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  چكيده

 از نيـروي انـساني را درپـي         ياگرچه شروع فعاليت هر بنگاه جديد، موجبات اشتغال تعـداد         
راسـتاي حـل معـضل بيكـاري          و الزامـاً گـامي در     زايـي    تنها ايجاد بنگاه بيانگر اشـتغال     دارد، اما،   

 توسط آنها   اثرگذارها عامل اساسي در ايجاد اشتغال          حيات قابل قبول بنگاه    ي   بلكه، دوره  .نيست
هـاي    حيـات بنگـاه    ي  نقـش دوره   بررسـي هدف اصلي اين پژوهش     رو،    از اين . دشو محسوب مي 

 ي  بررسـي كليـه   منظـور،   ايـن    هب. باشد  ميتوسط آنها    شده جديدالورود در تغييرات اشتغال ايجاد    
مـدنظر   1375-84هـاي    طي سال ) تر  بيش  و نفركاركن ده(هاي جديدالورود صنعت نساجي      بنگاه

 آمـاري تحليـل     ي  عنوان جامعـه   بهصنعت  اين  هاي جديدالورود    تمام بنگاه ي  عبارت بهو   قرارگرفته
عيـين تغييـرات     شكـست نـسبي، ت     الگوي، از    حيات ي  تعيين دوره در اين مطالعه براي      .استده  ش

است كـه    بيانگر آن آمده نيز     دست هبنتايج   و آنها استفاده شده     ي  ها و مقايسه    خالص اشتغال بنگاه  
 عنـوان ايجادكننـدگان اصـلي شـغل تلقـي      تواننـد بـه   ها زماني مـي تنمتوسط   و هاي كوچك  بنگاه
ايـن يافتـه    . ادي خود ادامه دهنـد    سال ابتدايي ورود به بازار به حيات اقتص        ندكه بتوانند در سه   شو

تر از حمايت  هاي كوچك و متوسط براي تداوم حيات مهم  بدان معني است كه حمايت از بنگاه      
  .باشد ميبراي ايجاد اشتغال 
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  مقدمه 
عنوان معـضلي اساسـي    چنان به   بيكاري هم  ،ه در جهان  انجام شد هاي    تالش ي  مهرغم ه  به
هاي اخير شدت يافتـه و       با بحران سال  ويژه    بهاين موضوع   . دكن  كشورها را تهديد مي    تر  بيش

هـاي متفـاوتي در ايـن راسـتا          ه و سياسـت   انجام شد چندان  تالش دو براي مهار آن    رو،   از اين 
 كوچـك و متوسـط      هـاي   بنگـاه ان اگرچـه سياسـت حمايـت از         در اين مي  . اعمال شده است  

گذاران اين حـوزه بـراي حـل         عنوان يكي از راهكارهاي سياست     هاي اخير به    در سال  ويژه  به
ترين سياسـت    عنوان محوري  رود اما در ايران اين سياست به       شمار مي  اين معضل اجتماعي به   

با اين وجود، اگرچـه طـي   ). 22 ص،1389 وحدت و داداشي،(شود  ميايجاد اشتغال قلمداد   
دليل توانـايي ايجـاد      ها، به   كوچك و متوسط در ميان ساير بنگاه       هاي  بنگاهبه   اخير   ي  سه دهه 
ايـن  دهـد     مـي وزه نـشان    ، اما براساس آنچه مطالعات اين حـ       اي شده است     توجه ويژه  اشتغال
 ,Mata( برخوردارنـد   بزرگ، از احتمال خروج بـاالتري نيـز  هاي بنگاهدر مقايسه با ها  بنگاه

Portugal, 1994, p 227; Agarwal, Audretsch, 1998, p 2 .(    خـروج بنگـاه كـه در
 تعطيلي، ورشكستگي و مرگ نيز تعبير       مانندمتفاوتي  اصطالحات  ادبيات اين حوزه از آن با       

 بـر . كندبنگاه به جامعه تحميل وارد نشدن تري را نسبت به   هاي بيش  تواند هزينه  د، مي شو مي
هـا    كوچك و متوسط در ايجاد اشتغال تنها در صورت بقـاي آن            هاي  بنگاهاساس، نقش    اين

بـا  عبارت ديگر، حـل معـضل بيكـاري     به و )Nenonen, Littunen, 1998, p2 (افتهيمفهوم 
 تنهـا در  ) موجـود هاي بنگاهرشد مانند  هاي اقتصادي    جاي ساير سياست   به(ها    اين بنگاه ورود  

 اين. ابدي   مي ا آنها معن   حيات قابل قبول   ي  دوره و تداوم    شده  اشتغال ايجاد  پرتو ثبات و تداوم   
 كوچـك و    هـاي   بنگـاه  نـرخ بـاالي خـروج        ي  دهنده حالي است كه ادبيات موجود نشان      در

اي كه در ادبيات اين حوزه از  پديده. باشد ميهاي ابتدايي ورود آنها    در سال  ويژه  به ،متوسط
بيكـاري تعـداد     ي  زمينـه  توانـد   و مـي   1 يا جـوانمرگي يادشـده     آن با عنوان خروج زودهنگام    

هاي زيستي بنگاه از     با اين وجود، اگرچه بررسي جنبه     . دكنزيادي از نيروي انساني را فراهم       
شمار   اقتصاد صنعتي به   ي   حوزه ويژه  بههاي متفاوت و     موضوعات مهم و مورد توجه در رشته      

                                                      
 .Cressy, 2006: نه مراجعه شود بهين زمي مطالعه در ايبرا. 1
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 1هايي در طول زمان    دليل نياز به داده    بهير موضوعات   نسبت به سا    آن ي  مطالعهبه  رود، اما    مي
 هـاي  بنگـاه ايـن معـضل در مـورد    ). Konings et al, 1996, p 2( ه اسـت شـد تـر توجـه    كم

هـايي در طـول زمـان         حيات آنها نه تنها بـه داده       ي  كوچك و متوسط كه براي بررسي دوره      
هـايي را بـا      نجام چنين پـژوهش   صورت مضاعف ا   ، به باشد  مي نيز نياز    2هاي خرد  بلكه به داده  

 ايـن  ي  مطالعـه بـرده،  هـاي نـام   در ايران نيز وجود محـدوديت    . ه است كردمحدوديت مواجه   
رو  ده و از ايـن    كـر موضوع را همانند اغلـب كـشورهاي در حـال توسـعه بـا مـشكل مواجـه                   

 هـاي   بنگـاه زايـي    بنابراين، توانايي اشتغال   3. در اين زمينه انجام شده است      محدوديمطالعات  
 ي  ها از سوي ديگر، اهميت مطالعـه       آنسو و احتمال خروج باالتر       كوچك و متوسط از يك    

اصـلي   رو، هـدف   ازاين. دكن  و تأثير آن در تغيير اشتغال را مضاعف مي         ها آن حيات   ي  دوره
تغييــرات اشــتغال  در 4هــاي جديــدالورود  حيــات بنگــاهي ايــن مطالعــه بررســي نقــش دوره

هـاي اخيـر بـا       ، اما در سـال    قرار دارد د اصلي آن نيز بر صنعت نساجي        ايجادشده بوده و تأكي   
بنابراين، . 5رو بوده است   ههاي خود روب    مسائل متعددي از جمله خروج تعداد زيادي از بنگاه        

 ي   كـه آيـا دوره     باشـد   مـي درمجموع اين مطالعه درپي يافتن پاسخي براي اين سؤال اساسي           
هـا را تحـت تـأثير قـرار           ل ايجادشده توسـط ايـن بنگـاه       هاي جديدالورود، اشتغا    حيات بنگاه 

  دهد؟ مي

                                                      
1. Longitudinal Data 
2. Macro Data 

شده  تنها مطالعات انجام) 1386(و مدهوشي و تاري ) 1388 ( و همكارانشمطالعه بهشتي هاي محقق، براساس دانسته .3
 .ن استرادر اياين حوزه 

