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  چکیده
هاي مختلفی  ینان باالیی همراه است و محدودیتاطم ود موفق به بازار و رقابت با عدمور

پس از ورود، بازار را هاي جدید  خصوص شرکت بهها  . از این رو تعداد زیادي از شرکتدارد
کنند  پیدا میوارد بقا  صنایع یا مناطق تنها اقلیت تازه بنابراین در بعضی از ،کنند زود ترك می

ت هاي جدید بهبود نیابد موفقیت و شکس تا زمانی که دانش ما درباره فرایندهاي رشد شرکت
یرهاي کالن غهدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر مته مبهمی خواهد بود. ئلنیز مس آنها

هاي  سال در فاصلهو ر صنایع استان مازندران د هاي تازه وارد شرکتاقتصادي بر بقاي 
وزارت صنایع و معادن  ها و اطالعات از پایگاه داده آوري داده است. براي جمع 1364-1394

از رویکرد تجزیه جهت مطالعه بقا و  جمهوري اسالمی ایران استان مازندران و بانک مرکزي
ها از مدل  تجزیه و تحلیل داده برايده است. ش استفادهرویدادي  - تحلیل تاریخیو 

ها  و براي آزمون فرضیهمایر) و رویکرد جدول عمر  –(کاپالن  کننده حد محصول برآورد
داري ااین تحقیق، رابطه معن استفاده شده است. در نتیجه Coxمدل نیمه پارامتریک رگرسیون 

وجود رابطه بین هاي ما  یافته با بقاي شرکت تأیید شد. همچنین بهرهمیان نرخ تورم و نرخ 
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اساس  برهاي موجود  ي بین توابع بقاي شرکتا مقایسه . در انتهانرخ تورم و بقا را اثبات نمود
  انجام پذیرفت. نرخ بیکاري

  
، تحلیل بقا، تابع هازارد، هاي تازه وارد شرکتمتغیرهاي کالن اقتصادي،  کلیدي: هاي هواژ

  مدل نیمه پارامتریک. 
  

 مقدمه  - 1
ینـد تخصصـی   اهستند که اقتصـادهاي تولیـدي را در فر   عواملیهاي جدید  شرکت

دهنـد.   ، سوق مـی دارنددرت رقابتی بیشتري دن تولید به سمت محصوالتی که قکر

 صـص ، 1[ باشـند  لی مهمی در مقابـل رکـود و سـقوط مـی    همچنین آنها وزنه تعاد

گیري یک سازمان  در مراحل شکل اولیه و شرایط تأسیس هاي تصمیم]. 195- 185

 هـاي  انتخـاب  ؛شـود  مـی  1موجـب تثبیـت شـرکت    اثرات بعدي دارد که از آن جملـه 

، 2[ مدت آن تأثیر می گذارد و در عملکرد طوالنی می کند آن را محدود استراتژیک

همگـی توانمنـدي مـدیریت     رود که مدیران . امروزه انتظار می]1347-  1337صص

هایی براي بهبود سازمان  طور دائم در جستجوي راه  تغییر و تحول را داشته و به

  ]. 35- 7 ص، ص3[ خود باشند

، از SMEs(2( کشورهاي جهان صنایع کوچک و متوسط بیشتردر حال حاضر در 

هستند. آفرینی  صنعتی و ارائه خدمات در حال نقش هاي مختلف اجتماعی، تولید جنبه

 کنندگان اصلی اشتغال جدید، مهد تحول و در بسیاري از کشورها این صنایع تأمین

هاي جدید هستند. این صنایع با صادرات قابل  نوآوري و پیشرو در ابداع فناوري

با  .]222، ص 4[ کنند سعه اقتصادي کشورهاي خود ایفا میتوجه، نقش مؤثري در تو

توانیم طول عمر آنها را به عنوان عاملی  است، میها داراي اهمیت  اینکه ورود شرکت

مدت در زمینه اشتغال و  هاي بلند در نظر بگیریم که در دستیابی به اهداف سیاست

بسیاري از چرا که  ،]195- 185 ، صص1[ سزایی دارد رشد اقتصادي اهمیت به

هـا،  گیرنـدگان در مـورد شـرکت گذاران و سایر تصـمیم هاي مدیران، سرمایه تصمیم

ها نیـز بـا اسـتفاده از معیارهـاي  باشد. عملکرد شرکت مبتنی بر عملکرد آنها می

ها و دالیل آن از  بقاي شرکت .]22-1 ص، ص5[ گیرد متعـددي مـورد سنجش قرار می

موضوعات مهمی است که امروزه مورد توجه مضاعف قرار گرفته و بر این اساس 
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هاي خاص یک بنگاه، صنعت و یا شرایط  نتیجه ویژگیپاسخ به این پرسش که آیا بقا، 

از  ].141 ، صص6[ سزایی برخوردار است هکالن اقتصادي جامعه است، از اهمیت ب

هاي  داري در بین شرکتاطور معن دهد که احتمال بقا به طرفی مطالعات اخیر نشان می

براي کاهش هاي جدید به عنوان ابزاري  همچنین ایجاد شرکت کند. هر صنعت فرق می

بیکاري و رشد اشتغال یک منطقه از اهمیت باالیی برخوردار است، ورشکستگی 

هاي  شرکتادي و اجتماعی آن نیاز به مطالعه بقاي شرکت جدید و پیامدهاي اقتص

  کند.  را آشکار می تازه وارد

ثر بر ؤهاي جدید و عوامل م توان گفت موضوع مطالعه بقاي شرکت طور کلی می به

  دالیل زیر داراي اهمیت است:آن به 

اي هستند که ممکن است بیکاري را متوقف کرده  هاي جدید وسیله ایجاد شرکت -

 ؛یا کاهش دهند
شوند که  هاي جدید مانند یک تابع موازنه در بازار عمل کرده و باعث می تشرک -

 ؛]166-147، صص 7[ سطوح سودآوري و قیمت در بلندمدت به سطح رقابتی برسند
مدت  هاي جدید باعث از بین رفتن منافع بیش از حد تعادل در بلند شرکتورود  -

 ؛شود می
دن خود کرهاي جدید، فرایند تخصصی  ایجاد شرکت راهادهاي تولیدي از اقتص -

 دهند سوق میدارند؛ را در طی زمان به سمت محصوالتی که قدرت رقابتی بیشتري 

 ].195-185 ، صص1[
  باشند. مهمی در مقابل رکود و سقوط میهاي جدید وزنه تعادلی  شرکت -

