـاهش     هاي مرتبط با هـم مـي   منطقه و ايجاد خوشه

ونقـل   هـاي حمـل   و هزينـه ) تامين مواد اوليـه (هاي توليد  هزينه
  .هاي توليد باشد انجاميده و به نوعي عاملي براي كاهش هزينه

  تحليل آثار غيرمستقيم -5-3

تـورم  . شود در اين قسمت به تحليل آثار غيرمستقيم پرداخته مي
هاي مجاور را تحت تأثير قرار  هاي استان هر استان، خروج بنگاه

ــزايش در  . دهــد مــي ــورم در يــك اســتان ســبب اف ــزايش ت اف
هاي توليدي و افزايش در قيمت تمام شده كاال در بنگـاه   هزينه

شده و در نتيجه به دليل كاهش قدرت خريد مصرف كننـدگان،  
  .ابدي هاي آن استان افزايش مي احتمال خروج بنگاه

هاي  دار و منفي بر خروج بنگاه بيكاري هر استان تأثير معني
توانـد زمينـه    بيكاري در يك استان مـي . هاي مجاور دارد استان

وجـود  . هاي مجـاور را فـراهم سـازد    افزايش مهاجرت به استان
هاي مجاور به دليل پـذيرش   نيروي كار مهاجر فراوان در استان

هـاي توليـد    سبب كاهش هزينهتواند  دستمزد دريافتي پايين مي
تواند زمينـه ادامـه فعاليـت در     ها شود كه در نتيجه مي اين بنگاه

بازار را براي آنها فراهم سازد و به عنـوان مـانعي بـراي خـروج     
  .ها تلقي شود آن

منفـي بـر     دار و تراكم باالي جمعيت يك استان تأثير معنـي 
با جمعيت باال، استان . هاي همجوار دارد هاي استان ه خروج بنگا

طبيعتاً نيازهاي بيشتري براي كاالهاي مصرفي دارد، حتـي اگـر   
هاي موجود در آن استان قادر به توليد كاالهاي مورد نيـاز   بنگاه

افــراد باشــند، بــه دليــل نيازهــاي مصــرفي و تنــوع در ســليقه  
كننـدگان، ممكـن اسـت بخشـي از كـاالي مصـرفي از        مصرف
در نتيجـه ادامـه فعاليـت     هـاي مجـاور تـأمين شـود كـه      استان
  .شود هاي مجاور تسهيل مي هاي استان بنگاه

همانند تأثير مستقيم، تأثير غيرمستقيم آموزش هر استان بر 
. دار بدست نيامده اسـت  هاي مجاور معني هاي استان خروج بنگاه

سرانه تسهيالت اعطايي به بخش صنعت هر اسـتان نيـز تـأثير    
. هاي همجوار نداشـته اسـت   استانها در  دار بر خروج بنگاه معني

بنابراين سرانه تسهيالت اعطاي بخش صنعت تنهـا بـر خـروج    
هاي استان مـورد نظـر تـاثير دارد و آثـار سـرريزي بـراي        بنگاه
  .هاي مجاور به همراه ندارد استان

دهد كه رشـد اقتصـادي يـك اسـتان تـأثير       نتايج نشان مي
باال . اي مجاور دارده هاي استان دار و منفي بر خروج بنگاه معني

بودن درآمد سرانه و رشد اقتصادي استان زمينه افـزايش تقاضـا   
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در بازار را فـراهم كـرده كـه در نتيجـه بـراي تـامين نيازهـاي        
ها  مصرفي نه تنها از توليدات استان بلكه از توليدات ساير استان

هاي مجـاور   هاي استان توان استفاده كرد كه به بقاء بنگاه نيز مي
  .كند كمك مينيز 

دار و مثبتـي بـر    صنعتي شدن اقتصاد يك استان تأثير معني
اثـر تـراكم و تجميـع    . هـاي مجـاور دارد   هاي استان خروج بنگاه

سبب كـاهش  ) اي هاي منطقه ايجاد خوشه(ها در هر استان  بنگاه
نقل توليد كـاال   و ها شده و هزينه حمل هاي توليد استان در هزينه

اي در  هـاي هزينـه   نتيجه در ايجاد مزيتدهد و در  را كاهش مي
هاي همجـوار مـؤثر اسـت و احتمـال      هاي استان رقابت با بنگاه

  .دهد ها را افزايش مي خروج آن
هاي يك اسـتان   شود كه خروج بنگاه سرانجام مشخص مي

. ها دارد هاي در ساير استان دار و منفي بر خروج بنگاه تأثير معني
هاي طبيعي و يـا   بتوانند با تكيه بر مزيتهايي كه  در واقع، بنگاه

سـن، انـدازه،   (هـاي سـطح بنگـاه     اي و با توجه به ويژگي هزينه
هاي مقياس،  صرفه(و سطح بازار ...) وري و ساختار مالكيت، بهره