با شود كه اطالعات مربوط به آن  به بنگاهي اطالق مي) New firm( در اين پژوهش اصطالح جديدالورود .4
هاي اين مركز ايجاد  رت ساالنه در پايگاه دادهصو ده و براي اولين بار و بهشآوري  سرشماري مركز آمار ايران جمع

د كه در زمان سرشماري مركز آمار ايران بنگاه شو تنها زماني محقق مياين كار  در ضمن بايد گفت كه. استشده 
دانيد در بخش صنعت ايران هر بنگاه صنعتي موظف به اخذ دو  گونه كه مي همان. برداري باشد مورد نظر در حال بهره

برداري   بهرهي بنگاهي است كه پروانه عملدربنگاه جديدالورود . برداري  بهرهي جواز تأسيس و پروانه: باشد ميمجوز 
 .ده باشدكررا دريافت 

 30؛ )15/06/1388، 110932: اكونيوز، كد خبر( تعطيلي ي ترين واحد نساجي كشور در آستانه بزرگ: عنوان مثال به. 5
 تار و ؛)27/11/1389روزنامه دنياي اقتصاد، ( تعطيلي و ورشكستگي ي ستانهشركت توليدي، صادراتي پوشاك در آ

 ). 12/8/1390، 2498دنياي اقتصاد، شماره (پود بحران در صنعت نساجي 
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  تحقيق  ي پيشينهادبيات و مروري بر 
اند، زماني متولد شده   ها تشبيه شده   هاي اقتصادي كه از نظر وضعيت حيات به انسان          بنگاه

امـا، آنچـه در مـورد       . ميرنـد  هاي متفاوتي مي   صورت و پس از طي مراحل مختلف حيات، به       
 حيـات آنهـا اسـت، چـه آنكـه           ي  يابد طول دوره   هاي اقتصادي معنا و مفهوم مي       اهحيات بنگ 

هـاي اقتـصادي، خـروج         حيات بنگـاه   ي   بر طول دوره   اثرگذارشايد بتوان با شناسايي عوامل      
بـر  اثرگـذار   براسـاس ادبيـات موجـود عوامـل          .آنها را از فعاليت اقتصادي به تأخير انداخت       

هـاي مخـتص بنگـاه،     تـوان بـه پـنج دسـته ويژگـي         ي را مـي    حيات يك بنگاه اقتصاد    ي  دوره
هاي محيطي نيـز   كالن اقتصادي كه از آن به ويژگيهاي   ويژگيصنعت، شاغالن، مخارج و     

 ي در ميـان مجموعـه عـواملي كـه دوره     ).Hansen et al., 2004(د كرشود تقسيم  تعبير مي
عنـوان يكـي از       آن بـه   ي  دهـد، انـدازه    حيات يك بنگـاه اقتـصادي را تحـت تـأثير قـرار مـي              

اي را  شايد كمتر مطالعه. دشو ترين عامل تأثيرگذار تلقي مي هاي مختص بنگاه و مهم     ويژگي
 حيات را ناديده انگاشته و ي د كه بررسي تأثير اندازه بر دوره      كربتوان در اين حوزه مشاهده      

هـاي   واقعيـت ايـن درحـالي اسـت كـه         . ده باشـد  نكـر ترين عامل معرفـي      عنوان مهم  بهآن را   
داليـل متفـاوت از جملـه اطمينـان          هـاي اقتـصادي بـه        بنگاه تر  بيش كه   دهد   مي  نشان 1موجود

بـا ايـن   . دهنـد  هـاي كوچـك فعاليـت را تـرجيح مـي        مقياس ،از شرايط موجود بازار   نداشتن  
 ي  توانـد زمينـه     بهينه نبوده و اين خود مي      ي  وجود، اندازه در زمان ورود الزاماً به معني اندازه        

 Cefis and(د كنـ هـا فـراهم    هـاي كوچـك و متوسـط را بـيش از سـاير بنگـاه       خروج بنگاه

Marsili, 2005, p 1 .( كوچك و احياناً از اي  در اندازهرا بنابراين، بنگاهي كه فعاليت خود
 عملكـرد خـود بـراي بقـا در بـازار الزم اسـت تـا                 ي  د، پـس از مـشاهده     كن غيربهينه آغاز مي  

در مقابل، چنانچه بنگاهي كه در مقياسي       .  بهينه توسعه دهد   ي  سوي اندازه   خود را به   ي  اندازه
 قبل از خـروج  امكان داردتر از حد انتظار مواجه شود،  د، با كارايي كمكن بزرگ فعاليت مي  

تر از حد انتظـار بنگـاه، در حـدي           كه چنانچه كارايي كم    در حالي . از فعاليت، كوچك شود   
شـدن بنگـاه وجـود نداشـته و بنگـاه       يلي نيـز بـراي كوچـك   اندك و قابل اغماض باشد، تما 

                                                      
1. Facts 
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تر ورود بيانگر موفقيـت   در نتيجه، مقياس بزرگ . دهد در همان مقياس باقي بماند      ترجيح مي 
هـاي جديـد بـا        هاي موجود در اين حوزه عموماً بنگـاه        نظريهبنابراين، براساس   . تر است  بيش

نسبتاً كوتاهي دارنـد، چـون ورود آسـان         شوند، اما اميد به زندگي       مقياسي كوچك وارد مي   
  ).Agarwal and Audretsch, 1998, p 4(گيرد  نمي  حيات طوالني را دربري الزاماً دوره

توان مطالعات متعـددي را در   با چنين شناختي از تأثير اندازه بر عملكرد يك بنگاه اقتصادي مي     
هـاي اقتـصادي را     حيات بنگـاه ي هاما شروع مطالعات منسجم و علمي دور  . دكراين حوزه مشاهده    

در .  نـسبت داد   1987مريكا و در سـال      ا در كشور    1شده توسط ايوانس    انجام ي  شايد بتوان به مطالعه   
 مثبـت  ي مريكا رابطـه اهاي تجاري كوچك   هاي مربوط به بنگاه    اين سال، ايوانس با استفاده از داده      

، )1987 (پـس از ايـوانس    . ده است كرا آزمون    آنه ي  ها و اندازه    اي را بين احتمال بقاي بنگاه      قوي
 در مطالعـات    )1989 (3چنـين فيليـپس و كريچـف       ، هـم  )1989( 2ديون، ربرت و ساموئلـسن    

. كردنـد مريكـا را بررسـي      اشـده بـه تجـارت        هاي وارد   اي موضوع بقا و رشد بنگاه      جداگانه
 ديــون و ي  آن از نتــايج مطالعــهي  افــزايش انــدازهي كــاهش نــرخ شكــست بنگــاه در نتيجــه

هـاي    هـاي بنگـاه     فيليپس و كريچف نيز كه با اسـتفاده از داده          ي  مطالعه. باشد  ميهمكارانش  
پـس از مطالعـات     .  اسـت  كـرد  ايـوانس را تأييـد       ي  ، نتايج مطالعه  انجام شده مريكا  اكوچك  

 بنگـاه صـنعتي را در ده سـال      000,11نرخ بقـاي بـيش از        )1991 (4، اودريچ شده  بيان ي  اوليه
 ي هـا تنهـا در يـك دوره     ، بنگـاه  ويبراسـاس نتـايج     . ده اسـت  كـر طالعـه   مگي آنهـا    زند اول

نـد و در بلندمـدت مجبـور بـه          كن مـي تر از مقيـاس بهينـه فعاليـت          مدت در مقياسي كم    كوتاه
 ).Audretsch, 1991 (ندشو خروج از صنعت مي

د، كنـ  ايفا تواند هاي متفاوتي كه بقاي يك بنگاه اقتصادي پس از ايجاد مي در ميان نقش  
. باشد ميترين نقش  نگهداشت اشتغال ايجادشده و حتي رشد آن در راستاي ايجاد شغل مهم 

