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مواقع قانوم گیبرات رد میدودر بخ طوریکخ انداخه در دوره آغاخین با ردد بنگاه در دوره داری مستقل
نیسططتند و رابطخ مثبت و یا منفی دارند کخ این رابطخ مثبت و یا منفی بخ تعیین دططااغ متایر انداخه
دارد .همچنین حاکی اخ مثبت بودم رابطخ دطدت تحقیا و توسطعخ و صطادرات و مالتیت با ردد بنگاه
هستند.
نتایج تجربی بخ دست آمده در این مطالعخ با استفاده اخ روش پانل پویا است .استفاده اخ روش دادههای
ترکیبی بخ دای استفاده اخ روش مقطعی بخ ما این امتام را میدهد کخ اخ بعد سری خمانی نیز استفاده
کنیم و دري برتری اخ پویایی تاییرات دادتخ بادیم.
در این روش اخ دادههای مودود در مرکز آمار ایرام برای  87بنگاه در صنایع مصرفی ایرام در دو گروه
بنگاههای کمتر اخ  05نفر کارکن و بنگاههای  05نفر کارکن و بیشططتر در طی سا های 0831-0875
اسطتفاده نموده ایم .ردطد فروش بخ عنوام متایر وابستخ و انداخهر دردخ تمرکزر ددت تحقیا و توسعخر
دطدت تبلیااتر صطادرات و دطدت مالتیت اصوصی بخ عنوام متایرهای توضیحی و همچنین تفاضل
مرتبخ او متایر وابستخر بخ عنوام متایر ابزاری استفاده دده است.

خ

در بنگاههای کوچک :فرضطططیخ او مبنی بر اینکخر افزایش دردخ تمرکز منجر بخ ردطططد منفی فروش
صططنایع مصططرفی ایرام میدططود .مورد تأیید واقع نشططد .فرضططیخ دوم مبنی بر اینکخر افزایش مالتیت
اصطوصطی منجر بخ افزایش ردد صنایع اصوصی میدودر مورد تأیید واقع نشد .فرضیخ سوم مبنی بر
اینکخر افزایش انداخه باخار منجر بخ ردطد مثبت صططنایع مصططرفی ایرام میدططودر مورد تأیید واقع دططد.
فرضیخ درارم مبنی بر اینکخر افزایش نوآوری منجر بخ ردد مثبت صنایع مصرفی ایرام میدودر مورد
تأیید واقع نشد .فرضیخ پنجم مبنی بر اینکخر ددت تبلیاات منجر بخ ردد مثبت صنایع مصرفی ایرام
میدطودر مورد تأیید واقع نشطد .فرضطیخ دطشطم مبنی بر اینکخر صادرات منجر بخ ردد مثبت صنایع
مصرفی ایرام میدودر مورد تأیید واقع دد.
در بنگاههای بزرگ :فرضیخ او مبنی بر اینکخر افزایش دردخ تمرکز منجر بخ ردد منفی فروش صنایع
مصطرفی ایرام میدطود .مورد تأیید واقع دطد .فرضطیخ دوم مبنی بر اینکخر افزایش مالتیت اصطوصی
منجر بخ افزایش ردطد صطنایع اصطوصطی میدطودر مورد تأیید واقع دد .فرضیخ سوم مبنی بر اینکخر
افزایش انداخه باخار منجر بخ ردطد مثبت صطنایع مصطرفی ایرام میدطودر مورد تأیید واقع دد .فرضیخ
درارم مبنی بر اینکخر افزایش نوآوری منجر بخ ردطد مثبت صطنایع مصرفی ایرام میدودر مورد تأیید
واقع دططد .فرضططیخ پنجم مبنی بر اینکخر دططدت تبلیاات منجر بخ ردططد مثبت صططنایع مصططرفی ایرام
میدطودر مورد تأیید واقع نشطد .فرضطیخ دطشطم مبنی بر اینکخر صادرات منجر بخ ردد مثبت صنایع
مصرفی ایرام میدودر مورد تأیید واقع دد.
واژگان کلیدی:
رددر انداخهر دردخ تمرکزر نوع مالتیتر قانوم گیبراتر رویترد گشتاورهای تعمیم یافتخ پویا ()GMM
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:مداله استخراج شده اح پایاننامه
The relation between Firm growth, Size and R&D in Iranian
electronics industry
Ali Dehghani
Mohammad Ali Molaei
Monire Ahmadi
ABSTARCT. This paper investigates the relationship among firm growth,
size, and behavior, such as R&D activity, on the data based 4-digit
International Standard of Industrial Classification (ISIC) of firms in the
Iranian electronics industry over the period of 1995-2011. The study
applies a way Using GMM method to control endogeneity of R&D to
verify the validity of Gibrat's law in the Iranian electronics industry.
Results show that firm size has a negative effect on firm growth in the case
of Iranian electronics firms Therefore our results reject the Gibrat’s law.
Indeed, According to this law, firm growth rates ought to be a random
process and therefore should be independent of firm size. According to the
other finding of the present paper, an increase in R&D induces a higher
growth rate. So the measures adopted by the government to encourage
firms to commit to R&D should be reconsidered for firms in the Iranian
electronics industry.
Keywords: firm size, firm growth, R&D, Gibrat’s law, panel data
JEL classification: C23, L11, L64, L94
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فصل اول -کلیات تحدیق

0

 0-0مددمه
دططتاب روند ردططد بيش صططنعت در درام امروخ چنام سططریع و غیر منتهره اسططت کخ مسططألخ مرگ و
خندگی تبدیل دطططده اسطططت .در دنیای صطططنعتی امروخ دیگر لحهخها هسطططتند کخ اخ اهمیت و تودخ
براوردارند و بی دک دري آمها است کخ میتواند چگونگی آینده پیش رو را رقم بزند.
در این میام صطنایع مصرفی بخ عنوام محور و مرکز ثقل بسیاری اخ تحوالت اقتصادی درام اخ اهمیت
ااصطی براوردار است .این صنایع اخ صنایع مرمی هستند کخ میتوانند نقش محوری در اقتصاد ایرام
دادطتخ بادطند .این صنعت اخ این درت مورد تودخ قرار دارد کخ بخ تولید کاالهای مصرفی و مورد نیاخ
مصططرفکنندگام ادططتاا دارند .بنابراین دطناات عواملی کخ بخ ردططد این صططنایع کمک میکند حایز
اهمیت اسطت .این صطنایع دطامل صطنایع غرایی و آدامیدنیر پوداي و نسادیر التترونیکر مبلمام و
سایر محصوالت مصنوعات میبادند.

 1-0طرح تحدیق و بیان متأله
در این تحقیا سعی میدود الگوی سااتار-رفتار-عملترد توضیح داده دود و بخ طبع آم بخ متایرهای
سطططااتطاریر رفتطاری و عملتردی بطاخار پردااتخ دطططود و در نرایت با کمی نمودم آمها بتوام دري
صحیحتری اخ عملترد باخار بخ دست آورد .تأکید این تحقیا بر یافتن عوامل مؤثر بر عملترد باخار صنایع
مصطرفی ایرام است .در واقع کودش دده است با استفاده اخ یک مد اقتصاد سنجی تأثیر چند متایر
سااتاری و چند متایر رفتاریر بر متایر انتيابی عملترد باخار صنایع مصرفی ایرام بررسی دود.
باخار اخ سخ عنصر سااتارر رفتار و عملترد تشتیل دده است .رویترد سااتار-رفتار-عملترد )(SCP
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یک انقالب در مطالعات ساخمام صنعتی بود کخ توسم ادوارد میسن 1بیام دد .اولین کاربردهای تجربی
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اخ نهریخ SCPر توسططم میسططنر همتارام و دانش آموخام او مانند بین 8مطرح دططد کخ بنیامگرارام
متتم سااتارگرایی( 4متتم هاروارد) بودند (کارلتومر پرلوف0ر 1554ر ص .)08
صنعت با سااتار (برای مثا تمرکز باخار)ر رفتار (برای مثا رفتار بنگاهها) و عملترد (برای مثا قدرت
باخارر تيصطیغ باخده و غیره) مشطيغ میدود (کابر 6ر 1555ر ص  .)006درواقع این الگو یک رابطخ
علّی بین سطااتار باخارر رفتار بنگاه در باخار و عملترد اقتصادی ایجاد میکند و معتقد است کخ عملترد
یک صطنعت بخ رفتار بستگی دارد کخ اود رفتارر وابستخ بخ سااتار است (کالینین8ر 1500ر ص .)063
الگوی  SCPدطامل سطخ عنصطر سطااتارر رفتار و عملترد است کخ هر کدام ميتصر توضیح داده دده
است:
 -0ساختار اداره بخ سااتار باخار دارد و محیطی را کخ یک بنگاه ااص در یک باخار عمل میکندر
توصطیع میکند .عناصر اصلی سااتار باخارر راهها یی را کخ باخار اخ درایم رقابتی دور میدودر
توصیع میکند.
 -1رفتار بخ رفتار بنگاهها و تصططمیماتی کخ میگیرند و روش اتياذ این تصططمیمها ادططاره دارد.
درواقع پاسخ بخ درایطی است کخ توسم سااتار باخار تحمیل میدود .رفتار باخار بخ این اداره
دارد کخ درکتها چگونخ سیاستهای قیمتیر فروش و ددت تبلیاات 7اود را تعیین میکنند.
(کالینینر 1500ر ص .)0867
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 -8عملکرد دامل دنبخهای رفاه اخ تعامل باخار است .دنبخهای مرم عملترد عبارتاند اخ :کارایی
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(کالنینر 1500ر .)067
این مطالعخ مبتنی بر متتم سطااتارگرایی میبادد بنابراین درت علیّت اخ دردخ تمرکزر انداخه و نوع
مالتیت (سطااتار) بخ سطمت ردطد صطنعت (عملترد) میبادطدر اخ بین متایرهای عوامل سخگانخ باخارر
متایر ردطططد بطخعنوام متایر وابسطططتطخ و متایرهای دردخ تمرکزر انداخه باخار و نوع مالتیت بخعنوام
متایرهای توضططیحی موردبررسططی قرار میگیرد .این مطالعخ دارای یک رویترد دینامیک باهدف دري
روابم میام متایرهای توضیحی و متایر وابستخ است.
این پژوهش بخ دنبا پاسططخ دادم بخ این سططؤا اسططت کخ در یک فضططای غیراطی و پویا متایرهای
سااتاری و رفتاری در طو خمام چخ تأثیری بر متایر عملتردی دارند؟

 8-0ضرورت تحدیق
اخ مرمترین دالیل ضطرورت این مطالعخ میتوام بخ فقدام مطالعات انجامدده در خمینخ سااتار-رفتار-
عملترد با رویترد دینامیک ادططاره کرد .بخ دلیل اینتخ مطالعات انجامدططده در داال کشططور درخمینخ
 SCPاکثراً تجزیخوتحلیل استاتیک دارند در این پژوهش اخ روش پویایی استفاده دده و تمامی دوانم
در نهر گرفتخ دده است.

 1-0اهداف و فرضیات اساسی اح انجا تحدیق
با در نهر گرفتن بحث در ادبیات و نیاخ بخ بررسطی صطنایع و بنگاهها اخ چشطمانداخ ادراي و دنااتر
هدف اخ این مطالعخ بررسی اثر پویای متایرهای سااتاری انداخه بنگاهر دردخ تمرکز و نوع مالتیت بر
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متایر عملتردی ردططد بنگاه اسططت .اخ دیگر اهداف فرعی این تحقیا میتوام بخ بررسططی رابطخ بین
متایرهای رفتاری نوآوری و تبلیاات و متایر عملتردی صادرات بر متایر ردد بنگاه اداره کرد.
بخ طور کلی اهداف این تحقیا عبارتند اخ:
 اهداف اصلی:
 بررسی اثر دردخ تمرکز بر ردد بنگاههای صنایع مصرفی ایرام بررسی اثر نوع مالتیت بر ردد بنگاههای صنایع مصرفی ایرام بررسی اثر انداخه باخار بر ردد بنگاههای صنایع مصرفی ایرام اهداف فرعی:
 بررسی اثر نوآوری بر ردد بنگاههای صنایع مصرفی ایرام بررسی اثر تبلیاات بر ردد بنگاههای صنایع مصرفی ایرام بررسی اثر صادرات بر ردد بنگاههای صنایع مصرفی ایرام فرضیات اصلی:
 افزایش دردخ تمرکز منجر بخ ردد منفی فروش صنایع مصرفی ایرام میدود. افزایش مالتیت اصوصی منجر بخ افزایش ردد صنایع اصوصی میدود. افزایش انداخه باخار منجر بخ ردد مثبت صنایع مصرفی ایرام میدود. فرضیات فرعی:
 افزایش نوآوری منجر بخ ردد مثبت صنایع مصرفی ایرام میدود. ددت تبلیاات منجر بخ ردد مثبت صنایع مصرفی ایرام میدود. -صادرات منجر بخ ردد مثبت صنایع مصرفی ایرام میدود.
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 5-0نواوری ،ارحش و اهمیت تحدیق
بررسطی مطالعات انجام دده در ایرام نشام میدهد کخ تاکنوم مطالعخای بخ بررسی عوامل سااتاری و
رفتاری مؤثر بر ردد فروش صنایع مصرفی ایرام ب رداخدر انجام نشده است و اخ این رو انجام این مطالعخ
برای اولین بار در بيش صنایع مصرفی ایرام حائز اهمیت است.
در نرایت یافتخهای این تحقیا میتواند برای مدیرام صنایع مصرفی ایرامر نرادها و ساخمامهای مرتبم
با تولید محصططوالت صططنعتی مصططرفی نهیر :دططورای رقابتر وخارتصططنعتر معدم و تجارتر سططاخمام
گسترش و نوساخی صنایع ایرام مفید واقع دود.

 6-0روش تحدیق
این تحقیا اخ حیث روش دمعآوری دادهها دارای روش کتابيانخایر اخ حیث مدلسطططاخی دارای روش
تحلیل-آماری و اخ حیث تحلیل نتایجر توصیفی آماری میبادد .در این مطالعخ بخ منهور بررسی عوامل
مؤثر بر ردد صنایع مصرفی ایرام اخ یک مد اقتصاد سنجی استفاده دده است.
در این پژوهش روش گردآوری اطالعات کتابيانخای اسططت .ابتدا بر اسططا

دادههای دمعآوریدططده

صنایع مصرفی ایرام طی دوره خمانی 0835-0884ر دااغ ردد صنعت کخ بخ صورت ردد فروش هر
بنگاه با کد چرار رقمی محاسطبخ اواهد ددر بخ کمک نرمافزارهای کام یوتری ر محاسبخدده و س ب
در چارچوب آمار توصطیفیر روابم بین دردخ تمرکزر انداخه باخار و نوع مالتیت با ردطد صنایع مصرفی
ایرام موردسنجش و ارخیابی قرار میگیرد.
مبنای پژوهشی این مطالعخر تحلیل اثر دردخ تمرکزر انداخه باخارر صادارتر نوآوری و هزینخهای تبلیاات
و نوع مالتیت بر متایر عملتردی ردططد صططنایع مصططرفی ایرام میبادططد .اخ نرمافزار  Stata13برای
تيمین مد اقتصادسنجی استفاده دده است.
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 7-0خالصه فصلها
این پایامنامخ اخ  0فصل تشتیل دده است کخ بخ درح خیر میبادد.
فصطل او بخ کلیات تحقیا اخ دملخ طرح تحقیا و بیام مسطألخر ضرورت انجام آم و اهدافی کخ دنبا
میکندر نوآوری کخ در تحقیا صورت گرفتخ است و همچنین روش و چگونگی انجام تحقا میپرداخد.
فصل دوم بخ معرفی باخار و عوامل سخ گانخ تشتیل دهنده آم کخ عبارتند اخ سااتارر رفتار و عملترد و
ادزای تشتیلدهنده آمها پردااتخ و رویترد سااتارگرایی را توضیح داده است.
فصطل سوم بخ مرور ادبیات و پیشینخ تحقیا در خمینخ ردد بنگاهر و قانوم گیبرات و در انترا بخ مروری
بر تحقیقات صططورت گرفتخ بر عوامل مؤثر بر ردططد بنگاه و تأیید و یا رد قانوم گیبرات پردااتخ دططده
است.
فصطل چرارم بخ روش تحقیا و بیام مد و آخمومهای اسطتفاده دده برای رسیدم بخ هدف پایام نامخ
کخ تعیین عوامل مؤثر بر ردطد بنگاههای صطنایع مصرفی است میپرداخد .در این قسمت مد استفاده
دده بخ رودنی توضیح داده دده است.
فصل پنجم بخ بیام نتایج و تفسیر آمها میپرداخد .همچنین ارائخ پیشنرادات برای مطالعات آتی در این
حوخه را بخ محققام بیام میکند.

8
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فصل دو – باحار و عناصر باحار
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 0-1مددمه
دااخ ای اخ اقتصاد کخ معموالً بخ عنوام "ساخمام صنعتی" اداره میدود دستيوش چند انقالب بزرگ
در طو  055سا اایر دده است .در بطن آمر ساخمام صنعتی در مورد باخاری کخ بنگاه در آم عمل
میکند مطالعخ انجام میدهد .این ایده سطططادهر سطططؤاالت پیچیدهای را ایجاد میکندر بخ عنوام مثا ر
منهور اخ بنگاه چیست؟ این دیدگاه در پاسخ بخ این سؤا در چند دهخ گردتخ ظرور کرد و بیام دادت
کخ باید بخ بنگاه بخ عنوام یک پیوند قرارداد فتر کرد .همچنین این رویترد یک چارچوب سططاخماندهی
مفید را فراهم میکند (.)Chisholm, 2014 & Norman
بیشططتر اقتصططاددانامر صططنایع را با ادططاره بخ یک چارچوب دططنااتخ دططده مانند الگوی سططااتار-رفتار-
عملترد )SCP(00تجزیطخ و تحلیل میکنند .الگوی سطططااتار-رفتار-عملترد ( )SCPبرای اخ تجزیخ و
تحلیلهای تجربی پایدار اخ ساخمام صنعتی را ارائخ داد .این چارچوب در اقتصاد صنعتی برای اولین بار
توسطم ادوراد میسطن 01در دانشگاه هاروارد در سا  0385ارائخ دد و س ب چندین پژوهشگر دیگر بخ
تفصیلر آم را درح دادند .این رویترد یک انقالب در مطالعخ ساخمام صنعتی و یک استنتاج اخ تجزیخ و
تحلیل اقتصطاد ارد بود ( .)Gono, 2007رابطخ بین سطااتار صنعت و عملترد صنعت در این الگو اخ
مد اقتصططاد ارد باخارهای کامالً رقابتی بخ دسططت آمده اسططت ( .)Scherer, 1980اخ نهر نورمن و
چیسرولم ( )1558سااتار باخار مشابخ یک طیع است کخ در یک سور باخارهای بخ ددت متمرکز ودود
دارند کخ تحت سططلطخ تعداد کمی اخ بنگاهها و نزدیک بخ انترای طیع انحصططاری هسططتند و در دیگر
بطاخارها تعداد خیادی اخ بنگاهها ودود دارد کخ هیچ کدام با قدرت باخار معنی دار نیسطططتند و نزدیک بخ
انترای طیع رقابتی هستند ( .)Chisholm, 2014 & Normanاما در واقع کمتر مشاهده میدود
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کخ یک باخار بخ طور صد در صد رقابت کامل و یا انحصار کامل بادد و در میام این دو سااتارر دردات
ميتلفی ودود دارد.

 1-1رویکرد ساختار-رفتار-عملکرد
در حا حاضر رویترد  SCPتبدیل بخ مطالعخ مرکزی اقتصاد صنعتی دده است کخ یک مرور کلی اخ
سطططاخمام صطططنعتی را ارائخ میدهد .این الگو روابم بین سطططااتار باخارر رفتار بنگاهها در باخار و عملترد
اقتصطططادی آمهطا را تصطططریح میکند ( .)Gono, 2007در الگوی  SCPعملترد صطططنعت بخ رفتار
فرودطندگام و اریدارام بسطتگی داردر کخ در واقع وابسطتخ بخ سطااتار باخار است (.)Mason, 1939
سططااتار بخ نوبخ اود بسططتگی بخ دططرایم اسططاسططی مانند تتنولوقی و تقاضططا برای یک محصططو دارد
( .)Golan, 2007 & ,Karp ,Perloffاسططاس طان این سططیسططتم بخ یک خنجیره مرحلخ بخ مرحلخ بین
ادزای ميتلع اعتقطاد دارد .سطططااتار باخار رفتار را تعیین میکندر کخ رفتار بخ نوبخ اود تعیین کننده
عملترد باخار است .برای مثا در یک صنعت با تعداد بسیار کمی رقبار هر یک اخ بنگاهها ممتن است با
رقبای اود تبانی کنند و یا قیمت بیشتری را برای محصو اود قرار دهند ( .)Cabral, 2000
همچنین درت علیّت ممتن است معتو

کار کند .برای مثا ر در نهر بگیرید یک بنگاه کخ بخ اوبی

کطار نمیکنطد در بطاخار ودود داردر بخ طوری کخ عملترد آم باخار را تحت تأثیر قرار میدهد .بخ همین
ترتیمر یک بنگاه ممتن است محصو اود را با قیمت پایین قیمتگراری کند تا رقبای اود را اارج
کندر این یک نمونخای اسطططت کخ رفتار بر روی سطططااتار باخار اثر میگرارد .در نرایت داالت دولت و
درایم عرضخ و تقاضا نیز بر روی ادزای ميتلع  SCPاثر گرار اواهد بود ( .)Cabral, 2000
اولین کاربردهای تجربی اخ نهریخ SCPر توسم میسن 08و همتارام و دانشآموخام او مانند بین 04بیام
دطدر آمها چارچوبی برای تحلیل درایم رقابتی در صنایع ارائخ کردند .بینر باخار را بخ سااتارر رفتار و
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عملترد تجزیخ کرد .همامطور کخ در باال ذکر ددر این الگو معتقد است کخ عملترد یک صنعت بخ رفتار
بستگی دارد کخ اود رفتار نیز بخ سااتار وابستخ است.
مطالعخ الگوی  SCPدارای دو مرحلخ اسططت :او ر یک معیار عملترد و چندین معیار سططااتار صططنعت
برای بسیاری اخ صنایع بخ دست آورده میدود .دومر اقتصاددانام با مشاهده صنایع مقطعیر عملترد را
با اسططتفاده اخ معیارهای ميتلع سططااتار ر برای توضططیح عملترد باخارر در میام صططنایع انداخهگیری
میکنند ( .)Golan, 2007 & ,Karp ,Perloffالگوی سططااتار-رفتار-عملترد را بخ صططورت خیر
میتوام نشام داد (.)Gono, 2007

عملکرد

رفتار

شرایط اساسی

ساختار

دتل  0-1الگوی سااتار-رفتار-عملترد

عناصر تشتیلدهنده باخار عبارتند اخ:

 8-1شرایط اساسی
یک نتتخ مرم این اسطت کخ رویترد سطااتار-رفتار-عملترد ایدهای اخ دطرایم اساسی یک صنعت بود.
درایم اساسی بخ دو طرف درایم عرضخ و درایم تقاضا تقسیم می دود؛
در طرف عرضططخر دططرایم تعیین کننده سططااتار پایخ عبارتند اخ :محل و مالتیت مواد اولیخ ضططروریر
ماهیت فناوریهای مربوطخر دردخ اتحادیخ کارگریر محصطططو با کیفیتر نسطططبت ارخشن وخم نگرش
کسططم و کار محصططو ر چارچوب قانونی ()Gono, 2007ر در دسططتر
دولت تتنولوقی (.)WilsonThe , 2004 & Lipczynski
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بودم و هزینخهای مواد اام و

در طرف تقاضطار دطرایم اسطاسطی قابل تودخ عبارتند اخ :کشططش قیمت تقاضا در قیمت های ميتلعر
دایگزین های در دسطتر ر نرخ ردطد و تنوع تقاضار روش اریدر روش های بخ کارگیری اریدارام در
اریدر ویژگی های باخار محصو فرواتخ ددهر انداخه باخار ()Gono, 2007
دطرایم عرضطخ و تقاضطا اسطاساً سااتار باخار را تعیین میکندر کخ بخ نوبخ اود اثرات اساسی بر رفتار و
عملترد بنگاههای هر صططنعت دارد ( .)WilsonThe , 2004 & Lipczynskiدططرایم اسططاسططی کخ در
اقتصطاد در هر دو طرف عرضطخ و تقاضطا غالم است تعیینکننده سااتار باخار هستند کخ در آم ممتن
است سااتار باخار رقابت کاملر رقابت انحصاریر انحصار و یا حتی انحصار چنددانبخ بادد .سااتار باخار
روی سرمایخگراری تحقیا و توسعخ یا بخ طور کلی فناوری تأثیر میگرارد کخ بخ نوبخ اود باعث کاهش
هزینخ تولید میدطود .اهمیت نوآوری در دنبخ رفتاری الگوی ما بخ دست می آید .موضوع آار عملترد
اسطت کخ در آم توسعخ اقتصادی بخ طور مستقیم انداخهگیری میدود .برترین عملترد این است کخ اخ
طریا بربود بررهوری ظاهر دود (.)Gono, 2007

 1-1ساختار باحار
اقتصطاددانام سطاخمام صطنعتی سطااتار صطنعت را بخ این صورت مشاهده کرده اند :ابعاد نسبتاً با ثبات
اقتصططادی و فنی اخ یک صططنعت کخ خمینخ روی دادم رقابت در آم را فراهم میکند (.)Porter, 1981
سطااتار بخ این معنی اسطت کخ چگونخ فرودطندگام با فرودندگام دیگر و اریدارام در تعامل هستند.
عناصر اصلی در سااتار باخار درایم یک باخار رقابتی را توصیع میکنند .اخ نهر گونو این درایم دارای
دو دنبطخ هسطططتند)0 :دنبخ های داالیر تعداد اریدارام و فرودطططندگام ر موانع ورود )1دنبخ های
ااردیر تمایز محصو ر ادغام عمودیر تنوع و گوناگونی ( .)Gono, 2007ویژگیهای سااتاری اغلم بخ
آرامی تاییر میکنند و میتوانند در طو خمام ثابت بادند .سیاستهای دولت میتواند سااتار صنعت
را تاییر دهد ( بخ عنوام مثا ر معرفی و یا اخ بین بردم موانع ورود) .ما میتوانیم متایرهای سططااتاری
مرم را دطناسایی کنیم .برای اخ این عناصرر اخ دملخ تمرکز اریدارام و فرودندگامر تمایز محصو و
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کشطش تقاضطا برای محصطو دارای اثرات آدتار بر سااتار هستند .برای دیگر اخ عواملر مانند موانع
ورود اثر کمتری در سطااتار صنعت و متعاقم آم بر رفتار و عملترد دارد (Smart, & McWilliams

.)1993

 0-1-1شاخصهای ساختار باحار
انواع ميتلفی اخ دططااغهای باخار ودود دارد .برای اخ معیارهای رایج سططااتار باخار عبارتند اخ :توخیع
حجم بنگاهر موانع ورودر تشتیل اتحادیخ ()Golan, 2007 & ,Karp ,Perloffر تمرکزر تمایز محصوالت
و ...