هاي تازه  شرکتیرهاي کالن اقتصادي بر بقاي متغ بنابراین در این مقاله، تأثیر

مورد مطالعه قرار گرفته است. ادامه مقاله به  1394-1364هاي  در طی سال وارد

و سپس  بعد پیشینه پژوهش بررسی صورت زیر ساختاربندي شده است: در قسمت

اده شده شرح د تفصیلشناسی پژوهش به  و متغیرهاي تحقیق بیان و روش ها هفرضی

هاي بعدي  گیري بخش ، بحث و نتیجهها هها و آزمون فرضی است. تجزیه و تحلیل داده

  دهند.  مقاله را تشکیل می
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  پیشینه پژوهش - 2
  نظري مبانی - 2-1
از مدت  ها پس طور متوسط سود اسمی شرکت ورمی بهدر شرایط تنرخ تورم:  - 

 ،نرخ تورم افزایش بنابراین .دکند پیدا میفزایش ا به دلیل کاهش ارزش پول ،زمانی

. ]195-185 صص ،1[ یابد ها افزایش می ود تقسیمی و به تبع آن بقاي شرکتس

ت تورم باال هاي مختلفی را در جهت بقا در محیط تح توانند استراتژي ها می شرکت

ها  که شرکت نشان داد 2011در سال هاي تحقیق گامب و کسک  ند. یافتهکناجرا 

گیري  ، تصمیمکاهش کمیت ، مانندبرند هاي مختلفی به کار می استراتژي

ي)، کاهش کیفیت محصوالت، توسعه گیر زدایی تصمیم (تمرکز متمرکز غیر

هاي مالی،  تر و اشکال دیگري از استراتژي اههاي پرداخت کوت ها، دوره سندیکا

در ، هاي بقا اکراه دارند هایی که در اتخاذ استراتژي شرکت و بازاریابی. خرید

اي براي  هاي بقا اهمیت ویژه بنابراین استراتژي تجارت سقوط خواهند کرد.

دهد که بخش تولیدي  د. نتایج نشان مینهاي با تورم شدید دار ها در محیط شرکت

 آثاربازاریابی در تقابل با  منابع انسانی، عملیاتی، مالی و يهاي بقا استراتژي

ها در مدت زمان تورم شدید  هایی که شرکت تورم شدید به کار بسته است. چالش

کمبود ارز خارجی، کمبود مواد اولیه، فرار مغزها، کنترل  با آن مواجه بودند شامل

  . ]22- 1، صص 8[ عدم اعتبار خطوط و کمبود پول نقد بوده است ها، قیمت

سال تولد نیز حساس است. در دوران رکود اقتصادي بقا نرخ مرگ و میر به 

 -127، صص 9[نسبت باالتر است بهتر و در دوران رونق اقتصادي نرخ بقا  پایین

 شود. در این تحقیق نرخ تورم به عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته می .]148

جاد مشاغل تواند در مراحل بعدي باعث ای گونه که ایجاد یک بنگاه اقتصادي می همان

هاي یک بنگاه عالوه بر ایجاد زیان و آثار  د، توقف فعالیتشومتعدد تولیدي و خدماتی 

هاي وابسته را  کند که حیات واحد اي ایجاد می هاي زنجیره منفی بر اعضاي آن، واکنش

اي از افراد مرتبط  تواند بیکاري مجموعه دهد. این ارتباطات می ثیر قرار میأنیز تحت ت

ها بر  وار تعطیلی بنگاه ثیر سلسلهأرا موجب شود. به دلیل وابستگی و ت با بنگاه

ربوط له خاص بنگاه تعطیل شده و کارکنان آن نیست بلکه فراتر و مئیکدیگر، این مس

ا و دالیل آن از موضوعات مهمی است که امروزه ه به کل جامعه است. شکست بنگاه
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اسخ به این پرسش که آیا شکست، مورد توجه مضاعف قرار گرفته و بر این اساس پ

هاي خاص یک بنگاه، صنعت و یا شرایط کالن اقتصادي جامعه است، از  نتیجه ویژگی

  .]86-67، صص 10[اهمیت بسزایی برخوردار است 

طور منفی بر بقا تأثیر  رود که به نرخ بیکاري به دو دلیل انتظار مینرخ بیکاري:  -

به عنوان یک نماینده براي تقاضا به کار رود، نرخ تواند  اول اینکه بیکاري می بگذارد:

احتماالً دوم اینکه نرخ بیکاري باال  بیکاري باالتر با تقاضاي پایین تر ارتباط دارد.

شود. واضح  هاي خیلی کوچک می ویژه شرکت به 3ها اندازي منجر به افزایش تعداد راه

هاي اول عملیات را داشته  لاست در این مورد، اگر دوباره انتظار بیکاري باال در سا

ها  اندازي شود و بسیاري از راه ها می تري از مرگ شرکت باشیم منجر به شانس بزرگ

گیرند و اداره  به عهده می، را افرادي که کمتر مناسب هستند و یا مهارت کمی دارند

نرخ بیکاري به دو دلیل ارتباط ]. 195- 185، صص 1[ کنند کسب و کار را تصاحب می

کاهش براي  عامل منفیتواند به عنوان یک  بیکاري می اینکه با بقا دارد. اول منفی

دوره آثار  تر با تقاضاي کمتر مرتبط است. مورد دوم،تقاضا به کار رود، بیکاري باال

زمان طوالنی، او نشان  دورهاساس یک  بر .استکرده کید أیر آن ت 4باشد که بوکس می

در طول دوره گسترش  و دارد ثیرأبر بقا ت ،دهد که وابستگی گروهی شرکت می

نرخ مرگ و میر به سال تولد ]. 393 - 379، صص 9[ است اقتصاد کالن نرخ بقا باالتر

تر و در دوران رونق اقتصادي  نیز حساس است. در دوران رکود اقتصادي بقا پایین

عنوان  نرخ تورم به در این تحقیق]. 148 -127، صص 10[باالتر است  نرخ بقا نسبتًا

تواند  گونه که ایجاد یک بنگاه اقتصادي می همان شود. متغیر کنترل در نظر گرفته می

هاي  د، توقف فعالیتشودر مراحل بعدي باعث ایجاد مشاغل متعدد تولیدي و خدماتی 

اي  هاي زنجیره یک بنگاه عالوه بر ایجاد زیان و آثار منفی بر اعضاي آن، واکنش

دهد. این ارتباطات  ثیر قرار میأوابسته را نیز تحت ت هاي حدکند که حیات وا ایجاد می

اي از افراد مرتبط با بنگاه را موجب شود. به دلیل وابستگی  تواند بیکاري مجموعه می

بنگاه تنها مربوط به ه خاص ئلها بر یکدیگر، این مس وار تعطیلی بنگاه ثیر سلسلهأو ت

کل جامعه  از آن می باشد و در ارتباط بابلکه فراتر  ،تعطیل شده و کارکنان آن نیست

ها و دالیل آن از موضوعات مهمی است که امروزه مورد توجه  است. شکست بنگاه

مضاعف قرار گرفته و بر این اساس پاسخ به این پرسش که آیا شکست، نتیجه 
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هاي خاص یک بنگاه، صنعت و یا شرایط کالن اقتصادي جامعه است، از اهمیت  ویژگی