. اسـت شـده   براين اساس، بررسي اين نقش در ادبيات موجود و در مطالعات متعدد بررسـي               
هـاي جديـدالورود كوچـك و          در مورد اشتغال ايجادشده توسـط بنگـاه        ويژه  بهاين موضوع   

                                                      
1. Evans 
2. Dunne, Robert, Samuelson 
3. Phillips and Kirchoff 
4. Audretsch 
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رفته در اثر خروج آنهـا       بين چنين اشتغال از   هاي موجود و هم      با ساير بنگاه   متوسط در مقايسه  
عملكـرد   )1996( عنوان مثـال، كونينـگ و همكـارانش        به. ه است شدصورت ويژه تحليل     به

 و بـه بررسـي      دهكـر  مطالعه 1985-94هاي   طي سال  را   بنگاه بلژيك  114,074 پس از ورود  
اول  كه نرخ خروج در سـه سـال      آنها نشان دادند  . داختنپردتأثير آن بر ايجاد و نابودي شغل        

در شـده   هـاي مطالعـه       سـال  در. مانـد  زندگي يك بنگاه افزايش يافته و پس از آن ثابت مـي           
 از مـشاغل موجـود   درصد2/7و  بوده  درصد7/7 اشتغال جديد ايجادشده   ،هاي بلژيك   بنگاه

 ترتيـب   و بـزرگ بـه     هـاي كوچـك     بـراي بنگـاه   نيـز   نرخ ايجاد اشتغال    . نيز از بين رفته است    
 هـد   را نـشان مـي    تر   هاي كوچك   تر بنگاه  پويايي بيش  كه   باشد  مي  درصد 2/3 و   درصد5/17
)Konings,et. al, 1996, p 20.( 

 مـورد مطالعـه     ي  هـاي جديـد طـي دو دوره          بنگـاه  )1998(  گاالگر و باتهـام    ي  در مطالعه 
كه سهم   اند، درحالي  د اختصاص داده   درصد از مشاغل ايجادشده را به خو       25 و   30ترتيب   به

از . باشـد  مـي  درصـد  28كاركن از مشاغل جديـد حـدود          نفر 20تر از    هاي موجود كم    بنگاه
هاي موجود، ايجادشده و بيش        ميليون شغل جديد توسط بنگاه     8/1سوي ديگر، درمجموع،    

منفـي بـوده   مجموع اشـتغال خـالص نيـز    چنين  هم و ميليون شغل توسط آنها از بين رفته       2از  
انـد    شـده تري در ايجاد اشتغال خالص معرفي        تر منبع مهم   هاي كوچك   درنهايت بنگاه . است

)Gallagher, Botham, 1998( .  
در م تـأمين اجتمـاعي اتـريش        نظـا هـاي     با اسـتفاده از داده     )2009( 1بوهيم و همكارانش  

 رشد بنگـاه موجـود و   شده از طريق  دوام اشتغال ايجاد  ي  ، به مقايسه  1998 تا   1978هاي   سال
از آن دارد كـه     پرداختـه و نـشان      هـاي جديـد       ايجاد همان تعداد شغل از طريـق ورود بنگـاه         

 هـزار بنگـاه     24 هـزار بنگـاه اقتـصادي موجـود و           144هزار شغل جديد توسـط حـدود        377
 مـشاغل ايجادشـده توسـط    آمده، دست هببراساس نتايج . آمده است جودو اقتصادي جديد به 

هـاي موجـود ثبـات        هاي جديد نسبت به مـشاغل ايجادشـده توسـط رشـد بنگـاه               ورود بنگاه 
  ).Bohiem, et al, 2009, pp 17-19(دهند  تري را نشان مي بيش

 و   بنگاه در زمان شروع فعاليت     ي  اهميت اندازه در بررسي   ) 2010( كافمن   پژوهشيبنياد  
                                                      

1. Rene bohiem, Alfred Stiglbauer, Rudolf Winter-Ebmer 
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، 2005 تا   1977هاي    سال درريكا  ما بر ايجاد و نابودي اشتغال با استفاده از آمارهاي           تأثير آن 
 ميليون شغل ايجادشده كـه بـيش از         3 ساالنه حدود    1992-2005هاي   كه در سال    نشان داده 

 7انـد بـين صـفر تـا          هايي كه فعاليت خـود را ادامـه داده          بنگاه. ها است   چهار برابر ساير بنگاه   
لص موجـب نـابودي   طـور ناخـا   هشـده بـ   هاي تعطيـل     بنگاه  و  دهكرميليون شغل خالص ايجاد     

 بنگـاه بـراي     ي   اوليـه  ي  يانگر اهميت اندازه  بموضوعي كه   . اند  ميليون شغل شده   8 تا   4حدود  
  ).Kauffman Foundation Research Series, 2010 (باشد ميشروع فعاليت و بقاي آنها 

در زمـان ورود بـه   هـا    بنگاهترين شده بيانگر آن است كه عمده درمجموع مطالعات انجام 
ده و  كـر هاي كوچـك را انتخـاب        دليل سهولت شروع فعاليت، مقياس      اقتصادي، به  ي  هعرص
 ايجاد مـشاغل زيـادي را نيـز         ي  در اين مقياس، زمينه   ها     بنگاه رو، ورود تعداد زيادي از     ازاين

يـابي بـه     توانـايي در دسـت    نداشتن  دليل   بهها     بنگاه اين در حالي است كه اين     . دكن فراهم مي 
تـر خـروج قـرار گرفتـه و بنـابراين، احتمـال خـروج                ه در معرض خطر بـيش     هاي بهين  مقياس
 كوچك در شرايط مناسـبي      هاي  بنگاهدر مقابل، چنانچه    . تر است  تر بيش   كوچك هاي  بنگاه

بر حفـظ اشـتغال ايجادشـده       افزون   توانند  ميقرارگرفته و بتوانند فعاليت خود را ادامه دهند،         
 ي ه و زمينهكردتجربه ها   بنگاه نسبت به ديگرزي را نيتر ود خود، رشد اشتغال بيشتوسط ور

تـر بـراي شـروع       هاي كوچك  بنابراين، ارجحيت مقياس  . ندكنكاهش نرخ بيكاري را فراهم      
 پذير است كه   زايي آنها تنها زماني توجيح     دليل ويژگي اشتغال    اقتصادي، به  هاي  بنگاهفعاليت  
  . ندنك حيات قابل قبولي را تجربه ي دورهها  بنگاه

  شناسي روش
شود امـا از    كاربردي محسوب ميهاي پژوهشاين مطالعه با توجه به هدف خود، از نوع   

هـاي كوچـك و متوسـط و نيـز            در آن را مجموعـه بنگـاه      شـده   هـاي اسـتفاده      آنجا كه داده  
.  توصـيفي اسـت    هـاي   پـژوهش هاي بزرگ صنايع توليدي ايران تـشكيل داده، از نـوع              بنگاه
هـا و چگـونگي تغييـرات          حيات بنگـاه   ي   بررسي دوره  بيان شد ونه كه قبالً    گ چنين، همان  هم

گيري آن در طـول زمـان اسـت،          رد و امكان پي   هاي خُ  يابي به داده   اشتغال آنها نيازمند دست   
بـا  . شـود   محـسوب مـي   موضوعي كه از داليل كمبود مطالعات اين حوزه در اقتـصاد ايـران              
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  از طريق مركـز آمـار در       بيان شده هاي    با ويژگي  يهاي دهوجود، براي انجام اين مطالعه دا      اين
هاي جديدالورود صنعت نساجي را در هـر          بررسي حيات بنگاه   ي  دسترس قرارگرفته و زمينه   

بـا ايـن وجـود، بـا اسـتفاده از ايـن        .ه اسـت كرد مورد مطالعه فراهم     ي  هاي دوره  يك از سال  
هـاي   هاي جديدالورود در هر يك از سـال        گيري اطالعات تنها براي بنگاه     ها، امكان پي   داده
هاي مـورد نيـاز در زمـان          كه داده  باشد  مي آخرين سالي    1384ده و سال    ش ميسر   1375 -84