 0-0-1-1حجم بنگاه (انداحه بنگاه)
یک نقطخ دروع مناسم برای مطالعات در سااتار و دینامیک صنعتیر توخیع انداخه بنگاه است کخ یتی
اخ قدیمیترین و اسطاسیترین واقعیتهای طراحی دده در مورد انداخه و ردد بنگاه میبادد .مرمترین
مسطألخ سطااتاریر تعداد و انداخه نسبی بنگاهها است .ما انتهار داریم خمانی کخ یک یا چند بنگاه ودود
دارد بنگاهها قدرت باخار را اعما کنند .در اکثر مطالعات SCPر انداخه گیری تمرکز صنعت درح کاملی
اخ توخیع انداخه بنگاه میدهد)Golan, 2007 & ,Karp ,Perloff( .
رابرت گیبرات 0380ر قانوم اثرات متناسم را کخ مد تأثیرگراری در ردد بنگاه است پیشنراد داد .او
انداخه بنگاههای فرانسطوی را در دطرایم ادتاا در نهر گرفت و بخ این نتیجخ رسید کخ توخیع لگاریتم
یک روش اکتشافی معتبر است(کتاب) alex coad, the growth of firm
تعداد دطااغ های متفاوت انداخه بنگاه نسبتاً گسترده استر و بخ تصور محقا محدود است .ادتاا و
فروش کلر دااغهای رایجتری اخ انداخه بنگاه هستند( .)Delmar, 1997رواج آم دو بخ این علت است
کخ دادههای فروش و ادطتاا سطادهتر بخ دست میآیند .در اکثر مواردر این تفاوت اندکی را اخ دااغ
انداخه بنگاه میسطططاخد بخ طوری کخ نتایج آمها گرایش بخ مشطططابخ بودم دارند .همچنین بسطططیاری اخ
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معیارهای دیگر انداخه بنگاه ودود دارد .یتی دیگر اخ معیارهای محبوب دارایی اسطططتر اگرچخ اگر بنگاه
در نمونخ مورد مطالعخ دارای دطدت سطرمایخهای متفاوت بادطدر این دااغ با مشتل موادخ میدود.
برای اخ نویسطندگام اخ ردد بنگاه بخ صورت ردد سود صحبت میکنند ;for example Little, 1962
Baumol et al., 1970

 1-0-1-1تمرکی
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در تعریع این واقه میتوام گفطت :چگونگی و نحوه تقسطططیم باخار بین بنگاهها را انداخهگیری مینماید.
اداره بخ قدرت باخار داردر بخ طور معمو با سرم بنگاه اخ کل فروشر دارایی یا ادتاا صنعت کخ توسم
بزرگترین بنگاههای صنعت کنتر دده انداخهگیری میدود .اکثر صنایع مدرم اخ تعدادی اخ بنگاههای
کوچکر بنگاههای متوسم و تعداد کمی بنگاههای بزرگ تشتیل ددهاند .دانش در مورد تمرکز هر باخار
بخ منهور پاسطخ دادم بخ سؤاالتی نهیرر چقدر بنگاههایی کخ در باخار هستند قدرت یا کنتر باخار را بخ
دسطت دارند؟ر الزامی اسطت .برای پاسطخ دادم بخ این سؤا باید معیارهای انداخهگیری تمرکز مشيغ
دود .سااتار باخار را میتوام نخ تنرا توسم تعدادی اخ بنگاههای مودود در صنعت در یک لحهخ معین
انداخهگیری کردر بلتخ می توام توخیع بنگاه را نیز مشيغ کرد .بخ عنوام مثا ر یک صنعت متشتل اخ
 055بنگاه هم انداخهر بسطططیار متفاوت اخ یک صطططنعت با یک بنگاه بزرگ و  33بنگاه کوچکتر اسطططت
(.)WilsonThe , 2004 & Lipczynski
تمرکز باخار یک بعد مرم سطططااتار باخار اسطططت خیرا هم قدرت باخار رقبا و هم فرصطططت را برای انتياب
مصرفکننده تعیین میکند .دااغهای تعیینکننده دردخ تمرکز باخار عبارتند اخ:
معکو

تعداد بنگاههای باحار :این دطااغر سطادهترین دطااغ تمرکز میبادطد و کافی اسططت کخ

تعداد بنگاههای باخار را معتو

نموده تا انداخه تمرکز بر حسطم این دااغ محاسبخ دود .برای مثا ر

Concentration

00
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اگر در صططنعت  15بنگاه فعالیت نمایندر انداخه تمرکز بر حسططم این دططااغ معاد  5,50اواهد بود.
این دااغ صرفاً بخ تعداد بنگاهها تودخ دارد و بخ مسئلخ نحوه توخیع باخار بین آمها بیتودخ است و در
واقع این دااغ بخ اصل انتقا ر حسا

نمیبادد (اداداد کادی.)0883 ,

نتات تمرکی چهار بنگاه ( :)CR4این دااغ یک دمع بندی اطی اخ سرم باخار چرار بنگاه بزرگ
در باخار است .معادلخ نسبت سرم باخار چرار بنگاه برتر بخ صورت خیر می بادد.
4

𝑖𝑆 ∑ = 𝐼4
𝑖=1

سرم باخار توسم 𝑖𝑆 نشام داده می دود کخ بخ صورت خیر محاسبخ می دود:
𝑄𝑆𝑖 = 100 ∗ 𝑞𝑖 ⁄

تودخ دادتخ بادید کخ سرم باخار نسبت تراکم چرار بنگاه بخ درصد واحد می بادد.
شااخص هرفیندال-هیرشمن( : 06)HHIاین دااغ دمع مربع تمام سرم های بنگاههای باخار می
بادطد .معادلخ  HHIدر خیر نشام داده دده است .بخ دلیل اینتخ دمع مجرور استر  HHIمی تواند اثر
نابرابری سططرم باخار میام بنگاه ها تشططيیغ دهد حتی اگر دمع اطی یتسططام بادططد HHI .می تواند
مشطتل نسبت تمرکز چرار بنگاه را حل کند .بخ این دلیل برای انداخه گیری تمرکز باخار  HHIبیشتر اخ
نسبت تمرکز چرار بنگاه استفاده می دود .یتی اخ مشتالت  HHIاین است کخ داده های تمام بنگاه ها
را نمی دناسد .این مشتل همچنین در نسبت تمرکز چند بنگاه (بیشتر اخ  4بنگاه ) نیز ودود دارد.
𝑁

𝐻𝐻𝐼 = ∑(𝑠𝑖 )2
𝑖=1

herfindahl-hirschman index
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یتی دیگر اخ دااغ های مرتبم دااغ لرنر ) 0384(08استر کخ دااصی برای انداخه گیری قدرت
باخار انحصاری می بادد و با نماد  φنشام داده دده بخ صورت خیر تعیین می دود:
𝑃φ = (P − MC)⁄
کخ  Pقیمت در باخار است و هزینخ های حادبخ ای با  MCنشام داده دده است (.)0333 , Sheblé
منحنی لورنی :برای نشام دادم سرم صنعت ااتصاص داده دده توسم نسبتهای ميتلع بنگاهها در
صنعت است .یک نمونخ اخ منحنی لورنز در دتل خیر نشام داده دده است .محور عمودی درصد تولید
صنعت را تحت تمرکز بنگاهها اخ کوچک بخ بزرگ نشام میدهدر در حالیکخ محور افقی نشامدهندهی
درصد بنگاههای انبادتخ دده اخ کوچک بخ بزرگ میبادد .ام  OAام برابری مطلا نامیده میدود.
اگر انداخه بنگاه با این ام رسطم دطود بنابراین انداخه تمام بنگاهها برابر است .اگر انداخه بنگاه اخ امتداد
منحنی ام برابری مطلا منحرف دطططودر بنطابراین انطداخه بنگطاهها برابر نيواهد بود .در نقطخ  Cروی
نمودار  %05اخ بنگاهها  %05درصططد اخ تولید صططنایع را بخ اود ااتصططاص دادهاند .در نقطخ  %05 Dاخ
بنگاهها فقم  %7اخ تولید کل صنعت را تشتیل میدهند (WilsonThe, Economics & Lipczynski

.)of Business Strategy, 2004

lerner indexs
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دتل  1-1منحنی لورنز

 5-1رفتار باحار
بخ رفتار بنگاهها در باخار ر بخ تصطمیماتی کخ این درکت ها می گیرند و بخ روش اتياذ تصمیمات اداره
دارد .رفتار بنگاه ها در پاسخ بخ درایم تحمیل دده توسم سااتار باخار است ( .)Gono, 2007در واقع
نشطامدهنده رفتار(استراتژی) بنگاهها است کخ توسم سااتار صنعت تعیین میدود (& Lipczynski
 .)WilsonThe , 2004رفتار باخار بیانگر این اسططت کخ بنگاهها چگونخ سططیاسططتهای قیمتیر فروش و
تبلیاطات اود را تعیین می کنند .دنبخهای قابل تودری اخ رفتار بنگاه عبارتند اخ :رفتار قیمتگراریر
تبلیااتر پژوهش و توسعخر سرمایخگراری کاراانخهار تتنیکهای قانونیر انتياب محصو ر تبانیر ادغام
و قراردادها (.)Gono, 2007
ویژگیهای سااتاری اهداف بنگاه را تعیین میکنند کخ بخ نوبخ اود اخ طریا قیمت بنگاه و تصمیمات
غیر قیمتی بخ سمت دلو سوق داده میدوند .دااغهای رفتار باخار عبارتند اخ:

 0-5-1نواوری
نوآوری بيشطی اخ فرآیند تحقیا و توسطعخ است کخ بخ دنبا معرفی محصوالت ددید و یا فرآیندهای
فنی است .در مطالعات سااتار باخار رقابتی و استراتژی کسم و کارر نوآوری در سطح باالیی اخ اهمیت
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ااتصططاص داده دططده اسططتر اخ آمدا کخ نخ تنرا مزایای باخار را بخ نوآورام موفا اعطا میکند بلتخ این
میتواند بخ عنوام یک فرآیند اساسی دیده دود کخ پایخ و اساسی برای توسعخ و تتامل اقتصاد است.
این نتتخ اهمیت دارد کخ بین نوآوری محصططو و نوآوری فرآیند تفاوت ودود دارد .نوآوری محصططو
دطامل توسعخ یک محصو ددید بدوم تاییر فرآیند تولید استر در حالیکخ نوآوری فرآیند دامل هر
رودی است کخ منجر بخ کاهش هزینخ متوسم و ثابت نگخ دادتن قیمت ورودی میدود.

 1-5-1تحدیق و توسعه()R&D03
ميارج صططرف دططده در فعالیتهای تحقیا و توسططعخ میتواند منجر بخ پیشططرفتهای فنی برای تولید
محصطوالت ددید دود .بنگاه ممتن است کار اود را با تحقیا و توسعخ انجام دهد و منجر بخ نوآوری
در تولید و یا روند تولید محصطو دود کخ در میام رقبا دارای مزیت اواهد دد .انتشار این محصوالت
و فرآیندهای ددید در نرایتر عملترد و ردططد صططنایع و کشططورها را تعیین میکند (& Lipczynski
.)WilsonThe , 2004
نحوه محاسبخ ددت R&D

در این مطالعخ ددت تحقیا و توسعخ بخ صورت نسبت هزینخ های تحقیا و آخمایشگاه بخ ارخشافزوده
یک بنگاه یا یک صنعت تعریع می دود .در برای اخ مطالعات تجربی تعداد پرسنل داغل در واحدهای
تحقیا و توسطعخ و نسبت دستمزد پردااتی بخ آمها اخ کل دستمزد پرداات دده را بخ عنوام دااغ
نوآوری استفاده می کنند .در بعضی اخ مطالعات دیگر ددت تحقیا و توسعخ را بخ صورت تقسیم هزینخ
تحقیا و توسعخ بخ فروش محاسبخ میکنند.
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 8-5-1تالیغات

03

تبلیاات اطالعات را فراهم و پیامهای قانعکننده را بیام میکند .تولیدکنندگام میتوانند اخ تبلیاات در
درت الا و یا مبالاخ بین محصطوالت و ادمات اسطتفاده کنند .اگر موفا بادططدر میتواند یک تصویر
مطمئن اخ نام تجاری را بیام کند .سود تولیدکننده در صورت افزایش درآمد حاصل اخ تبلیاات میتواند
بزرگ بادد .تبلیاات در حا حاضر یک کسم و کار بزرگ درانی است.
تبلیاات را میتوام بخ دو صطورت آموخنده و یا قانع کننده دسطتخ بندی کرد .اگر تبلیاات آموخنده بادد
این در ارائخ اطالعات کافی برای انتياب آگاهانخ با تودخ بخ کاال و ادماتی کخ تقاضطططا میدطططود مفید
است .اگر تبلیاات متقاعدکننده باددر اطالعاتی کخ مصرفکنندگام دریافت میکنند را تحریع میکند
و انتياب آگاهانخ را برای آمها ددطططوار میسطططاخد (WilsonThe, Economics of & Lipczynski

.)Business Strategy, 2004
هیچ تئوری رودططنی برای پیشبینی رفتارهای تبلیااتی یک بنگاه ودود ندارد .بخ منهور بررسططی تأثیر
تبلیاات بر متایرهای دیگر ( اخ دملخ ردطد بنگاه کخ در این مطالعخ مورد تودخ قرار گرفتخ است) الخم
است میزام تبلیاات صنایع در قالم دااغ معینی محاسبخ گردد تا بتوام آم را در چارچوب یک مد
معین اقتصاد سنجی بر متایرهای مورد نهر برآورد نمود .هزینخهای فروش و یا ارخش افزوده یک معیار
مناسطم برای انداخهگیری دطدت تبلیاات هسطتندر بخ این صطورت کخ اخ تقسیم هزینخهای تبلیاات بر
هزینخهای فروشر و یا اخ نسططبت هزینخهای تبلیاات بخ ارخش افزوده دططدت تبلیاات بخ دسططت میآید
( .)Audretsch, 1989 & Acsدر این مطالعخ اخ نسبت دومر یعنی تقسیم هزینخهای تبلیاات بخ ارخش
افزوده استفاده میدود.

Advertising
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 6-1عملکرد باحار
عملترد باخار دططامل دنبخ های رفاهی اخ تعامل باخار اسططت .عملترد در واقع بخ سططابقخ صططنعت اخ نهر
مزایایی کخ برای ذی نفعام اود تولید می کند مرتبم است و بخ بنگاههایی کخ قادر بخ برآوردم اواستخ
های مصرفکنندگام هستند اداره دارد .سوا اینجاست کخ آیا عملترد بنگاه ر رفاه اقتصادی را افزایش
می دهد؟ دنبخهای مرم عملترد عبارتند اخ :کارایی تولیدر تيصطیغ بررهوریر ردططدر حقوق صاحبام
سرامر تولید با کیفیت محصو ر پیشرفت فنیر سود (.)Gono, 2007
دططااغ عملترد باخار بخ یک سططؤا کلیدی پاسططخ میدهد اینتخ آیا قدرت باخار روی صططنعت اعما
میدططود یا ایر؟ ( .)Golan, 2007 & ,Karp ,Perloffیتی اخ مرمترین دططااغهای عملترد باخار
دااغ ردد است.

 0-6-1رشد
مفروم ردطد متضمن این است کخ معیارهای ردد ودود دارند .ردد بخ صورت تاییر در انداخه در طو
هر فاصطلخ خمانی معین تعریع میدطودر و نرخ ردطد را میتوام با درومیابی اطی بین انداخه مشاهده
دطده در ابتدا و انترای فاصطلخ خمانی نشام داد .اگرچخ فاصلخ مشاهده دده در اصل میتواند بخ صورت
بینرایت کوچک باددر همیشخ محدودیتهای عملی با تودخ بخ تاییرات ناپیوستخ در تمام ابعاد مربوط
بخ انداخه ودود دارد .طو باخه مشطاهده دده برای حساسیت اب زار پژوهش در ضبم نوسانات واقعی در
انداخه تعیینکننده است.
معیارهای متعددی اخ انداخه بنگاه در دسطططتر

و مودود هسطططتند .ادطططتاا اغلم در مباحث عمومی

استفاده می دود و همچنین ترکیبات ميتلع دارایی و فروش بنگاه نیز یتی دیگر اخ معیارها است .این
معیارها ابعاد ميتلع انداخه را نشام میدهند .یک دستخ بندی مناسم برای معیارهای ميتلع انداخه در
سططخ بعد اصططلی عبارت اسططت اخ )0 :بر اسططا

منابع بنگاه (مانند ظرفیت)ر  )1الا ارخش اود (مانند
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اسطططتفطاده اخ ظرفیطت) و  )8بطاخارهطای اود (مطاننطد محدودیت اسطططتفاده اخ ظرفیت) (& Havnes
.)Senneseth, 2001
یتی اخ اولین و مشرورترین کمکها بخ بحث اهمیت انداخه بنگاه در ردد بنگاه توسم گیبرات ()0380
مطرح دطد .او یک مد ردد تصادفی بنگاه را ارائخ داد کخ بخ قانوم اثر متناسم معروف است .براالف
مد هایی کخ در آم ردطد بنگاه توسطم عوامل سطیستماتیکر مانند نوآوریر تمایز محصو و  ...تعیین
میدططودر درمد گیبرات انتهار میرود کخ ردططد بنگاه متناسططم با انداخه اولیخ بنگاه بادططد .یک دلیل
بصری برای این رابطخ این است کخ بنگاههای بزرگ پتانسیل ردد بیشتری نسبت بخ بنگاههای کوچک
دارند بخ دلیل اینتخ محصططوالت اود را در یک باخار بزرگتر بخ فروش میرسططانند .همامطور کخ ردططد
مطلا یک بنگاه متناسطم با انداخه بنگاه استر گیبرات نتیجخ می گیرد کخ نرخ ردد بنگاهها مستقل اخ
انداخه اولیخ اود هسططتند .یک مفروم دیگر قانوم گیبرات این اسططت کخ اگر فرصططتهای ردططد بنگاه بخ
صطورت تصادفی توخیع دودر بنابراین توخیع انداخه بنگاه در دراخمدت بخ صورت اریم و نزدیک بخ توخیع
لگ نرما و مسططتقل اخ توخیع اولیخ انداخه بنگاه اواهد بود (.)Smith, 2012 & ,Bentzen, Madsen
فرآیند تصادفی ردد بخ صورت خیر محاسبخ میدود:
𝛽 −1

1
= 𝛼(𝑆𝐼𝑍𝐸)𝑖,𝑡−1

()0-1

𝑡(𝑆𝐼𝑍𝐸)𝑖,
(𝑆𝐼𝑍𝐸)𝑖,𝑡−1

کخ 𝑡 (𝑆𝐼𝑍𝐸)𝑖,انداخه بنگاه  iدر خمام  tاست و  (𝑆𝐼𝑍𝐸)𝑖,𝑡−1انداخه بنگاه  iدر خمام گردتخ استر ارخش
 αبخ صطورت نرخ ردطد باخار ثابت اسطتر در حالیکخ  𝛽1نشطامدهنده اثر انداخه اولیخ بر روی نرخ ردد
بنگاه است .درفصل بعد در مورد ردد بنگاه و قانوم گیبرات مفصل توضیح داده دده است.
در مجموعر رویترد  SCPتالش میکند تا عملترد یک صنعت را توضیح دهد کخ نتیجخای اخ سااتار و
رفتار باخار است .این رویترد تأکید میکند کخ سااتار صنعت چگونخ رفتار و عملترد را تحت تأثیر قرار
میدهد .این روش فرض میکند کخ بنگاههای کوچتتر در یک صططنعتر احتما دارد کخ اخ قدرت باخار
استفاده کرده و با فعالیتهای تبانی و اعما قدرت انحصاری بخ سودآوری بیشتری دست پیدا کنند .با
11

این حا رفتار و عملترد میتواند سططااتار آینده صططنعت را تحت تأثیر قرار دهد .بخ عنوام مثا ر یک
بنگاه میتواند با سود فعالیتهای تحقیا و توسعخ اود سرمایخگراری ددید برای تولید محصو ایجاد
کند و در نتیجخ بر هزینخ و دططرایم تقاضططا تأثیر بگرارد کخ در اینجا درت علیّت اخ عملترد و رفتار بخ
سمت سااتار صنعت است .در واقع روش سااتار رفتار و عملترد بخ صورت خیر میبادد (Lipczynski

& :)WilsonThe , 2004
 اداخه میدهد تا دادههای صنعت بخ ادزای معنادار تقسیم دوند.
 باید یک رابطخ بین سااتار صنعت و رفتار و عملترد آم ودود دادتخ بادد.
 نقش مداالخ دولت در صنعت را نشام میدهد.
دتل نمادین روش SCPکخ توسم لی چینزکی 15ارائخ دده در صفحخ بعد نشام داده دده است:

Lipczynski
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دتل  8-1دتل نمادین سااتار رفتار و عملترد
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 7-1جهت علیّت بین عناصر سهگانه باحار اح دیدگاه مکاتب مختلف
آیا درت تاییرات اخ سااتار بخ سمت عملترد است یا برعتب؟ در این مورد بین دانشمندام اتفاق نهر
ودود ندارد .گروهی بخ حمایت اخ این نهریخ کخ درت سطططااتار بخ سطططمت علمترد اسطططت میپرداخند
وگروهی عتب آم را تأیید میکنند .نقطخ نهرات بینابین نیز ودود دارد کخ در همین فصطططل بخ آمها
میپرداخیم.

 0-7-1مکتب ساختار گرایی(هاروارد)
سنت ضد تراست (ضد انحصار) هاروارد اخ خمانیکخ ادوارد میسن مشاو دد بخ انجام مطالعخ انحصار و
رقابت در صنایع آمریتار دروع دد .استدال های میسن بخ سا 0385ر خمانی کخ انحصارات هم قانونی
و هم یک مشطتل اقتصادی بودند برمیگردد ( .)Cseres, 2005ادوارد میسن متتم هاروارد را تشتیل
داد و مطالعات ميتلع صططنعت را انجام داد و او منطا سططااتار-رفتار-عملترد را ترویج کرد .او اولین
بررسطی دامع را اخ رقابت و انحصار در اقتصاد ایاالت متحده انجام داد .ارخیابی های او هم تمرکز و هم
رفتار درکت و سودآوری را در نهر گرفت .این مطالعخ بخ نقطخ عطفی برای پژوهش های بعدی تبدیل
دد (.)Shepherd, 2007 & de Jong
مد های نهری و فرض سطاده اقتصاد اردر فاقد یک بینش بخ درایم واقعی باخار بودند .میسن و بینر
دو اقتصططاددام دانشططگاه هارواردر یک مد تجربی تحلیلی را گسططترش دادند .آمها یک نهریخ کلی را
توسعخ دادند کخ سااتار باخار را بخ عملترد باخار مرتبم میکند .این نهریخ الگوی سااتار-رفتار-عملترد
بودر کخ برای تعیین اینتخ آیا رقابت در بيشططی اخ صططنعت قابل ادراسططت یا ایر بخ کار گرفتخ دططد.
چارچوب  SCPاستدال میکند کخ سااتار باخار نقش مناسبی در باخار ایفا میکند .سااتار یک صنعت
ااصر توسطم دطرایم اسطاسطی مانند تتنولوقیر کشش قمیتر نوع کاال و روش ارید تعیین میدود.
سطططااتار باخار تعیینکننده رفتار باخار اسطططت و رفتار نیز بخ نوبخ اود تعیینکننده عملترد باخار اسططت
(.)Cseres, 2005
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بخ طور سطنتی اقتصاد دانشگاه هاروارد بخ ددت "سااتارگرا" بود بخ این معنا کخ برای مشاهده باخار بخ
صورت غیر رقابتی مناسم بود .بخ خبام ساده درحالیکخ متتم دیتاگور بخ ادامخ رقابت با ودود سااتار
نطاقغ تطأکیطد میکردنطدر متتطم هاروارد بخ روشهایی کخ بنگاهها میتوانند اخ رقابت دلوگیری کنند
تأکید دادطططتند .متتم سطططااتارگرایی هاروارد اخ تعرد قوی بخ تئوری انحصطططار چند دانبخ Cournot

گسطترش یافتخ اسطت .نهریخ ارتدوکب  Cournotیک نهریخ ریاضی خیبا و کامال "سااتاری" است بخ
این معنطا کطخ نتیجخ گیریهای آم در مورد عملترد باخار یک تابع دقیا اخ عواملی مانند تعداد بنگاهها
در باخارر هزینخهای نسططبی آمهار یا تفاوت انداخه و دردخ تمایز محصططو اسططت .برای مثا ر اگر تمام
بنگاهها در یک باخار یتسطام بادطندر تئوری کورنو فرمو هایی را کخ میتواند رابطخ بین قیمت انحصطار
چنددانبخ و یا رقابتی و یا قیمت انحصاری پیش بینی کند را تولید میکند (.)Hovenkamp, 2008
بخ منهور بررسطی این کخ آیا یک فعالیت ااص رقابتی است یا ایرر متتم هاروارد اخ تحقیقات تجربی
بخ دای تئوریهای اقتصططادی حمایت کرد .آمها اسطططتدال کردند کخ مد اقتصطططادی رقابت کامل و
انحصار کامل باید توسم مد واقعیتر رقابت ناقغ و انحصار چند دانبخ تتمیل دود (.)Cseres, 2005
در واقع الگوی  SCPبراسططا

یک نهریخ محتم اخ رفتار انحصططار چند دانبخ کورنو می بادططد .این الگو

بیام میکند کخ سطططااتار باخار انواع ااص رفتار را دیتتخ میکند کخ این بخ نوبخ اود بر روی عملترد
تأثیر میگرارد  .برای مثا ر در یک باخار کخ دامل سخ یا چرار بنگاه استر رفتارهای انحصار چند دانبخ
بخ سطادگی طبیعی یا ذاتی در سطااتار هسطتند .این رفتارها دامل تمایز بیش اخ حد بین محصوالت و
تبلیااتر نوآوریر عدم تمایل بخ کاهش قیمتر تالش برای محدود کردم ورودیهای ددید میبادطططد.
در نتیجخ عملترد غیر رقابتی اواهد دد (.)Hovenkamp, 2008
یک اصطل مرم در الگوی  scpاصطل اساسی منطا بود کخ اگر  Sدربردارنده  Cو  Cدربردارنده  Pبادد
بنابراین  Sدربردارنده  Pاست .در نتیجخ  Cمی تواند حرف دود .در تئوری  SCPتجزیخ و تحلیل رفتار
بخ عنوام یک اسطا

مسطتقل برای دري تردیدات ضد رقابتی نسبتاً بی اهمیت می بادد .یک سااتار

16

ااصر انواع ااصطی اخ رفتارهای ادتناب ناپریر را می سطاخدر بنابراین ضد انحصار باید بخ طور عمده بخ
سمت سااتخ های صنعت ضد رقابتی بادد (.)Hovenkamp, 2008

 1-7-1مکتب شیکاگو
متتم هاروارد در اواار  0385دچار یک تحو قرار گرفت .متتم دطططیتاگو و دیگر مدافعام باخار آخاد
دطروع بخ دفاع اخ انحصار کردند و مقاومت آنرا در برابر سیاست های ضدتراست سيت بود (de Jong

&  .)Shepherd, 2007اولین دلد قانوم ضدتراستر در  0375-0387منتشر دد بخ طور قابل تودری
سطنت های متتم هاروارد را تري کرد .اخ دملخ نویسندگام متتم دیتاگو میتوام بخ پسنر10ر بري

11

و دیگرام اداره کرد (.)Hovenkamp, 2008
دانشطمندام دیتاگو ایده اساسی تئوری قیمت کالسیک ها را گسترش دادند و بخ دقت درح دادند .در
واقع آمها بخ ارتقاء بررهوریر ارتقاء منافع اقتصادی تولیدکنندگام و مصرفکنندگام و کارایی باخارهای
رقابتی تأکید کردند .متتم دیتاگو میراث لیبرالیسم اقتصادی و داورینیسم ادتماعی استر کخ معتقد
بخ عملترد متانیسططم رقابت در باخارر معتقد بخ نیروهای باخار و قدرت اود تنهیم دسططت نامرئی اسططت.
متتم دطیتاگو روند باخار را بخ عنوام یک باخی آخاد نیروهای اقتصادی تصور میکند کخر بدوم هرگونخ
داالت دولت سطططااتار باخار کامالً رقابتی را تولید میکند .آمها داالت دولت در باخار را رد کردند خیرا
آمها تصور میکردند کخ تداال با سااتارهای مودود در باخار ممتن است منجر بخ ناکارآمدی و کاهش
رفاه دطود .داالت دولت باید با گرادطتن یک چارچوب قانونی حداقلر محدود دود .اخ نهر دانشمندام

متتم دطیتاگور باخار آخاد و نهام قانونی مشطتري برتر اخ داالت دولت اخ دطرروندام حفاظت میکند
(.)Cseres, 2005

Richard A. Posner
Robert H. Bork
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اگرچخ نهر بسطیاری تأکید بر ااتالف بین متتم هاروارد و دیتاگو می بادد .این دو متتم بخ صورت
دو مرحلخ در فرآیند توسطعخر یتسطام دیده می دوند .هیچ کب برتر اخ یتی اخ بزرگام بردستخ متتم
دطیتاگو بخ نام پسنر این واقعیت را نشام نمی دهد کسی کخر قانوم را در متتم هاروارد در سا های
 0303تا  0361مورد مطالعخ قرار داد و او کارهای کیسططن و تورنر 18دو نماینده متتم هاروارد را برای
معرفی تجزیخ و تحلیل اقتصطططادی قانوم تصطططدیا کرد .تورنر بعداً بحث هایی کخ نفوذ قوی ایدئولوقی
متتم دططیتاگو را نشططام می داد بیام کرد .این بخ عدم تفاوت قابل تودخ بین متاتم تأکید نمی کند
(.)Cseres, 2005

 8-7-1مکتب ورود (مناحعه)
این متتم در فاصططلخ سططا های  0380-71توسططم اقتصططاددانام بخ نامی چوم بامو ر بیلی و ویلینگ
پایخریزی دطد .این دانشمندام مشابخ دانشمندام متتم دیتاگو و متتم رفتارگرایی برای سااتار باخار
نقش مؤثری در تعیین عملترد باخار قائل نمیبادند و اخ این دنبخ دارای ادتراي نهر هستند .بخ عقیده
این افراد ورود بنگاههای بالقوهای کخ در صططدد ورود بخ صططنعت میبادططند تنرا عامل و عنصططر مؤثر در
عملترد میبادطند اگر موانع ورود بخ باخار چندام مرتفع نباددر بنگاههایی کخ اخ قبل در صنعت فعالیت
دادططتخاند مجبور بخ عمل در سطططح برینخ و قیمتگراری رقابتی مینمایند .درچنین حالتیر حتی اگر
بنگاههای مودود رفتار مبتنی بر همتاری و ائتالف را پیشگیرند و یا بعضططی اخ آمها سططرم باخار قابل
تودری دادتخ بادند و باخار بسیار متمرکز بادد باخ بخ دلیل ورود بنگاههای ددید نرایتاً رفتار و عملترد
رقابتی تحقا اواهد یافت.
اخ این نهریطخ این طور اسطططتنباط میدطططود کخ انحصطططار و رفتارهای غیر رقابتی بخ دلیل امتام ورود
بنگاههای بالقوه بخ باخار محتوم بخ فنا میبادططند و دولتها نباید نگرام پدیدهای بخ نام انحصططار باد طند
خیرا بنگاههای بالقوه آماده مناخعخ و رقابت با بنگاههای قدیمی میبادند.