  ]. 86-67، صص 11[رخوردار است بسزایی ب

 کنند که نرخ بهره بیان می 1995در سال  آدرش و محمود واقعی: نرخ بهره -

 ها کاهش بقاي شرکتو به تبع آن  واقعی ممکن است احتمال شکست را افزایش دهد

کنند که نتایج آنها  . اگرچه نتایج آنها این دیدگاه را اثبات نکرد. آنها استدالل میپیدا کند

هاي جدید به سرمایه خارجی وابسته  شد که اغلب شرکتممکن است به این سبب با

در عمل  ،کنند یان میب 2010هولمز و همکاران در سال ].103 -97، صص 12[ دنیستن

ار کوچک درست هاي بسی طور مشخص براي شرکت ن استدالل بهاست که ای ممکن

هاي بهره و بقا در  خداري بین نرامعنتوان انتظار داشت که ارتباط  بنابراین می باشد،

هاي کوچک و  . به هرحال شرکتنداشته باشدهاي بسیار کوچک وجود  شرکت

احتمال دارد از این رو متوسط بیشتر احتمال دارد که به سرمایه خارجی متکی باشند. 

در همچنین  .که بین بقاي شرکت و نرخ بهره یک ارتباط منفی وجود داشته باشد

به دلیل  ،ها پس از مدت زمانی تطور متوسط سود اسمی شرک بهشرایط تورمی 

سود تقسیمی و  ،نرخ تورم ، افزایشدر نتیجه .کند پیدا میفزایش کاهش ارزش پول، ا

   ]. 195 -185، صص 1[ یابد ها افزایش می به تبع آن بقاي شرکت

پاسخ دادن به آن  سؤالی که در این تحقیق در پی، لذا با توجه به مطالب فوق

  عبارت است از:، هستیم

هاي  شرکتغیرهاي کالن اقتصادي و بقاي هاي مت دار بین ویژگیامعن آیا رابطه

  در صنایع استان مازندران وجود دارد؟  تازه وارد

براي پاسخگویی به سؤال بیان شده، با مرور تحقیقات انجام شده در موضوع 

زیر مطرح تحقیق به صورت  هاي هیه، فرضئلپژوهش و با توجه به تعریف مس

  شوند:  می

  ؛ثیر داردأدر صنایع استان مازندران ت وارد هاي تازه شرکتبر بقاي  5نرخ تورم - 1

  ؛ ثیر داردأدر صنایع استان مازندران ت وارد هاي تازه شرکتبر بقاي  6نرخ بیکاري - 2

  ثیر دارد.أدر صنایع استان مازندران ت وارد اي تازه شرکتهبر بقاي  7واقعی بهره - 3
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  جربیت مروري بر پیشینه - 2-2
نجام شده است و همین ها ا در کشور مقاالت محدودي در حوزه بقاي شرکت

ها  قاي شرکتبر برا هاي شرکت و صنعت  ثیر ویژگیأها نیز ت محدود پژوهش
ثیر متغیرهاي اقتصاد أبه بررسی تو تاکنون هیچ پژوهش داخلی سنجیده است 

  کالن بر بقا نپرداخته است. 
ثباتی  ثیر مضر بیأها ت خارجی ادبیات در مورد بقاي شرکت اما در پژوهش

؛ 59 -48، صص 13[ دهد ها نشان می قتصاد کالن بر بقا و پویایی شرکتمتغیرهاي ا
  ].529 -510، صص 15؛ 97- 94، صص14

دهند که احتمال  نشان می] 131- 108، صص 16[ 2009بچرجی و همکاران در سال 
ثباتی نرخ ارز  اي که نرخ تورم باال و بی ستان در طول دورههاي انگل شکست شرکت

د یک پیوند قوي بین دهنده وجو ها نشان وجود داشت، بیشتر بوده است. این یافته
  ها است.  هاي باالي اعتباري و شکست شرکت کمبود، هزینه

ثیر عدم قطعیت محیط اقتصاد کالن را بر أ، ت2016سال در  و همکاران 8برن
هاي انگلیسی  هاي پنل شرکت منظور داده ه اینها بررسی کردند. ب ورشکستگی شرکت
مورد استفاده قرار دادند.  ،تأسیس شده بودند 2009 -2000هاي  را که در طول سال

لی بانکی متکی هایی که به میزان زیادي به تأمین ما محققان بین شرکت از این رو
هاي دولتی و  بودند و آنها که نیاز به تأمین مالی کمتري داشتند وهمچنین بین شرکت

 یتوجه در سطح بنگاه عدم تجانس قابل تمایز قائل شدند. نتایج دولتی هاي غیر شرکت
 دولتی ریوابسته به بانک و غ يها شرکت يچرا که احتمال بقارا روشن ساخت، 

 یخصوص در طول بحران مال ، بهگیرد می قرارعدم قطعیت محیطی  ریثأتحت ت شتریب
 ].149-135، صص 17[ ریاخ یجهان

هاي مالی  اثر محدودیت« عنوان باالعه خود در مط 2014در سال  موسو و اسچیاوو
درجه  يریو اندازه گ ییشناسا يبرا يدیجد کردیرو »ها بر بقا و رشد شرکت

اثر  یاستفاده از آن به منظور بررس ها و مواجه شده شرکت یمال تیمحدود
 يها . با استفاده از دادهدهند پیشنهاد میدر بقا و توسعه شرکت  یمال يها تیمحدود

) 1که ( دیده شد، 2013-1996در طول دوره فرانسه  هاي تازه وارد شرکتپانل در 
 داد؛خواهد  شیاحتمال خروج از بازار را افزا یبه طور قابل توجه یمال يها تیمحدود

اثر مثبت بر رشد شرکت در فروش،  يدارا یخارج یبه منابع مال ی) دسترس2(
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مدت  در کوتاه يور رشد بهره همثبت ب یمال يها تی) محدود3( است و اشتغال هیسرما
  . ]149 - 135، صص 18[ شود یمربوط م

عنوان تجزیه و تحلیل بقا در صنعت  بااي  در مقاله ،2016در سال  9جمر و همکاران
تا  1997هاي  ها که بین سال هتل 1033هتلداري اسپانیا، با استفاده از یک نمونه از 

شده بودند به بررسی متغیرهاي مال و غیر مالی، از جمله اندازه، مکان،  تأسیس 2009
به شده است،  تأسیسنوع هتل، مدیریت، ساختار اقتصادي و مالی و سالی که هتل 

مایر)  –(کاپالن  کننده حد محصول مدل برآوردبا استفاده از  تحلیل اقتصاد سنجی بقا
که نتایج حاکی  بهره بردند کاکسنیز از رگرسیون  ها هجهت آزمون فرضیپرداختند. 