 ي  رو، بـراي بررسـي همگـن دوره        از ايـن  .  در دسترس قـرار گرفتـه اسـت        1انجام اين مطالعه  
 1375 -81 ينبـ هـاي    هاي واردشده در هر يك از سـال        هاي جديدالورود، بنگاه   حيات بنگاه 

چه آنكـه در ادبيـات موجـود،        . ه است شدتنها به مدت سه سال تعقيب و حيات آنها بررسي           
 فعاليت بنگاه محسوب شده و سـپري        ي  ترين مرحله   حياتي ،سه سال اول شروع فعاليت بنگاه     

 Nenonen (باشــد مــي گذرانـدن دره مــرگ  ي ســال بـا موفقيــت بــه منزلــه  دن ايــن ســهكـر 

,Littunen, 1998, p1.(   هـاي واردشـده در هـر يـك از      بدين منظور، در اين مطالعـه بنگـاه
هــاي كوچــك و متوســط و   از نظــر انــدازه بــه دو گــروه بنگــاه1375 -81هــاي دوره  ســال
بندي شده و وضـعيت آنهـا در سـومين سـال شـروع فعاليـت از نظـر                     طبقه 2هاي بزرگ   بنگاه

 ا تجزيـه و تحليـل شـده       اشـتغال آنهـ    تغييرات   ، حيات و در صورت حيات     ي  توانايي در ادامه  
  . است

هـاي متعـددي در      براي بررسي حيات يا خـروج يـك بنگـاه از فعاليـت اقتـصادي روش               
هـاي تخمـين اسـتاندارد شـرح         ه، امـا از آنجـايي كـه روش        شـد ادبيات اقتصادسنجي معرفي    

 اردداي براسـاس آنهـا اريـب         هـاي دوره   ه نداده است، تخمين   ي را براي اين مسأله ارا     درستي

                                                      
 .انجام شده است 1389 امه كارشناسي ارشد است كه در سالن اين مقاله برگرفته از پايان. 1

 10تر از  هاي با كم هاي صنعتي برحسب معيار اشتغال به چهار گروه بنگاه بندي مركز آمار ايران بنگاه در تقسيم. 2
بندي  طبقه) هاي بزرگ عنوان بنگاه به(تر  كاركن يا بيش  نفر10هاي با  و بنگاه) هاي كوچك عنوان بنگاه به(نفركاركن 

متوسط و  و اي كوچكه عنوان بنگاه كاركن به  نفر100تر از  هايي با كم در تعريف بانك مركزي نيز، بنگاه. ده استش
، وزارت كار و  بر اين، وزارت صنايع و معادنافزون. روند شمار مي هاي صنعتي بزرگ به عنوان بنگاه ها به ساير بنگاه

رادمنش، (اند  دهكربرحسب مورد از تعاريف متعددي استفاده  امور اجتماعي، وزارت جهادكشاورزي و وزرات تعاون
هاي  عنوان بنگاه  نفر كاركن به100تر از  هاي كم ترين تعريف را مبنا قرار داده و بنگاه اما، اين مطالعه متداول). 1389

 . گرفته است هاي بزرگ درنظر نگاهمتوسط و بيش از آن را ب و كوچك
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)Mata, Portugal, 1994, p 230 (رو ادبيـات ايـن حـوزه تـابع مخـاطره       و از اين)  شكـست
در ايـن   . 2 اسـت  دهكـر اي معرفـي     هاي دوره  براي تحليل ) 1-3 (ي  صورت رابطه  را به  )1نسبي
tt  بــا وجــود شــرط زمــانيو بــوده احتمــال خــروج بنگــاه از فعاليــت h(t)تــابع   بــراي 
چنـين،   هـم . شـود   تعريف مي  ،اند  اليت خود ادامه داده   عمانده به ف    باقي tي كه تا زمان     هاي  بنگاه

T :حيات بنگاه،    ي  دوره )(tf :    ،تابع چگالي احتمال)(tS :      احتمـال آن  و  تابع بقـاي بنگـاه 
  . به فعاليت خود ادامه دهدtان كه بنگاه تا زماست 

)3-1  (Tt
tS

tf

t

tTtttP
th t ,...,,,,

)(

)()(
lim)( 321




    
شـده، بررسـي تغييـرات        حيات با توجـه بـه مـوارد توضـيح داده           ي   بر بررسي دوره   افزون

پـذير   هـاي متعـددي امكـان      هاي اقتصادي نيز براساس ادبيـات موجـود بـا روش            اشتغال بنگاه 
 پـژوهش   الگـوي ت اشتغال در ايـن مطالعـه از          تغييرا ي  با اين وجود، براي محاسبه    . 3باشد  مي

خواني كامل آن بـا ايـن مطالعـه اسـتفاده             با توجه به جامعيت نسبي و هم       ،)2005(ولگاريس  
 چنـين ورود   هـاي موجـود در صـنعت و هـم           در اين پژوهش رشـد اشـتغال بنگـاه        . شده است 

 از t زمـان     در I ايجادكنندگان شغل محسوب شده و ايجاد شغل در بخـش            ،جديد هاي  بنگاه
 به ترتيب اشـتغال  1itN و   itNدر اين رابطه،    . شود محاسبه مي ) 2-3( شماره   ي  طريق رابطه 

 و Iمانده در بخش   باقيهاي بنگاه ي  مجموعهIS. دهد  را نشان مي t -1 و   tام در زمان    i بنگاه
IE   شده به بخش      وارد هاي  بنگاه مجموعI اشتغال از بين رفته نيز      . باشد  مي)JDIt ( همـين   بـه

گفتنـي اسـت كـه در ايـن مطالعـه اشـتغال بنگـاه در سـال ورود و                    . ودش  صورت محاسبه مي  
 نـرخ رشـد اشـتغال نيـز بـا           و چنين سومين سال فعاليت بنگاه، مبناي محاسبات قرارگرفتـه         هم

محاسـبه  ) 3-3 (ي  شـماره ي صـورت رابطـه   عنـوان مبنـا بـه    اشـتغال بـه  درنظر گرفتن متوسـط    
در هر گروه نيز از اختالف بـين ايجـاد اشـتغال و             ) NET(  اشتغال  خالص تغييرات. شود مي

  . شود مي محاسبه) 4-3 (ي  شمارهي طريق رابطهنابودي آن و از 

                                                      
1. Proportional Hazards Model 

 .Mata, Portugal, 1994: ك.رتر  براي مطالعه بيش. 2

 ) Broersma, Gautier. (1997); Roper, (2001); Voulgaris, et al. (2005). ( ك.ربراي مطالعه بيشتر . 3
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  ها يافته
هاي جديـد     هاي اخير سياست حمايت از ايجاد بنگاه       سالدر  ،  بيان شد طور كه قبالً      همان

گـذاران   هاي كوچك زودبازده يكي از راهكارهاي اساسي است كه سياسـت            با عنوان بنگاه  
گونه كه ادبيات موجود نـشان        همان ،وجود با اين . اند دهكره  يمنظور حل معضل بيكاري ارا     به
متوسط بـه فعاليـت اقتـصادي، گـامي در راسـتاي             و دهد اگرچه ورود يك بنگاه كوچك      مي

گـرفتن آنچـه بـراي يـك بنگـاه       د، اما اين موضوع بدون درنظر  شو زايي محسوب مي   اشتغال
. شـود ي اساسي براي ايجاد اشـتغال تلقـي   تواند راهكار  افتد الزاماً نمي   پس از ورود اتفاق مي    

بنگاه واردشده بايد بتواند فعاليت خود را در مدت زمان قابل توجهي ادامه داده تـا                چه آنكه   
ايــن در حــالي اســت كــه . شــود ثبــات اشــتغال ايجادشــده و نيــز رشــد آن فــراهم  ي زمينــه
هـاي    كـه سـال    اشـد ب  مـي هـايي     از بنگـاه   هاي موجود نيز بيانگر خروج تعداد زيـادي        واقعيت