Kaysen and Turner
17

23

در پایام الخم بخ ذکر است کخ هر یک اخ این متاتم توصیخهای سیاستی متفاوتی ارائخ میدهند .اساساً
میتوام سطااتارگرایام را در یک طرف میدام و سایر متاتم را در طرف دیگر قرار داد (اداداد کادی,
.)0883

13
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 0-8مددمه
در سراسر درامر ردد بنگاه یک الویّت راهبردی برای اکثر بنگاه ها است کخ نشام دهنده این است کخ
تا چخ انداخه ردطططد بنگاه برای مدیرام اهمیت دارد ( .)Jang, 2010 & Parkادبیات ردطططد بنگاه در
ردطتخهای علمی مدیریت باخرگانیر اقتصطادر روانشطناسی و دامعخ دناسی گسترده است .در چند دهخ
گردطتخ دطاهد پیشطرفت خیادی در تحقیقات تجربی برای ردد بنگاه بودهایم  .او ر مجموعخ دادههای
پدیدههای اقتصادی در درایم سطح دزئیاتر حجم نمونخ و در دستر

بودم آمها در حا ردد است.

ظرور فناوری اطالعاتر نقش مرمی را در این روند ایفا کرده اسطت .دومین توسعخ تحقیقات تجربی در
مورد علم اقتصطاد این اسطت کخ تتنیکهای اقتصطاد سنجی با در دستر

بودم مجموعخ دادههای در

حا ردد سریع است .سومین توسعخ بزرگ این است کخ افزایش مستمر در قدرت محاسباتیر مطابقت
با تحوالت در پایگاه دادهها و تتنیک اقتصاد سنجی را قادر میساخد (.)Coad, 2009

 0-0-8تعریف رشد بنگاه
ردططد معانی متفاوتی دارد .ردططد دططااغ حیاتی برای دططتوفایی بنگاه اسططت .گیلبرت و همتارانش
( )1556پیشطنراد کردند کخ چطور و کجا سؤاالت در خمینخ ردد بنگاه مرم هستند (, Gupta, Guha
&  .)Subramanian Krishnaswami, 2013پنرخ 14در کتاب اود پدیده ردد را بخ صورت خیر تعریع
میکند :اصططالح "ردد" در گفتار متعارف با دو معنی متفاوت استفاده میدود .گاهی نشامدهنده در
افزایش مقدار استر برای مثا ر خمانیکخ در مورد ارودیر صادرات و یا فروش بحث میدود .در موارد
دیگر بخ معنای اصلی آم تودخ میدود یعنی خمانیکخ بر انداخه و یا بربود کیفیت بخ صورت یک نتیجخ
اخ روند توسططعخ داللت دارد .بیشططتر تحقیقات بخ توضططیح تفاوت در میزام ردططد هدایت میدططوند و اخ
دنبخهای دیگر ردطد غافل میدطوند ( .)penrose, 2009دري ردد بنگاه بخ تعریع بنگاهر و بخ اینکخ
چطور ردطد کرده است و چخ چیزی را بخ باخار ارائخ میکند بستگی دارد .این مرم است کخ چگونخ یک

Penrose
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بنگاه تحوالت ردد را مدیریت میکند و اخ چخ الگویی پیروی میکند .بسیاری اخ بنگاهها اخ مسیر اطی
پیروی نمیکنند خیرا اخ این طریا ممتن نیسطت پیشرفت کنند (Subramanian & , Gupta, Guha

.)Krishnaswami, 2013
بسطیار سطودمند است کخ ردد بنگاه را در یک چشمانداخ تاریيی قرار دهیم  .در گردتخر انداخه بزرگر
یک پیش نیاخ برای امنیت بود .بنگاه بخ منهور تضططمین آینده اود تالش میکرد .مزایای اسططتفاده اخ
انداخه بزرگ توسططم دولت نسططبتاً عقممانده در باخارهای مالی تقویت میدططد .بنگاههای بزرگ مزیت
"دیم عمیاتر" را نسطبت بخ کسانی کخ در درایم نامطلوب کسم و کار بودندر دادتند .یتی دیگر اخ
عوامل مورد تودخ در آغاخ قرم بیستم این بود کخ نام تجاری  Fordistبا تتنیک تولید انبوه بسیار رواج
یافت .در طی این مدتر ردططد بنگاه با صططرفخهای اقتصططادی و هزینخ پایینتر همراه بود .عالوه بر اینر
بنگاهها همچنام بخ گسطترش مد کسطم و کار تک محصولی مشاو ددند .بنگاههای دیگر اخ صنایع
مبتنی بر علم ااصر دطططروع بخ تنوع محصطططو ددید در باخار کردند و در دسطططتجوی فرصطططت برای
بررهبرداری اخ صططرفخهای اقتصططادیر دامنخ تولید و  R&Dبودند .عالوه بر این دططوم یتر حد

خد کخ

بیشطتر بنگاههای بزرگ مایل و قادر بخ سرمایخگراری در خمینخ  R&Dهستند .بنابراین انداخه بزرگ در
نهر گرفتخ دطده نشانخای اخ تحقا آرمام های یک بنگاه است و مرحلخ نرایی در توسعخ بنگاه محسوب
میدد .درایم کسم و کار اگرچخ در حا حاضر متفاوت است و اخ راههای گوناگونی استفاده میدود.
در مقابلر استراتژی معاصر روی انعطافپریری و "الغر" بودم تأکید دارد (.)Coad, 2009
تئوریهای ردططد بنگاه متنوع هسططتند و پیشبینیهای متناقض دارند و نویسططندگانی مانند گیبرات
 0380و پنروخ  0303در این خمینخ مسطططلم هسطططتند .ردطططد بنگاه را میتوام در چرار دیدگاه نهری
مشططيغ کرد :دیدگاه مبتنی بر منابعر دیدگاه انگیزهر دیدگاه انطباق اسططتراتژیک و دیدگاه پیتربندی.
دیدگاه مبتنی بر منابع بخ منابع بنگاه مانند گسططترش فعالیتهای کسططم و کارر منابع مالیر کارکنام
آموخش و غیره متمرکز اسطت .دیدگاه مبتنی بر منابع بخ منابع نامحدود فرصتهایی کخ در باخار ودود
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دارد مربوط می دطود .این برای مدیریت تحو ر توسطم بخ کارگیری منابع بنگاه بخ منهور دططناسایی و
بررهبرداری اخ فرصت ردد بعدی ضروری استSubramanian Krishnaswami, & , Gupta, Guha( .

)2013
اخ نهر دلمار و همتارام ( )1558بنگاهها اخ راههای متفاوتی ردططد میکنند کخ این الگوهای ردططد در
طو خمام میتواند بخ طور قابل تودری دالیل متفاوتی دادطططتخ بادطططد (& ,Delmar, Davidsson
.)Gartner, 2003
ردطد بنگاه یک موضوع مرکزی در اقتصاد کسم و کار کوچک اخ خمام دروع بخ کار آم بوده است .این
یک موضطوع مرکزی در خمینخ سطاخمامهای صطنعتی ( (Coad, 2009))Evans, 1987ر اقتصاد کسم و
کار کوچک ( )Storey, 1994و کارآفرینی (Wiklund, Entrepreneurship & ,Davidsson, Delmar

 )and the growth of firms, 2006دارد .افزایش دسططترسططی دادهها در فرآیندهای ردططد بنگاههای
کوچک و متوسمر دالودهای برای دري دفاف ما اخ ردد بنگاه ارائخ میکند (.)Stam, 2010
در چند دهخ گردططتخر با تودخ بخ افزایش عالقخ بخ بنگاههای کوچکر تعداد خیادی اخ مطالعات بر ردططد
کسطم و کار متمرکز دطده اند .کارهای خیادی در این موضطوع انجام دده است پیشروهای این موضوع
مانند اردیشطویلی10ر کد16ر دلمار18ر گیبرات17ر اسطتوری 13و ویتلوند 85هستند .برای اخ نویسندگام اخ
دملخ گروسططتی 80و سططاتوم 81ردططد را بخ عنوام یک گام ضططروری برای تضططمین بقای بنگاه در نهر
گرفتخاند .ردطد بنگاه درواخه ورود پیادهساخی نوآوری ها و تاییرات فنی در یک کسم و کار و بخ دنبا
آم منافع رقابتی بخ منهور موادرخ باخار در موقعیت برتر است (.)Schivardi, 2003 & Pagano
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 1-0-8شاخصهای رشد بنگاه
مطالعخ ردططد بنگاهر در طبیعت ناهمگن اسططت .تنوع در مقیا های مورد اسططتفاده در مطالعات ردططد
ساخمانیر تنوع در دااغهای رددر تنوع در انداخهگیری ردد بنگاه در طو خمامر تنوع در فرآیندهایی
کخ توسطططم ردطططد بنگاه رخ میدهدر تنوع در ویژگیهای این بنگاهها و عوامل محیطی آمهار همگیر
ویژگیهای مرم ردططد سططاخمانی بخ عنوام یک پدیده هسططتند (Gartner, & ,Delmar, Davidsson

.)2003
ردطد یک پدیده چند ودری اسطت .بر اسا

بررسیهای گسترده در ادبیات توسم دلمار و اردیویلی و

همتارام یک لیسطت تقریباً مشطابخ برای دطااغهای ردطد بخ دست آمد :داراییر ادتاا ر سرم باخارر
ارودی فیزیتیر سطودر فروشر درآمدر ارخش تولید و یا ارخش افزوده .تمرکز بر روی دططااغ فروش و
ادطتاا بخ دالیلی کخ در خیر آورده دطدهر رایجتر اسطت .او ر استفاده اخ معیارهای فروش و ادتاا در
تحقیقات تجربی بر روی ردطد گسطتردهتر اسطت .دومر تنرا این دااغهای ردد برای بنگاههای مورد
مطالعخ در این تحقیا در دسطتر

اسطت .و در آارر دطااغهای دیگر کاستیهای آدتاری دارند .بخ

عنوام مثا ر دااغ سرم باخار و ارودی فیزیتی تنرا میتوانند دروم صنایع برای بنگاههای با طیع
محصطوالت مشطابخ مقایسطخ دطوند .استفاده اخ دااغهایی مانند ارخش دارایی کخ بخ ددت بخ سرمایخ
صطنعت ارتباط دارد حسطا

بخ تاییرات در طو خمام اسطت .و در حالیکخ سطود یک دااغ مرم اخ

موفقیت اسطتر ارتباط سود با انداخه تنرا در تجمع بنگاهها و یا بنگاه های فردی در مدت خمام طوالنی
مشرود است). (Davidsson, & Delmar, 1997
تعدادی اخ دانشططمندام اخ دملخ دلمارر مورفی 88و وینزیمر 84متودخ دططدهاند کخ تنوع معیارهای مورد
اسطتفاده در مطالعات ردطد سطاخمانی در توانایی دانشطمندام درت دمعآوری و مقایسخ نتایجر ااتال
ایجاد میکند .بخ عنوام مثا ر برای اخ مطالعات ممتن اسطت بر روی انداخه گیری ردططد بخ عنوام ردد
Murphy
Weinzimmer
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فروش مطلا در یطک دوره خمطانی پنج سطططالخ تتیخ کنند (& Merz( )Hughes, 1996 & Dunne
)McCann,, 1991( )Sauber, 1995
در حالی کخ مطالعات دیگر بر ردطططد ادطططتاا نسطططبی برای یک دوره خمانی سطططخ سطططالخ تتیخ دارند
( .)Brush, 1996 & Peters( )Lambrecht, 1995 & Donckelsانتياب ردد مطلا یا نسبی بخ ویژه
برای رابطخ بین انداخه و ردطططد اهمیت دارد .معیارهای مطلا تمایل بخ ردطططد باالتری برای بنگاههای
بزرگتر دارند در حالیتخ بنگاههای کوچکتر بخ نهر میرسد ردد چشمگیر راحتتری دارند.
بخ نهر میرسطد یک اتفاق نهر ودود دارد کخ برترین دطااصطی کخ بخ عنوام معیار ردد بنگاه انتياب
میدططودر معیار فروش اسططت و نسططبت بخ معیارهای دیگر بیشططتر تردیح داده میدططود (Ardishvili,

) .Cardozo, Harmon, & Vadakat, 1998بطخ دلیطل اینتطخ برای همخ نوع بنگاه اطالعات فروش بخ
راحتی در دسطتر

استر این استدال دده است کخ فروش یک دااغ مناسم برای تمام بنگاههای

ميتلع اسططت (Wiklund, Conceptual and empirical challenges in the study & Davidsson

 .)of firm growth, 2000بنابراینر فروش برای ردطد نسطبت بخ دطااغهای دیگرر یک متایر پیشرو
است.
فروش نسطبت بخ نرخ تورم و نرخ ارخ حسطا

اسطت در حالیکخ ادطتاا حسا

نیست .همچنین این

همیشطخ درسطت نیسطت کخ فروش منجر بخ فرآیند ردطد میدود .برای راهانداخی تتنولوقیهای باال و
راهانداخی فعالیتهای ددید در بنگاههای تاخه تأسططیبر ممتن اسططت دارایی و ادططتاا برتر اخ فروشر
ردطد را نشطام دهند .نقاط ضطعع ادتاا بخ عنوام یک دااغ ردد این است کخ این دااغ توسم
افزایش بررهوری نیروی کارر دایگزینی مادطین بخ دای انسام و دردخ ادغام تحت تأثیر قرار میگیرد.
یک بنگاه میتواند بخ طور قابل تودری در ارودی و دارایی ردد کند بدوم اینتخ هیچ گونخ تودری بخ
ردد ادتاا ندادتخ بادد (.)Gartner, 2003 & ,Delmar, Davidsson
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اخ خمام تدوین قانوم گیبرات در 0380ر ادبیات موضططوع روی تعیین عوامل مؤثر بر ردططد بخ صططورت
خیادی افزایش یافت .اخ آم خمامر مشطارکت نهری در مورد موضطوع ردد بنگاه بخ دو روش تقسیم دد:
قطعی و احتمالی (s Law: Empirical Evidence from ’Fortunato, Testing Gibrat & Oliveira

)a Panel of Portuguese Manufacturing Firms, 2006
رویترد قطعی فرض میکند کخ تفاوت در نرخ ردد بنگاهها بخ صنعت مشاهده دده و مشيصات ااص
بنگطاه بسطططتگی دارد .یطک دیطدگاه دوگانخ در مورد عوامل مؤثر بر ردطططد ودود دارد .در یک دیدگاهر
نویسندگانی مثل دیویدسوم و دلمار 80استدال میکنند کخ عوامل بیرونی بیشتر اخ عوامل داالی روی
ردد یک بنگاه مؤثر است .عوامل ااردی اخ دملخ پویاییر عدم تجانبر اصومت و یا بيشش میتوانند
تا حد خیادی در میزام ردطد بنگاه تأثیرگرار بادند .بخ عنوام مثا در مطالعات تجربی نشام داده دده
است کخ بنگاههایی کخ در صنایع و مناطا پویاتر هستند سرعت ردد بیشتری دارند .همچنین اودرچ
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نشطام داد کخ صطنایعی کخ االقانختر عمل میکنند بقا و ردد بیشتری در صنعت دارند ( Audretsch,

 .)1995در دیدگاه دیگرر ( )Locke, 2004 & Baumادططاره میکنند کخ عوامل داالی عوامل اصططلی
مؤثر بر ردد بنگاه هستند.
در مقابل رویترد قطعیر روش تصططادفیر بر اسططا

قانوم گیبراتر پیش بینی میکند کخ نرخ ردطططد

مسطتقل اخ انداخه بنگاه اسطت .این نویسندگام معتقدند کخ در یک درام بدوم افزودم تفاوتی در سودر
انداخهر و قدرت باخار در تمام بنگاههار نرخ ردد بخ طور تصادفی تعریع میدود و مستقل اخ انداخه فعلی
بنگاه و سابقخ ردد گردتخ است .بنابراینر با تودخ بخ قانوم گیبراتر توخیع انداخه بنگاهها ( کخ معموالً با
فروش انداخهگیری میدود) میتواند با یک لگ نرما انداخهگیری دود .بررسی بسیاری اخ این ادبیات را

)avidsson and Delmar (2006
Audretsch
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میتوام در کار سططاتوم 88و سططنتارلی 87پیدا کرد.)Romero-Merino, 2012 & García-Manjóna( .
قانوم گیبرات در ادامخ بخ طور مفصل توضیح داده میدود.
تئوریهای ميتلفی در دناسایی عوامل اصلی مؤثر بر ردد بنگاه ودود دارد .مجموعخای اخ نهریخها بخ
تأثیر انداخه و سططن بر ردططد پردااتخاند و دسططتخی دیگر تأثیر عواملی مانند اسططتراتژیر سططاخمامر و
ویژگیهای صطاحبام بنگاهها را روی ردطد بنگاه بررسی کردهاند (Subramanian & , Gupta, Guha

.)Krishnaswami, 2013
بخ طور االصطخ دو چارچوب نهری ردد ساخمانی ودود دارد :چارچوب قابل پیشبینی تعریع میکند
کخ مسطیر ردطد میتواند اطیر ترتیبیر قطعی و ثابت بادد .افتار ميتلفی در تعریع مسیر ردد بنگاه
در یک راه قابل پیشبینی ودود دارد کخ دروع آم با ودودر بقار بلند ددمر بلوغر باخساخی و اتمام آم با
اخ بین رفتن اسططت .رقابتپریری بنگاه بخ طور مداوم اخ مرحلخ راهانداخی بخ مرحلخ بلوغ میرسططد .و در
مراحل بعدر رقابت بنگاه کاهش یافتخ و ضعیع میدود و در نرایت سقوط اواهد کرد (Gupta, Guha

 .)Subramanian Krishnaswami, 2013 & ,در واقع نهریخ قطعیر ردد بنگاه را بخ عنوام یک فرآیند
تمرکز صنعت بر اسا

الگوهای ااصی اخ علت و معلو توضیح میدهد (.)Jang, 2010 & Park

متتم دیگر افتاردام بر پایخ این است کخ تاییرات ناگرانی در مسیر ردد بخ ویژه در بنگاههای کوچک
ودود دارد .تحقیقات اایر نشططام داده اسططت کخ با تودخ بخ عوامل مداالخگر غیرقابل پیشبینی مانند
دانش و فنآوریر قطابلیطت دطرب و محیم رقطابتیر توالی مراحل ممتن اسطططت در بنگاههای کوچک
ناهمگن دططود .فل بر ایسططلیبیر هیر رادرفورد و اسططتابارت نشططام دادند کخ رویترد قطعی برای ردططد
مربوط بخ سططاخمامها نمیبادططد ( .)Subramanian Krishnaswami, 2013 & , Gupta, Guhaنهریخ
تصادفی ادعا میکند کخ ردد بنگاه توسم دانب رخ می دهد .اعتبار نهریخ تصادفی برای چند دهخ در
دانشطگاهها مورد بحث قرار گرفتخ است .قانوم گیبرات نماینده نهریخ ردد تصادفی بنگاه است .گیبرات
Sutton
Santarelli
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 0380اسطتدال کرد کخ ردد بنگاه اخ توخیع انداخه آم مستقل است و ردد بنگاه همراه با دانب است
(.)Jang, 2010 & Park
صطرف نهر اخ انداخهر در واقع توسطعخ و ردد ساخندگام دال های ددید و یک اقتصاد سالم هستند .در
نتیجخ بررسی عوامل مؤثر بر ردد کسم و کار و ردد بنگاهها اهمیت دارد .بدوم دري کافی اخ اهمیت
سااتار متایر وابستخر تئوری توسعخ پیش نيواهد رفتر نتایج با یتدیگر در تضاد اواهند دد و ارتباط
کاربردی کم اواهد دد (.)Wiklund, 2006 & ,Davidsson, Delmar
تجزیطخ و تحلیل مطالعات تجربی عوامل مؤثر بر ردطططد بنگاه معموالً برای آخموم اعتبار قانوم گیبرات
تالش کردهاند کخ بر طبا آم ردطد بنگاه مسططتقل اخ انداخه آم اسططت). (Sutton, 997) (Caves, 1998
مطالعات دیگر تأثیر سن بنگاهر نوآوریر رقابتر سرمایخ انسانیر سااتار مالتیتر حداقل مقیا

کارآمد

صطنعت را بر روی ردطد بنگاه بررسطی کردهاند .قدرت توضطیحی این مد ها اغلم بسیار کم و معموالً
توضطیح کمتر اخ  05درصد اخ تنوع داده ها است .این باعث دده است کخ محققام بخ این نتیجخ برسند
کخ ردطد عمدتاً توسطم دطويهای تصادفی تحت تأثیر قرار میگیرند .مطالعات تجربی بخ طور کلی در
بنگاههای تولیدی متمرکز ددهاند .با این حا ر فرآیندهای ردد ممتن است در میام بيشهای صنعتی
متفاوت بادد (.)Rudholm, 2012 & ,Macuchova , Daunfeldt, Lang

 1-8یانون گیارات

83

برای نشطام دادم فرآیند ردطد در درایم کامال تصادفیر قوانینی در مد ساخی ساخمام صنعتی ودود
دارد .قانوم گیبرات یک مثا معروف است .قانوم گیبرات اولین تالش برای توضیح در درایم تصادفی
الگوی اریم سطیسطتماتیک توخیع انداخه بنگاه داال یک صنعت است .قانوم گیبرات با توخیع گالتوم
انجام میدطودر خمانی کخ قضطیخ حد مرکزی الپال

45

اعما میدطودر تحت فرضططیخای کخ نشامدهنده

Gibrat’s Law
Galton
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توخیع محدود استر پیشبینی میکند کخ توخیع تجربی انداخه بنگاهها بخ سمت توخیع لگ نرما همگرا
اواهد بود ( .)Thurik, 2006 & ,Santarelli, Klompقانوم گیبرات گاهی اوقات بخ عنوام قانوم اثر
متناسطم نیز دنااتخ میدود خیرا دلیل اصلی خیربنای قانوم گیبرات این است کخ نرخ ردد داده دده
بنگاه مسطتقل اخ انداخه در آغاخ دوره مورد بررسطی اسطت .بخ عبارت دیگرر احتما تاییر متناسم داده
دطده در انداخه در طو دوره مشطيغ برای همخ بنگاهها در صنعت داده دده (صرف نهر اخ انداخه در
آغاخ دوره )یتسطام اسطت ( .)Mansfield, 1962در واقع میتوام ردد بنگاه را در چارچوب خیر توضیح
داد (:)Coad, 2009
مطا انداخه یک بنگاه را در خمام  tبا 𝑡𝑥 نشطططام میدهیمر و 𝑡𝜀 متایر تصطططادفی نماینده یک حالت غیر
متعارف و نشامدهنده دوي ردد فزاینده در طو دوره  t-1و  tاست.
𝑥𝑡 − 𝑥𝑡−1 = 𝜀𝑡 𝑥𝑡−1

()0-8
کخ میتوام معادلخ را بسم داد:
()1-8

) 𝑡𝜀 𝑥𝑡 = (1 + 𝜀𝑡 )𝑥𝑡−1 = 𝑥𝑡 (1 + 𝜀1 )(1 + 𝜀2 ) … (1 +

س ب ممتن است بخ منهور تقریم ) 𝑡𝜀  log(1 +لگاریتمگیری دود:
()8-8

𝑠𝜀 log(𝑥𝑡 ) ≈ log(𝑥0 ) + 𝜀1 + 𝜀2 + ⋯ + 𝜀𝑡 = log(𝑥0 ) + ∑𝑡𝑠=1

در حالت حدیر خمانی کخ  tبزرگ میدودر )  log(𝑥0بی اهمیت اواهد دد:
𝑠𝜀 log(𝑥𝑡 ) ≈ ∑𝑡𝑠=1

()4-8

در این روشر انداخه بنگاه در خمام  tرا میتوام صططرفاً اخ نهر سططابقخ غیر متعارف دططويهای فزاینده
توضیح داد .اگر ما فرض کنیم همخ بنگاهها در صنعت دري مستقل اخ توخیع نرما ردد دويها دارندر
بنابراین این فرآیند تصطططادفی منجر بخ ظرور یک توخیع لگ نرما برای انداخه بنگاه میدطططود .بخ این
صورت:
45

(𝑙𝑛𝑥𝑡 −𝜀̅𝑡)2
)
𝑡 2𝜎2

(−

()0 -8

𝑒

1
𝑥𝑡 √2𝜋𝜎2

= ) 𝑡𝑥(𝑝

امروخهر قانوم اثر متناسم گیبرات بخ منزلخ یک مد دااغ برای طیع گستردهای اخ تحقیقات داال
پویایی صطنعت است .یتی اخ دالیل محبوبیت پژوهش در مورد قانوم گیبرات این است کخر نودتن در
مورد آم آسام است.
بررسی تجربی قانوم گیبرات متتی بخ برآورد معادالتی اخ نوع معادلخ خیر است:
𝜀 log(𝑥𝑡 ) = 𝛼 + 𝛽 log(𝑥𝑡−1 ) +

()6 -8

کخ در آم انداخه بنگاه با 𝑡𝑥 نشطام داده دده است و  εاطای باقیمانده است .تحقیا در قانوم گیبرات
بر روی ضطریم  βمتمرکز است .اگر ردد بنگاه مستقل اخ انداخه باددر بنابراین  βارخش واحد میگیرد.
اگر  βمسطاوی یک نبادطدر انداخه بنگاها در درت و یا االف درت متوسم اود در حالت گالتونین

40

حرکت میکنند .اگر  βکمتر اخ  0باددر بنابراین بنگاههای کوچکتر سریعتر اخ همتایام بزرگتر اود
ردد میکنندر و ما میتوانیم اخ رگرسیوم برای میانگین 41یاد کنیم .در مقابل اگر  βبزرگتر اخ  0بودر
بنگاههای بزرگتر سطرعت ردطد بیشتری دارند و تمایل بخ انحصار و تمرکز ودود دارد (.)Coad, 2009
چنین الگوی قابل تصطططوری برای یک مدت خمام محدود اسطططت و نمیتوام آم را برای مدت نامحدود
ادامخ داد (Oliveira & Fortunato, Testing Gibrat’s Law: Empirical Evidence from a Panel

).of Portuguese Manufacturing Firms, 2006
مقایسخ مطالعات تجربی آخموم قانوم گیبرات همیشخ بخ دیوه ساده ممتن نیستر اخ آنجایی کخ نمونخ
و روش اعما دطده متفاوت اسطت .اخ نهر منسطفیلد قانوم گیبرات را می توام در بخ صورت تجربی در
حداقل سخ روش ميتلع آخموم کرد (.)Thurik, 2006 & ,Santarelli, Klomp

Galtonian
regression to the mean
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)0

میتوام فرض کرد کخ قانوم گیبرات برای تمام بنگاهها در صطنعت داده دده صدق میکندر اخ
دملخ آمهایی کخ در طو دوره مورد بررسی اخ صنعت اارج میدوند.