ــودآوري و  ــاه  ...) س ــروج بنگ ــس از خ ــد، پ ــا در  دوام بياورن ه
ت و هاي مجاور، بازار جديدي را در دسترس خواهند داشـ  استان

 .يابد ها كاهش مي احتمال خروج آن

بررسي اثر كـل متغيرهـاي موجـود در مـدل حـاكي از اثـر       
همچنـين اثـر   . هـا اسـت  دارِ مثبت تورم بـر خـروج بنگـاه    معني

جمعيت، شاخص تسهيالت، رشد اقتصـادي و شـاخص صـنعتي    
شـاخص  . دار و منفـي بـوده اسـت    ها معنيشدن بر خروج بنگاه

داري بـر خـروج    در مجموع اثر معنـي  آموزش و نرخ بيكاري نيز
  .اند نداشته
  

  گيري نتيجه -6

خش صنعت كه از آن به عنوان پيش قراول توسعه يـاد شـده،   ب
افـزوده و اشـتغال كـل كشـور از      به دليل نقـش مـؤثر در ارزش  
هاي اخير به دليل وجود  طي سال. اهميت بااليي برخوردار است

، تعداد قابل تـوجهي از  اند هاي توليدي داشته مشكالتي كه بنگاه
اند و در اين  آنها مجبور به ترك فعاليت شده و از بازار خارج شده

. ها در معـرض تعطيلـي قـرار دارنـد     حين، تعداد ديگري از بنگاه
ها امري حتمـي اسـت    مطابق ادبيات اقتصاد صنعتي مرگ بنگاه

  . توان آن را به تأخير انداخت ولي با شناسايي عوامل مؤثر مي
هاي اقتصاد كالن كشور و احتماالً تـأثير   ثباتي جه به بيبا تو

كار، اين پـژوهش بـر نقـش     و آن بر فضاي كسب  قابل مالحظه
تأكيد كرده و بـدين منظـور از   ) كالن اقتصادي(عوامل محيطي 

هاي كشور استفاده كرده  روش رگرسيون فضايي در ميان استان
  .است

مبحث مكان  هاي فضايي، گنجاندن مزيت استفاده از روش
بدين مفهوم كه اثرگذاري عوامل مـؤثر بـر   . سازي است در مدل

ها در هر استان بر استان مجاور نيـز لحـاظ شـده و     خروج بنگاه
بدين منظور ابتدا وابستگي فضايي آزمون . يابد امكان بررسي مي

شده و پس از تأييد وابستگي فضايي بين مشاهدات، نـوع مـدل   
فضايي عمـومي بـراي خـروج     فضايي مشخص و سرانجام مدل

  .هاي كشور برآورد شد ها در استان بنگاه
نتايج برآورد مدل فضايي عمومي بـه طـور خالصـه اشـاره     

هـاي آن اسـتان تـأثير     تورم هر استان بر خروج بنگـاه . شوند مي
هـاي مجـاور    ها در استان مثبت دارد، در حالي كه بر خروج بنگاه

هـاي آن   استان بر خروج بنگاهتأثير بيكاري هر . تأثير منفي دارد
شود كه بيكاري بر خـروج   داري نيست، اما تأييد مي استان معني

جمعيـت، رشـد   . هاي مجـاور تـأثير منفـي دارد    هاي استان بنگاه
اقتصادي، شاخص سرانه تسـهيالت اعطـايي بخـش صـنعت و     

هاي هر استان و همچنـين   شاخص صنعتي شدن بر خروج بنگاه
تأثير شاخص آموزش بـر خـروج   . ي دارنداستان مجاور تأثير منف

همچنين مشخص شـد كـه   . شود هاي هر استان تأييد نمي بنگاه
هـاي   هاي هر استان تـأثير منفـي بـر خـروج بنگـاه      خروج بنگاه

 .هاي مجاور دارد استان

هـاي تشـويقي در جهـت    از لحـاظ سياسـتگذاري، سياسـت   
توانـد در   تثبيت جمعيـت منـاطق و جلـوگيري از مهـاجرت مـي     

اي بـراي كاالهـاي مصـرفي و كـاهش      فزايش تقاضاي منطقها
همچنـين نظـر بـه اينكـه رشـد      . ها مفيد واقع شود خروج بنگاه

هـاي   ها در اسـتان و اسـتان   اقتصادي تأثير منفي بر خروج بنگاه
هـا در كنـار بخـش صـنعت و     همجوار دارد، ارتقاء سـاير بخـش  

-هـا مـي  هاي توليد، توزيع و مصرف درون استان تكميل زنجيره

ها، رشد اقتصـادي  افزوده تمامي بخش تواند به افزايش در ارزش
  .ها كمك كند بيشتر و خروج كمتر بنگاه
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