 و هـاي كوچـك     براي بررسي اين موضوع در بنگـاه      . ندكن ابتدايي فعاليت خود را سپري مي     
هـاي دوره    هاي بزرگ طي سـال       آن با بنگاه   ي  متوسط جديدالورود صنعت نساجي و مقايسه      

  .كوشد تصويري نسبتاً واقعي در اختيار خواننده قرار دهد ، اين بخش مي1375 -81
  هاي جديدالورود صنعت نساجي و اشتغال آنها ع بنگاهررسي توزيب. 1

هاي واردشده به صنعت نـساجي و اشـتغال آنهـا در هـر يـك از                   بنگاه) 1(جدول شماره   
كـه   طـوري  به. دهد  مينشان  را  چنين سومين سال فعاليت آنها        و هم  1375-81هاي دوره    سال

آخـرين سـطر هـر      . سـت اختصاص يافتـه ا   شده  هاي بررسي     از سال  ييك هر بخش جدول به     
  . باشد ميها و نابودي اشتغال آنها پس از سه سال فعاليت  نرخ خروج بنگاهنمايانگر بخش نيز 
شـده  هـاي مطالعـه       سـال  ي  همـه  در   شـود  مشاهده مي ) 1(در جدول شماره    طور كه    همان

 واردشده به صنعت نـساجي بـيش از         هاي  بنگاه كوچك و متوسط از مجموع       هاي  بنگاهسهم  
هاي مختلـف    در سال ها     بنگاه كه اشتغال ايجادشده توسط اين     درحالياست   بودهد   درص 90
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 30چنين، طي ايـن دوره، حـدود         هم. باشد  مي درصد در نوسان     80 تا 30متفاوت و از حدود     
نـد  ا  واردشده در سومين سال فعاليت از صنعت نساجي خارج شـده هاي بنگاه درصد از  40تا  

  . 1 درصد است6/45 و متوسط حدود  كوچكهاي بنگاهكه متوسط سهم 
   پس از سه سال فعاليت1375 -81هاي جديدالورود نساجي در دوره  توزيع تعداد و اشتغال بنگاه. 1 جدول

  سال اشتغال بنگاه
 ورود

  سال
 فعاليت

  تعداد
 بزرگ ومتوسط كوچك تعدادكل بزرگ ومتوسط كوچك تعدادكل درصد/

 4/60 6/39 100 4/7 6/92 100 درصد اول سال 2918 1915 4833 7 87 94 تعداد
 9/56 1/43 100 8/6 2/93 100 درصد سوم سال 2191 1657 3848 4 55 59 تعداد

1375 

 25 5/13 3/20 9/42 8/36 2/37 درصد خروج نرخ
 5/70 5/29 100 3/8 7/91 100 درصد اول سال 14714 6150 20864 22 244 266 تعداد
 6/71 4/28 100 1/12 9/87 100 درصد سوم سال 12584 4986 17570 23 167 190 تعداد

1376 

 5/14 9/18 8/15 -5/4 5/31 6/28 درصد خروج نرخ
 8/51 2/48 100 6/8 4/91 100 درصد اول سال 1509 1402 2911 5 53 58 تعداد
 9/51 1/48 100 6/17 4/82 100 درصد سوم سال 1017 941 1958 6 28 34 تعداد

1377 

 6/32 8/32 7/32 -20 1/47 4/41 درصد خروج نرخ
 7/26 3/73 100 1/3 9/96 100 درصد اول سال 1890 5182 7072 8 250 258 تعداد
 4/47 6/52 100 3/9 7/90 100 درصد سوم سال 3124 3472 6596 14 136 150 تعداد

1378 

 -3/65 33 7/6 -8/42 6/45 9/41 درصد خروج نرخ
 5/98 5/1 100 7/66 3/33 100 درصد اول سال 654 10 664 2 1 3 تعداد
 100 - 100 100 - 100 درصد سوم سال 747 - 747 2 - 2 تعداد

1379 

 -5/12 100 -5/12 0 100 3/33 درصد خروج نرخ
 9/38 1/61 100 7/5 3/94 100 درصد اول سال 2373 3729 6102 11 183 194 تعداد
 6/49 4/50 100 8/9 2/90 100 درصد سوم سال 2586 2625 5211 12 110 122 تعداد

1380 

 -9 6/29 -1/9  9/39 11/37 درصد خروج نرخ
 3/10 7/89 100 9/1 1/98 100 درصد اول سال 376 3281 3657 3 156 159 تعداد
 6/37 4/62 100 8 91 100 درصد سوم سال 1333 2209 3542 8 92 100 تعداد

1381 

 -5/254 7/32 1/3 -7/166 41 1/37 درصد خروج نرخ

  هاي مركز آمار ايران هاي محقق برگرفته از داده يافته: عمنب
هـاي   هاي مختلف سـهم    هاي بزرگ در سال     متوسط و بنگاه    و هاي كوچك   اگرچه بنگاه 

جـه بـه سـطر سـوم از      امـا بـا تو     ،2انـد  متفاوتي از اشتغال ايجادشده را به خود اختـصاص داده         
                                                      

 .  است1375-81هاي دوره  هاي كوچك و متوسط در سال ههاي خروج بنگا اين نرخ ميانگين هندسي تمامي نرخ. 1

 درصد است، 60 و 40 به ترتيب حدود 1375ومتوسط و بزرگ در سال  هاي كوچك نوان نمونه سهم اشتغال بنگاهع به2
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موجب نابودي  در هر سال    متوسط    و   هاي كوچك   ، خروج بنگاه  )1(هربخش جدول شماره    
ي هـا   بنگـاه بـراي   نـابودي   ايـن   كـه متوسـط      طوري  درصد از اشتغال شده، به     30 تا   20حدود  

. 1باشـد   مـي  درصـد    23هاي بزرگ حدود       درصد و براي بنگاه    31متوسط حدود     و كوچك
 نـابودي  ي   زمينـه  ،هـاي بـزرگ     هاي كوچك و متوسط نسبت به بنگـاه         گاهبنابراين، خروج بن  

هـاي كوچـك و       با ايـن وجـود، كـاهش سـهم بنگـاه          . ه است كردتري را فراهم     اشتغال بيش 
آنكه يك بنگاه كوچك و متوسط       متوسط جديدالورود الزاماً به معني خروج آنها نبوده، چه        

از . شـود هاي بزرگ از اين گـروه خـارج           اهتواند با رشد خود و قرارگرفتن در گروه بنگ         مي
جدول شـماره    2هاي كوچك و متوسط و يا رشد آنها         رو، براي تفكيك اثر خروج بنگاه      اين

هـاي    بخـش ابتـدايي بـه بنگـاه       . شـود   مـي كـه از دو بخـش تـشكيل         اسـت    طراحي شـده     )2(
يـز  هـاي جـدول ن    ستون. باشد  ميهاي بزرگ     متوسط و بخش ديگر مربوط به بنگاه       و كوچك

هاي جديدالورود نساجي را پس از سه سـال فعاليـت آنهـا بـا توجـه بـه تغييـر                       وضعيت بنگاه 
الزم به . دهد مانده، كوچك و يا خارج شده نشان مي    وضعيت احتمالي يعني رشديافته، ثابت    

هـا در ثبـات و يـا نـابودي اشـتغال، ايـن تغييـر                 يادآوري است براي بررسي نقش بقاي بنگـاه       
هاي   هاي كوچك و متوسط به سمت بنگاه        ها از بنگاه    تغيير وضعيت بنگاه  وضعيت مربوط به    

هـاي كوچـك و متوسـط وضـعيت           رو، در بخش بنگـاه     از اين . باشد  ميعكس  ربزرگ و يا ب   
منظـور از   . شـود  هاي بزرگ وضعيت رشد يافته مـشاهده نمـي          كاهش يافته و در بخش بنگاه     