 )1میتوام فرض کرد کخ تنرا برای بنگاههایی کخ بیشطططتر اخ یک مدت خمام خنده بمانند صطططدق
میکند.
 )8قطانوم گیبرات میتوانطد تنرطا برای بنگاههای بزرگ با انداخه کافی حداقل مقیا

کارآمد یک

صنعت داده دده نگخ دادتخ دود.
بطا این حطا ر اکثر مطالعات بعدی با اسطططتفاده اخ مجموعخ دادههار ارخش  βرا کمتر اخ واحد یافتند کخ
نشططام میدهد بخ طور متوسططم بنگاههای کوچک ردططد سططریعتری اخ بنگاههای بزرگ دارند .این نتایج
اغلم با "باخگشطت بخ انداخه متوسطم" و یا "متوسطم باخگشطت" نشطام داده دطده است .اگرچخ بیشتر
تحقیقطات تجربی برای قطانوم گیبرات تنرطا بيش تولیدی را در نهر گرفتخاند برای در بيش ادمات
متمرکز ددهاند .نتایج در بيش ادمات نیز بخ رابطخ منفی بین انداخه و سرعت ردد مورد انتهار داللت
دارد .در ادامخ االصخ مطالعات پیشین آورده دده است .چخ بيواهیم چخ نيواهیمر قانوم گیبرات هنوخ
هم حاکم عالی برای مد ردططد بنگاه اسططت .قانوم گیبرات اسططاسطاً یک فرآیند آماری تصططادفی اسططت
(.)Coad, 2009
چند محدودیت ددی در چنین نگرش ساده اخ پویایی صنعت ودود دارد .بر االف نتایج ضمنی توسم
مطد گیبراتر این منطقی نیسطططت کطخ فرض کنیم واریانب انداخه بنگاه تمایل دارد بینرایت دطططود.
همچنین در حالیکخ یک نسطيخ "ضعیع" قانوم گیبرات صرفاً فرض میکند کخ نرخ ردد مورد انتهار
مستقل اخ انداخه بنگاه استر نسيخ قویتر قانوم گیبرات بخ طیع وسیعی اخ مسائل دیگر داللت میکند.
برای مثا چشر )0383(48قانوم گیبرات را بخ دلیل یک سااتار همبستگی در دويهای ردد رد کرد.
بتاخی و سططچی )1556( 44قانوم گیبرات را بر اسططا

یک رابطخ منفی بین واریانب نرخ ردططد و انداخه

Chesher
Bottazzi and Secchi
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بنگاه رد کردند .ریچسطتین و دنسن ()1550

40

قانوم گیبرات را بعد اخ مشاهده اینتخ توخیع نرخ ردد

سالیانخ توخیع نرما نیست رد کردند ( .)Coad, 2009اعتراض دیگر بخ مد ردد گیبرات این است کخ
توخیع لگ نرما حالت پایدار نداردر واریانب را تا بینرایت در طو خمام افزایش میدهد و پارامترهای
توخیع بخ طور مداوم تاییر میکنند .با این حا چند "دستگاه ثبات" ودود دارد کخ میتواند ثبات مد
مناسم گیبرات را اصالح کند.
اگرچطخ قانوم گیبرات اغلم بخ دلیل اینتخ هیچ محتوای نهری ندارد (با تودخ بخ تأکید بر دطططويهای
تصططادفی) مورد انتقاد قرار گرفتخ اسططتر بر االف آمر نهر کد 46این اسططت کخ قانوم گیبرات بخ طور
نهری ااتصطاص داده دده استر و این چندام دور اخ ذهن نیست کخ در نهر بگیریم کخ اسا

و رنگ

و بوی آم "تتاملی" اسططت .او سططخ دلیل برای سططاات این رابطخ دادططت .او اینکخ قانوم گیبرات بخ
ناهمگونی بین بنگاههایی کخ نادططی اخ واریانب دططويهای ردططد هسططتند تأکید میکند .دومر ماهیت
تصطادفی قانوم گیبرات میتواند بخ صطورت تأکید بر عدم قطعیت ذاتی دیده دود .سومر قانوم گیبرات
ادطاره میکند بخ اینکخ انداخه فعلی بنگاه تنرا بخ دلیل ادغام تمام دطويهای ردد قبلی مشاهده دده
است (.)Coad, 2009
چرا قانوم گیبرات مرم اسطت؟ و برای چخ کسطی مرم اسطت؟ حداقل دو پاسخ برای این پرسش ودود
دارد کخ میتواند انگیزه انجام یک تحقیا تجربی بادد.
اولین انگیزهر برای پاسطخ بخ این سؤا این است کخ آیا تصدیا و یا رد قانوم گیبرات بخ مسائل مربوط
بخ سططیاسططتهای صططنعتی و منطقخای مربوط میدططود یا ایر .تصططور کنید کخ پاسططخ برای منطقخای
"منفی" در نهر گرفتخ دودر بخ این معنا کخ نقطخ غیر مبرم نتایج بخ نرخ ردد سریع بنگاههای کوچک
(کخ نقش مرمی در منطقخ دارند) ادطاره میکند .اگر بیتاری یک مسألخ ددید باددر این یافتخها باید
بطخ عنوام یطک انگیزه برای برنطامطخهایی بادطططد کخ تولد و ردطططد فعالیتهای بنگاههای کوچک را در
Reichstein and Jensen
Coad
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هزینطخهطای پطایین و یطا بدوم هیچ هزینخای ترویج کنندر بخ عنوام مثا برنامخهایی اخ قبیلر پرداات
یارانخر فعالیتهای ارائخ دده با هزینخهای کم و یا بدوم هیچ هزینخایر یا فعالیتهای مشاورهای اخ تمام
برندگامر
اگرر اخ سططوی دیگرر بنگاههای بزرگ بخ نوبخ اود بسططیار سططریعتر اخ همتایام کوچک اود ردططد کنندر
سطیاسطت صنعتی ممتن است بخ سمت برنامخهایی مانند ترویج بنگاههای بزرگ در داال منطقخ روی
آورد .با این حا ر اگر قانوم گیبرات نگخ دادطتخ دطود و ردد مستقل اخ انداخه باددر این نشام میدهد
کخ انداخه (بخ تنرایی) نباید دلیلی برای نگرانی در ایجاد برنامخهای سیاست برای ارتقاء بنگاهها بادد.
دلیل دومی برای اینتخ چرا اقتصاددانام باید بخ اعتبار قانوم گیبرات اهمیّت دهند ودود داردر اینکخ اخ
نهر ایجری 48و برنطده دطایزه نوبطل0387ر هربرت سطططیموم47ر در طو سطططا ر بيش بزرگی اخ تمام
فعالیتهای اقتصادیر دروم حصارهای بزرگ و ساخمامهای مداوم در حا ردد دمعآوری دده استر
آمها پیشطنراد کردند ردطد ساخمانی ممتن است تنرا مقدار کمی با راندمام کار کند ر اما ممتن است
توسطم متانیسطم ردد تصادفی ساده تولید دود .بخ همین دلیل نقش عمده توسم "اتفاق" در فرآیند
ردطد بنگاه نیاخ بخ دطناسطایی دارد .پاسخ ممتن است در انتياب راه اقتصاددانام و نگاه آمها بخ دالیل
موفقیت و دتست یک بنگاه مؤثر بادد). (Wagner, 1992

 8-8مرور مطالعات پیشین
 0-8-8تحدیدات انجا شده خارجی
ردطد پدیدهای است کخ لزوماً در طو خمام اتفاق می افتد .اخ این رور ردد بنگاه باید حداقل در مفروم
بخ صورت طولی مورد تحقیا قرار گیرد کخ پیشبینیهای قبل اخ ارخیابی نتیجخر مانند تاییر در انداخهر
را بررسطی کند .علی رغم این واقعیت بسیاری اخ مطالعات قبلی بخ صورت مقطعی انجام دده است .این
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بخ این معناست کخ محققام درپیشبینی گردتخ درگیر ددهاند و مفروضات قوی در مورد درت علت و
معلولی و تاییرناپریری پیشبینی در طو خمام ایجاد کردهاند .مطالعات مقطعی کخ ردطططد را اخ خمام
آغاخ تا خمام انجام تحقیا ارخیابی میکنند موضطوعی برای انتياب و درت گیری ادراي هستند .اخ این
رو سرمهای تجربی باید طرح طولی را بخ کارگیرند.
آثار اولیخ نهری کار دطططده بر روی انداخه و ردطططد بنگاهها در یک چارچوب ایسطططتای مقایسطططخای قرار
گرفتخاندر بخ دلیل ماهیت اسطتاتیک آمهار با پدیده پویای ردد بخ طور مستقیم سروکار ندارند .بنگاهها
باید در انداخه مطلوب قرار گیرندر و اگر در انداخه مطلوب قرار ندادتخ بادندر آمها یک ردد آنی در نهر
میگیرند .بنگاهها یک هدف را برای ردد در نهر میگیرند یعنی داییکخ آمها قادر بخ رسیدم بخ انداخه
مطلوب اود هسططتند .با این حا ر نارضططایتی اخ این نهریخ رفتار بنگاه در دهخهای اایر افزایش یافتخ
است.
نارضطایتی اخ روش مرسطوم نهریخ اقتصادی استاتیک رددر منجر بخ سلطخ روشهای ددید در کارهای
تئوری دده است .پیشنراد دده کخ ردد بنگاه بخ عنوام متایر اصلی در اقتصاد صنعتی دایگزین انداخه
بنگاه دود (.)Coad, 2009
عالقخ بخ تأیید و یا رد قانوم اثر متناسطمر یا قانوم گیبراتر برای چندین دهخ موضوع مطالعات تجربی
بوده اسطت .بر اسطا

این قانومر نرخ ردطد یک بنگاهر مسططتقل اخ انداخه فعلی و انداخه آم در آغاخ دوره

اسططت (s Law: Empirical Evidence from a Panel of ’Fortunato, Testing Gibrat & Oliveira

 .)Portuguese Manufacturing Firms, 2006سطططاتوم  0338بیطام کرد افزایش ارخش مورد انتهار
انداخه در هر دوره متناسم با انداخه فعلی بنگاه است .بخ طوری کخ احتما تاییر متناسم داده دده در
انداخه در طو یک دوره مشطيغ برای همخ بنگاهها یتسام است .منسفیلد  0361در پژوهش اود بخ
این نتیجخ رسید کخ نرخ ردد بنگاه صرف نهر اخ انداخه اولیخ اود باید مستقل اخ انداخه بادد.
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واگنر )0331( 43اعتبار قانوم اثر متناسطم گیبرات را با اسطتفاده اخ دادههای  8555مؤسسخ تولیدی اخ
نیدرخاکسطن بین سا های  0373-0387مورد آخمایش قرار داد .وی برای این آخموم اخ روش دادههای
تابلویی اسطتفاده کرد .یافتخهای او نشطام میدهد کخ بنگاههای کوچک ردطد سطیستماتیک سریعتری
نسططبت بخ بنگاههای بزرگ دارند یا برعتب .در واقع واگنر نشططام داد کخ قانوم گیبرات تنرا برای گروه
بسیار کمی اخ بنگاهها در برای اخ دورهها معتبر است (.)Wagner, 1992
واگنر ( )0330در یک پژوهش روابم بین صطططادراتر انداخه بنگاه و پویایی بنگاه را بررسطططی کرد .این
مطالعخ بر اسططا

یک مجموعخ منحصططر بخ فرد اخ دادههای طولی برای اخ بنگاههای تولیدی آلمام در

سا های  0373-0387با استفاده اخ روش پانل دیتا مورد بررسی قرار گرفتخ است .نتایج نشام میدهد
کخ صطادرات یک بنگاه با افزایش انداخه بنگاه افزایش مییابدر مطالعخ اقتصطادی واگنر بیامگر این است
کخ :اثر انداخه بنگاه بر صطادرات مثبت اسطت اما کاهشطی اسطتر ردطد بنگاه و عملترد صادرات نیز یک
رابطخ مثبت دارند (.)Wagner, Exports, firm size, and firm dynamics, 1995
کنینگ )0338( 05بخ منهور بررسی عملترد بنگاه اخ دادههای بررسیدده در سطح بنگاههای اصوصی
و نیمخ اصطوصطی و دولتی در  003بنگاه رومانی ر 000بنگاه بلاارسطتام و  055بنگاه مجارستام برای
دوره  0336-0335اسططتفاده کرد .در این مطالعخ مد دادههای تابلویی برای ردططد بنگاه بخ کار گرفتخ
دده است .نتایج نشام اخ یتسام بودم ردد بنگاههای دولتی و ردد بنگاههای نیمخ اصوصی بو و ردد
بنگاههای اصوصی اخ دو گروه دیگر برتر است)Konings, 1997( .
ویب ( )0337تتامل توخیع انداخه را برای بیش اخ  45555بنگاه در بيش کشططاورخی کشور اتریش در
طو دوره  0335-0375با اسطتفاده اخ دادههای تابلویی مورد بررسی قرار داد .او متودخ دد کخ مزارع
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کوچکتر ردطد سریع تری بخ سمت حداقل مقیا

کارآمد تولید نسبت بخ مزارعی کخ باالی این انداخه

آستانخ هستندر دارند (.)Weiss, 1998
هاردویک و آدامز )1550( 00در مطالعخای بررسططی کردند کخ آیا نرخ ردططد بنگاههای بیمخ عمر ایتالیا
مستقل اخ انداخه آم هست یا ایر .آمها با استفاده اخ دادههای 180بنگاه بین سا های  0378-0366و
روش پانل دیتا دریافتند کخ بنگاههای کوچتتر تمایل بخ ردد سریعتر اخ همتایام بزرگتر اخ اود دارند
و قانوم گیبرات را برای بنگاههای کوچک رد کردند (.)Adams, 2002 & Hardwick
مونت و پاپگانی ( )1558یک نمونخ اخ  055بنگاه صنعت تولیدی ایتالیا را با سری خمانی 0338-0373
تجزیخ و تحلیل کردند .آمها می اواسطتند تأثیر انداخه بنگاه را بر روی ردد بنگاه را با استفاده اخ روش
آخموم پانل ریشطخ واحد مشطاهده کنند .یافتخهای آمها حاکی اخ این است کخ نرخ ردد فروش بنگاه با
 R&Dبزرگتر اخ نرخ ردطططد فروش بنگاههای بدوم  R&Dاسطططت .این مطالعخ تأیید میکند کخ انداخه
بنگاه دارای یک روند تصادفی هستند و قانوم گیبرات معتبر است)Papagni, 2003 & Monte( .
چن و لو )1558( 01بخ بررسططی اعتبار قانوم گیبرات با اسططتفاده اخ آخموم ریشططخ واحد پانل پردااتندر
آمهطا اخ دادههطای  107بنگاه عمومی در طی  0333-0377اسطططتفاده کردند و نتایج حاکی اخ معقو
نبودم توخیع مسطتقل و یتسطام است .این مطالعخ نیز دا بر رد قانوم گیبرات است (Lu , & Chen

.)2003
دوهانسطوم ( )1554دادههای سطاالنخ برای بنگاههای صنعت فناوری اطالعات ( )ITسوئد را برای دوره
خمانی  0337-0338با یک رویترد دادههای تابلویی مورد اسططتفاده قرار داد .نتایج این مطالعخ نشططام
میدهد کخ ردد بنگاه با افزایش انداخهر کاهش مییابد و بخ همین دلیل اعتبار قانوم گیبرات را رد کرد
(.)Johansson, 2004

Hardwick and Adams
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لوتی 08و همتطارام ( )1554با تمرکز بر کل دادههای بنگاهها در رادیور تلویزیوم و تجریزات ارتباطات
راه دور صطططنعت ایتالیا برای دوره  8سطططا اخ قانویخ  0378تا قانویخ  0334اعتبار قانوم گیبرات را با
اسطططتفاده اخ قانوم گیبرات آخموم کردند .بخ طور کلی آمها قانوم گیبرات را رد کردند خیرا مشطططاهده
کردند کخ بنگاههای کوچکتر تمایل بخ ردطططد سطططریعتر اخ همتایام بزرگتر اود دادطططتند ( Lotti,

.)Santarelli, 2004 & ,Vivarelli
لنسینک و همتارام )1550( 04برای بررسی دادههای  700بنگاه هلندی بین سا های  0330تا 0333
اخ رگرسطیوم الدیت چنددملخای مجزا استفاده کردند .بخ طور کلی آمها دریافتند کخ تجزیخ و تحلیل
انداخه بنگاه هیچ تصططویر رودططنی نمیدهد .در واقع ردططد بنگاه اخ انداخه بنگاه مسططتقل اسططت و قانوم
گیبرات را تأیید کردند (.)Sterken, 2005 & ,Lensink, Steen
یاسططودا )1550( 00رابطخ میام ردططد بنگاهر انداخهر سططن و رفتار مانند  R&Dرا برای دادههای 04555
بنگاه تولیدی قاپن بین سطا های  0331-0381با استفاده اخ مد دادههای تابلویی مورد استفاده قرار
داد .او متودطخ دطططد کطخ انداخه بنگاه و سطططن بر ردطططد بنگاههای تولیدی قاپن تأثیر منفی میگرارد
(.)Yasuda, 2005
چی-هطای یطانگ )1550( 06رابطخ بین R&Dر انداخه بنگاه و نرخ ردطططد بنگاه را با اسطططتفاده اخ روش
دادههطای تطابلویی برای بنگاههای التترونیتی تایوام در مدت خمام  0337-0331مورد بررسطططی قرار
دادند .یافتخ اصلی این بود کخ افزایش در  R&Dمودم افزایش ردد دده و این تأثیر بخ اصوص برای
بنگطاههطای کوچک قابل تودختر اسطططت .همچنین دریافتندر آخموم قانوم گیبرات نشطططام میدهد کخ
بنگاههای کوچک نرخ ردطد بیشطتری نسبت بخ همتایام بزرگتر اود دارند .در واقع ردد بنگاههای با
انداخه بزرگ قانوم گیبرات را تأیید میکند (.)Huang, 2005 & Yang
53
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قائو ) 1556( 08در پایام نامخ اود وابسطططتگی نرخ ردطططد بنگاه بخ انداخه بنگاه را با اسطططتفاده اخ روش
رگرسططیوم و دادههای تابلویی برای هفت بنگاه اروپایی مورد بررسططی قرار داد .نتایج کار او نشططام اخ رد
قانوم گیبرات دارد (.)Zhao, 2006
الیورا و فورچیناتی )1556( 07در مطالعخای با اسطططتفاده اخ روش پویای پنل دیتا  DPDبا همبسطططتگی
سریالی در دملخ اطار اعتبار قانوم گیبرات عوامل تجربی ردد بنگاه را تجزیخ و تحلیل کردند .مطالعخ
آمها کارهای قبلی را با اسطتفاده اخ دادههای پانل میترور مد های ردطد پویا با همبستگی سریالی در
دملخ اطار آخموم ریشخ واحد پانل دیتا و برآوردگر سیستم  GMMبخ روخ رسانی کرد .آمها دادههای
مربوط بطخ بنگطاههای تولیدی پرتاالی در دوره خمانی  1550-0335را مورد بررسطططی قرار دادند .یافتخ
اصطلی این پژوهش این اسطت کخ خمانی کخ عاملی بر ردطد بنگاه مؤثر بادططدر دیگر روند ردططد تصادفی
نيواهد بود بنابراین قانوم گیبرات رد میدود (.)Fortunato, 2006 & Oliveira
کد و رائو

03

( )1558رابطخ بین نوآوری و ردطد فروش را برای بنگاههای صنایع با تتنولوقی باال ایاالت

متحده در دوره خمانی  1550-0365تجزیخ و تحلیل کردند .آمها برای این آخموم اخ روش رگرسططیوم
متناوب اسططتفاده نمودندر .نتایج حاکی اخ آم اسططت کخ نوآوری اخ اهمیت حیاتی برای تعداد انگشططت
دماری اخ بنگاههای با ردد سریع دارد.
اسطططتو

( )1558اعتبطار فرضطططیخ قانوم گیبرات برای  4335بنگاه بيش تولید و  1633بنگاه بيش

ادمات برخیل در طو دوره  1551-0337با اسطططتفاده اخ روش دادههای تابلویی آخموم کردند .نتایج
آمها حاکی اخ رد قانوم گیبرات در هر دو بيش است .در واقع نشام دادند کخ بنگاههای کوچتتر با نرخ
بیشتری ردد میکنند و قانوم گیبرات فقم برای بنگاههای بزرگ صدق میکند (.)Esteves, 2007
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روفیین )1558( 65برای آخموم فرضطیخ قانوم گیبراتر بررسی ردد فروش صنعت گرددگری اس انیا را
در سا های  1555-0338با استفاده اخ یک نمونخ  0080بنگاه هدف قرار داده است .در این پژوهش اخ
روش رگرسطیوم اطی چندگانخ با حداقل مربعات معمولی استفاده دده است .نتایج نشام میدهد کخ
دو بيش ردطد بنگاه توسطم انداخه آسطتانخ اخ هم ددا میدوندر بنگاههای باالی انداخه آستانخ یک نرخ
ردطد قابل تودخ پایینتری اخ بنگاههای خیر انداخه آستانخ دارند .نتایج او با قانوم گیبرات متناقض است
(.)Rufın, 2007
در یک مطالعخ بر روی بنگاههای کوچک و بزرگ دارویی ایاالت متحده بین سططا های  0305تا 1557
با اسطططتفاده اخ روش دادههای تابلویی دمیر و ماخوکاتو )1505( 60اثر نوآوری را بر ردطططد بنگاه مورد
بررسططی قرار دادند و مشططاهده کردند کخ  R&Dدارای اثر مثبت بر ردططد بنگاه اسططت (& Demirel
.)Mazzucato, 2010
رادرخ 61و همتطارام ( )1505در مقالخای نرخ ردطططد مجموعخ کاملی اخ بنگاههای بریتانیا را برای دوره
خمانی  1550-1550با اسطتفاده اخ روش دادههای تابلویی مورد بررسی قرار دادند .آمها قانوم گیبرات
را توسططم دهک توخیع انداخه مورد تجزیخ و تحلیل قرار دادند .یافتخ اصططلی مطالعخ آمها این اسططت کخ
بنگاههای کوچکتر ردططد سططریعتری اخ همتایام بزرگتر اود دارند (Koch, & ,Rogers, Helmers

.)2010
پیردوانی

68

( )1505در مقالخای درصطدد یافتن برای پاسخ این سؤا بودند کخ آیا قانوم گیبرات برای

دوره خمانی  1550-0330برای نمونخ بزرگی اخ بنگاههای فعا در منطقخ ونتو در ایتالیا تأیید میدود.
با کنتر سن و انداخه بنگاه و استفاده اخ مد پروبیتر یافتخها نشام میدهند کخ قانوم در مراحل اولیخ
اخ چراخ خندگی یک بنگاه تأیید نمیدود (.)Piergiovanni, 2010
60

Rufı´n
Demirel and Mazzucato
62
Rogers
61

Piergiovanni

05

63

پاري و دانگ ( )1505بخ منهور بررسی ردد بنگاههای صنعت رستورام ایاالت متحدهر دادههای این
بنگاهها را برای سا های  0330تا  1556استيراج کردند .آمها اخ روش دادههای تابلویی با اثرات ثابت
بخ برآورد ردططد بنگاهها پردااتند .یافتخهای آمها ردططد سططریعتر رسططتورامهای کوچک را در مقابل
رسطتورامهای بزرگ نشطام میدهد .همچنین بخ لحاظ بینالمللی نشطام دادند کخ نرخ ردد بنگاههای
کوچک بینالمللی سرعت بیشتری نسبت بخ کوچک داالی دارند (.)Jang, 2010 & Park
باربوسطا و ایریز )1500( 64الگوهای ردد بنگاههای تولیدی را در کشور پرتاا مورد بررسی قرار دادند.
در این راه اخ مجموعخ دادههای بنگاههای تولیدی پرتاا و روش پارامتریک و نیمخ پارامتریک در طو
دوره  1554-1555استفاده کردند .آمها دریافتند کخ در یاخده منطقخ اخ هیجده منطقخی مورد بررسیر
ردطد بنگاه با انداخه بنگاه مرتبم اسطت و در نتیجخ بنگاه ها هیچ احتما مسططاوی برای رسیدم بخ نرخ
ردد االغ در هر دوره ندارند (.)Eiriz , 2011 & Barbosa
دانفلدت و الرت )1500( 60قانوم گیبرات را با اسططتفاده اخ مجموعخ دادههای بنگاههای 0رقمی صططنایع
 NACEدر سوئد در طو دوره  1554-0337آخموم کردند .آمها در این راه اخ روش رگرسیوم حداقل
مربعات معمولی استفاده کردند و دریافتند کخ بخ صورت کلی نتایج قانوم گیبرات رد میدودر بنگاههای
کوچک ردد سریعتری اخ بنگاههای کوچک دارند (.)Elert, 2011 & Daunfeldt
خارنیتزکی و دالنوتخ )1501( 66در یک مطالعخ بررسططی کردند کخ آیا ردططد ادططتاا و فروش بنگاههای
دوام االقر کخ توسطم اتحادیخ اروپا تعریع دده استر اخ دیگر بنگاهها بیشتر است یا ایر .با استفاده
اخ مجموعطخ دادههای بنگاههای فالندرخ در طو سطططا های  1557-1550و همچنین با اسطططتفاده اخ
رگرسطططیوم متنطاوب نشطططامدادند بنگاههای دوام نوآور سطططریعتر اخ بنگاههای دیگر ردطططد میکنند
(.)Delanote, 2013 & Czarnitzki
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گارسططیا-مجنوم و رومرو-مرینو )1501( 68یک مد ردططد بنگاه درومخا را با سططرمایخگراری  R&Dبخ
عنوام یتی اخ متانیسططمهای اصططلی ردططد ارائخ دادند .مطالعخ آمها اثر مثبت دططدت  R&Dرا بر ردططد
فروش با اسططتفاده اخ روش OLSر رگرسططیوم متناوب و  GMMبرای یک نمونخ  804بنگاه اروپایی در
دوره  1558-1558بررسطی کردند .آمها همچنین دریافتند کخ این ارتباط در بنگاههای با ردد باال بخ
اصوص در بيش تتنولوقی باال ددیدتر است ()Romero-Merino, 2012 & García-Manjón
کلمبلی 67و همتارام ( )1508بنگاههای نوآور در صنعت فرانسخ را برای دوره  1554-0331با استفاده
اخ رگرسطیوم متناوب مورد بررسطی قرار دادند .یافتخهای اصلی آمها نشام میدهد کخ بنگاههای نوآور
نسطبت بخ غیر نوآور ردطد بیشطتری دارند .همچنین بخ طور ااصر نتایج رگرسیوم متناوب گویای این
است کخ ضریم نوآوری برای بنگاههای با نرخ ردد باالترر بیشتر است (Le & ,Colombelli, Haned

.)Bas, 2013
ناصطططر 63و همتارام ( )1504در حدود  05مقالخ در مورد اعتبار قانوم گیبرات در کشطططورهای در حا
توسعخ را نسبت بخ کشورهای توسعخیافتخ در دوره  1508-1557مورد بررسی قرار داد .آمها دریافتند
کخ قانوم گیبرات در بسیاری اخ بيشهای تولیدی صدق نمیکند در حالیکخ در بيش ادمات معتبر
اسطت .همچنین بسطیاری اخ مطالعات تجربی در کشطورهای توسطعخ یافتخ حاکی اخ این است کخ قانوم
گیبرات رد میدود). (Nassara, Almsafir, & Al-Mahrouq, 2014
دسططچرایور )1504( 85چگونگی رابطخ بین  R&Dو ردططد بنگاههای نوآور را در یک نمونخ اخ بنگاههای
فنالندی بین سا های  0337تا  1557با استفاده اخ مد اتورگرسیوم برداری مورد بررسی قرار داد .او
نشام داد کخ تنرا برای نوآورام رابطخ مثبت بین  R&Dو ردد فروش ودود دارد .همچنین ردد فروش
برای نوآورام بیشتر اخ ردد فروش برای غیرنوآورام است.)Deschryvere, 2014( .
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سطططگارا و تروئل )1504( 80اخ ییک نمونخ بنگاههای تولیدی و ادماتی اسطط انیا در طو دوره -1554
 1557یک بررسی بخ عمل آوردند .آم ها اخ مد پروبیت و تتنیک رگرسیوم متناوب استفاده کردند و
نشام دادند کخ سرمایخگراری  R&Dاثر مثبت بر احتما تبدیل ددم یک بنگاه بخ نرخ ردد باال دارد
).(Segarra & Teruel, 2014
ترایگرو 81و همتارام ( )1504با استفاده اخ برآوردگر  GMMبخ مطالعخ اهمیت تداوم محصو و فرآیند
نوآوری بر ردد ادتاا در بنگاههای اس انیا در طو دوره  1556-0335پردااتند .نتایج تجربی نشام
داد کطخ معیطارهای فرآیند نوآوری یک اثر مثبت بر ادطططتاا را نشطططام میدهدر همچنین اثر نوآوری
محصو نیز مثبت است اما معنادار نیست (.)rcoles, 2014´ Co & ,Triguero, Cuerva
آدامز 88و همتارام ( )1504با استفاده اخ دادههای  87درکت بیمخ عمر سوئدی در طو دوره -0700
0348تالش کردند بررسی کنند کخ آیا نرخ ردد در این بنگاهها اخ انداخه مستقل است یا ایر .آمها اخ
روش آخموم ریشطخ واحد پانل و پانل تعمیم یافتخ رگرسیوم لحهخای ( ) GMMاستفاده کردند و نتایج
نشططام میدهد کخ تفاوت معناداری بین نرخ ردططد بنگاههای کوچک و بزرگ بیمخ عمر سططوئدی ودود
دارد کخ در تضاد با قانوم گیبرات است (.)Lindmark, 2014 & ,Adams, Andersson, Hardwick
کاپاسطو 84و همتارام ( )1500اثر میاممدت هزینخ  R&Dرا بر روی ردد ادتاا بنگاههای هلند مورد
بررسی قرار دادند .آمها چرار موج مقعطی اخ سنجش نوآوری در هلند در دوره خمانی  0336تا 1551
را بطا اسطططتفطاده اخ تتنیطک اثر ثابت دادههای تابلویی تجزیخ و تحلیل کردند .نتایج حاکی اخ اثر مثبت
 R&Dبر روی ردد است ).(Capasso, Treibich, & Verspagen, 2015
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 1-8-8تحدیدات انجا شده داخلی
دمطالی و نور ( )1550بر ردطططد بيش تولیطد ایرام بطا تودخ بخ بنگاههای بزرگ و بنگاههای کوچک و
متوسطم تمرکز کردند .آمها عوامل مؤثر بر ردطد  088بنگاه با کد  4 isicرقمی را با استفاده اخ مد
 GMMدر طو دوره  1551-0330مورد بررسططی قرار دادند .آمها تأثیر برای اخ عناصططر مانند ردططد
سططا گردططتخر حداقل مقیا

کارآمدر بررهوری کل عواملر صططادرات و وارداتر نسططبت سططرمایخ-کارر

استفاده اخ فنآوریر سانک کاست 80مالتیت و سن بر ردد بنگاهها در هر دو بنگاه کوچک و متوسم و
بنگاههای بزرگ نشططام دادند و در یافتند کخ الگوی ردططد بنگاههای کوچک و بزرگ متفاوت اسططت .در
مجموع آمها بخ این نتیجخ رسطیدند کخ نمی توام بخ انداخه بنگاه فقم بخ عنوام متایر مستقل نگاه کرد
خیرا مد ردد بنگاه بر اسا

انداخه بنگاه تاییر میکند (.)Md Nor, 2005 & Jamali

فیضپور و همتارام ( )1505با استفاده اخ ماتریب انتقا نشام دادند کخ قانوم گیبرات برای بنگاههای
تولیدی ایرام طی دوره  0337-0330رد میدطططود .آمها دریافتند کخ انداخه بنگاه یک متایر مرم در
مطالعخ ردد صنایع تولیدی ایرام است (.)Soltani, 2010 & ,Feizpour, Mahmoudi
صططدرائی دواهری ( )1501رابطخ بین انداخه بنگاه و نرخ ردططد بنگاههای بیمخ ایرام را در دوره خمانی
 1553-1558با اسطتفاده اخ یک رویترد پویا بررسطی کردند .در این مطالعخ اخ دو روش اسططتفاده دده
اسططت .روش او در نهر گرفتن اسططتقال نرخ ردططد اخ انداخه بنگاه اسططت .روش دوم برآورد رگرسططیوم
تابلویی اسطت .نتایج حاصطل اخ این مطالعخ رد قانوم گیبرات را نشطام میدهد و حاکی اخ این است کخ
بنگاههای کوچک ردد سریعتری نسبت بخ همتایام بزرگتر اود دارند). (Sadraei Javaheri, 2012
صططدرائی دواهری و برزادی ( )0830در مقالخای رابطخ انداخه با ردططد بنگاههای صططنایع مواد غرایی و
آدامیدنی ایرام را بررسی کردند .در این مطالعخ آمها اخ دادههای اام طرح دامع آمارگیری کارگاههای
صنایع کاراانخای مرکز آمار ایرام استفاده و اعتبار فرضیخ قانوم گیبرات را برای دو خیر گروه بنگاههای
sunk cost
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کوچطک و بزرگ بخ روش پانل بخ دطططتل اثرات ثابت آخموم کردند .نتایج بخ دسطططت آمده حاکی اخ رد
فرضیخ قانوم گیبرات است .در واقع بیام میکنند کخ بنگاههای کوچک بخ طور متوسم دارای نرخ ردد
بیشتری نسبت بخ بنگاههای بزرگ هستند ( صدرائی دواهری & برزادی.)0830 ,
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فصل چهار  :روششناسی و احمونها
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 0-1دادههای ترکیای پویا

86

با تودخ بخ ماهیت مد در این تحقیا کخ متایر وابسططتخ با وقفخ سططمت راسططت معادلخ ودود داردر بخ
منهور تيمین معطادلطخ اخ مطد دادههای ترکیبی پویا اسطططتفاده میکنیم .یتی اخ منافع و کاربردهای
دادههای ترکیبی دري برتر پویاییها توسم محقا است .روابم پویا با حضور متایرهای وابستخ وقفخدار
در میام متایرهای توضیحی مد ساخی میدود:
()0-4

𝑇 𝑡 = 1, … ,

𝑁 𝑖 = 1, … ,

𝑡𝑖𝑈 𝑦𝑖𝑡 = 𝛿𝑦𝑖𝑡−1 + 𝑥 ′ 𝑖𝑡 𝛽 +

کخ در آم  δیک اسططتالر اسططت .بردارهای 𝑡𝑖𝑋رβر  𝐾 × 1میبادططند .با فرض اینکخ 𝑡𝑖𝑈 اخ مد دزء
ااال یطک طرفطخ تبعیت میکندر بخ عبارتی تنرا یک عامل مودم تفاوت مقطعهاسطططت و آم الگوی
اثرات ثابت 88است کخ داریم:
𝑡𝑖𝑉 𝑈𝑖𝑡 = µ𝑖𝑡 +

()1-4
کخ در آم ) µ𝑖~(0,𝜎𝜇2و ) 𝑉𝑖𝑡~(0,𝜎𝜈2اخ یتدیگر و در بین اوددام مستقل هستند.