(بسته به اینکه سال  ها به اندازه، محل، مدیریت و سال تأسیس از آن بود که بقاي هتل
ها  نبوده باشد) بستگی دارد. همچنین میزان بقاي شرکت تأسیس هتل در دوره رکود

، صص 19[ به میزان قابل توجهی به ساختارهاي اقتصادي و مالی آنها بستگی دارد
428- 438[.  

، تأثیر متغیرهاي خاص شرکت، خاص صنعت و 2010دیگران در سال  هولمز و
در شمال شرقی هاي صنعتی تازه تأسیس  هاي اقتصاد کالن را در بقاي شرکتمتغیر

هاي  ها را به دو دسته شرکت اند و براي این منظور شرکت ورد بررسی قرار دادهانگلیس م
ي کردند که دو نوع گیر اند. آنها نتیجه تقسیم نموده 11و کوچک و متوسط 10کوچک بسیار

پذیرند.  خاص شرکت و اقتصاد کالن تأثیر میاي متفاوت از متغیرهاي  گونه شرکت، به
ینکه متغیرهاي خاص صنعت، نسبت به دو دسته متغیر دیگر از اهمیت کمتري همچنین ا

   .]195 - 185، صص 1[ برخوردارند
 يثر بر بقاؤعوامل م یبه بررسخود مقاله  ، در2016و همکاران در سال  12اینو

 یتجربه بازار صادرات قبل ریثأبا در نظر گرفتن ت یصادرات يشرکت در بازارها
مجموعه با استفاده از بدین منظور . با رقبا پرداختندمحصول خود  زیها و تما شرکت

، احتمال خروج از سال گذشته 16در طول  ژاپن هاي تازه وارد شرکتپانل  يها داده
حاصل از برآورد ما نشان  جی. نتارا مورد بررسی قرار دادند یصادرات يبازارها

هایی که  براي شرکت یصادرات ي، احتمال خروج از بازارهانخستدهد که  یم
در  اینکه است. دوم افتهیکاهش هاي بیشتري در بازار صادرات هستند،  سال

روي تحقیق و توسعه خود  هایی که هم قبل و هم بعد از شروع صادرات شرکت
. ، کمتر خواهدیصادرات ياحتمال خروج از بازارهااند؛  گذاري بیشتري داشته سرمایه
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شرکت در  يدر بقا ینقش مهم تجربه صادراتکه دهد  ینشان م جهینت نیاول
محصوالت  دیتول که يها دهد که شرکت یدوم نشان م جهیدارد. نت یصادرات يبازارها

مقابل آنهایی که در  يگذار هیسرما يبرا يشتریب زهیانگ ادیبه احتمال زدارند، متفاوت 
منجر به قادر ها، به نوبه خود،  يگذار هیسرما نیو ا تازه وارد هستند، خواهند داشت

دوره  کی يبرا یصادرات يزنده ماندن در بازارها يبرا هایی شرکت نیچنساختن 
   ].20[ گردد می تر یطوالن
روابط بین شکست  VECM(14)، با استفاده از بردار مدل تصحیح خطا (2009( 13لیو

نتایج نشان داد که در انگلستان بررسی نمود.  ،کسب و کار و اجزاي اقتصاد کالن
ثیرات أیعنی نرخ بهره، اعتبار، سود، تورم و تولد کسب و کار، ت، اجزاي اقتصاد کالن

گذارند. این مطالعه  مدت بر جا می و بلند مدت کار در کوتاه و اوتی بر شکست کسبمتف
مورد بررسی بر  هاي مالی در طی دوره دهد که تغییرات ساختاري بخش نشان می

، صص 21[ ثر بوده استؤکار، م و هاي کسب اقتصاد کالن بر شکستثیر أگونگی تچ
47- 72.[   

  

  تحقیقشناسی  روش - 3
هایی مورد استفاده  هاي کاربردي فراوانی دارد و براي تحلیل داده تحلیل بقا، زمینه

تر، زمان  مان بین دو پیشامد یا به طور کلیمدت ز  گیرد که دربردارنده قرار می
باشد. براي تعیین  حالت دیگر (یا از وضعیتی به وضعیت دیگر) میعبور از حالتی به 

یعنی زمانی که در آن پیشامدي » زمان مبدأ«در دو نقطه باید تعیین شود. ، زمان بقا
یعنی زمانی که در ، »زمان شکست«دهد و نیز  سیس) رخ میأ(ت آغازین مانند تولد

سه  یبه طور کل]. 101ص ، 22[ دهد (خروج) رخ می آن پیشامد نهایی مانند مرگ
مانند استفاده از توزیع  هاي پارامتریک روش -:روش براي تحلیل بقا وجود دارد 

Log- Normal  مانند مدل هازارد  هاي نیمه پارامتریک روش –بقا. زمان براي محاسبه

]. 98، ص 23[ کارگیري توزیعی مانند جدول عمر بههاي ناپارامتریک:  روش – نسبی.
هایی که در پایان دوره  (شرکت هاي سانسور شده اینکه وجود دادهبا توجه به 

هاي پارامتري را با مشکل مواجه  مطالعه پابرجا هستند) استفاده از روش
هاي نیمه پارامتریک و  ، لذا در این تحقیق از روش]103، ص 22[سازد می

  د. شناپارامتریک استفاده 
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  هاي نیمه پارامتریکی مدل - 3-1
شود. از  رویدادي استفاده می -هاي تاریخی از تجزیه و تحلیل دادهبقا  براي مطالعه

رویدادي و  -این رو، در این تحقیق نیز با استفاده از رویکرد تجزیه و تحلیل تاریخی
هاي جدید پرداخته  ثیر متغیرهاي مستقل بر بقاي شرکتمدل تابع هازارد به بررسی تأ