 داده شده در اين جدول بيانگر ان مقادير نش.مانده نيز ثبات در گروه اوليه است وضعيت باقي
 و اشتغال آنها نسبت    1375-81هاي دوره    ل واردشده در هر يك از سا      يها سهم تمامي بنگاه  

                                                                                                                             
 10 و 90 حدود 1381 و براي سال 39 و 61 به ترتيب 1380هاي واردشده در سال  درحالي كه اين سهم براي بنگاه

 .درصد است

 .  است1375-81هاي  هاي كوچك و متوسط در سال هاي نابودي اشتغال بنگاه  اين نرخ ميانگين هندسي تمامي نرخ.1

دسته اول كه پس از . اند هاي اقتصادي پس از شروع فعاليت به چهار دسته قابل تقسيم براساس ادبيات موجود بنگاه. 2
دهند، دستهسوم كه با  غم كاهش اشتغال به فعاليت خود ادامه مير گردند، دسته دوم كه علي مدتي از فعاليت خارج مي

زايي بااليي داشته و به   فعاليت توانايي اشتغالادامهپردازند و دسته چهارم عالوه بر  ثبات اشتغال به ادامه فعاليت مي
هاي  بنگاه، (Gazelles)ها  نمايند و در ادبيات اين حوزه، به غزال اي بزرگ رشد ميه سرعت به سمت بنگاه

 (The Ten Percenters)ها  درصدي  و ده(High Flyers)، بلندپروازان (Fast Growing Firms)بارشدسريع 
 ).1386پور و پوشدوزباشي،  فيض(مشهورند 
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طور جداگانـه بـراي       كه به  1باشد  ميها و اشتغال آنها در شروع فعاليت          به مجموع تعداد بنگاه   
  .هاي بزرگ محاسبه شده است هاي كوچك و متوسط و بنگاه بنگاه
و اشتغال آنها پس از 1375 -81 ي  جديدالورود صنعت نساجي ايران در دورههاي بنگاهوضعيت . 2 جدول

  سه سال فعاليت
  هاي بنگاه مجموع شده خارج مانده باقي رشديافته

اشتغال سهمبنگاه سهماشتغال سهمبنگاه سهماشتغال سهمبنگاه سهماشتغال سهمبنگاه سهمومتوسط كوچك
 47 4/94 29 5/37 7/62 60 3/8 7/2 طي دوره

  هاي بنگاه مجموع شده خارج شده كوچك مانده باقي
اشتغال سهمبنگاه سهماشتغال سهمبنگاه سهماشتغال سهمبنگاه سهماشتغال سهمبنگاه سهم بزرگ
 53 6/5 14 2/17 3/5 6/8 8/80 1/74 طي دوره

  هاي مركز آمار هاي محقق برگرفته از داده يافته: منبع
هـاي جديـدالورود بـزرگ صـنعت نـساجي سـهم              ، بنگـاه  )2(جـدول شـماره     باتوجه بـه    

، انـد   اشـتغال ايجادشـده در فعاليـت سـه سـاله بـه خـود اختـصاص داده                 و  تري را از بقـا       بيش
متوسطي كه پس از  و هاي كوچك  سهم بنگاه ،ديدالورودهاي ج   كه از مجموع بنگاه    يطور به

 درصـد و ايـن ميـزان بـراي          60انـد    در وضـعيت ابتـدايي خـود بـاقي مانـده          فعاليـت   سه سال   
شده بيانگر  هاي خارج  وضعيت بنگاهي بنابراين، مقايسه. باشد مي درصد   74هاي بزرگ     بنگاه

تـر ناشـي از     بـيش ،رفتـه   از بـين چنين اشـتغال   متوسط و هم   و هاي كوچك   تر بنگاه  سهم بيش 
تـر   هـاي بـزرگ     تـر بنگـاه     بيانگر بقاي بـيش    )2(درمجموع، جدول شماره    . استخروج آنها   

اين . باشد  ميها    مانده توسط اين بنگاه    تر اشتغال ايجادشده و باقي     صنعت نساجي و سهم بيش    
ل از بـين    هاي كوچك و متوسط در خروج از فعاليـت و اشـتغا             در حالي است كه سهم بنگاه     

هـاي    درصـد از بنگـاه  3بـه  با اين وجود، قريـب    . باشد  ميتر    ناشي از خروج آنها بيش     ي  رفته
هـاي     درصـد از اشـتغال ايجادشـده توسـط بنگـاه           8داشتن حدود    متوسط با دربر   و كوچك

 بـر حفـظ بقـاي خـود     افزوناند   توانسته1375 -81هاي  كوچك و متوسط واردشده در سال    
هـاي    و پـس از گذشـت سـه سـال در گـروه بنگـاه          دهنـد  خود را افزايش      اشتغال ،رشد يافته 

گـذاري بقـاي     عنـوان مبنـايي بـراي سياسـت        وانـد بـه   ت  موضوعي كـه مـي    . گيرند بزرگ قرار 
بـا ايـن همـه،      . دشـو  الزم براي رشد آنها تعبير       ي  هاي كوچك و متوسط و ايجاد زمينه        بنگاه

 خـود در زمـان شـروع فعاليـت     ي غال اوليـه هاي رشـديافته بـه چـه ميـزان بـر اشـت         اينكه بنگاه 
                                                      

هاي مورد بررسي نيز محاسبه شده و به دليل مشابه بودن نتايج و  الزم به ذكر است اين مقادير براي هر يك از سال. 1
 .آمده طي دوره اكتفا شده است تنها به ذكر مقادير بدست گيري از پيچيدگيبراي جلو
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 نابودي چه ميزان اشتغال را فراهم       ي   زمينه ي  اند و يا اينكه با خروج و يا كاهش اندازه          افزوده
  . پردازيم ميبه آن بخش بعد در  كه باشد مياند، موضوع ارزشمندي  دهكر

   اشتغالبرهاي جديدالورود صنعت نساجي  حيات بنگاهتأثير بررسي . 2
ها اشتغال آنها را تحـت تـأثير قـرار            بخش براي بررسي اينكه چگونه حيات بنگاه      اين  در  

هـاي     بخش ابتدايي به بنگـاه     در اين جدول نيز   .  ترسيم شده است   )3(دهد، جدول شماره      مي
 ي هاي بزرگ اختصاص يافته و هر قـسمت بـه نوبـه             كوچك و متوسط و بخش دوم به بنگاه       

مانده، كوچك و يـا خـارج شـده تقـسيم            ا به رشديافته، باقي   ه  خود با توجه به وضعيت بنگاه     
 اشتغال سـال اول و سـال سـوم فعاليـت            ، و در ستون اول و دوم      لدر هر بخش جدو   . شود  مي
اند، نشان داده    هشد بررسي   1375 -81هاي هاي جديدالورود سال    بنگاه كه هايي سال عنوان به

هـاي رشـديافته،      عنـوان بنگـاه    هـا بـه     هستون سوم نيز براساس تغيير وضـعيت بنگـا        . شده است 
رفتـه    ميـزان اشـتغال ايجادشـده يـا از بـين           ي  مانده، كوچك و يا خارج شده بـه محاسـبه          باقي

درنهايـت، سـتون پايـاني ايـن        . شـود   مـي  و رشد اشتغال در ستون چهارم نشان داده          1پرداخته
رفتـه،   دشده، از بـين  اشتغال ايجاي  محاسبهباكه  دارد   جدول به بيان خالص اشتغال اختصاص     

دسـت آمـده     هب) 4-3(و  ) 3-3(،  )2-3(رشد اشتغال و خالص اشتغال بر مبناي روابط شماره          
  . تاس

هاي كوچك و متوسـط رشـديافته،         دهد، بنگاه   نشان مي  )3(طور كه جدول شماره      همان
سـط  متو و هـاي كوچـك     بنگاه. اند  خود را به ميزان قابل توجهي افزايش داده        ي  اشتغال اوليه 