رگرسیوم دادههای ترکیبی پویا توسم دو منبع پایدار در طو خمام مشيغ میدود .اود همبستگی
با تودخ بخ حضور وقفخ متایر وابستخ درمیام متایرهای توضیحی و اثرات منحصر بخ فرد نامتجانب در
میام مقاطع مشططيغ میدططود .در ابتدا بخ برای اخ مسططائل نادططی اخ حضططور متایر وابسططتخ وقفخدار
میپرداخیم .اخ آمدایی کخ 𝑡𝑖𝑈 تابعی اخ 𝑖 µاستر آدتار است کخ  𝑦𝑖,𝑡−1نیز تابعی اخ 𝑖 µاستر بنابراین
متایر  𝑦𝑖,𝑡−1بخ عنوام یک متایر توضیحی در سمت راست معادلخ با دزء اطای 𝑡𝑖𝑈 همبستخ است و
این اود سطبم تورشدار دطدم و ناساخگار بودم تيمینخننده  OLSمیگردد .حتی اگر 𝑡𝑖𝑉 بخ صورت
سریالی همسبتخ نبادد تيمینخننده  GLSنیز با فرض اثرات تصادفی برای مد دادههای ترکیبی پویا

Dynamic panel data
Fixed effect
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تورشدار اواهد بود .آرالنو و باند در سطا  0330فرآیندی اخ روش گشططتاورهای تعمیمیافتخ پیشنراد
دادند کخ کاراتر اخ تيمینخنندههای قبلی است.

 0-0-1احمون مانایی فیشر(ترکیب احمون )p-value
یک روش برای آخموم ریشخ واحد دادههای تابلویی استفاده اخ نتایج فیشر بخ منهور بخ دست آوردم p-

 valueاسططت کخ دططامل دو آخموم اسططت .دو آخموم دیتی فولر تعمیم یافتخ توسططم ماداال-وو و آخموم
فیلی ب-پروم توسم چوی پیشراد ددند کخ ودود ریشخ واحد را در دادههای ترکیبی بررسی میکنندر
عملگر  p-valueبرای آخموم مربوططخ روی پطانل iام بخ صطططورت 𝑖𝑝 اسطططت .این آخمومها در ∞ → 𝑇

پیشبینی میدطوند بنابراین آخموم ریشطخ واحد برای هر پانل ساخگار است .آخموم  Pبرای  Nمتناهیر
است.
𝑁∑ 𝑃 = −2
) 𝑖𝑝(𝑖=1 ln

()8 -4

کخ ترکیم  p-valueاخ آخموم ریشخ واحد برای هر مقطع  iبرای آخموم ریشخ واحد در دادههای تابلویی
بررسطی میدود .این نتتخ اهمیت دارد کخ 𝑖𝑝𝑛𝑙 −2یک ترکیم  𝜒 2با دردخ آخادی  1دارد .ماداال و وو
( )0333اسطتدال کرد کخ آخمومهای  IPSو فیشر فرض محدود آخموم  LLCرا راحت در نهر گرفتند
کخ 𝑖𝜌 دایگزین آم اسططت .هر دو آخموم  IPSو فیشططر اطالعات را بر اسططا

آخموم ریشططخ واحد فردی

ترکیم میکنند .با این حا ر آخموم فیشطر دارای مزیت برتری نسبت بخ  IPSاست کخ در آم یک پانل
متعاد نیاخ نیسططت .همچنینر آخموم فیشططر میتواند طو تأایر ميتلفی در رگرسططیوم  ADFفردی
اسطتفاده کند و میتواند برای هر آخموم ریشخ واحد دیگری اعما دود .ماداال و وو ( )0333یافتند کخ
آخموم فیشر یک انتياب اردح برای آخموم ایستایی و آخموم همانبادتگی در پانل است.
چوی ( )1550دو آخموم دیگر عالوه بر آخموم  Pمعتو
آخموم نرمطا معتو

مجرور کای دو فیشططر پیشططنراد داد .اولین

1

) 𝑖𝑝(  𝑍 = √𝑁 ∑𝑁𝑖=1 𝜑−1کطخ 𝜑 تابع توخیع تجمعی عادی اسطططتاندارد اسطططت.

خمانیکخ  0 ≤ 𝑝𝑖 ≤ 1ر ) 𝑖𝑝(  𝜑−1یک متایر تصطططادفی ) N(1,0اسطططت و بخ طوری کخ برای همخ iها
03

𝑝

𝑝

∞ → 𝑖𝑇ر ) .𝑍 → 𝑁(0,1دومین آخمومر آخموم الدیت ) 𝑖𝑝 𝐿 = ∑𝑁𝑖=1 ln(1−است کخ ) 𝑖𝑝 ln(1−دارای
𝑖

توخیع لجسطططتیطک بطا میطانگین  0و واریطانب

2⁄
3

𝑖

𝜋 اسطططت .بطخ طوری کطخ ∞ → 𝑖𝑇 برای همطخ iهار

)3(5𝑁+4

 √𝑚𝐿 → 𝑡5𝑁+4کخ ) .𝑚 = 𝜋2 𝑁(5𝑁+2چوی ( )1550مزیت های مشابخ برای این سخ آخموم p-value

تلفیقی بیطام کرد )0 :بعد مقطعیر Nر میتواند بخ صطططورت متناهی یا نا متناهی بادطططدر  )1هر گروه
میتواند انواع ميتلفی اخ ادزای نامانا و تصططادفی دادططتخ بادططدر  )8بعد سططری خمانیر Tر برای هر iر
میتواند متفاوت بادد )4 .فرضیخ دایگزین اداخه میدهد کخ برای اخ گروهها ریشخ واحد دادتخ بادند.
خمانیکخ  Nبزرگ استر چوی ( )1550آخموم  Pاصالح دده را پیشنراد میدهد:
1

𝑁∑ 𝑁√𝑝𝑚 = 2
)𝑖=1(−2𝑙𝑛𝑝𝑖 − 2

()4-4

خمانیکخ  𝐸[−2𝑙𝑛𝑝𝑖 ] = 2و  .𝑣𝑎𝑟[−2𝑙𝑛𝑝𝑖 ] = 4با اسططتفاده اخ قضططیخ حد مرکزیر ما در مییابیم
کططخ ) 𝑝𝑚 → 𝑁(0,1بططخ ططوری کططخ∞ → 𝑖𝑇 و سططط ططب ∞ → 𝑁  .هططمططچططنططین توخیع≈ 𝐿𝑚√
𝑝

1
)√𝜋2𝑁⁄ ∑𝑁𝑖=1 ln (1−𝑝𝑝 ) → 𝑁(0,1ر توسطططم قضطططیطخ حد مرکزی بخ طوری کخ∞ → 𝑖𝑇 و سططط ب
𝑖

3

∞ → 𝑁 .بنطابراین  Zو 𝐿𝑚√ میتواننطد بطدوم تاییر برای بینرایت  Nاسطططتفاده دطططوند .ماداال و وو
( )0333و ماداال ( )1555دریافتند کخ آخموم فیشطر نسبت بخ آخموم  IPSو همچنین نسبت بخ آخموم
 LLCقویتر است.

 1-0-1تخمینحننده ارمنو و باند
آرالنو و باند ( )0330پیشططنراد دادندکخ با در نهر گرفتن دططرط تعامدی کخ بین مقادیر وقفخدار 𝑡𝑖𝑦 و
دمالت ااال 𝑡𝑖𝑉 ودود دارد میتوام متایرهطای ابزاری اضطططافی در یطک مد دادههای ترکیبی پویا
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ایجاد کرد .بخ منهور توضیح سادهترر درابتدا مد اودهمبستگی ساده بدوم متایرهای توضیحی را در
نهر میگیریم:
i=1,…,T , t=1,…,T

()0 -4

𝑡𝑖𝑈 𝑦𝑖𝑡 = 𝛿𝑦𝑖𝑡−1 +

کخ در آم 𝑡𝑖𝑉 𝑈𝑖𝑡 = µ𝑖𝑡 +ر با )  µ𝑖𝑡 ~𝐼𝐼𝐷(0, 𝜎𝜇2و ) 𝜈𝑖𝑡 ~𝐼𝐼𝐷(0, 𝜎𝜈2ر اخ یتدیگر و در بین اوددططام
مسطتقل هستند .بخ منهور بخ دست آوردم تيمین ساخگاری اخ 𝛿 هنگامی کخ ∞ →  Nو  Tثابت است
اخ معادلخ ( )0-4تفاضل مرتبخ او میگیریم تا اثرات مقطع ( 𝑡𝑖 )µحرف گردد.
()6 -4

) 𝑦𝑖𝑡 − 𝑦𝑖𝑡−1 = 𝛿(𝑦𝑖𝑡−1 − 𝑦𝑖𝑡−2 ) + (𝜈𝑖𝑡 + 𝜈𝑖𝑡−1

باید تودخ کرد کخ )  (𝜈𝑖𝑡 + 𝜈𝑖𝑡−1فرآیند ) MA(1با ریشطخ واحد اسطت .اگر فرض کنیم  T=3اواهیم
دادت:
) 𝑦𝑖3 − 𝑦𝑖2 = 𝛿(𝑦𝑖2 − 𝑦𝑖1 ) + (𝜈𝑖3 + 𝜈𝑖2

()8-4

در این مورد  𝑦𝑖1یک ابزار معتبر اسطت خیرا با )  (𝑦𝑖2 − 𝑦𝑖1بخ دطدت همبسطتخ است و مادامی کخ 𝑡𝑖𝜈

همبسططتگی پیاپی ندادططتخ بادططد با )  (𝜈𝑖3 + 𝜈𝑖2همبسططتخ نیسططت .حا اگر فرض کنیم T=4ر دومین
دورهای کخ ( )6-4را مشاهده میکنیم برابر با عبارت خیر است:
) 𝑦𝑖4 − 𝑦𝑖3 = 𝛿(𝑦𝑖3 − 𝑦𝑖2 ) + (𝜈𝑖4 + 𝜈𝑖3

()7-4

در این حطالطت  𝑦𝑖1و  𝑦𝑖2ابزارهطای معتبری برای )  (𝑦𝑖3 − 𝑦𝑖2هسطططتنطدر خیرا هر دو با ) (𝜈𝑖4 + 𝜈𝑖3

همبسطططتگی ندارند .میتوام با این روش دلو رفت و ابزارهای معتبر دیگری برای هر دوره ی بعدی بخ
دست آوردر بخ نحوی کخ برای دوره Tر مجموعخ ابزارهای معتبر عبارت اواهد بود اخ) .(𝑦𝑖1 , 𝑦𝑖2,… , 𝑦𝑖𝑡−2
اما این رویخی تاییر متایر ابزاری هنوخ دمالت اطای تفاضلگیری دده ( )6-4را بخ حساب نمیآورد.
در حقیقت
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)𝐺 ⊗ 𝑁𝐼( 𝐸(∆𝜈𝑖 ∆𝜈𝑖 ′ ) = 𝜎𝜈2

()3-4

و ) ∆𝜈𝑖 ′ = (𝜈𝑖3 − 𝜈𝑖2 , … , 𝜈𝑖𝑇 − 𝜈𝑖𝑇−1کخ

0
0
⋮
−1
)2

()05-4

2 −1 0 … 0 0
−1 2 −1 … 0 0
⋮
⋮
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ =𝐺
0 0 0 … −1 2
(0 0 0 … 0 −1

یک ماتریب ) (𝑇 − 2) × (𝑇 − 2اسطططتر خیرا 𝑖𝜈∆ یک فرآیند ) MA(1با ریشطططخ واحد اسطططت .حا
تعریع میکنیم:

()00-4

⋯ 0
… 0
)
⋮
] [𝑦𝑖1 , … , 𝑦𝑖 , 𝑦𝑖𝑡−1

⋱
…

0
] [𝑦𝑖1 , 𝑦𝑖2
⋮
0

] [𝑦𝑖1
0
(=𝐺
⋮
0

آمگاه ماتریب ابزارها عبارتسططت اخ  𝑊 = [𝑊1 ′ , … , 𝑊𝑁 ′ ]′و معادالت گشططتاوری کخ قبالً معرفی دططد
عبطارت اواهطد بود اخ  .E(𝑊 ′ ∆𝜈𝑖 ) = 0حا اگر  𝑊 ′را در رابطخ ( )6-4پیش ضطططرب کنیم اواهیم
دادت:
𝜈∆ 𝑊 ′ ∆𝑦 = 𝑊 ′ (∆𝑦−1 )𝜎 + 𝑊 ′

()01-4

اگر روی معادلخ باال  GLSرا انجام دهیم برآوردگر سطططاخگار اولیخی گام او آرالنو و باند را بخ دسطططت
میآوریم:
𝛿̂1 = [(∆𝑦−1 )′ 𝑊(𝑊 ′ (𝐼𝑁 ⊗ 𝐺)𝑊)−1 𝑊 ′ (∆𝑦−1)]−1

()08-4

] × [[(∆𝑦−1 )′ 𝑊(𝑊 ′ (𝐼𝑁 ⊗ 𝐺)𝑊)−1 𝑊 ′ (∆𝑦)]−1
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حا اگر در معادلخ باال بخ دای عبارت 𝑖𝑊𝐺  𝑊 ′ (𝐼𝑁 ⊗ 𝐺)𝑊 = ∑𝑁𝑖=1 𝑊 ′1عبارت خیر را قرار دهیم:
′
′
𝑁∑ = 𝑁𝑉
𝑖𝑊 ) 𝑖𝜈∆() 𝑖𝜈∆( 𝑖 𝑊 𝑖=1

برآوردگر برینخ روش گشتاوری ( 𝛿̂1 )GMMرا برای وقتی ∞ → 𝑁 و  Tثابت است با استفاده اخ قیود
گشطططتاور فوق بخ گونخای کخ در هانسطططن )0371( 87ذکر دطططده بخ دسطططت میآید .در این تبدیل اخ
پسماندهای حاصل اخ رگرسیوم فوق بجای 𝑖𝜈∆ استفاده دده است.
این برآوردگر  GMMبخ هیچ اطالعی در اصطططوص دطططرایم توخیع 𝑖𝜈 و 𝑖𝜇 نیاخ ندارد .برای اینتخ این
برآورگر 𝜈∆ پسطماندهای حاصطل اخ برآوردگر سطاخگار اولیخ را بخ دطتل تفاضل قرار میدهیم برآوردگر
حاصلر برآوردگر گام دوم ( )Two-Stepآرالنو و باند ( 0330همام) استر یعنی عبارت خیر:
])𝑦∆( 𝑊 ′

()0 4-4

−1

̂
𝑉𝑊 [(∆𝑦−1 )′
𝑁

−1

−1 ′
𝑉𝑊 ̂2 = [(∆𝑦−1 )′
̂
𝛿
]) 𝑁 𝑊 (∆𝑦−1

یک برآوردگر ساخگار برای واریانب مجانبی  𝛿̂2اخ اولین دملخ عبارت فوق بخ دست میآید.
−1

()00-4

−1 ′
𝑉𝑊 ̂2 ) = [(∆𝑦−1 )′
̂
𝛿(𝑟𝑎𝑉
]) 𝑁 𝑊 (∆𝑦−1

تودخ دود کخ  𝛿̂2و  𝛿̂1بخ طور مجانبی معاد یتدیگرند اگر کخ ) .𝑉𝑖𝑡 = 𝐼𝐼𝐷(0, 𝜎𝜈2

 8-0-1مدلهایی با متغیرهای برونحا
اگر مانند مد ( )3-4رگرسورهای 𝑡𝑖𝑥 اکیداً برونزایی ودود دادتخ بادد کخ  𝐸 = (𝑥𝑖𝑡 , 𝑉𝑖𝑠 ) = 0برای
 s=1,2,…,Tاما تمام 𝑡𝑖𝑥 با 𝑖 µهمبسطتخ بادطندر آمگاه تمام 𝑡𝑖𝑥 ها ابزارهایی معتبر برای مد تفاضل
او هستند.
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HANSENM L. P. (1982), “LARGE sample properties of generalized method of method of moments
estimators”, Econometrica, 50, pp. 1029-1045.
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پب 𝑡𝑖𝑥ها رگرسطورهای اکیداً برومخا هستند .بنابراین ] 𝑇𝑖  [𝑥 ′ 𝑖1 , 𝑥 ′ 𝑖2 , … , 𝑥 ′باید بخ عناصر قطری 𝑖𝑊

اضافخ دوند .در این حالت رابطخ ( )00-4بخ صورت خیر در میآید.
𝜈∆ 𝑊 ′ ∆𝑦 = 𝑊 ′ (∆𝑦−1 )𝛿 + 𝑊 ′ (∆𝑋)𝛽 + 𝑊 ′

()06 -4

کخ  ∆xماتریب 𝐾 × ) 𝑁(𝑇 − 2مشطاهدارت روی 𝑡𝑖 ∆xاست .برآوردگر گام او و گام دوم ) (𝛿 ′ , 𝛽 ′

را میتوام اخ رابطخ خیر بخ دست آورد:
(-4

−1
̂𝛿
)𝑦∆ ( ̂ ) = ([∆𝑦−1 , ∆𝑋]′ 𝑊𝑉̂𝑁−1 𝑊 ′ [∆𝑦−1 , ∆𝑋]) ([∆𝑦−1 , ∆𝑋]′ 𝑊𝑉̂𝑁−1 𝑊 ′
𝛽

)08
کخ همانند ( )08-4و ( )04-4است.
اگر 𝑡𝑖𝑥ها بخدای اینتخ اکیداً برومخا بادطططند اخ قبل تعیین دطططده بودند و  𝐸 = (𝑥𝑖𝑡 , 𝑉𝑖𝑠 ) ≠ 0برای
 s < tو برابر صفر در غیر اینصورتر آمگاه تنرا ] ) [𝑥 ′ 𝑖1 , 𝑥 ′ 𝑖2 , … , 𝑥 ′ 𝑖(𝑡−1ابزارهای معتبر برای معادلخ
تفاضل او در دوره 𝑠 اواهند بود .می توام این نتتخ را بخ صورت خیر نشام داد :برای t=3ر تفاضل او
( )8-4را میتوام بخ صورت خیر نشام داد:
()07-4

) 𝑦𝑖3 − 𝑦𝑖2 = 𝛿(𝑦𝑖2 − 𝑦𝑖1 ) + (𝑥 ′ 𝑖3 − 𝑥 ′ 𝑖2 )𝛽 + (𝜈𝑖3 − 𝜈𝑖2

برای این معادلخ  𝑥 ′ 𝑖1و  𝑥 ′ 𝑖2ابزارهای معتبری هسطتند خیرا هر دو با )  (𝜈𝑖3 − 𝜈𝑖2ناهمبسططتخ هستند.
برای t=4ر در دوره بعدی این رابطخ را مشاهده میکنیم:
()03-4

) 𝑦𝑖4 − 𝑦𝑖3 = 𝛿(𝑦𝑖3 − 𝑦𝑖2 ) + (𝑥 ′ 𝑖4 − 𝑥 ′ 𝑖3 )𝛽 + (𝜈𝑖4 − 𝜈𝑖3

و ابزارهای بیشطتری داریم خیرا اکنوم 𝑥 ′ 𝑖1ر  𝑥 ′ 𝑖2و  𝑥 ′ 𝑖3با )  (𝜈𝑖4 − 𝜈𝑖3همبستخ نیستند .اگر بخ همین
روش ادامخ دهیم ماتریب خیر را اواهیم دادت:
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⋯ 0
… 0
(]-4
⋮
⋱
] … [𝑦𝑖1 , … , 𝑦𝑖𝑇−2 , 𝑥 ′ 𝑖1 , … , 𝑥 ′ 𝑖𝑇−1

0
′
′
] 𝑖1 , 𝑥 𝑖2 , 𝑥 𝑖3
⋮
0

′

𝑥 [𝑦𝑖1 , 𝑦𝑖2 ,

] [𝑦𝑖1 , 𝑥 ′ 𝑖1 , 𝑥 ′ 𝑖2
0
[=𝐺
⋮
0

)15
و برآوردهای گام او و گام دومر با این انتياب  Wiاخ رابطخ ( )00-4بخ دست میآید.
در مطالعات تجربی ممتن است ترکیبی اخ متایرهای اخ پیش تعیین دده و اکیداً برومخا در مد وارد
دوند نخ اینتخ دو حالت حدی فوق برقرار باددر بنابراین محقا میتواند ماتریب ابزارها را (  )Wiتعدیل
کند .بخ عالوه اینتخ ممتن است تمامی 𝑡𝑖𝑥 ها با 𝑖 µهمبستخ نبادند .همانند آمچخ در هاسمن و تیلور
) )0370( (Hausman & Taylor, 1981آمططده اسطططت میتوانیم  𝑥𝑖1را بططخ دو دزء تفتیططک کنیم
] 𝑡𝑖 𝑥𝑖1 = [𝑥1𝑖𝑡 , 𝑥2کخ 𝑡𝑖 𝑥1با 𝑖 µهمبسططتخ نیسططت در حالیتخ 𝑡𝑖 𝑥2همبسططتخ با 𝑖µاسططت  .برای حالت
متایر اخ قبل تعیین دطططده 𝑡𝑖𝑥ر آرالنو و باند ()0330ر اخ معادلخ سططططح ()8-4ر  Tقید اضطططافی دیگر
دمارش کردهاند :یعنی  𝐸(𝑢𝑖2 𝑥1𝑖1 ) = 0و  𝐸(𝑢𝑖2 𝑥1𝑖𝑡 ) = 0برای  .t=1,…,Tبا تودخ بخ قیود اطی
کخ اخ معادالت تفاضططل او بخ دسططت میآیندر تمامی قیود اطی دیگر کخ اخ معادلخ سطططح بخ دسططت
میآیند اضطافی است .لرا دوباره با در نهرگرفتن محدودیتهای فوق تعاریع  𝑢𝑖 = (𝑢𝑖2 , … , 𝑢𝑖𝑇 )′و
)  𝜈 + 𝑖 = (∆𝜈𝑖′ , 𝑢𝑖′را داریم کخ در آمر ااتال های تفاضطططلگیری دطططده را اخ دوره t=2تا  t=Tرا روی
پسماندهای تفاضل گرفتخ نشده اخ دوره  t=2تا  t=Tقرار دادهایم .حا فرض میکنیم
𝛽 𝜈 + = 𝑦 + − 𝑦−1 + 𝛿 + 𝑋 +

()10-4

کخ  𝜈 + = (𝜈1 +′ , … , 𝑦𝑁 +′ )′و 𝑦−1 +ر  𝑋 + 𝑦 +و بخ طور مشابخ تعریع میدوند .ماتریب برینخ ابزار بخ
صورت خیر اواهد بود

]

()1 1-4

⋮

⋯ 0
… 0

𝑇𝑥 ′ 𝑖1
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𝑥 ′1𝑖3
…

0
] [𝑥 ′1𝑖1 , 𝑥 ′1𝑖2
⋮
0

𝑖𝑤
0
[=
⋮
0

𝑊𝑖 +

کخ 𝑖𝑊 اخ ( )08-4بخ دست آمده است .برآوردگر گام دوم دبیخ همام رابطخ ( )08-4است کخ در آمها
𝑦 +ر 𝑦−1 +ر  𝑋 +و  𝑊 +دططایگزین𝑦∆ ر ∆𝑦−1ر 𝑋∆ و  Wمیدطططود .اگر 𝑡𝑖 𝑥 ′1اکیططداً برومخا بططادطططد
مشطاهدات برای همخ دورهها ابزارهای معتبری در معادالت سططح هستند .اگرچخ با این همخ نسبت بخ
آمچخ قبالً در تفاضطل مرتبخ او اسطتنتاج ددهر فقم تعداد  Tمحدودیت اضافی داریم کخ آرالنو و باند
برای  t=2,…,Tبخ صورت  𝐸(∑𝑇𝑠=1 𝑥1𝑖𝑡 𝑢𝑖𝑠 ⁄𝑇)=0بیام کردند .بنابراین تيمینخننده دو مرحلخای (T-

 )1معادلخ تفاضلی مرتبخ او را با متوسم معادلخ سطح ترکیم میکند.

 1-1روش گشتاورها
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روش گشطتاورها یک تتنیک تيمین اسطت کخ بیام می دارد پارامترهای مجرو باید بخ وسیلخ انطباق
گشطتاورهای دامعخ (کخ توابعی اخ پارامترهای مجرو هستند) با گشتاورهای نمونخای مناسم تيمین
خده دوند .در ابتدا الخم است درایم گشتاوری 75را بخ نحو مطلوبی تعریع نماییم.