   شده است.
مورد استفاده قرار گرفته و در این تحقیق نیز ی وسیعبه طور مدل نیمه پارامتریکی که 

 کاکسشود، مدل هازارد نسبی است که توسط  به کار گرفته می ها هبراي آزمون فرضی
طور که در  . این مدل همان]202 - 187، صص 24[ پیشنهاد شده است 1972در سال 

  شود:   تعریف میشود و به صورت زیر  نامیده می Coxادبیات نیز بیان شده مدل 
    

                                    ))(exp()()( atAthtr =  
  

دوم که  مؤلفهو یک  th)(تابعی است از یک نرخ مبناي نامعین  tr)(نرخ انتقال 
در نرخ انتقال  tA)( 15پذیر برداري از متغیرهاي مستقل امکان آثارکننده  مشخص

  باشد. می
  باشد: بر مبناي فرمول زیر می TDAدر  Coxکارگیري مدل  هب
  

{ })()( )(exp)()( jkjk
jkjk tAthtr a=  

  

tr)(که در آن  jk  نرخ انتقال در زمانt  از وضعیت مبدأj به وضعیت مقصدk 

th)(باشد.  می jk  نرخ مبناي نامعین براي همان انتقال بوده و)()( tA jk  یک بردار
مشخص شده است.  kبه jسطري از متغیرهاي مستقل است که براي انتقال از 

)( jka توانند مقادیر وابسته  ي مستقل میباشد. متغیرها برداري از ضرایب مربوطه می
  به زمان داشته باشند.

 
  هاي ناپارامتریک با استفاده از روش هاي بقا مقایسه منحنی - 3-2

، اغلب محقق مجبور است توابع رویدادي،  - هاي تاریخی  در تجزیه و تحلیل داده
داري بین آنها وجود اهاي معن بررسی کند که آیا تفاوته کرده و بقا را باهم مقایس
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هر هاي اطمینان براي  دارد. در روش اول فاصله روش وجود 2براي اینکار دارد؟ 
این رویه در هر دو  شود. می آزمونیک از توابع بقا محاسبه، و همپوشانی آنها 

 روش جدول در روش جدول عمر و برآوردکننده حد محصول امکانپذیر است.
بندي طول عمرها در فواصل زمانی ضروري است و تنها زمانی قابل  گروه عمر

برآورد نسبت بزرگی از اپیزودها وجود داشته باشد.  بهاستفاده است که نمونه 
باشد  اپیزود می هاي جدول عمر نیازمند فواصل زمانی خاصی براي تعریف داده

شوند، لذا از آنجا که این  نقاط تفکیک در محور زمان تعریف می وسیله بهکه 
بندي این  پردازد، گروه هاي تازه وارد می تحقیق به بررسی بقاي شرکت

  .باشد ماه مورد نیاز می 42رویدادهاي ذکر شده در فواصل زمانی 
چند تابع بقا دو یا  هاي آزمون خاصی براي مقایسه روش دیگر محاسبه آماره

محصول توابع بقا هستند، لذا در روش اساس برآورد حد  بر ها هباشد. این آمار می
هاي آزمون متفاوتی براي  آماره ].37-4، صص23[ جدول عمر قابل استفاده نیستند

قابل  TDAهایی را که توسط  مورد از آماره 4بقا وجود دارد.  یا چند تابع 2مقایسه 
  محاسبه هستند عبارتند از:

1 - RankLogSavage -)(  
2 - WilcoxonBreslow)(  
3 - WilcoxonWareTarone )( -  
4- Wilcoxonentice)(Pr  
، صص 25[ اساس برآوردهاي حد محصول توابع بقا هستند ها بر همه این آماره 

4-37 .[  
  

  ها ها و آزمون فرضیه تحلیل دادهتجزیه و  - 4
در استان  هاي تازه وارد شرکتبراي تعیین زمان ورود و خروج در این مقاله 

وزارت  ایگاه دادهاز پ اند، ایجاد شده 1394 -1364هاي  که در فاصله سال مازندران
بانک مرکزي جمهوري نرخ تورم و بهره واقعی از ، استانصنعت، معدن، تجارت 

کل  استفاده شده است. مرکز آمار ایرانرا از ، همچنین نرخ بیکاري اسالمی ایران
شرکت  4134، اند اري اخذ کردهبرد بهره ایی که در طول مدت مطالعه پروانهه شرکت
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است  شرکت ابطال شده 917) پروانه 1394ده است که تا پایان دوره مطالعه (اسفند بو
                اند. شرکت همچنان فعال بوده 3217داد و تع

  شود. اساس صنایع مختلف دیده می اري برنیز ساختار جامعه آم 1 در جدول
  

  هاي موجود در هر گروه شرکتهاي صنایع و آمار  گروه  1جدول 

غیر 
  فعال

 ISICکد   گروه صنعت  کل  فعال

  15  ها محصوالت غذایی و آشامیدنی  667  487  180
  17  ساخت منسوجات  155  115  40

77  40  117  
دباغی، چرم، کیف، چمدان،  -پوشاك و عمل آوردن پوست خز
  کفش

  19و18

  20  چوب و محصوالت چوبی بجز مبل  166  129  37
  21  ساخت کاغذ و محصوالت کاغذي  163  105  58
  22  انتشار و چاپ و تکثیر  6  4  2

33  138  171  
ساخت مواد و محصوالت   -هاي حاصل از نفت وردهاکک و فر

  شیمیایی
  24و  23

  25  محصوالت از الستیک و پالستیک  389  313  76
  26  سایر محصوالت کانی غیر فلزي  1343  1156  187
  27  اساسیساخت فلزات   73  59  14
  28  محصوالت فلزي فابریکی  258  214  44

80  224  304  
آالت دفتري و  ماشین -آالت و محصوالت ساخت ماشین

  حسابداري
  30و  29

  31  هاي برقی آالت و دستگاه ماشین  103  80  23
  33و32  اپتیکی، دقیق،ساعت ابزار پزشکی، -رادیو تلویزیون وسایل ارتباط  28  22  6
  35و34  نقل و سایر تجهیزات حمل -نقلیه موتوريوسایل   111  72  39
  36  مبلمان سایر مصنوعات  87  66  21

  جمع  4134  3217  917
  منبع: پایگاه داده وزارت صنایع و معادن

  براي محاسبه تعداد نمونه مورد نیاز براي تحقیق از رابطه زیر استفاده شد: 
  

=
4134 × (1.96) × (0.5)

(0.05) (4134) + (1.96) × (0.5) = 384/16 
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شرکت به عنوان نمونه انتخاب شود  385تعداد حداقل  بایدبا توجه به این رابطه 

از این کند،  هاي با حجم بیشتر، بهتر عمل می براي نمونه TDAافزار  ولی از آنجا که نرم
  شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. 1000تعداد  رو
در  شده و از صنایع مختلف صورت گرفت. بندي صورت طبقهه انتخاب نمونه ب 

اساس صنایع مختلف  بندي شده بر صورت طبقهه ماري بساختار نمونه آ 2جدول 
  آمده است.