 مانده نيز اگرچه پس از گذشت سه سال همچنـان در مقيـاس كوچـك و متوسـط بـاقي        باقي
مانده طي   هاي باقي   يافته و رشد اشتغال بنگاه     اند، اما اشتغال آنها از اشتغال اوليه افزايش        مانده
 بـر كـاهش     افـزون ايـن درحـالي اسـت كـه         . باشد  مي درصد   15حدود  شده   بررسي   ي  دوره

هـاي    اند، بنگـاه   هاي كوچك و متوسط سوق يافته       سوي بنگاه   كه به  ي بزرگ هاي  اشتغال بنگاه 

                                                      
هاي رشديافته تغييرات اشتغال تنها به  هاي كوچك و متوسط و در بخش بنگاه الزم بذكر است در مورد بنگاه. 1

كه  درحالي. استهاي خارج شده تنها به صورت اشتغال از بين رفته نمايان شده  صورت ايجاد اشتغال و در بخش بنگاه
هاي بزرگ نيز مصداق  اين وضعيت در مورد بنگاه. هاي باقيمانده تغييرات خالص اشتغال مجهول است در بخش بنگاه

هاي  رفته و در مورد بنگاه هاي كوچك و خارج شده تغييرات به صورت اشتغال ازبين بنابراين، در مورد بنگاه. دارد
 .شده است داده ن نشاباقيمانده به صورت تغييرات اشتغال
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انـد نيـز بـا كـاهش         مانـده  هاي بزرگ بـاقي     بزرگي كه بعد از سه سال در همان مقياس بنگاه         
، در مـورد    دهـد   نـشان مـي    )3(طور كه جدول شماره      درنهايت، همان  .اند اشتغال مواجه بوده  

هـاي كوچـك و متوسـط نـسبت بـه             ها، سهم بنگاه   ج بنگاه  ناشي از خرو   ي  رفته اشتغال از بين  
هاي كوچك و متوسط حـدود        كه با خروج بنگاه    طوري به. باشد  ميتر   هاي بزرگ بيش    بنگاه

هاي بزرگ خارج شـده تنهـا حـدود            شغل از بين رفته است، اما اين ميزان براي بنگاه          6,300
 نشان داده   )3(ن پاياني جدول شماره     بنابراين، با توجه به آنچه در ستو      . باشد  ميشغل   3,400

 1375-81هـاي    صنعت نـساجي در سـال     جديدالورود  هاي    شده، خالص جريان اشتغال بنگاه    
تـر توسـط      بـيش  ي  رفتـه  پس از گذشت سه سال از شروع فعاليت، نمايانگر اشتغال از دسـت            

ز تـري ا  هاي كوچـك و متوسـط سـهم كـم         چه آنكه اگرچه بنگاه   . تر است  هاي بزرگ   بنگاه
تر خود موجبات نابودي اشـتغال   و با خروج بيش  اشتغال ايجادشده را به خود اختصاص داده     

يـا رشـد     دهند، بـا بقـا و      را ادامه  خود اند، اما چنانچه بتوانند فعاليت     دهكرتري را فراهم     بيش
هاي بزرگ با وجـود       كه بنگاه  درحالي. ندكن تري را فراهم مي     رشد اشتغال بيش   ي  خود زمينه 

  . اند رو بوده ه در فعاليت نيز با كاهش اشتغال روببقا
  1375 -81دورهدر و خالص از بين رفته ، رشديافتهتوزيع اشتغال . 3جدول

 متوسط و كوچك هاي بنگاه
*شده خارج مانده باقي رشديافته وضعيت

  
  سال سال

 اول
  سال
 سوم

  اشتغال
 ايجادشده

  رشد
 اشتغال

  سال
 اول

  سال
 سوم

  يراتتغي
 اشتغال

  رشد
 اشتغال

  اشتغال
 رفته ازبين

  خالص
اشتغال

-1405 -6291 8/14 2172 15761 13589 3/86 2714 4503 1789دوره طي
 بزرگ هاي بنگاه

*شده خارج شده كوچك مانده باقي وضعيت
  
  سال سال

 اول
  سال
 سوم

  تغييرات
 اشتغال

  رشد
 اشتغال

  سال
 اول

  سال
 سوم

  اشتغال
 رفته ازبين

  درش
 اشتغال

  اشتغال
 رفته ازبين

  خالص
 اشتغال

-5008 -3432-1/106 -902 399 1301 -5/3 -1975319079674طي دوره
  .  است%100رفته  ها از بين رفته و بنابراين اشتغال از بين شده تمامي اشتغال سال اول بنگاه هاي خارج در بخش بنگاه* 

  هاي مركز آمار هاي محقق برگرفته از داده يافته: منبع

  حث و نتيجه ب
هـاي    تـرين بنگـاه     عمـده  ، درصد 90متوسط با سهمي بيش از       و هاي كوچك   اگرچه بنگاه 

هـا در   آناند، اما تعداد قابل تـوجهي از         جديدالورود صنعت نساجي را به خود اختصاص داده       
. شــوند  فعاليــت نداشــته و از فعاليــت اقتــصادي خــارج مــيي هــاي ابتــدايي تــوان ادامــه ســال

 اين درحـالي اسـت       و اشت د دنبال خواهد  بات نابودي اشتغال زيادي را به     موضوعي كه موج  
 نـه تنهـا اشـتغال ايجادشـده در          تواننـد   ميهاي كوچك و متوسط درصورت حيات         كه بنگاه 
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. كننـد   مـي سزايي را در ايجاد اشـتغال ايفـا          ه بلكه با رشد آن سهم ب      كنندزمان ورود را حفظ     
 در  وهـاي نخـست فعاليـت    در سـال ويـژه   بـه  متوسـط  هاي كوچك و    بنابراين، توجه به بنگاه   

سـو بـا     طور كلي، نتايج اين مطالعـه كـه هـم          به. يابد از هر حيث اهميت مي    آنها   يراستاي بقا 
  : كرد خالصه زيرتوان در موارد  ، را ميباشد مينتايج ساير مطالعات اين حوزه 

جديـدالورود ايـن    هـاي      درصد از بنگاه   90هاي كوچك و متوسط نساجي بيش از          بنگاه .1
هـا     كه بنگاه  باشد  مي جهاني    حقيقت اينسو با    هماي كه     يافته.  است صنعت را دربرگرفته  

 Segarra ,Callejon( ي در مطالعـه  عنـوان نمونـه   بـه . شـوند  وچـك متولـد مـي    كاصوالً

 درصـد از    5/87 نفـر،    9تـر از     هـاي كـم     بنـدي، بنگـاه     رغم تفاوت در نوع طبقه      به 2002)
ــاه  ــوع بنگ ــه     مجم ــاس مطالع ــصاص داده و براس ــود اخت ــه خ ــدالورود را ب ــاي جدي ي  ه

(Yonggui, et al, 2002)  هاي صنعتي اين كشور متعلق بـه    درصد از تمامي بنگاه97نيز
 . توسط است مو هاي كوچك بنگاه

متوسـط   هاي جديدالورود كوچك و     درصد از بنگاه   40 تا   30سال، حدود    باگذشت سه  .2
 ,Mata and Portugal( ي اي كـه در مطالعـه    يافتـه .اند شدههر سال از صنعت خارج  در

 ي در مطالعـه  . باشـد   مي درصد   50 و   20بعد از يك و چهار سال به ترتيب برابر با           ) 1994
(Agarwal and Audretsch, 1998)هاي كوچك، بعد از  ها براي بنگاه  نرخ بقاي بنگاه

اين مطالعه بـا مطالعـات      كه   يتفاوت.  است  درصد 67 سال   5 درصد و بعد از      93سال   يك
تنها در سال سوم محاسـبه      ها    دليل محدوديت داده   بهباشد كه     مينرخ بقا   در   دارد   برده  نام

 . و بررسي شده است

 طي سـه سـال نخـست فعاليـت باعـث            هاي كوچك و متوسط جديدالورود      خروج بنگاه  .3
بـيش از اشـتغال     اشتغال ايجادشده كه به ميزان قابل تـوجهي         از   درصد   30ه تا حدود    شد