 0-1-1شرایط گشتاوری
با این فرض کخ ما نمونخای اخ مشططاهدات دططامل }𝑇  {𝑥𝑡 : 𝑡 = 1, … ,داریم در حالیکخ میاواهیم یک
پططارامطتطر مطجطرطو  P × 1بطردار 𝜃 بططا انططداخه حطقطیطقطی  𝜃0را تطيطمطین بزنیم .فرض کنیم
)𝜃  𝑓(𝑥𝑡 ,یک بردار  𝑞 × 1پیوستخ و تابعی اخ 𝜃 بادد و ))𝜃  𝐸 (𝑓(𝑥𝑡 ,ودود دادتخ بادد و برای همخ
𝑡  𝜃,تعریع دده بادد .بر این اسا

درایم گشتاوری بخ این صورت میبادد:
)) 𝐸 (𝑓(𝑥𝑡 , 𝜃0

()18-4

The method of moments
Moments conditions
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بطخ عنوام مثطا هرگطاه نمونطخ }𝑇  {𝑥𝑡 : 𝑡 = 1, … ,اخ یک توخیع گاما ) ∗𝑞  γ(𝑝∗ ,با انداخههای حقیقی
∗  𝑝∗ = 𝑝0و ∗  𝑞∗ = 𝑞0دادتخ بادیم روابم میام گشتاورهای این توخیع و پارامترهای آم عبارتند اخ:
∗ 𝑝

∗ 𝐸(𝑥𝑡 ) = 𝑞0

()1 4-4

0

∗ 𝑝

()1 0-4
بر اسا

2

𝐸(𝑥𝑡 − 𝐸(𝑥𝑡 )) = 𝑞 0∗2
0

تعاریع قسمت قبل اواهیم دادت:
∗ 𝑝

𝑝 ∗ 2

∗ 𝑝

()1 6 -4

)𝑓 (𝑥𝑡 , 𝜃) = (𝑥𝑡 − 𝑞0 ∗ , (𝑥𝑡 − 𝑞0 ∗) − 𝑞 0∗2

()1 8-4

) ∗𝑞 𝜃 = ( 𝑝 ∗ ,

0

0

0

درایم گشتاوری عبارتند اخ:
𝐸 (𝑓 (𝑥𝑡 , 𝜃0 )) = 0

()1 7-4

 1-1-1روش تخمین گشتاورها

30

در حا حاضطر بررسطی اواهیم نمود کخ چگونخ یک پارامتر بردار

با اسططتفاده اخ درایم گشتاوری

داده دده در قسمت قبل تيمین خده میدود.
در اولین مورد داییکخ 𝜃 بخ وسیلخ درایم گشتاوری کامالً تعریع دده است 𝑞 =  Pقرار داده میدد.
سطط ب دططرایم گشططتاوری  𝐸 (𝑓 (𝑥𝑡 , 𝜃0 )) = 0یک مجموعخ اخ معادالت 𝑞 برای مجروالت  Pارائخ
میدهد .حل این معادالت با لحاظ نمودم دطرایم گشطتاوری انداخه 𝜃 را بخ دست میدهد و این سبم
میدطود بخ انداخه حقیقی  𝜃0برسطیم .با این ودود نمیتوانیم )) 𝐸(𝑓(0,0را مشاهده نماییم و فقم

Method of Moments estimation

68

81

)𝜃  𝑓(𝑥𝑡 ,را داریم .روش معمو برای ادامخ پروسخ این است کخ گشتاورهای نمونخای 71اخ )𝜃  𝑓(𝑥𝑡 ,را
تعریع نماییم:
)𝜃 𝐹𝑇 (𝜃) = 𝑇 −1 ∑𝑇𝑡=1 𝑓(𝑥𝑡 ,

()13-4

بدین صورت روش گشتاورها تيمین خنندهای اخ  𝐸 (𝑓 (𝑥𝑡 , 𝜃)) = 0را ارائخ میکند .اگر گشتاورهای
̂

نمونخ تيمینهای مناسبی اخ گشتاورهای دامعخ ارائخ دهند انتهار اواهیم دادت تيمینخننده 𝑇𝜃 کخ
اخ دطرایم گشطتاوری نمونخ  𝐹𝑇 (𝜃) = 0حاصطل میدطود تيمین مناسبی اخ انداخه حقیقی  𝜃0کخ اخ
درایم گشتاوری دامعخ  𝐸 (𝑓 (𝑥𝑡 , 𝜃)) = 0حاصل میدود بخ دست دهد.

 8-1-1تخمین روش تعمیمیافته گشتاورها

38

تيمینخننده  GMMهنگامیکخ پارامترهای 𝜃 بخ وسططیلخ دططرایم گشططتاوری بیش اخ حد مشططيغ
ددهاند 74مورد استفاده قرار میگیرند .در این مورد دستگاه معادالت 𝐸 (𝑓 (𝑥𝑡 , 𝜃)) = 0ر  qمعادلخ را
برای  pمجرو ارائخ میدهد کخ بخوسططیلخ  𝜃0قابل حل میبادططد .حا اگر در موارد کامالً مشططيغ
دده 70پروسخ را برای بخ دست آوردم یک تيمینخننده ادامخ دهیم اواهیم دادت:
̂
𝐹𝑇 (𝜃 𝑇 ) = 0

()85-4

Sample moments

71

generalized method of moments
over identified

78

74

Exactly identified

70

67

هنگطامیکطخ معطادالت  qبرای مجروالت  pودود دارد .اخ آمدایی کخ معادالت بیشطططتری نسطططبت بخ
̂

مجروالت ودود دارد نمیتوانیم یک بردار 𝑇𝜃 کخ دطططرایم  𝐹𝑇 (𝜃) = 0را برقرار نماید دطططناسطططایی
̂

نماییم .لیتن میتوانیم یک بردار 𝑇𝜃 بیابیم کخ )𝜃( 𝑇𝐹 را تا حد امتام بخ صفر نزدیک کند.
این بردار میتواند بخ وسیلخ تعریع
)𝜃( 𝑄 𝑛𝑖𝑚𝑔𝑟𝑎 = ̂
𝜃
𝑇
𝑇 𝜃

()80-4
کخ:

′

)𝜃( 𝑇𝑓 𝑇𝐴 )𝜃( 𝑇𝐹 = )𝜃( 𝑇𝑄

()8 1-4

و 𝑇𝐴 یک ماتریب وخمدهند p × pه معین مثبت و تصطادفی میبادطد حاصل دود .این نتتخ الخم بخ
ذکر اسططت کخ 𝑄𝑇 (𝜃) ≥ 0میبادططد و  𝑄𝑇 (𝜃) = 0اسططت تنرا اگر  𝐹𝑇 (𝜃) = 0بادططد بنابراین
)𝜃( 𝑇𝑄 میتواند در مورد کامالً مشططيغ دططده صططفر بادططد اما در مورد بیش اخ حد مشططيغ مثبت
میبادد.
تعریع تيمین خننده GMM

با فرض اینتخ یک نمونخ مشطاهدات دامل }𝑇  {𝑥𝑡 : 𝑡 = 1, … ,داریم و می اواهیم یک پارامتر مجرو
 p × 1مططاتریب 𝜃 بططا ارخش حقیقی  𝜃0را تيمین بزنیم ))𝜃  𝐸 (𝑓 (𝑥𝑡 ,یططک مجموعططخ اخ دطططرایم
گشططتاوری  qمیبادططد و )𝜃( 𝑡𝑓 بخ گشططتاورهای نمونخ ادططاره دارد .تابع اسططتاندارد 76خیر را تعریع
میکنیم:
′

)𝜃( 𝑇𝑓 𝑇𝐴 )𝜃( 𝑇𝐹 = )𝜃( 𝑡𝑄

()8 8-4

Criterion function

76

63

داییکخ 𝑇𝐴 یک ماتریب معین مثبت  p × pمیبادد.
بر این اسا

تيمینخننده  GMMاخ 𝜃 عبارت است اخ:
)𝜃( 𝑄 𝑛𝑖𝑚𝑔𝑟𝑎 = ̂
𝜃
𝑇
𝑇 𝜃

()84-4

تيمینخننده  GMMکخ با این درایم بخ دست میآید دارای اواص مجانبی خیر میبادد:
-0ساخگاری-1 78نرما مجانبی-8 77کارایی مجانبی

73

 1-1-1تخمینحننده  GMMدرمدلهای دادههای پویا
دادههای تلفیقی برای آخمایش اثرات پویا مناسطم بخ نهر میرسندر همامطور کخ در مد خیر مشاهده
میدود:
()80-4

𝑡𝑖𝜀 𝑦𝑖𝑡 = 𝑥 ′ 𝑖𝑡 𝛽 + 𝛾𝑦𝑖𝑡−1 + 𝛼𝑖 + 𝛼𝑖𝑡 = 𝑊 ′ 𝑖𝑡 𝛿 + 𝛼𝑖 +

مجموعخ متایرهای سطمت راسطت و 𝑡𝑖𝑊 اکنوم دطامل متایر وابسطتخ وقفخدار  𝑦𝑖𝑡−1میبادططد .اضافخ
کردم پویاییها در یک مد بخ این صطططورت یک تاییر عمده در تفسطططیر معادلخ اسطططت .بدوم متایر
وقفخدارر "متایرهای مستقل" مجموعخ کامل اطالعات را کخ نتیجخ مشاهده دده 𝑡𝑖𝑦 را تولید میکندر
نشطام میدهند .با متایر وقفخ دارر اکنوم در معادلخ نمایش کاملی اخ متایرهای سططمت راست را داریمر
بنابراین هر اثر انداخهگیری دططده مشططروط بخ این مسططألخ و در این موردر هر اثری اخ 𝑡𝑖𝑋 اثر اطالعات
ددید را بیام میکند.

Consistency

78

Asymptotic normality
Asymptotic efficiency

85

88
89

پیچیدگیهای اسطططاسطططی (ذاتی) در تيمین یک چنین مدلی ظرور میکند .در هر دوی اثرات ثابت و
تصادفیر مشتل متایر وابستخ وقفخدار است کخ منشأ این آدفتگی میبادد حتی اگر فرض دود کخ 𝑡𝑖𝜀

دارای اودهمبستگی نیست.
تيمینخننطده اثرات ثطابطت اخ ]𝛾  δ = [𝛽,میتوانطد بخ عنوام میانگین  nتيمینخننده در نهر گرفتخ
دود .فرض کنید کخر T ≥ K + 1کخ تعداد متایرها در 𝑡𝑖𝑋 است .س ب داریم:
] 𝑖𝑦 𝛿̂ = [∑𝑛𝑖=1 𝑊 ′ 𝑖 𝑀0 𝑊𝑖 ]−1 [∑𝑛𝑖=1 𝑊 ′ 𝑖 𝑀0
] 𝑖𝑑 𝑖𝑊 = [∑𝑛𝑖=1 𝑊 ′ 𝑖 𝑀0 𝑊𝑖 ]−1 [∑𝑛𝑖=1 𝑊 ′ 𝑖 𝑀0
𝑖𝑑 𝑖𝐹 = ∑𝑛𝑖=1

()86 -4

کخ ردیعهای ماتریب )𝑇 × (𝐾 + 1ر 𝑖𝑊ر 𝑡𝑖  𝑊 ′هسطتند و  𝑀0ماتریب 𝑇 ∗ 𝑇 است کخ انحرافات اخ
میانگینهای گروهی را ایجاد میکند.
در هر تيمینخننطده ااص گروهیر 𝑖𝑑 ناسطططاخگارتر اسطططتر همامطور کخ در نمونخهای محدود انتهار
میرود و واریطانب آم وقتی کخ  nافزایش مییابد بخ سطططمت صطططفر میل نمیکندر این ماتریب کخ اخ
میانگین وخنی  nتيمینخننده ناساخگار دتل گرفتخ و همچنین ناساخگار اواهد بود.
مسألخ در مد اثرات تصادفی دفافتر استر در مد :
𝑡𝑖𝜀 𝑦𝑖𝑡 = 𝛾𝑦𝑖𝑡−1 + 𝑥 ′ 𝑖𝑡 𝛽 + 𝑈𝑖 +

()8 8-4

متایر وابسططتخ وقفخدار با دزء ااال ترکیبی درمد همبسططتخ اسططتر کخ همام 𝑖𝑈 اسططت و برای هر
مشطاهده در گروه  iوارد معادلخ میدود .هیچتدام اخ این نتایج مد را غیر قابل تيمین نمیکنند ولی
اسطتفاده اخ تتنیکهایی غیر اخ تيمینخنندههای آدنای  LSDVیا  FGLSرا ضروری میکنند .نگرش
کلی کخ در مراحل ميتلع در ادبیات توسطعخ پیدا کرده استر بخ تيمینخننده های متایرهای ابزاری و
80

اایراً (آرالنو-بطانطد در سطططا 0330ر آرالنو بطاور در سطططا  )0330بخ یک تيمینخننده  GMMروی
میآورند .برای مثا ر در هر دوی موارد اثرات ثابت و تصادفیر این عدم تجانب با یک تفاضل مرتبخ او
برطرف میدود کخ مد خیر را تولید مینماید:
(𝑦𝑖𝑡 − 𝑦𝑖𝑡−1 = 𝛿(𝑦𝑖𝑡−1 − 𝑦𝑖𝑡−2 ) + (𝑥𝑖𝑡 − 𝑥𝑖𝑡−1 )′ 𝛽 + (𝜀𝑖𝑡 − 𝜀𝑖𝑡−1 ) )87-4

این مد با همبسطططتگی بین متایر وابسطططتخ وقفخدار و دزء ااال پیچیدهتر میدطططود (و با میانگین
متحري مرتبخ او دزء اااللش)ر اما بودم اثرات گروهیر یک تيمینخننده متایرهای ابزاری ساده در
دسططتر

اسططت .با فرض اینکخ سططریهای خمانی بخ انداخه کافی طوالنی اسططتر میتوام تفاضططلهای

وقفخدار را اسطططتفاده نمودر ) (𝑦𝑖𝑡−2 − 𝑦𝑖𝑡−3یا سططططوح وقفخدارر  𝑦𝑖𝑡−2و  𝑦𝑖𝑡−3بخ عنوام یک یا دو
متایر ابزاری برای ) .(𝑦𝑖𝑡−1 − 𝑦𝑖𝑡−2

(متایرهای دیگر میتوانند بخ عنوام ابزار اود مورد استفاده قرار گیرند)
با این سططااتارر رفتار این مد یک فرم اسططتاندارد اخ تتنیک متایرهای ابزاری میبادططد .این نگرش
حمایت اخ متایر ابزاری برای تيمین را رودن میساخد .اما همامطور کخ آرالنو و دیگرام ( )0330و آم
و اسمیت ( )0330نشام دادهاند هنوخ در نمونخ اطالعات بیشتری ودود دارد کخ در تيمین تحت عنوام
تيمینخننطده  GMMکطخ اکنوم بطخ آم میپرداخیمر میتواند آورده دطططود .ما فرمو بندی مد اثرات
تصادفی تیلور و هاسمن ( )0370را برای دربرگیری متایر وابستخ وقفخدار بسم میدهیم:
𝑖𝑢 𝑦𝑖𝑡 = 𝛾𝑦𝑖𝑡−1 + 𝑥 ′1𝑖𝑡 𝛽1 + 𝑥 ′ 2𝑖𝑡 𝛽2 + 𝑧 ′1𝑖 𝛼1 + 𝑧 ′ 2𝑖 𝛼2 + 𝜀𝑖𝑡 +
𝑖𝑢 𝛿 ′ 𝑊𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝜂 𝛿 ′ 𝑊𝑖𝑡 +

()83-4
کخ

81

] 𝑖𝑊𝑖𝑡 = [𝑦𝑖𝑡−1 , 𝑥 ′1𝑖𝑡 , 𝑥 ′ 2𝑖𝑡 , 𝑧 ′1𝑖 , 𝑧 ′ 2

()45-4
اکنوم یک بردار (1 + 𝐾1 + 𝐾2 + 𝐿1 + 𝐿2 ) × 1میبادد.

حروف در معادلخ مانند آم چیزی اسطت کخ در مد هاسطمن و تیلور ( )HTآورده دططده است .تيمین
متایرهای ابزاری اخ مد بدوم متایر وابستخ وقفخدار در بيش تيمینننده  HTبحث میدود .توضیح
این کخ با دطمو  𝑦𝑖𝑡−1در 𝑡𝑖 𝑥2میتوام دید کخ نگرش  HTضطرورتاً بدوم اصططالحات بخ اوبی بخ این
مجموعخ بسططم داده میدططود .آرالنو یک تيمینخننده  GMMپیشططنراد میکندر و نشططام میدهد کخ
منافع کارایی با استفاده اخ مجموعخ وسیعتری اخ درایم گشتاور امتامپریر است .در بحث قبلیر ما یک
تيمینخننده  GMMکخ در ادامخ میآیدر استفاده نمودهایم .مجموعخ درایم گشتاور کخ ما برای فرمولخ
کردم متایرهای ابزاری استفاده نمودیم عبارت بودند اخ:

()40-4

𝑡𝑖𝑥1
𝑡𝑖𝑥1
𝑡𝑖𝑥2
𝑡𝑖𝑥2
𝐸 = [( 𝑧 ) (𝜂𝑖𝑡 − 𝜂̅𝑖 )] = [( 𝑧 ) (𝜀𝑖𝑡 − 𝜀̅𝑖 )] = 0
𝑖1
𝑖1
𝑖𝑥̅1
𝑖𝑥̅1

این درط لحهخای برای تولید تيمینخننده متایر ابزاری استفاده میدود .ما میتوانستیم واریانب غیر
اسطططتالر 𝑡𝑖𝜂 را نادیده گرفتخ و اخ متایرهای ابزاری سطططاده اسطططتفاده کنیم .بخ هر حا ر با احتسطططاب
فرمو بندی اثرات تصادفی و استفاده اخ همتا برای  GLSممتنر ما بخ تيمینخننده کاراتری میرسیم.
مانند معمو این مسطألخ در  1گام قابل انجام اسطت .تيمینخننده ناکارا برای رسیدم بخ باقیماندههای
مورد نیاخ در تيمین ادزاء واریانبر محاسطبخ میدود .این در واقع گامهای او و دوم هاسمن و تیلور
میبادططند .گامهای سططوم و چرارم تيمینخننده  GMMکخ مبنایش همین ادزاء واریانب تيمینخده
دده هستندر میبادد.
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آرالنو پیشطططنرطاد میکنطد کطخ این فرآینطد قبلی اخ همخ اطالعات نمونخ بررهبرداری نمیکند .در بیام
سادهترر بین  Tمشاهده در گروه iر ما این حقیقت را کخ:
𝑡𝑖𝑥1
𝑥
E= [( 𝑧2𝑖𝑡 ) (𝜂𝑖𝑡 − 𝜂̅𝑖 )]=0
𝑖1
𝑖𝑥̅1

برای هر

𝑡≠𝑆

استفاده ننمودهایم.
بنطابراینر برای مثطا ر نطخ تنرطا ادزاء در خمطام  tبا این متایرها در همام خمامر همبسطططتخ نیسطططتند
(همبسطططتگی نطدارنطد)ر بلتطخر آمهطا بطا همطام متایرها در خمام t-1ر  t-2و (احتماالً)  t+1و مانند آم
همبستگی ندارند.
علیالقاعدهر دططمار (تعداد) ابزارهای معتبر احتماالً ایلی خیاد میبادططد .برای مثا ر مجموعخ ابزارهای
لیسطت دطده در باال بخ دطدت با تودخ بخ 𝑡𝑖𝜂 در هر دوره دطامل حا ر وقفخ و آیندهر برومخا میبادطد.
سط بر یکسری درایم لحهخای بخ صورت ]  [𝑇(𝐾1 + 𝐾2 ) + 𝐿1 + 𝐾1برای هر مشاهده بخ تنرایی
ودود دارد .مالحهخ کنیدر برای مثا یک پانل با دو دوره را:

()41-4

𝑥1𝑖1
𝑥1𝑖1
𝑥2𝑖1
𝑥2𝑖1
𝑥1𝑖2
𝑥
(𝜂𝑖1 − 𝜂̅ 𝑖 ) = 𝐸 𝑥1𝑖2 (𝜂𝑖2 − 𝜂̅ 𝑖 ) = 0
𝑥 =𝐸
2𝑖2
2𝑖2
𝑖𝑧1
𝑖𝑧1
) 𝑖[( 𝑥̅1
]
) 𝑖[( 𝑥̅1
]

چخ مقدار اخ اطالعات مفید کخ برای ارتباط با تيمین پارامترها آورده دطططدهر غیرمشطططيغ اسطططتر بخ
گونخای کخ بخ همبسطتگی ابزارها با متایرهای برومخا در معادلخ بستگی دارد .در بيشهای دورتر خمام
این مجموعخ اخ متایرها دارای اطالعات کمتری نسطططبت بخ حا میبادطططند (ادبیات این موضطططوع بخ
متایرهای ابزاری قویتر در مقابل متایرهای ابزاری ضعیعتر برمیگردد).
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بخ منهور اخ سطرگیری موضوعر همامطور کخ مورد تودخ قرار گرفتر ما میتوانیم متایر وابستخ با وقفخ
را وارد 𝑖 𝑥2کنیم .این مجموعخ اخ متایرهای ابزاری برای سططااتن تيمینخننده میتواند مورد اسططتفاده
قرار گیرندر حتی اگر متایر وقفخدار مربوط بخ خمام حا بادطد یا نبادد .ما بخ این نتتخ تودخ میکنیم
کخر بر این اسا

تيمینخننده هاسمن و تیلور در واقع نمیتوانست همخ اطالعات در دستر

نمونخ را

مورد اسطتفاده قرار دهد .اکنوم عناصطری اخ تيمینخننده آرالنو در دسطت داریم کخ ضطرورتاً بخ صورت
دبری باقی میماندر کخ اکنوم بسم میدهیم.
𝑦𝑖1
𝑊 ′ 𝑖1
′
𝑦𝑖2
𝑊
] ⋮ [ = 𝑖𝑦 و مجموعخ کامل دادهها برای گروه 𝑖 = ] 𝑊𝑖 = [ 𝑖2
⋮
𝑡𝑖𝑦
𝑖𝑡𝑖 𝑊 ′

تودخ کنید کخ 𝑖𝑊 یک ماتریب )  𝑇 × (1 + 𝐾1 + 𝐾2 + 𝐿1 + 𝐿2فرض میدود.
اخ آمدایی کخ یک متایر وابستخ وقفخدار در مد ودود داردر باید در واقع فرض دود کخ  T+1مشاهده
در دسطتر

برای 𝑡𝑖𝑦 ودود دارد .برای ادتناب اخ یاددادطتها و ارقام پراکندهر این تمایز وارد دده در

ارقام را کنار میگراریم .بعداً هنگامی کخ ضطروری بخ نهر برسدر آم را صریح بیام میکنیم و آم دوباره
در معادلخ متایرهای ابزاری ظاهر اواهد دطد .یک مقدار کلی اخ  Tمشاهده برای سااتن تيمینخننده
 IVدر دست اواهد بود .اکنوم ماتریب ابزاری را دتل میدهیم.
نگرشهای متفاوت با اینر بخ وسطیلخ هاسمن و تیلور ()0370ر آرالنو و دیگرام (0330ر0330ر)0333ر
آم و اسطططمیطت ( )0330و آمطامیطا و متردی ( )0376در بین دیگرامر مورد تودخ قرار گرفتخاند .یک
ماتریب 𝑖𝑉 متشططتل اخ  𝑇𝑖 − 1ردیع برای  𝑇𝑖 − 1مشططاهده و ردیع آار کخ متفاوت اواهد بود و در
خیر بحث میدططودر دططتل میدهیم( .این روش اخ یک نتیجخ دبری کخ بخ وسططیلخ آرالنو-باور ()0330
بحث ددر برره میگیرد).
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این ماتریب بخ دتل خیر اواهد بود:
𝑜′
𝑜′
] ⋮
… 𝑎′
𝑖
…
…
…

()48-4

𝑜′
𝜈𝑖2
⋮
𝑜′

𝜈𝑖1
′
⋮𝑜 [ = 𝑖𝑉
𝑜′

مجموعخهای متایر ابزاری دطامل 𝑡𝑖  𝜈 ′کخ پیشطنراد دطده اندر ممتن است موارد خیر را در مد دامل
دوند:
𝑥𝑖𝑡 , 𝑥𝑖𝑡−1

(خمام حا و یک وقفخ اخ همخ متایرهای متنوع خمانی)

𝑇𝑖𝑥 𝑥𝑖1 , … ,

(همخ ارخشهای حا ر گردتخ و آینده همخ متایرهای متنوع خمانی)
(همخ ارخشهای حا و گردتخ متایرهای متنوع خمانی)

𝑡𝑖𝑥 𝑥𝑖1 , … ,

متایرهای یتنواات خمانی کخ با 𝑖𝑈 همبسططتخ نیسططتندر 𝑖 𝑍1بخ انترای بيش غیر صططفر هر یک اخ T-1

ردیع او ضمیمخ میدوند .ممتن است بخ نهر آید کخ ودود  𝑋2در بین ابزارهار غیر معتبر بادد.
بخ هر حا ر ما ادزاء ااال را برای انحرافات اخ میانگین گروهی کخ رها اخ اثرات پنرانی هستند بخ دتل
دیگری در میآوریم کخ این مجموعخ اخ درایم گشتاوری سرانجام مانند آمچخ در معادلخ ( )41-4ظاهر
میدططوندر بخ دططتل دیگری دراواهند آمد و در حالیکخ متایرها با 𝑖𝑈 بخ طور سططااتاری همبسططتخ
هستندر آمها با 𝑖̅𝜀  𝜀𝑖𝑡 −همبستخ نیستند.
ردیع نرایی 𝑖𝑉 برای سااتار بسیار مرم است 1 .امتام پیشنراد دده است:
] 𝑖𝑎𝑖 ′ = [𝑍 ′1𝑖 𝑋̅1

(تيمینخننده هاسمن و تیلور را تولید میکند)
(تيمینخننده آمامیا و متردی را تولید میکند)
] 𝑇𝑖𝑎𝑖 ′ = [𝑍 ′1𝑖 , 𝑋 ′1𝑖1 , , 𝑋 ′1𝑖2 , … , , 𝑋 ′1

()44-4
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بطایطد تودخ کرد کخ متایرهای mر متایرهای غیر متنوع خمانی و برومخا میبادطططندر 𝑖 𝑍1و متایرهای
متنوع خمانی برومخار هر دو بخ دتل میانگین گروهی منفرد یا فرم اام تمرکز مییابندر با یک مجموعخ
کطامطل اخ  Tمشطططاهده برای سطططااتن تيمینخنندهر یک ماتریب تبدیل نیاخ اواهد بود .مانند  Hکخ
همطامطور کخ در ادامخ میآیدر تعریع میدطططود 𝑀01 .بر  T-1ردیع  𝑀0داللت دارد .ماتریسطططی کخ
انحرافات اخ میانگینهای گروهی را ایجاد میکند .س بر
𝑀01
] 𝐻 = [1 ′
𝑖
𝑇 𝑇

()4 0-4
1

بنابراینر  Hدانشططین آارین ردیع  𝑀0با یک ردیع اخ 𝑇 میدططود .اثر این کار این اسططت کخ اگر qر T

مشططاهده برای یک متایر بادططدر سطط ب 𝑞𝐻ر ∗𝑞 را تولید میکند کخ تحت آم  T-1مشططاهده اولی بخ
انحرافات اخ میانگینهای گروهی تبدیل میدطوند و آارین مشاهده میانگین گروهی میبادد .بخ ویژهر
بردار ستونی  T ∗ 1اخ ادزاء ااال :
()4 6 -4

𝜂𝑖 = [𝜂𝑖1 , 𝜂𝑖2 , … , 𝜂𝑖𝑇 ]′ = [(𝜀𝑖1 + 𝑢𝑖 ), (𝜀𝑖2 + 𝑢𝑖 ), … , (𝜀𝑖𝑇 + 𝑢𝑖 )]′

و س ب:
𝑖̅𝜂 𝜂𝑖1 −
⋮
𝜂[ = 𝜂𝐻
]
𝑖̅𝜂 𝑖,𝑇−1 −
𝑖̅𝜂

()4 8-4

تشتیل میدود.
اکنوم میتوام درایم گشتاور را تشتیل داد.
𝐸 = [𝑉 ′ 𝑖 𝐻𝜂𝑖 ] = 𝐸[𝑔𝑖 ] = 0

()4 7-4
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بسططم این فرم برای یک مورد ااص مفید اسططت با فرض  T=3و اسططتفاده اخ همام ابزارها با ارخشهای
حا در دوره  0و ارخشهای حا و گردتخ در دوره  1و فرم هاسمن و تیلور برای متایرهای غیر ماایر
س ب اواهیم دادت:
0
0
0
0
𝑖̅𝜂 𝜂𝑖1 −
0
(𝜂𝑖2 − 𝜂̅𝑖 ) = 0
0
𝑖̅𝜂
0
0
𝑖𝑧1
) 𝑖𝑥̅1
]

()43-4

0
0
0
𝑥1𝑖1
𝑥2𝑖1
𝑥1𝑖2
𝑥2𝑖2
𝑖𝑧1
0
0

𝑥1𝑖1
𝑥2𝑖1
𝑖𝑧1
0
0
𝐸
0
0
0
0
[( 0

این همانند معادلخ ( )41-4است .درط گشتاور تجربی کخ اخ این پیروی میکند بخ صورت خیر است:
1

𝑖𝜂𝐻 𝑖 𝑝lim𝑛 ∑𝑛𝜂 𝑉 ′

()05-4

𝑦𝑖1 − 𝛾𝑦𝑖0 − 𝑥 ′1𝑖1 𝛽1 − 𝑥 ′ 2𝑖1 𝛽2 − 𝑧 ′1𝑖 𝛼1 − 𝑧 ′ 2𝑖 𝛼2
1
𝑦 − 𝛾𝑦𝑖1 − 𝑥 ′1𝑖2 𝛽1 − 𝑥 ′ 2𝑖2 𝛽2 − 𝑧 ′1𝑖 𝛼1 − 𝑧 ′ 2𝑖 𝛼2
= 𝑝 lim 𝑛 ∑𝑛𝜂 𝑉 ′ 𝑖 𝐻 ( 𝑖2
)=0
⋮
𝑦𝑖𝑇 − 𝛾𝑦𝑖𝑇−1 − 𝑥 ′1𝑖𝑇 𝛽1 − 𝑥 ′ 2𝑖𝑇 𝛽2 − 𝑧 ′1𝑖 𝛼1 − 𝑧 ′ 2𝑖 𝛼2

()00-4
کخ بخ این صورت مینویسیم:
1

𝑚 𝑝 lim 𝑛 ∑𝑛𝜂 𝑚𝑖 − 𝑝 lim
̅ =0

()01-4

و تيمینخننده  GMMیعنی ̂𝛿 با مینیمم کردم رابطخ خیر بخ دست میآید:
𝑚=𝑞
𝑚𝐴 ̅ ′
̅

()08-4
البتطخ بطا یطک انتياب مناسطططم اخ ماتریب وخنی Aر ماتریب وخنی برینخر معتو

ماتریب کواریانب

𝑚𝑛√ اواهد بود .یک تيمینخننده سطاخگار اخ  δبخ طور تجربی با استفاده اخ فرمو خیر قابل
مجانبی ̅
تيمین اواهد بود:
87