  ساختار نمونه آماري بر اساس صنایع مختلف  2جدول 

 ISICکد   گروه صنعت  کل  فعال  غیر فعال
  15  ها محصوالت غذایی و آشامیدنی  162  118  44
  17  منسوجاتساخت   38  28  10

1  3  4  
دباغی، چرم، کیف، چمدان،  - پوشاك و عمل آوردن پوست خز
  کفش

  19و  18

  20  چوب و محصوالت چوبی بجز مبل  64  36  28
  21  ساخت کاغذ و محصوالت کاغذي  39  25  14
  22  انتشار و چاپ و تکثیر  2  1  1

8  33  41  
ساخت مواد و محصوالت  - هاي حاصل از نفت وردهاکک و فر

  شیمیایی
  24و  23

  25  محصوالت از الستیک و پالستیک  94  76  18
  26  سایر محصوالت کانی غیر فلزي  324  280  44
  27  ساخت فلزات اساسی  17  14  3
  28  محصوالت فلزي فابریکی  63  52  11
  30و  29  آالت دفتري و حسابداري ماشین -آالت و محصوالت ساخت ماشین  73  54  19
  31  هاي برقی دستگاه آالت و ماشین  25  17  8
  33و32  ساعت ابزار پزشکی،اپتیکی، دقیق، - رادیو تلویزیون وسایل ارتباط  6  5  1
  35و34  نقل و سایر تجهیزات حمل - وسایل نقلیه موتوري  26  18  8
  36  مبلمان سایر مصنوعات  22  16  6

222  778  
100
0  

  جمع

  منبع: پایگاه داده وزارت صنایع و معادن
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   ها فرضیه آزمون - 4-1
نیمه ها از مدل  براي آزمون فرضیه شناسی تحقیق ذکر شد، طور که در بخش روش همان

نشان داده شده  3اصل از این برآورد در جدول که نتایج ح شداستفاده  کاکسپارامتریک 
 است.

 Coxبرآوردهاي حاصل از مدل رگرسیون   3 جدول

  متغیر  ردیف
ضرایب 

)Coeff(  
خطاي استاندارد 

)Error(  
 Tآماره

)C/Error(  

سطح 
داري  امعن

)Signif(  

  Inflation(  0166/0-  0062/0  7630/2-  *9925/0( نرخ تورم  1

  Unemp(  0752/0  0482/0  5610/1  8815/0( نرخ بیکاري  2

 Interest(  0980/0  0274/0  5722/3  *9996/0( نرخ بهره واقعی  3

 باشد. می 05/0بودن آزمون در سطح خطاي دار ادهنده معن داري نشانادر ستون سطح معن *عالمت 

 که توسط محقق پردازش شده است. TDAافزار  مأخذ: خروجی حاصل از نرم

 
شود.  داري دیده میاو سطح معن) T )C/Error ، آمارهباالدر دو ستون آخر جدول 

افزار  این است که این نرم TDAداري در انکته قابل توجه در خصوص سطح معن
داري ایعنی وقتی سطح معن؛ دهد نشان می، پارامتر غیر از صفر باشداحتمال این را که 

نگاه کنیم. بر این اساس  درصد95تر از  کنیم باید به مقادیر بزرگ را قبول می درصد 5
  ].37-4، صص 25[ شوند هاي تحقیق بررسی می فرضیه

براي متغیر نرخ تورم داري ابا توجه به اینکه سطح معن اول: آزمون فرضیه
شود.  فرضیه اول پذیرفته می درصد 5داري اباشد. بنابراین در سطح معن می 9925/0

 5طور که در جدول  رویم. همان حال با پذیرش فرضیه سراغ ضریب همبستگی می
دهنده  ضریب همبستگی براي متغیر تورم منفی است که این نشان، شود مشاهده می

که نرخ شکست متمم نرخ  آنجاو از  هازارد(شکست) است رابطه معکوس تورم با نرخ
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دهنده رابطه مثبت تورم و نرخ  منفی بودن ضریب همبستگی نشان ، از این روبقاست
  یابد. احتمال بقا افزایش میپیدا کند،یعنی هرچه تورم افزایش ؛ بقاي شرکت است

براي متغیر نرخ بیکاري داري ابا توجه به اینکه سطح معن آزمون فرضیه دوم:
  شود. فرضیه دوم تحقیق رد می به دست آمده است، لذا 8815/0

را  9996/0داري اح معنافزار که سط با توجه به خروجی نرم سوم: آزمون فرضیه
ب نشانگر این مطل Tدهد و همچنین مثبت بودن آماره  براي متغیر نرخ بهره نشان می

سوم در  در نتیجه فرضیهدارد.  دارياو معن است که این متغیر با بقا رابطه منفی
  شود. طح خطاي پنج درصد پذیرفته میس

 ن نرخ بیکارياز نظر تئوریکی محقق انتظار داشته است که بی :حساسیت تحلیل
حاصل از رگرسیون داري وجود داشته باشد. اما نتایج ارابطه معن، و بقاي شرکت

بررسی بیشتر موضوع، متغیر نرخ کند. براي  اي را تعریف نمی چنین رابطه کاکس
دار ایرها وارد مدل کرده و وجود رابطه منفی و معنرا در غیاب سایر متغ بیکاري

به محض ورود متغیر بین این متغیر و متغیر وابسته مشاهده شد. در مرحله بعد 
در حضور متغیر رود، در حالی که این رابطه  داري آن از بین میانرخ تورم معن
ه ئزیر ارا شود. خروجی حاصل از این برآوردها در جداول فظ میبهره واقعی ح

هاي  هاي تورم به طور فزاینده در نرخ نرخهم این است که  آن دلیل شده است.
اطمینانی  شوند. افزایش در فرار بودن نرخ تورم منجر به نا تورم باال فرار می

سیستم قیمت به عنوان یی اکارو  کند پیدا مییی بازار کاهش اشود و کار بیشتر می
شود، در این صورت ممکن است بیکاري  کمتر می ارتباطی هماهنگی وسازوکار
شده و  گذاري اطمینان موجب کاهش سرمایه همچنین افزایش عدم .پیدا کندافزایش 