اي كــه مــشابه نتــايج  نتيجــه. هــاي بــزرگ اســت، از بــين بــرود  بنگــاه توســطايجادشــده
 ,Baldwin and Picot(ي  به عنـوان مثـال، در مطالعـه   . باشد مياين حوزه  سايرمطالعات

 نفـر   20تر از    هاي كوچك كم     درصد در بنگاه   5/17رفته از    نرخ اشتغال از دست   ) 1995
 نفـر كـاركن كـاهش يافتـه     5,000هـاي بـزرگ بـيش از         در بنگاه  درصد   1/5كاركن به   

ــانگر ســهم  (Voulgaris, 2005) ي مطالعــه. اســت ــز نماي  درصــدي اشــتغال از 4/24ني
 . باشد ميهاي كوچك   ناشي از خروج بنگاهي رفته دست
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در )  درصـد  74(تـري    هـاي بـزرگ سـهم بـيش         هاي جديدالورود نساجي، بنگاه     در بنگاه  .4
هـاي   نـسبت بـه بنگـاه   )  درصـد 81حـدود  (چنـين اشـتغال ايجادشـده      همبقاي سه ساله و 

و  (Roper, 2001)همانند آنچه در مطالعه . اند خود اختصاص داده متوسط به و كوچك
 ايجادشـده   هـاي    اشـتغال  تـر    بيش  كه دهد  نشان مي در مورد ايرلند شمالي مشاهده شده و        

هم انـدكي از كـل اشـتغال در    هـاي بـزرگ بـوده و سـ      در بين بنگاه  ) صورت ناخالص  به(
  . هاي كوچك تمركز يافته است بنگاه

درصـد از    8بـا حـدود      جديـدالورود هاي كوچك و متوسـط         درصد از بنگاه   3به  قريب   .5
تـر رشـديافته و      هـاي بـزرگ     سمت بنگـاه    بر حفظ بقاي خود به     افزون  ايجادشده، اشتغال

و هـاي جهـاني      يافتـه  مؤيدي كه   ا يافته. اند  دادهافزايش   درصد   86بيش از   اشتغال خود را    
 كه در آن در طول يـك دهـه حـدود    باشد  مي(Storey, 1998) ي عنوان نمونه مطالعه به

هـاي كوچـك و متوسـط         درصد از بنگـاه    4 درصد از اشتغال ايجاد شده، تنها توسط         50
  . باشد مي درصد 65مطالعه حدود اين اين درصد در  .وجود آمده است به

تـر   هـاي بـزرگ     مانده در مقايسه بـا بنگـاه       هاي كوچك و متوسط باقي     رشد اشتغال بنگاه   .6
 سـاير   هـاي  افتـه سـو بـا ي      اي كه هـم     يافته.  در ايجاد اشتغال است    ها  آنتر   بيانگر نقش بيش  

نـشان   (Baldwin and Picot, 1995)بـه عنـوان نمونـه    . باشـد  مـي مطالعات ايـن حـوزه   
 درصد  9/3هاي كوچك به       براي بنگاه   درصد 8/28اند كه افزايش تعداد شاغالن از         داده

، در ايـن مطالعـه رشـد    ي بالـدوين  برخالف مطالعه. هاي بزرگ تغيير يافته است    در بنگاه 
 . باشد ميهاي بزرگ رشدي منفي  اشتغال بنگاه

تـر   هاي كوچك و متوسط از فعاليت، رشد سـريع          اي از بنگاه   رغم خروج درصد عمده    به .7
و هاي كوچك و متوسط       شتغال ايجادشده به نفع بنگاه    آنها باعث شده تا جريان خالص ا      

عنوان مثال، مثبت بودن تغييرات خـالص        به. سو با نتايج ساير مطالعات اين حوزه باشد         هم
هـاي   هاي كوچك و متوسط در مقابل تغييـرات منفـي خـالص در بنگـاه          اشتغال در بنگاه  

 Baldwin( ي توجه در مطالعه نفر صنايع توليدي كانادا از نتايج مهم و قابل 100بيش از 

and Picot, 1995 ( در . هاي كوچـك اسـت    و مؤيد نقش فزاينده و پراهميت بنگاهبوده
هـاي     تغييرات خالص اشتغال در بنگـاه       بالدوين ي  اين مطالعه نيز اگرچه بر خالف مطالعه      

كوچك و متوسط مثبت نيست، اما با توجه بـه سـهم آنهـا در رشـد اشـتغال، نقـش ايـن                       
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 هـاي كوچـك و متوسـط        بنگـاه ها در ايجاد اشتغال غيرقابل انكار بوده و بنـابراين،             بنگاه
 .دنزايي قرار گير ترين مبناي اشتغال عنوان مهم د بهنتوان مي

  هاپيشنهاد
 دليـل ويژگـي منحـصر       زماني ايـن مطالعـه بـه       ي  در ابتدا الزم به يادآوري است كه دوره       

، از  ايـن مطالعـه   در زمان انجـام      آنهاآوري    جمع در دموانع موجو  و ي مورد نياز  ها  فرد داده  به
هـا تنهـا در        است كه موجب شده بررسـي تغييـرات اشـتغال بنگـاه            يهاي  ترين محدوديت   مهم
كـه سـاير     ، در حـالي    انجـام شـود    1375-81هـاي دوره       سـال  طـي  حيات سـه سـاله و      ي  دوره

از . انـد   دهكـر لحـاظ   هـاي خـود       تـري را در بررسـي      هاي زماني بيش    مطالعات اين حوزه بازه   
 :دشو رو، پيشنهاد مي اين

 ي زمـان  ي   بـا دوره   ييهـا    براساس داده  يتر   و جامع  تر  قي دق يها يبررسدر ساير مطالعات،     .1
  . انجام شود اين حوزه  موجوداتي و مطابق با ادبتر يطوالن

د شـو  ده، پيـشنهاد مـي    شـ كه مطالعه حاضر تنها بر صنعت نساجي متمركـز            با توجه به اين    .2
  . شودبررسي و كنكاش مورد توسط پژوهشگران رات اشتغال در ساير صنايع نيز تغيي

هـا هـدف اصـلي         حيـات بنگـاه    ي  در اين مطالعه توصيف تغييرات اشتغال براسـاس دوره        
د تا در مطالعـات آتـي، بـا         شو رو، پيشنهاد مي    از اين .  آزمون نشده است   الگوييقرارگرفته و   

هـا    حيات بنگـاه ي تأثير دوره Coxر ادبيات اين حوزه مانند رفته د كار ههاي ب الگواستفاده از   
هاي فعال، از      در بنگاه  اثرگذارده و با شناسايي و تقويت عوامل        شبر تغييرات اشتغال آزمون     

  .انجام شود اثرگذاريها از صنعت و تأثيرات آن بر اشتغال، اقدامات  خروج زودهنگام بنگاه
هاي كوچك و متوسط در صورت حيات          بنگاه كه  ينابراساس نتايج اين مطالعه مبني بر       

بـا رشـد آن     تواننـد     مـي  بلكه   كننداشتغال ايجادشده در زمان ورود را حفظ        توانند    مينه تنها   
 ويـژه   بـه ها    اين بنگاه توجه به    زير براي    هاي، پيشنهاد كنندسزايي در ايجاد اشتغال ايفا       هسهم ب 
  :دشو ه مييارا فعاليت اقتصادي  در راستاي بقا در وهاي نخست فعاليت در سال

  .ها به فعاليت در صنعت نساجي ي بنگاه قاعده رويه و بي جلوگيري از ورود بي .1
هاي زودبازده در راستاي حمايت آنهـا پـس از            جهت بخشيدن به اعطاي تسهيالت بنگاه      .2

  . رويه ن امكانات ورود بيكردورود و به تعبيري حمايت آنها در نوزادي به جاي فراهم 
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