1

1

𝑚𝑛√[𝑟𝑎𝑉 𝐸𝑠𝑡. 𝐴𝑠𝑦.
𝑚 ̅ ] = 𝑛 ∑𝑛𝑖=1
𝑚 𝑖̂
𝑖𝑉 ̂ ′ 𝑖 = 𝑛 𝑉 ′ 𝑖 𝐻𝜂̂ 𝑖 𝜂̂ 1 𝐻 ′

()0 4-4

کطخ این یطک تيمینخننده نیرومند اسطططت کخ یک ماتریب کواریانب  T ∗ Tغیر مقید را برای  Tدزء
ااال ر 𝑖𝑢  𝜀𝑖𝑡 +دایز میدمردر اما فرض کردهایم کخ این ماتریب کواریانب برای مد اثرات تصادفی
تعریع دده است .برای استفاده اخ این اطالعات میبایست اخ باقیماندهها در:
̂
𝜂̂ 𝑖 = 𝑦𝑖 − 𝑤𝑖 δ

()00-4
برای تيمین  𝜎𝜀 2 , 𝜎𝑢 2و س ب ∑ کخ رابطخ خیر را تولید میکندر استفاده کنیم:
1

𝑚𝑛√[𝑟𝑎𝑉 𝐸𝑠𝑡. 𝐴𝑠𝑦.
𝑖𝑉 ̅ ] = 𝑛 𝑉 ′ 𝑖 𝐻 ∑8 𝐻 ′

()06 -4

اکنوم یک مجموعخ کامل اخ نتایج مورد نیاخ برای محاسبخ تيمینخننده  GMMدر دست داریم .راهحل
برای مسألخ برنیخیابی اخ طریا مینیمم کردم  qبا تودخ بخ بردار پارامتر  δبخ صورت خیر میبادد:
−1

]) 𝑖𝑊 ̂ 𝐻𝑉𝑖 )−1 (∑𝑛𝑖=1 𝑉𝑖 ′ 𝐻 ′
∑ δ̂𝐺𝑀𝑀 = [(∑𝑛𝑖=1 𝑊𝑖 ′ 𝐻𝑉𝑖 )(∑𝑛𝑖=1 𝑉𝑖 ′ 𝐻 ′
−1

) 𝑖𝑦 ̂ 𝐻𝑉𝑖 ) (∑𝑛𝑖=1 𝑉𝑖 ′ 𝐻 ′
∑ × (∑𝑛𝑖=1 𝑊𝑖 ′ 𝐻𝑉𝑖 )(∑𝑛𝑖=1 𝑉𝑖 ′ 𝐻 ′

()0 8-4

̂

تيمینخننطده ماتریب کواریانب مجانبی برای  δماتریب معتو

داال پرانتز میبادطططد .آمچخ باقی

میماند این اسطت کخ چگونخ میتوام تيمینخننده ساخگار اخ  δرا برای محاسبخ ∑ بخ دست آورد .بیاد
آورید کخ تيمینخننده  GMMسططاخگار و دارای تعدادی ماتریب وخنی معین مثبت مانند  Aکخ در باال
بیطام دطططدر میبطادطططد .بنطابراینر برای یطک تيمینخننده اولیخ باید  A=Iرا تنهیم و اخ تيمینخننده
متایرهای ابزاری ساده استفاده کردر
𝑛

𝑛
′

]) 𝑖𝑦 𝐻 [(∑ 𝑊𝑖 𝐻𝑉𝑖 ) (∑ 𝑉𝑖 ′
𝑖=1

𝑖=1
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−1

𝑛

𝑛

]) 𝑖𝑊 δ̂𝐼𝑉 = [(∑ 𝑊𝑖 ′ 𝐻𝑉𝑖 ) (∑ 𝑉𝑖 ′ 𝐻 ′
𝑖=1

𝑖=1

(-4
)07
البتخ بیشتر معمو است کخ بخ طور مستقیم اخ تيمینخننده "حداقل مربعات دو مرحلخای  "2SLSکه
از رابطه زیر استفاده میکند ،استفاده کرد:
1

𝑖𝑉𝐻 𝐴 = 𝑛 ∑𝑛𝑖=1 𝑉𝑖 ′ 𝐻 ′

()03-4

 1تيمینخننده تابعی اخ دادههای نمونخ میبادند و تيمینخننده اولیخ مورد نیاخ را فراهم میکند .آم و
اسمیت در بین دیگرام مشاهده کردند کخ تيمینخننده  IVکخ در اینجا مطرح ددر هنوخ مقدار خیادی
اخ اطالعات را نادیده میگیرد و بنابراین غیر کاراست .برای مثا در مد تفاضل مرتبخ او ر
𝑠 = 0, … , 𝑡 − 2

()65-4

𝐸[𝑦𝑖𝑠 (𝜀𝑖𝑡 − 𝜀𝑖𝑡−1 )] = 0

𝑇 𝑡 = 2, … ,

سططح 𝑠𝑖𝑦 با ااتالف ادزاء ااال غیر همبستخ میبادد کخ حداقل مربوط بخ دو دوره بعدی میبادند.
معادالت گشتاور مشابخ کخ میتوانند سااتار یک تيمینخننده  GMMرا وارد مد کنند بخ صورت خیر
میبادند:
𝑠 = 0, … , 𝑡 − 2
𝑇 𝑡 = 2, … ,

()60-4

∑𝑛𝑖=1 𝑦𝑖𝑠 [(𝑦𝑖𝑡 − 𝑦𝑖𝑡−1 ) − 𝛿(𝑦𝑖𝑡−1 − 𝑦𝑖𝑡−2 ) − (𝑥𝑖𝑡 − 𝑥𝑖𝑡−1 )′ 𝛽] = 0

1
𝑛

بخ طور کل آم و اسمیت 𝑇(𝑇 − 1)⁄2 + 𝑇 − 2عدد اخ چنین معادلخ ها کخ درگیر ترکیبی اخ سطوح
و ااتالف متایرها هستندر دناسایی میکنند .نتیجخ عمدهای کخ آمها نشام میدهند این است کخ در
مد پویار مقدار خیادی اخ اطالعات نخ فقم اخ روابم آدنا بین سطوح متایرهار بلتخ اخ روابم اداره دده
بین سططوح و تفاضطالت مرتبخ او قابل اسطتيراج هسطتند .مسألخ ارتباط و همبستگی بین 𝑡𝑖𝑦 تاییر

75

یافتخ و انحرافات 𝑡𝑖𝜀ر در بيشهای قبلی بحث دد .تعد اد درایم اورتوگونالیتی (متایرهای ابزاری) کخ
برای تيمین پارامترهای مد اسطتفاده میدطوند بخ وسطیلخ تعداد متایرهای در 𝑡𝑖𝑉 و 𝑖𝑎 میدوند .در
بیشتر مواردر مد بیش اخ حد دناسایی دده است و درایم اورتوگونالیتی بیش اخ پارامترها میبادند.
مانند معمو در تيمینخننده GMMر یک آخموم قیود بیش اخ حد دطناسایی ددهر میتواند بر اسا
qر معیار تيمینر دتل گیرد .در مینیمم اودشر توخیع محدودکننده ( qچی دو) با دردخ آخادی برابر
با مجموع متایرهای ابزاری منرایر )  (1 + 𝐾1 + 𝐾2 + 𝐿1 + 𝐿2میبادد.

 8-1احمون خودهماتتگی دو ( )AR2و احمون سارجان

35

آرالنو و باند ( 0330همام) آخمونی برای این فرضططیخ کخ همبسططتگی پیاپی اخ دردخ دوم ) AR(2برای
پسططماندهای معادلخ تفاضططل او ودود ندارد توسططعخ دادهاند .این آخموم مرم اسططت چوم سططاخگاری
برآوردگر  GMMبخ این واقعیت بسططتگی دارد کخ  .𝐸[∆𝑉1𝑇 ∆𝑉𝑖𝑇−2 ] = 0آماره این آخموم بخ صططورت
خیر تعریع و محاسبخ میدود.
برای این آخموم اینتخ آیا پسماندهای حاصل اخ برآورد دارای همبستگی پیاپی اخ مرتبخ دوم است آرالنو
و باند آماره خیر را پیشنراد میکنند:
𝑉 ̂ ′ −2
𝑎 ∗̂
𝑉
̃
)𝑁(0,1
~ ̂ 1/2
𝑉

()6 1-4

= 𝑀2

کخ فرض صفر این آخموم این است:
𝐸[𝑉𝑖𝑡 𝑉𝑖(𝑡−2) ] = 0

(-4

)6 8
یعنی فرض صفر عدم ودود همبستگی پیاپی اخ مرتبخ دومر کخ ̂𝑉 اخ رابطخ خیر بخ دست میآید:
′
′
′
′ −1 ′
̂ ′
𝑁∑ = ̂𝑉
𝑁𝐴𝑊 𝑥 )𝑥 𝑊 𝑁𝐴𝑊 𝑦( ∗𝑥 𝑖=1 𝑉 𝑖(−1) 𝑉𝑖∗ 𝑉 𝑖(−2) − 2 𝑉 −2

Sargan test
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()6 4-4

′ ̂ ̂ ′ ̂′
̂′
̂̂ ̂ ′
𝑁∑(
𝑖=1 𝑊𝑖 𝑁 𝑉𝑖 𝑉𝑖∗ 𝑥𝑉 𝑖(−2) ) + 𝑉 (−2) 𝑥∗ + 𝑎𝑉𝑎𝑟 (𝛿 )𝑥∗ 𝑉−2

کخ در این رابطخ
−1

1

′
𝑁∑ 𝑁( = 𝑁𝐴
) 𝑖𝑊 𝐺 𝑖𝑊 𝑖

(-4

)6 0
𝑇𝑉یک بردار  q × 1اخ Vها است (تودخ دود کخ در اینجا ̂𝑉 همام 𝑉∆ است) کخ بخ نحوی چیده دده
تا با  𝑉−2متناسطططم گردد و  𝑋0نیز بخ همین ترتیم .باید تودخ کرد کخ  𝑚2تنرا در صطططورتی تعریع
میدطود کخ  .min 𝑇𝑖 ≥ 5برای دري این مطلم باید تودخ کرد کخ آرالنو و باند مد تفاضل او اود
را در رابطخ  (𝑉)2مقالخ اود در صفحخ  170بخ این دتل تعریع کرده است:
𝑉 𝑦𝑛×1 = 𝑥𝑛×𝑘 𝛿𝑘×1 +

(-4

)6 6

کخ ) 𝑛 = ∑𝑁𝑖(𝑇𝑖 − 2بخ عبارت دیگر باید تودخ کرد  nتعداد مقاطع نیسططت بلتخ بخ تعداد سطططرهای
بردار  yو ماتریب  xاست بخ صورت )  .(1 + 2 + 3 + ⋯ + 𝑇−2بخ عالوه فرض کردهاند ∗ 𝑡𝑖𝑥 تماماً بخ
طور بالقوه با 𝑖𝜇 همبستخ است و بردار  𝑛 × 1پسماندها اخ رابطخ خیر بخ دست میآید.
̂𝛿𝑥 𝑉̂ = y −

(-4

)6 8
حا فرض میکنند 𝑉−2بردار وقفخ دوم پسماندها اخ مرتبخ ) 𝑞 = ∑𝑉𝑖11(𝑇𝑖 − 4است .بنابراین اخ اینجا
مشططيغ میدططود  .min 𝑇𝑖 ≥ 5چوم 𝑢𝑉 تفاضططل او دمالت اطای بدوم همبسططتگی پیاپی اسططت
)  𝐸(𝑉𝑖𝑡 𝑉𝑖𝑡−1لزوماً برابر صططفر نیسططتر اما سططاخگاری برآوردگر دو آخموم باید فرض صططفر عدم ودود
همبسطتگی پیاپی مرتبخ اولی رد دطود و عدم ودود همبستگی پیاپی اخ نوع دوم رد نشود (همبستگی
71

پیاپی اخ نوع او مرم نیسطت اما همبسطتگی پیاپی اخ نوع دوم نباید ودود دادطتخ بادد) وگرنخ محقا
باید در مد اود یا متایرهای اود تجدید نهر کند و آمها را تعدیل نماید.
آخموم ساردام
عالوه بر این دو آخمومر آرالنو و باند آخموم سطاردام را برای بررسطی این فرض صفر کخ آیا ابزارهای بخ
کار رفتخ معتبر است پیشنراد کرده اند .در حقیقت این آخموم قیود بیش اخ حد دناساست کخ اخ رابطخ
خیر بخ دست میآید
′
′
−1 ′
2
𝑁∑(𝑊 𝑆 = 𝜈̂ ′
𝑘𝑖=1 𝑊𝑖 𝜈̂ 𝑖 𝜈̂ 𝑖 𝑊𝑖 ) 𝑊 𝜈̂ ~𝜒 𝑝−

()6 7-4

کخ  vهمام 𝑉∆ (با عالمتگراری قبلی ما) است و اخ ̂𝛿𝑥  𝜈 = 𝑦 −بخ دست میآید و ̂𝛿 برآوردگر گام
دوم 𝛿 برای  Wمعین اسططت .تودخ دططود کخ لزومی ندارد  Wمجموعخ برینخ ابزارها بادططد .در اینجا p

تعداد سطتومهای ماتریب  Wاسطت بخ درطی کخ 𝑘 > 𝑝  .بخ عالوه باید تودخ دود در حالیتخ قادریم
نسططيخای اخ آخموم همبسططتگی پیاپی بر مبنای برآوردگر گام او بخ دسططت آوریم کخ بخ طور مجانبی
نرما بادطندر اما بخ گفتخ آرالنو و باند آخموم مسطتحتم چی دو ساردام بر مبنای برآوردهای گام او
ودود ندارد .بالتادی ( )1557آماره این آخموم را اینگونخ گزارش کرده است.
()6 3-4

𝑊 ′ (∆𝑉̂ )~𝜒 2 𝑃−𝐾−1

−1

′

′
̂
̂
𝑁∑[ 𝑊 𝑚 = ∆𝑉̂ ′
] 𝑖𝑊 ) 𝑖𝑉∆() 𝑖𝑉∆( 𝑖𝑊 𝑖=1

کخ 𝑉∆ بالتادی همام  Vآرالنو و باند است و  mهمام .s
یک ویژگی ااص پانل دیتای پویا با برآورد  GMMاین اسطت کخ تعداد درایم گشتاوری با  Tافزایش
مییابد .بنابراین آخموم سططاردام انجام میدططود تا قیود پیش اخ حد دططناسططا را آخموم کند .دططواهد
قانعکنندهای در دست است کخ نشام دهد درایم گشتاوری بسیار خیادر تورش ایجاد میکند اما کارائی
را افزایش میدهد .حتی پیشنراد دده است خیر مجموعخای اخ این درایم گشتاوری مورد استفاده قرار
گیرد تا اخ بده-بستام میام کاهش تورش و کاهش کارایی استفاده دود.
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 0-5صنایع مصرفی
کاالهای مصططرفی بخ دلیل اریداری دططدم آمها توسططم تعداد بسططیار خیادی اخ اریدارام اخ کاالهای
تولیدی متمایز دطططدهاند .اخ نهر بوکلین ( )Bucklin, 1963کاالهای مصطططرفی را میتوام بخ صطططورت
محصوالت آسام ( کخ با حداقل تالش بخ دست میآیند و اریداری میدوند)ر محصوالت مراکز ارید(
کخ با انتياب اریداری میدططوند) و یا محصططوالت تيصططصططی ( کخ با گزینش بسططیار باال اریداری
میدطوند) تقسطیمبندی کرد .اخ نهر روگر ( )Roger, 2013کاالهای مصرفی دامل مواردی مانند لواخم
اانگیر ابزار قدرتر تجریزات چمن و باغر محصطوالت تفریحیر اسباب باخیر مبلمام و غیره می بادد.
هیالدو ( )Hilado, 1998باخار کاالهای مصطططرفی را در پنج حوخهی مبلمام داالیر پودطططاير لواخم
اانگی و برق و التترونیک و اسباب باخی در نهر گرفت .کاتائو و تیمرمن (Timmermann, & Catão

 )2004کاالهای مصططرفی را بخ دو دسططتخ کاالهای بادوام مصططرفی دططامل اتومبیلر کاالهای اانگی و
نسطادیر و کاالهای غیر بادوام مصطرفی دطامل محصطوالت غراییر بسطتخبندیر بردادتیر مراقبتهای
ديصی و توتوم و تنباکو تقسیمبندی کردند .ددو الع مودود در بيش پیوستر صنایع مصرفی را بر
اسا

طبقخبندی  isicو براسا

کار پرتر ( 30)0384لیست کرده است.

در این مطالعخ  87بنگاه در صطنایع مصرفی ایرام بر اسا

طبقخبندی بینالمللی استاندارد ( )ISICکخ

در پیوسطت لیسطت دطده اسطتر در سطح کدهای چرار رقمی مورد بررسی قرار گرفتخاند .دوره خمانی
مورد استفاده در این مطالعخ سا های  0875تا  0831است .در ابتدا مبنای سری خمانی بر این بود کخ
اخ  0884تا سا  0877بررسی دود ولی بخ دلیل عدم دسترسی بخ دیتاهای مورد نیاخ برای اخ متایرها
در فاصلخ خمانی  0884تا 0883ر این رنج اخ سری خمانی حرف دد و بخ دای آمهار سا های  0875تا
 0831بررسطی اواهد دطد .بنگاههای حاضطر در این صنایع بخ دو گروه (بنگاههای کوچک و بنگاههای
بزرگ) تقسططیم دططدهاند و بررسططیهای انجام دططده درت تعیین نوع ارتباط میام انداخهر دردخ تمرکزر

91

Porter, Michael E., (1974), Consumer Behavior, Retailer Power and Market Performance in Consumer
Goods Industries, The Review of Economics and Statistics, Vol. 56, No. 4, pp. 419-436
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دطدت تحقیا و توسطعخر دطدت تبلیااتر صطادرات و ددت مالتیت اصوصی با ردد بنگاههای صنایع
مصططرفی در هر یک اخ این گروهها بخ طور دداگانخ انجام دططده اسططت .در ایرام بر اسططا

تعریع بانک

مرکزی واحطدهطایی کخ تعداد کارکنام آم کمتر اخ  05نفر بادطططد را بنگاه کوچک و با  05تا  105نفر
کارکن بنگاه متوسم و بیش اخ آم را بزرگ در نهر می گیرند .در این مطالعخ با استفاده اخ تعریع بانک
مرکزی دمروری اسطططالمی ایرام و کار صطططدرایی دواهری و برزادی ( )0830بنگاههای خیر پنجاه نفر
کارکن کوچک و بنگاههای بیشتر اخ پنجاه نفر کارکن بزرگ تعریع دده است .این گروهبندی با هدف
بررسی احتمالی ودود ارتباط میام انداخه بنگاه و ردد در بنگاههای بزرگ و کوچک انجام دده است.

 1-5مدل مورد بررسی و تعیین متغیرها
ما در این تحقیا برای بخ دست آوردم عوامل مؤثر بر ردد بنگاههای صنایع مصرفی ایرام بر روی مد
دادههای ترکیبی پویا تمرکز و اخ روش تعمیمیافتخ گشططتاورها  31GMMاسططتفاده کردهایم .سططیسططتم
 GMMپیشططنراد دططده توسططم بلوند و باند  )0337(38یک چارچوب مناسططم برای بخ دسططت آوردم
برآوردگر کارآمد مجانبی در این خمینخ اسططت .کاسططلی و همتارانش ( )0336برای اولین بار اخ دططیوه
برآورد  GMMدر برآورد مد های ردطد اقتصادی استفاده کردند .این روش تيمینخنی پویا است و بخ
وسیلخ نیوای و روخم34ر آرالنو و باند30رآرالنو و باور

36

توسعخ داده دده است و در این مسیر اخ دو دستخ

دادههای مقطعی و دادههای سری خمانی استفاده میدود .روش  GMMدادههای ترکیبی پویا هنگامی
بخ کار میرود کخ تعداد متایرهای برش مقطعی ( )Nبیشتر اخ تعداد خمام ( )Tبادد ( )N>Tکخ در این
تحقیا نیز اینگونخ اسطت یعنی تعداد بنگاهها بیشطتر اخ تعداد خمام است (بوندر:1551بالتادیر)1557
بنابراین دلیل واضططح برای اسططتفاده اخ مد دادههای ترکیبی پویا در این مطالعخ این اسططت کخ تعداد
مقاطع ( )N=78اخ تعداد خمام ( )T=12بیشطتر اسطت .مد پویای پانلی ردد بنگاههای صنایع مصرفی
92

generalized method of moments
)Blundell and Bond (1998
94
Newey and Rosen
95
)Arellano and Bond (1991
96
)Arellano and Bover (1995
93

78

ایرام در این مطالعخ بخ صورت خیر تصریح دده استر الخم بخ ذکر است کخ تمامی متایرهای مودود در
مد بخ صورت لگاریتمی استفاده ددهاند.
𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡−1 + 𝛽2 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑖,𝑡 + 𝛽3 𝑅𝑑𝑖𝑛𝑖,𝑡 + 𝛽4 𝑎𝑑𝑣𝑖𝑛𝑖,𝑡 + 𝛽5 𝑒𝑥𝑝𝑖,𝑡 +
𝑡𝑖𝜀 𝛽6 𝑝𝑜𝑤𝑛𝑖𝑛𝑖,𝑡 + 𝛽7 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖,𝑡−1 +

()0 -0
متایر وابستخ:

با مرور مطالعات قبلیر نرخ ردد بنگاهها اخ رابطخ خیر بخ دست میآید:
𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡 −𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡−1

()1-0

𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡−1

= 𝑡𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖,

متایرهای توضیحی:
انداحه بنگاه ،یک متایر سااتاری است و همامطور کخ در فصل دوم ذکر دد انداخه بنگاه را میتوام با
دطااغهای متعددی کخ مشرورترین آمها ادتاا ر فروشر دارایی و ارخش افزوده هستند انداخهگیری
کرد .هر کدام اخ این دطططااغها محدودیتهایی دارند .برای انداخهگیری انداخه بنگاهر ما اخ فروش بنگاه
اسطتفاده میکنیم .خیرا فروش برای ردطد نسبت بخ دااغهای دیگرر یک متایر پیشرو و اردح است.
این متایر در مد بخ صطورت تفاضل مرتبخ او در نهر گرفتخ دده است .بخ دلیل اینتخ یتی اخ اهداف
این مطالعخ بررسی قانوم گیبرات است و بر طبا این قانوم ردد بنگاه در دوره داری بخ انداخه بنگاه در
دورههای قبل بسططتگی نداردر برای تصططدیا و یا رد این موضططوع همانند مطالعات پیشططین مثل مقالخ
) (Nunes & Serrasqueiro, 2009ما متایر انداخه را بخ صططورت تفاضططلی در نهر گرفتخایم کخ در مد
بخ صورت  𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡−1نشام داده دده است.
درجه تمرکی ،یک متایر سطااتاری اسطت و برای محاسبخ این متایر اخ معتو
استفاده دده است و کافی است کخ تعداد بنگاههای باخار را معتو

نموده تا دردخ تمرکز بر حسم این

دااغ محاسبخ دود .نماد این متایر در مد بخ صورت 𝑡 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑖,میبادد.
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تعداد بنگاههای باخار

شادت هیینه تحدیق و توساعه ،یک متایر رفتاری است در این مطالعخ اخ تقسیم هزینخ تحقیا و
آخمایشطگاه بر ارخش افزوده محاسبخ میدود .نماد این متایر در مد بخ صورت 𝑡 𝑅𝑑𝑖𝑖,نشام داده دده
است.
شادت تالیغات ،یک متایر رفتاری است کخ اخ رابطخ نسبت هزینخ تبلیاات بخ ارخش افزوده محاسبخ
میدود و نماد آم در مد 𝑡 𝑎𝑑𝑣𝑖𝑖,است.
صاادرات ،یک متایر عملترد اسططت و دیتاهای مورد نیاخ آم در مرکز آمار ایرام در دسططتر

اسططت و

نیاخی بخ محاسبخ ندارد و با نماد 𝑡 𝑒𝑥𝑝𝑖,نمایش داده دده است.
شادت مالکیت خصاوصی ،یک متایر سااتاری است و اخ رابطخ تقسیم تعداد مالتیت اصوصی بر
تعداد کل بنگاهها محاسبخ میدود و نماد آم در مد 𝑡 𝑜𝑤𝑛𝑒𝑟𝑖𝑖,است.
در روش دادههای ترکیبی پویای  GMMمتایر وابسطتخ با یک وقفخ را بخ عنوام متایر ابزاری در سمت
راسططت معادلخ در نهر میگیرند .در این مطالعخ این متایر بخ صططورت  𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖,𝑡−1نشططام داده دططده
است.
مبنای این مد اخ مد متا

نونب و سریستوئرو )1553( 38و الیورا و فرتوناتو ( 37)1556گرفتخ دده

است.

 8-5امار توصیفی متغیرهای تحدیق
در ددو خیر آمار توصیفی مربوط بخ میانگین ( )Meanانحراف استاندارد ( )Std. Deviationر ماکزیمم
( )Maxر مینیمم ( )Minو دامنخ تاییرات ( )rangeمتایرها بخ تفتیک تک تک متایرها آورده دطططده
است.