و به  کند پیدا میهمچنان که نرخ تورم افزایش  شود. منجر به افزایش بیکاري می
یند تعیین قیمت اد، گرایش دولت به مداخله بیشتر در فرشو اي فرار می طور فزاینده

را  یی سیستم قیمتاشود که کار اعمال کنترل قیمت و دستمزد بیشتر می راهاز 
تورم و  رابطه مثبت میان بنابراینشود.  کاهش داده و منجر به افزایش بیکاري می

نتیجه رخ تورم و فرار بودن آن بینی نشده در ن بیکاري از یک افزایش پیش
ها  کامالً طوالنی باشد و حتی دهه، ندتوا این دوره انتقال می شود. در حالی که می

  .طول بکشد
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  براي متغیر نرخ بیکاري Coxخروجی مدل رگرسیون   4جدول 

  متغیر
 ضریب همبستگی

)Coeff(  
خطاي 

  )Errorاستاندارد(
 T آماره 

)C/Error(  

سطح 
 داري امعن
)Sig(  

  9897/0  3397/1  0471/0  0631/0  نرخ بیکاري

1LL  = 3419/1254لگاریتم احتمال مدل حاضر با متغیرهاي موجود-  

0LL  = (مدل صفر)2210/1255لگاریتم احتمال مدلی بدون متغیرهاي مستقل-  

  
  براي متغیر نرخ بیکاري و سود بانکی Coxخروجی مدل رگرسیون   5 جدول

  متغیر
ضریب 

  )Coeffهمبستگی(
خطاي 

  )Errorاستاندارد(
 T آماره 

)C/Error(  

سطح 
 داري امعن
)Sig(  

  9639/0  0956/2  0472/0  0989/0  نرخ بیکاري

  0000/1  7520/0  0366/0  1266/0  نرخ بهره واقعی

1LL  = 5004/1242لگاریتم احتمال مدل حاضر با متغیرهاي موجود-  

0LL  = (مدل صفر)2210/1255لگاریتم احتمال مدلی بدون متغیرهاي مستقل-  

 
  مقایسه توابع بقا - 4-2

ها از نظر نرخ بیکاري انجام شده  اي بین توابع بقاي شرکت در این تحقیق، مقایسه
ها از نظر نرخ بیکاري تفاوت  است. بر اساس این مقایسه میان توابع بقاي شرکت

  داري وجود دارد.امعن
مایر  -اساس دو روش کاپالن افزار بر ها با استفاده از نرم نمودار توابع بقاي شرکت

  و جدول عمر به صورت زیر نمایش داده شده است. 
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  روش حد محصول –اساس نرخ بیکاري  ها بر مقایسه توابع بقاي شرکت  1نمودار 

 
نداشته و گروه مقایسه با همدیگر همپوشانی  2سال، توابع بقاي  12پس از تقریبًا 

تابع بقاي صنایعی که ، شود طور که مشاهده می نشود. هما مسیر آنها از هم جدا می
، زمانی مطالعه مواجه بودند ر از میانگین نرخ بیکاري طی دورهبا نرخ بیکاري کمت

یعنی احتمال ؛ رفته استدارد و باالتر از آن قرار گشیب کمتري نسبت به گروه مقابل 
میانگین مواجه بودند، بیشتر  ها در صنایعی که با نرخ بیکاري کمتر از بقاي شرکت
 ها است. ارتباط معکوس بین نرخ بیکاري و نرخ بقاي شرکتدهنده  نشاناست و این 

م را تقویت نرخ بقا و نرخ تور دوم مبنی بر ارتباط خطی نتایج حاصل از فرضیه
هایی که با  احتمال بقاي شرکت، گرفتن نرخ تورمکند. در نتیجه در صورت نادیده  می

  باشد. بیشتر می، ندنرخ بیکاري کمتري مواجه بود
اساس نرخ بیکاري  رتوابع بقا ب نتایج حاصل از تشکیل آماره آزمون براي مقایسه

  نشان داده شده است. 6 در جدول
  

  اساس نرخ بیکاري ها بر مقایسه توابع بقاي شرکت  6جدول 

  )Sig( دارياسطح معن  درجه آزادي T آماره  نام آماره

RankLogSavage -)(  8949/7  1  9950/0  

WilcoxonBreslow )(  6091/2  1  9637/0  

WilcoxonWareTarone )( -  6086/4  1  9682/0  

Wilcoxonentice)(Pr  2207/5  1  9777/0  
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ها در سطح   داري آمارهارایب معنض، شود دیده می 6طور که در جدول  همان
ی که های شرکتتوان گفت توابع بقاي  دار هستند. بنابراین میاخطاي پنج درصد معن

مواجه با نرخ  هاي نسبت به شرکت، سال ورود مواجه بودند باال در با نرخ بیکاري
رض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین بیکاري پایین بقاي کمتري دارند. در نتیجه ف

  شود.  ع بقاي این دو دسته شرکت رد میتواب
  دهد. اساس روش جدول عمر نمایش می برتوابع بقا را مقایسه  2نمودار 

  

  
  روش جدول عمر –اساس نرخ بیکاري  ها بر مقایسه توابع بقاي شرکت  2نمودار  

  
محصول به دست آمده، حاصل  اي همانند آنچه در روش حد در این نمودار نیز نتیجه

نرخ بقاي کمتر از میانگین بیشتر  هاي تازه وارد با یعنی احتمال بقاي شرکت ؛شده است
هاي  ها نرخ این است که در طی این سال ها دلیل همپوشانی در برخی از گروه و است

ها  شرکتاین دو دسته بقاي ها  ه طی این سالدر نتیج. بیکاري تقریباً با میانگین برابر است
ها کامالً  یک به هم است و در برخی گروهدنز آنها احتمال تقریبًا برابر است و منحنی بقاي

  برابر میانگین است.  دقیقبه طور که نرخ بیکاري  ، زیراشود بر هم منطبق می
  

  گیري نتیجه - 5
اند  کارهاي جدید داشته و به بقاي کسباي  ن توجه ویژهادهه اخیر محقق یکی دودر 

و این ناشی از نقش آنها در ترویج و توسـعه کـارآفرینی بـه عنـوان عامـل اصـلی       
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 همانباشد.  ی ایجاد اشتغال مییصنعتی و توانادر اقتصاد، نوآوري، پویایی  تغییر
در کشـور مقـاالت محـدودي در حـوزه بقـاي      طور کـه اشـاره شـد، ضـمن اینکـه      

ثیر أهـا نیـز تـ    پـژوهش ها انجام شده اسـت، بایـد گفـت کـه همـین محـدود        شرکت
هـا سـنجیده اسـت و تـاکنون هـیچ       هاي شرکت و صنعت را بر بقاي شرکت ویژگی

ثیر متغیرهاي اقتصاد کـالن بـر بقـا نپرداختـه اسـت.      أپژوهش داخلی به بررسی ت
غیرهـاي کـالن   آیـا بـین مت  هدف کلی این تحقیق پاسخ به سـؤال زیـر بـوده اسـت:     

ــدران ارتبــاط صــ دروارد  هــاي تــازه شــرکتاقتصــادي و بقــاي  نایع اســتان مازن
 داري وجود دارد؟ امعن

فرضیه تدوین شده  سههاي تحقیق در قالب  اي پاسخگویی به این سؤال، فرضیهبر
، پژوهشی بیان شده فرضیه سهتحقیق، از  آزمون قرار گرفته است. در نتیجه و مورد

  . رد شدفرضیه  یکو یید أتدو فرضیه 
  

  نرخ تورم - 5-1
ثیر مستقیم نرخ تورم بر نرخ بقاي شرکت را نشان أرگرسیون، ت نتایج حاصل از

، احتمال خروج از صنعت کاهش پیدا کنددهد؛ یعنی هرچه نرخ تورم افزایش  می
، 26[ نپیترسوهاي  این نتایج با یافته. کند پیدا مییابد، در نتیجه میزان بقا افزایش  می

گامب و کسک  است.، سازگار ]22-1، صص 8[ گامب و کسکو  ]440-423صص 
ها بخواهند در محیط  در مطالعات خود به این نتیجه دست یافتند که اگر شرکت

هاي تحقیق  تههاي بقا را به کار ببرند. یاف باید استراتژي باال دوام آورند،تورمی 
یت، برند از قبیل کاهش کم هاي مختلفی به کار می ها استراتژي نشان دادند که شرکت

ي)، کاهش کیفیت محصوالت، گیر زدایی تصمیم (تمرکز متمرکزگیري غیر تصمیم
هاي  تر و اشکال دیگري از استراتژي هاي پرداخت کوتاه ، دورهسندیکاها توسعه

در ، هاي بقا اکراه دارند هایی که در اتخاذ استراتژي مالی، خرید و بازاریابی. شرکت
معناي افزایش سطح  همچنین تورم را در این مقاله به د.تجارت سقوط خواهند کر

ایم که این افزایش قیمت منجر به افزایش انگیزه  عمومی قیمت در نظر گرفته
هاي  اما نتایج این تحقیق با یافته .دشو گذاري بیشتر می تولیدکنندگان براي سرمایه

ستقیم بین متغیر نرخ تورم موجود رابطه عدم مبنی بر  ] 337-307، صص 21[ لیو
  ناسازگار است.ها  و بقاي شرکت
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   نرخ بیکاري - 5-2
دار بین این متغیر و متغیر اوجود رابطه معن کاکسرد رگرسیون در نتیجه برآو

 -185، صص 1[ ، هولمز و همکارانن یافته با نتیجه تحقیقوابسته (بقا) تأیید نشد. ای
به  نرخ بیکاريرفت  ند که انتظار میکن ر است. هولمز و همکارانش بیان میسازگا ]195

تواند به عنوان  اي منفی بر بقا تأثیر بگذارد: اول اینکه بیکاري می گونه دو دلیل به
تر ارتباط دارد. دوم  خ بیکاري باالتر با تقاضاي پاییننماینده تقاضا مطرح شود، نر

ویژه  ههاي جدید ب اندازي شرکت اینکه نرخ بیکاري باال منجر به افزایش در تعداد راه
  باشد.  بسیار کوچک میهاي  براي شرکت

  
  نرخ بهره واقعی  - 5-3

و متغیر دار بین متغیر نرخ بهره اوجود رابطه معن کاکسحاصل از رگرسیون نتایج 
(بقا) را نشان می که  ]333-307، صص 21[ هاي لیو با یافته دهد. این نتایج وابسته 

، مؤثر استکار در بلندمدت  و گیري شکست کسب نرخ بهره در اندازه کنند بیان می
  باشد.  سازگار می

 سیس براي هر دوأنرخ بهره واقعی در تکه  کنند میهولمز، هانت و استون، بیان 
.در حالی که این ضریب براي  SMEهاي بسیار کوچک و  شرکت ها مهم است 
ها مثبت است. بنابراین نتایج نشان SMEبراي ، هاي بسیار کوچک منفی است شرکت

هاي  هاي بهره پایین و ثابت را براي کمک به بقاي شرکت نرخ در اینجا، داده شده
هاي آدرش  نتیجه با یافته . اما این]195 -185، صص 1[ دنکن بسیار کوچک پیشنهاد می

 آنها استدالل کردند که نرخ بهره ناسازگار است. ]103-97، صص 13[ و محمود
(بقا کاهش  واقعی ممکن است ولی نتایج  )پیدا کنداحتمال شکست را افزایش دهد 

ست به کنند که نتایج آنها ممکن ا تحقیق آنها این دیدگاه را تأیید نکرد. آنها استدالل می
 خارجی وابسته نیستند. هاي جدید به سرمایه این سبب باشد که اغلب شرکت

  

  ها محدودیت - 6
تردید در مورد تعداد ، رو بودیم هترین محدودیتی که در این تحقیق با آن روب مهم

این احتمال وجود داشت که در دوره زمانی مطالعه  ، زیراهاي ابطال شده بود پروانه
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اند،  رغم اینکه از صنعت مربوطه خارج شده هایی وجود داشته باشند که علی ما شرکت
  هاي آنها ابطال نشده باشند.  هنوز پروانه

  

  ها نوشت پی - 7
1. Imprint the firm  
2. Small and Medium Enterprises 
3. start-up 
4. Box 

 روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت ها در اقتصاد است. .5
 100عبارت است از نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال(شاغل، بیکار)، ضرب در  .6

که در تحقیق از نرخ بیکاري که مرکز آمار ایران به تفکیک براي هر استان سالیانه 
 دهد، استفاده شده است. گزارش می

نرخ بهره= نرخ  -نرخ تورم شود:  است که به اینگونه محاسبه میهمان سود بانکی  .7
 بهره واقعی

8. Byrne 
9. Gémar 
10. Micro-Enterprises 
11. SME 
12. Inui 
13. Liu 
14. Vector error correction model 
15. Covariates 
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