)Maçãs Nunes and Serrasqueiro (2009
)Oliveira and Fortunato (2006
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 نفر کارکن05  آمار توصیفی متایرهای مورد استفاده در مطالعخ در بنگاههای کمتر اخ0-0 ددو
range

Max

min

.Std. Dev

05,676780

8,78483

-6,701440

0,846764

8,760863

0,886038

-1,017881

5,8004460

3,530587

8,018081

-0,368466

0,077607

8,11576

8,734344

-8,810306

5,6155337

5,8481363

5,0840868

-5,1578651

5,0086853

6,705568

8,61080

-8,077808

5,6004047

6,870018

5

-6,870018

0,053681

6,47006

5

-6,47006

0,010407

0,004000

-0,515071

-6,084888

5,8748134

00,6518467

-5,4105581

-01,51880

0,475173

7,7688807

-5,4105581

-3,177883

0,188406

7,441101

-1,088737

-00,50600

0,518807

08,8853

1,75086

-05,31004

0,180846

8,435068

-8,785784

-8,810488

5,8487387

08,687808

8,881678

-05,85658

5,3316804

08,035066

04,38676

0,876134

1,800076

3,884803

08,65886

8,717640

1,064670

05,43148

08,30700

8,46067

0,807080

6,840686

1,488608

-8,301518

5,1488831

0,4054508

5,0374438

-0,100301

5,0600183

0,761040

1,107838

-8,644001

5,0355888
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mean

متغیر
overall

-0,510308

between

ردد

within
overall
5,0353688

between

انداخه

within
overall
-8,405377

دردخ

between
within

تمرکز
ددت

overall
-6,810860

between
within

overall
-0,137008

تحقیا و
توسعخ
دت

between
within

تبلیاات

overall
7,300800

between

صادرات

within

ددت
overall
5,5885084

between
within

مالتیت
اصوصی

قسطمت  overallمقادیر را برای کل داده ها بخ صطورت انبادطتخ محاسبخ کرده است .قسمت between

نشامدهنده انحراف معیار مشاهدات اخ میانگین دروم گروه است و  withinهمام مقادیر آماری را برای
انحراف هر مقطع اخ مقدار متوسم اودش محاسبخ کرده است.
همامطور کخ در ددو مشطططاهده میدطططودر در حالیکخ میانگین ردطططد در بنگاههای کمتر اخ  05نفر
کارکن حدود  -0,511درصططد بودهر این میزام در دامنخ  8,78و  -6,70متایر اسططت .اخ این رو دامنخ
تاییرات این دططااغ در بین بنگاههای این صططنایع نزدیک بخ  05,63بوده و بر این اسططا

میتوام

تمایزات عمدهای را بین بنگاهها اخ این حیث مشطططاهده کرد .در اصطططوص متایر انداخه نیز در حالیکخ
متوسططم این متایر حدود  5,03گزارش دططدهر این میزام در برای اخ بنگاهها تا  8,73افزایش یافتخ و
این در حالی است کخ برای اخ بنگاهها عدد  -8,81را تجربخ کردهاند .اخ این رو دامنخ تاییرات انداخه در
بنگاههای کشطور حدود  8,11بوده اسطت .متوسم دردخ تمرکز حدود  -8,40دده استر کخ در دامنخ
 -6,87و  5متایر اسطت و دامنخ تاییرات آم نزدیک بخ  6,87است .برای متایر ددت تحقیا و توسعخ
نیز این موضوع قابل مشاهده است .همامگونخ کخ در ددو مشاهده میدود کمترین میزام این متایر
 -01,51و بیشطترین میزام آم  -5,41اسطت اخ این رو دامنخ تاییرات بنگاههای کوچک در این صنایع
حدود  00,65دده است .میانگین برای متایر ددت تبلیاات حدود  -0,13دده است کخ کمترین این
مربوط بخ بنگاه تولید و تعمیر انوع کشططتیر نزدیک بخ  -05,31و بیشططترین این مربوط بخ بنگاه تولید
گلیم و خیلو و دادیم دسطتبافر حدود  1,75بوده اسطت .متوسطم متایر صادرات در بنگاههای کوچک
صططنایع مصططرفی بخ میزام  7,30دططده اسططت کخ کمترین و بیشططترین آم بخ ترتیم بخ میزام  0,87و
 04,38دطده است .اخ این رو دامنخ تاییرات این متایر در بین بنگاههای این صنایع نزدیک بخ 08,03
بوده اسطت .ددت مالتیت اصوصی میانگینی بخ میزام  5,588دارد و با تودخ بخ ددو فوق کمترین
میزام آم -8,30ر بیشترین میزام آم 1,48و دامنخ تاییراتش حدود  6,84میبادد.
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 نفر کارکن و بیشتر05  آمار توصیفی متایرهای مورد استفاده در مطالعخ برای بنگاههای1-0 ددو
range

Max

min

.Std. Dev

05,655331

4,308501

-0,67837

0,161638

8,386307

0,701118

-1,574880

5,8408508

3,05000

8,468551

-0,687057

0,087684

3,688018

4,314858

-4,84311

5,0353840

0,3057037

0,338360

5,5480401

5,186703

3,688018

0,536487

-4,088543

5,0870800

4,65008

5

-4,65008

0,845104

4,65008

5

-4,65008

0,861580

6,487881

5,845347

-6,538714

5,8681406

01,588147

-0,570001

-08,01186

0,433444

6,86808

-8,538737

-3,460467

0,064888

01,1043880

-5,1075513

-01,00137

0,503354

00,4786004

5,7460304

-05,68846

0,453838

4,401564

-1,640066

-8,53868

0,580164

05,8874161

5,0008661

-05,11856

5,3830738

04,447316

00,78011

0,876134

1,137154

05,458104

04,16588

8,708006

1,060548

3,787036

00,53503

0,101834

0,133847

0,366008

5

-0,366008

5,1008408

5,6603086

5

5,6603086

5,0634868

0,3360440

5,4007880

-0,045858

5,0454343
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mean

متغیر
overall

-0,101078

between

ردد

within
overall
5,1038003

between

انداخه

within
overall
-1,088558

دردخ

between
within

تمرکز
ددت

overall
-6,008768

between
within

overall
-4,705614

تحقیا و
توسعخ
دت

between
within

تبلیاات

overall
05,74413

between

صادرات

within

ددت
overall
-5,0117388

between
within

مالتیت
اصوصی

همامطور کخ در ددو مشططاهده میدططودر متایر ردططد میانگینی بخ میزام  -0,10دارد و با تودخ بخ
دطدو فوق کمترین میزام آم -0,67ر بیشطططترین میزام آم  4,31و دامنطخ تاییراتش حدود 05,65
میبادد .متوسم انداخه حدود 5,11دده استر کخ در دامنخ -4,80و  4,31متایر است و دامنخ تاییرات
آم نزدیک بخ  3,68است .همامگونخ کخ در ددو مشاهده میدود متوسم متایر دردخ تمرکز -1,07
ر کمترین میزام  -4,65و بیشترین میزام آم  5است اخ این رو دامنخ تاییرات بنگاههای بزرگ در این
صطنایع حدود  4,65دطده است .در اصوص متایر ددت تحقیا و توسعخ نیز در حالیکخ متوسم این
متایر حطدود  -6,00گزارش دطططدهر این میزام در برای اخ بنگطاهها تا  -08,01کاهش یافتخ و این در
حالی اسطت کخ برای اخ بنگاهها عدد -0,57را تجربخ کردهاند .اخ این رو دامنخ تاییرات ددت تحقیا و
توسطعخ در بنگاههای کشور حدود  00,47بوده است .میانگین برای متایر ددت تبلیاات حدود -4,70
دطده اسطت کخ کمترین این مربوط بخ بنگاه تولید و تعمیر انوع کشطتیر نزدیک بخ -05,68و بیشترین
این مربوط بخ بنگاه تولید سطایر وسطایل حمل و نقل طبقخبندی ددهر حدود  5,70بوده است .متوسم
متایر صطادرات در بنگاههای بزرگ صنایع مصرفی بخ میزام  05,74دده است کخ کمترین و بیشترین
آم بخ ترتیم بخ میزام  0,83و  00,78دده است .اخ این رو دامنخ تاییرات این متایر در بین بنگاههای
این صطنایع نزدیک بخ  04,40بوده اسطت .ددت مالتیت اصوصی میانگینی بخ میزام  -5,01دارد و با
تودخ بخ ددو فوق کمترین میزام آم -0,38ر بیشططترین میزام آم  5و دامنخ تاییراتش حدود 0,38
میبادد.
در ددو ( )8-0کمترین و بیشترین میزام متایرهای مورد استفاده در مد بخ همراه کد فعالیت برای
بنگاههای کمتر اخ  05نفر کارکن تعیین دده است.
ددو  8-0تعیین کمترین و بیشترین میزام متایرهای مورد استفاده در مد بخ همراه کد فعالیت برای بنگاههای
کوچک

متغیر

وضعیت

کد فعالیت
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سال

مییان

ردد

انداخه

دردخ تمرکز

کمترین

1413

0878

-6,701440

بیشترین

8630

0877

8,78483

کمترین

1103

0874

-8,810306

بیشترین

8630

0877

8,734344

کمترین

1015

بیشترین

 3بنگاه

0876
سا های
ميتلع

-6,870018
5

ددت تحقیا و

کمترین

0705

0871

-01,51880

توسعخ

بیشترین

0810

0873

-5,4105581

کمترین

8000

0877

-05,31004

بیشترین

0810

0873

1,75086

کمترین

8105

0875

0,876134

بیشترین

0003

0831

04,38676

کمترین

8005

0878

-8,301518

بیشترین

1485

0873

1,488608

ددت تبلیاات

صادرات

ددت مالتیت
اصوصی

کد فعالیت بخ همراه نام فعالیت در ددو الع در بيش پیوسطت مودود است با مرادعخ بخ آم میتوام
مشاهده کرد کخ برای متایر ردد کمترین میزام متعلا بخ "تولید سایر محصوالت دیمیایی طبقخبندی
نشده" و بیشترین آم متعلا بخ " تولید دواهرات و کاالهای وابستخ" میبادد .در رابطخ با متایر انداخه
میتوام بیام دادططت کخ کمترین میزام آم مربوط بخ "سططایر انتشططارات" اسططت و بیشططترین میزام آم
همانند متایر ردططد متعلا بخ "تولید سططایر دواهرات و کاالهای وابسططتخ" اسططت .متایر دردخ تمرکز
34

کمترین میزام اود را در "تولید محصططوالت پالسططتیتی بخ دز کفش" دارد و بیشططترین میزام آم کخ
عدد صفر است برای  3بنگاه در سا های متفاوت بخ دست آمده است .در اصوص متایر ددت تحقیا
و توسطعخ مشطاهده میدطود کخ کمترین و بیشطترین میزام آم بخ ترتیم مربوط بخ " تولید پوداي بخ
استثنای پوداي اخ پوست ازدار" و "تولید گلیم و خیلو و دادیم و دستباف" میبادد .کمترین میزام
متایر دططدت تبلیاات برای "تولید و تعمیر انوع کشططتی" و بیشططترین آم برای " تولید گلیم و خیلو و
دادیم و دسططتباف" بخ دسططت آمده اسططت .کمترین میزام صططادرات برای بنگاههای کوچک متعلا بخ
"تولیطد المط هطا و المط های لولخای التترونیتی و سطططایر ادزای آم" و بیشطططترین میزام مربوط بخ
"عملآوری و حفاظت میوهها و سبزیها اخ فساد بجز پستخ" میبادد .در رابطخ با متایر ددت مالتیت
اصوصیر کمترین میزام آم در "تولید الم های التترونیتی و تجریزات رودنایی" و بیشترین میزام
آم در "تولید الیاف مصنوعی" مشاهده شده است.
ددو ( )4-0نیز کمترین و بیشطترین میزام متایرهای مورد اسططتفاده در مد را بخ همراه کد فعالیت
برای بنگاههای  05نفر کارکن و بیشتر تعیین کرده است.

ددو  4-0تعیین کمترین و بیشترین میزام متایرهای مورد استفاده در مد بخ همراه کد فعالیت برای بنگاههای
بزرگ

متغیر
ردد

انداخه

دردخ تمرکز

وضعیت

کد فعالیت

سال

مییان

کمترین

8015

0876

-0,67837

بیشترین

8033

0871

4,308501

کمترین

8033

0878

-4,84311

بیشترین

8033

0871

4,314858

کمترین

 00بنگاه

30

سا های
ميتلع

-4,65008

بیشترین

 08بنگاه

سا های

5

ميتلع

ددت تحقیا و

کمترین

0655

0831

-08,01186

توسعخ

بیشترین

8033

0873

-0,570001

کمترین

8630

0871

-05,68846

بیشترین

8033

0873

5,7460304

کمترین

1100

0835

0,876134

بیشترین

0015

0831

00,78011

کمترین

8015

0871

-0,366008

بیشترین

65بنگاه

سا های

5

ددت تبلیاات

صادرات

ددت مالتیت
اصوصی

ميتلع

با مرادعخ بخ ددو الع در پیوست میتوام مشاهده کرد کخ برای متایر ردد کمترین میزام متعلا بخ
"تولید و تعمیر تجریزات راهآهن" و بیشترین آم متعلا بخ " تولید سایر وسایل حمل و نقل طبقخبندی
نشده در دای دیگر" میبادد .در رابطخ با متایر انداخهر کمترین و بیشترین میزام آم در " تولید سایر
وسطایل حمل و نقل طبقخبندی نشده در دای دیگر " مشاهده شده است .کمترین میزام دردخ تمرکز
برای بنگاههای کوچک متعلا بخ  00بنگاه و بیشطترین میزام مربوط بخ  08بنگاه در سا های متفاوت
میبادططد .کمترین میزام متایر دططدت تحقیا و توسططعخ برای "تولید محصططوالت اخ توتوم و تنباکو-
سطیگار" و بیشطترین آم برای " تولید سطایر وسطایل حمل و نقل طبقخبندی نشده در دای دیگر " بخ
دست آمده است .در اصوص متایر ددت تحقیقات مشاهده میدود کخ کمترین و بیشترین میزام آم
بخ ترتیم مربوط بخ " تولید دواهرات و کاالهای وابستخ" و " تولید سایر وسایل حمل و نقل طبقخبندی
نشطده در دای دیگر " میبادطد .متایر صطادرات کمترین میزام اود را در "انتشطار کتاب و برودور و
36

کتابهای موسطیقی و سطایر انتشطارات" دارد و بیشترین میزام آم برای "تولید فرآوردههای لبتی" بخ
دست آمده است .در رابطخ با متایر ددت مالتیت اصوصی میتوام بیام دادت کخ کمترین میزام آم
مربوط بطخ " تولید و تعمیر تجریزات راهآهن " اسطططت و بیشطططترین میزام آم متعلا بخ  65بنگاه در
سا های متفاوت است.
نمودارهای خیرر نمودار سططری خمانی متایرهای تحقیا در طی سططا های  0831-0875برای  87بنگاه
در صنایع مصرفی ایرام و در دو گروه بنگاههای کوچک و بزرگ می بادد .ابتدا نمودارهای سری خمانی
متایرها در بنگاههای کمتر اخ  05نفر کارکن صطنایع مصرفی و س ب نمودارهای سری خمانی متایرها
در بنگاههای  05نفر کارکن و بیشتر در صنایع مصرفی ایرام رسم ددهاند .اطوط عمودی در نمودارها
نشطامدهنده رنج اعدادی است کخ مقاطع در طی یک سا بخ دست آوردهاند .نمودار سری خمانی ردد
اخ سطا  0870دروع دده است خیرا در سا او کخ  0875میبادد هنوخ رددی صورت نگرفتخ است.
همامطور کخ در دطتل ( )0-0و ( )7-0مشطاهده میدود متایر ردد در طی این سا ها روند ثابتی را
طی نمیکند و دطدت تاییرات در مسطیر ردد در بنگاههای بزرگ بیشتر است .همامطور کخ در دتل
( )1-0و ( )3-0مشطاهده میدطود متایر انداخه نیز اخ سطا  0870رسطم دده استر خیرا این متایر بخ
صورت تفاضل مرتبخ او در مد استفاده دده است .این متایر نیز روند ثابتی ندارد .با مشاهده ادتا
( )8-0و ( )05-0مشيغ میدود کخ روند متایر دردخ تمرکز در بنگاههای بزرگ نسبت بخ بنگاههای
کوچک با دطدت بیشطتری تاییر کرده است .ددت تاییر متایر ددت تحقیا و توسعخ در هر دو گروه
تقریباً یتسطام است کخ در ادتا ( )4-0و ( )00-0نشام داده دده است .مسیر خمانی ددت تبلیاات
در دو گروه در ادتا ( )0-0و ( )01-0نشام داده دده است و با تودخ بخ آمها در مییابیم کخ ددت
تبلیاات در بنگاههای بزرگ بیشتر دچار تاییر دده است .متایر صادرات نیز در هر دو گروه روند ثابتی
ندارند کخ در ادططتا ( )6-0و ( )08-0ترسططیم دططدهاند و تاییرات صططادرات در بنگاههای بزرگ کمی
بیشتر است .متایر ددت مالتیت اصوصی در بنگاههای کوچک روند ثابتی دارد و در بنگاههای بزرگ
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تقریباً در  8سططا روند ثابت دارد کخ در دططتلهای ( )8-0و ( )04-0نمایش داده دططده اسططت .نتایج
حاصل اخ نمودارها تأییدی بر نتایج حاصل اخ آخمومهایی است کخ در ادامخ درح داده میدوند.

دتل  0-0نمودار سری خمانی متایر ردد طی سا های 0831-0875
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دتل  1-0نمودار سری خمانی متایر انداخه طی سا های 0831-0875

دتل  8-0نمودار سری خمانی متایر دردخ تمرکز طی سا های 0831-0875
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دتل  4-0نمودار سری خمانی متایر ددت تحقیا و توسعخ طی سا های 0831-0875

دتل  0-0نمودار سری خمانی متایر ددت تبلیاات طی سا های 0831-0875

055

دتل  6-0نمودار سری خمانی متایر صادرات طی سا های 0831-0875

دتل  8-0نمودار سری خمانی متایر ددت مالتیت اصوصی طی سا های 0831-0875

نمودارهای سطری خمانی متایرهای تحقیا برای بنگاههای با  05نفر کارکن و بیشتر در صنایع مصرفی
ایرام نیز در خیر نشام داده ددهاند.
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دتل  7-0نمودار سری خمانی متایر ردد طی سا های 0831-0875

دتل  3-0نمودار سری خمانی متایر انداخه طی سا های 0831-0875

051

دتل  05-0نمودار سری خمانی متایر دردخ تمرکز طی سا های 0831-0875

دتل  00-0نمودار سری خمانی متایرددت تحقیقو توسعخ طی سا های 0831-0875
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دتل  01-0نمودار سری خمانی متایر ددت تبلیاات طی سا های 0831-0875

دتل  08-0نمودار سری خمانی متایرصادرات طی سا های 0831-0875

054

دتل  04-0نمودار سری خمانی متایر ددت مالتیت اصوصی طی سا های 0831-0875

 1-5احمون مانایی
برای بررسططی ایسططتایی متایرها در مطالعخ حاضططر اخ آخمومهای ریشططخ واحد دیتی فولر تعمیمیافتخ
اسطتفاده دطده اسطت کخ نتایج حاصل اخ این آخموم نشام میدهد کخ تمام متایرهای استفاده دده در
این تحقیا برای بنگاههای کمتر اخ  05نفر کارکن در سطططح ایسططتا هسططتند و میتوام بدوم نگرانی اخ
کاذب بودم رگرسیومهار مد تحقیا را تيمین خد .نتایج تيمین آخموم مانایی برای بنگاههای کوچک
بخ درح ددو ( )0-0است .بخ دلیل مانا بودم تمامی متایرهای مد نیاخی بخ انجام آخموم همدمعی
نیست.
ددو  0-0نتایج بررسی مانایی متایرها با استفاده اخ آخموم فیشر برای بنگاههای با کمتر اخ  05نفر کارکن و کمتر

متایر

فرآیند آخموم

آماره آخموم فیشر

p-value

وضعیت مانایی

ردد

بدوم عرض اخ مبدأ
و روند

071,7480

5,5555

مانا

انداخه

بدوم عرض اخ مبدأ
و روند

0074,0005

5,5555

مانا

دردخ تمرکز

بدوم عرض اخ مبدأ
و روند

808,0488

5,5555

مانا

ددت تحقیا و توسعخ

بدوم عرض اخ مبدأ
و روند

483,5070

5,5555

مانا

050

ددت تبلیاات

بدوم عرض اخ مبدأ
و روند

600,0306

5,5555

مانا

صادرات

بدوم عرض اخ مبدأ
و روند

174,4600

5,5555

مانا

ددت مالتیت اصوصی

بدوم عرض اخ مبدأ
و روند

488,8533

5,5555

مانا

با تودخ بخ نتایج آخموم مانایی برای بنگاههای  05نفر کارکن و بیشطتر کخ در ددو ( )6-0نشام داده
دده استر مشاهده میدود کخ تمامی متایرها مانا هستند و میتوام نسبت بخ براخش الگوی مورد نهر
اقدام نمود و مشطتلی اخ این درت بخ مد وارد نمیدود .هم چنین با تودخ بخ اینتخ تمامی متایرهای
مد مانا هستند نیاخی بخ آخموم هم انبادتگی نمیبادد.

ددو  6-0نتایج بررسی مانایی متایرها با استفاده اخ آخموم فیشر برای بنگاههای  05نفر کارکن و بیشتر

متایر

فرآیند آخموم

آماره آخموم فیشر

p-value

وضعیت مانایی

ردد

بدوم عرض اخ مبدأ
و روند

658,8840

5,5555

مانا

انداخه

بدوم عرض اخ مبدأ
و روند

376,1743

5,5555

مانا

دردخ تمرکز

بدوم عرض اخ مبدأ
و روند

455,1646

5,5555

مانا

ددت تحقیا و توسعخ

بدوم عرض اخ مبدأ
و روند

867,8083

5,5555

مانا

ددت تبلیاات

بدوم عرض اخ مبدأ
و روند

880,7343

5,5555

مانا

صادرات

بدوم عرض اخ مبدأ
و روند

860,3466

5,5555

مانا

ددت مالتیت اصوصی

بدوم عرض اخ مبدأ
و روند

848,8306

5,5555

مانا

الخم اسططت مجدد یادآوری کنیم کخ دلیل انجام این تحقیا بخ صططورت پویا و دینامیکر بیشططتر بودم
تعداد مقاطع اخ تعداد سا های مورد استفاده در طو این پژوهش است.
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 5-5براورد الگو
 0-5-5براورد الگو برای صنایع مصرفی کمتر اح  51نفر کارکن به پایین به روش
ارمنو باند
ددو  8-0برآورد الگو برای صنایع مصرفی کمتر اخ  05نفر کارکن بخ پایین بخ روش آرالنو باند

متغیر

ضریب

انحراف معیار

اماره t

انداخه

4,588401

5,5043838

88,86

دردخ تمرکز

5,5405386

5,5481853

0,54

ددت تحقیا و توسعخ

5,5560164

5,5081080

5,46

ددت تبلیاات

-5,5636886

5,5006546

-4,46

صادرات

5,5045188

5,5543048

05,33

ددت مالتیت اصوصی

-5,5451888

5,5083650

-5,80

عرض اخ مبدأ

-8,000050

5,1500301

-08,57

آخموم ساردام
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ددو  7-0آخموم ساردام برای صنایع مصرفی کمتر اخ  05نفر کارکن بخ پایین
Prob>chi2

)Chi2(8

5,3748

81,48383

ساردام

Sargan test

058

99

آخموم اودهمبستگی
ددو  3-0آخموم اودهمبستگی برای صنایع مصرفی کمتر اخ  05نفر کارکن بخ پایین
Prob>Z

Z

مرتبخ

5,5086

-0,3138

)Ar(1

5,7013

5,18681

)AR(2

 1-5-5براورد الگو برای صنایع مصرفی  51نفر کارکن به بام به روش ارمنو باند
ددو  05-0برآورد الگو برای صنایع مصرفی  05نفر کارکن و بیشتر

متغیر

ضریب

انحراف معیار

اماره t

انداخه

8,031886

5,51411060

080,83

دردخ تمرکز

-5,030867

5,5880788

-0,53

ددت تحقیا و توسعخ

5,5101001

5,557506

1,60

ددت تبلیاات

-5,088108

5,5576080

-00,83

صادرات

5,5885087

5,5534644

8,80

ددت مالتیت اصوصی

5,1814877

5,5781557

1,83

عرض اخ مبدأ

-4,817860

5,0440678

-13,34

آخموم ساردام
ددو  00-0آخموم ساردام برای صنایع مصرفی  05نفر کارکن و بیشتر
Prob>chi2

)Chi2(36

5,8056

48,03006
057

ساردام

آخموم اودهمبستگی
ددو  01-0آخموم اودهمبستگی برای صنایع مصرفی  05نفر کارکن و بیشتر
Prob>Z

Z

مرتبخ

5,5551

-8,6708

)Ar(1

5,4811

-5,80778

)AR(2

 6-5نتایج تخمین مدل
در این بيش بخ تيمین الگوهای صنایع مصرفی کمتر اخ  05نفر کارکن و صنایع مصرفی 05نفر کارکن
بخ باال پردااتخ و نتایج حاصلخ را ارائخ میکنیم .اما مشتل اساسی کخ در تيمین این الگوها با آم روبرو
میدطویم این اسطت کخ وقفخ متایر وابستخ در سمت راست با تأثیرات مقطعی (مشاهده نشده) ارتباط
دارد .این مشطتل سطبم می گردد تيمین مد با اسطتفاده اخ روش اثرات ثابت یا تصادفی تورش دار و
ناسطاخگار دطود .لرا برای تيمین آمها اخ روش تعمیمیافتخ گشتاورها ( 055)GMMکخ بخ وسیلخ آرالنو-
باند  )0330(050برای الگوهای پانل پویا توسطعخ داده دطده استر استفاده می کنیم .در این روش برای
رفع همبسطتگی متایر وابستخ با وقفخ و دملخ اطار وقفخ متایرها بخ عنوام ابزار در تيمینخم GMM

دو مرحلطخای 051بطخکطار میرود .در مرحلطخ او فرض میدطططود کخ ادزای اطا در طو خمام و برای
بنگاههای صطنعت مستقل و همسام در واریانب هستند و در مرحلخ دومر باقیماندههای بخ دست آمده
اخ مرحلطخ او برای بخ دسطططت آوردم تيمین سطططاخگاری اخ ماتریب واریانب-کواریانب بدوم در نهر
گرفتن فروض مستقل بودم و همسانی واریانبها استفاده میدود .بنابراین تيمینخننده دو مرحلخای
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)Generalized Method of moments (GMM
)Arellano and bond (1991
102
Two-step GMM
101
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بخ طور مجانبی نسبت بخ تيمینخننده یک مرحلخای کاراتر است .در ادامخ نتایج حاصل اخ برآورد الگوی
پانلی پویا را برای صطنایع مصرفی کمتر اخ  05نفر کارکن و صنایع مصرفی  05نفر کار کن و بیشتر در
ایرام ارائخ میکنیم.

 0-6-5نتایج براورد عوامل مؤثر بر رشد صنایع مصرفی کمتر اح  51نفر کارکن به
پایین در ایران
ددو دماره  8-0نتایج حاصل اخ برآورد اثرات متایرهای انداخهر دردخ تمرکزر ددت تحقیا و توسعخر
دطدت تبلیااتر صطادرات و دطدت مالتیت اصوصی بر ردد بنگاههای صنایع مصرفی کمتر اخ  05نفر
کارکن بخ پایین در ایرام را نشام میدهد .در این رگرسیوم اخ دادههای مرکز آمار ایرام برای استيراج
متایرها استفاده دده است.
نتایج نشام میدهد کخ متایر انداخه در سطح  5,50مثبت و معنادار دده است و در صورتی کخ انداخه
بنگاهها یک درصد افزایش یابد متایر ردد بخ انداخه  4,588401درصد افزایش مییابد .همانطور کخ در
فرضطیخ آمده است افزایش انداخه منجر بخ افزایش ردد فروش بنگاههای صنعت میدود .در واقع فرض
مسطتقل بودم انداخه بنگاه و ردطد بنگاه کخ بخ صطورت قانوم گیبرات دطنااتخ دده استر رد میدود.
متایر دردخ تمرکز براالف آمچخ انتهار میرفت در سططح  5,50معنادار نشطده است .ضمن اینتخ اثر
متایر دططدت  R&Dبر ردططد بنگاهها مثبت دططده اسططت ولی معنادار نیسططت کخ مطابا با فرضططیخ این
تحقیا نمیبادططد .همچنین در سطططح  5,50متایر دططدت تبلیاات براالف انتهار ما منفی و معنادار
دطده و در صطورت افزایش یک درصطد در ددت تبلیااتر متایر نرخ ردد معاد  5,5636886درصد
کاهش اواهد یافت .متایر صادرات در سطح  5,50مثبت و معنادار دده است و در صورت افزایش یک
درصطد صطادراتر افزایشطی معاد  5,5045188درصد در متایر ردد اواهیم دادت کخ با فرضیخ این
تحقیا مبنی بر مثبت بودم رابطخ صطططادرات و ردطططد مطابقت دارد .در مورد متایر دطططدت مالتیت
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اصطوصطی کخ اخ رابطخ نسطبت مالتیت اصوصی بخ کل بنگاهها محاسبخ میدودر فرضیخ این تحقیا
مبنی بر مثبت بودم این رابطخ تأیید نمیدود خیرا در سطح  5,50این متایر معنادار نیست.
سططاخگاری تيمینخنندههای  GMMبسططتگی بخ معتبر بودم ابزارهای بخکار رفتخ دارد .برای آخموم این
موضططوع اخ آمارهی پیشططنراد دططده توسططم آرالنو و باند ()0330ر بلند و باند ( )0337و آرالنو و باور
( )0330استفاده میکنیم .این آخموم کخ ساردام نام دارد اعتبار کل ابزارهای بخ کار رفتخ را میسنجد.
نتایج آخموم سطاردام برای بنگاههای صنایع مصرفی  05نفرکارکن بخ پایین در ددو  7-0نشام داده
دده است.
نتایج آماره آخموم ساردام داللت بر عدم رد فرضیخ صفر و معتبر بودم متایر ابزاری تعریع دده دادتخ
(وقفطخ او متایر وابسطططتخ) و بنابراینر مد بخ متایرهای ابزاری دیگری نیاخ ندارد و لرا متایر ابزاری
اسطططتفطاده دطططده در مطد دارای اعتبطار بوده و مطد ایرادی نطدارد .در ادامخ بخ منهور تعیین مرتبخ
اودهمبستگی دمالت ااتال اخ آماره آخموم آرالنو و باند استفاده دده است کخ نتایج درددو 3-0
آمده است.
بر اسا

نتایج ددو ( )3-0مالحهخ می دود کخ فرضیخ صفر مبنی بر عدم اودهمبستگی دردمالت

ااتال تفاضلگیری دده رد نشده و اودهمبستگی مرتبخ او و مرتبخ دوم ودود ندارد .بنابراین روش
آرالنو و باند رودی مناسم برای برآورد پارامترهای مد و حرف اثرات ثابت است.

 1-6-5نتایج براورد عوامل مؤثر بر رشد صنایع مصرفی  51نفر کارکن و بیشتر
در ایران
ددو دطططماره  05-0نتایج حاصطططل اخ برآورد اثرات متایرهای انداخهر دردخ تمرکزر دطططدت تحقیا و
توسطعخر دطدت تبلیااتر صطادرات و ددت مالتیت اصوصی بر ردد بنگاههای صنایع مصرفی  05نفر
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کارکن و بیشتر در ایرام را نشام میدهد .در این رگرسیوم اخ داده های مرکز آمار ایرام برای استيراج
متایرها استفاده دده است.
نتایج نشام میدهد کخ متایر انداخه در سطح  5,50مثبت و معنادار دده است و در صورتی کخ انداخه
یک درصد افزایش یابد متایر ردد بخ انداخه  8,031886درصد افزایش مییابد .همانطور کخ در فرضیخ
آمده اسططت افزایش انداخه (فروش) منجر بخ افزایش ردططد بنگاههای صططنعت میدططود .در واقع فرض
مسطتقل بودم انداخه بنگاه و ردطد بنگاه کخ بخ صطورت قانوم گیبرات دطنااتخ دده استر رد میدود.
متایر دردخ تمرکز نیز همامطور کخ انتهار میرفت در سطح  5,50منفی و معنادار دده است .با تودخ
بخ ددو در صورت افزایش یک درصدی دردخ تمرکزر ردد بنگاهها بخ انداخه  5,030867درصد کاهش
مییابد .هرچخ دردخ تمرکز افزایش یابد و باخار بخ سطمت انحصطار برود ردطد بنگاههای صطنعت کاهش
مییابد .ضطمن اینتخ اثر متایر دطدت  R&Dبر ردد بنگاهها نیز مثبت و معنادار برآورد دده استر بخ
طوریکخ با افزایش یک درصدی در متایر ددت  R&Dمتایر نرخ ردد بخ میزام  5,5101001درصد
افزایش اواهد یافت کخ مطابا با فرضطیخ این تحقیا میبادطد .همچنین در سطح  5,50متایر ددت
تبلیاات براالف انتهار ما منفی و معنادار دططده و در صططورت افزایش یک درصططد در دططدت تبلیااتر
متایر نرخ ردد معاد 5,088108درصد کاهش اواهد یافت .متایر صادرات در سطح  5,50معنادار و
مثبت اسطت و در صطورت افزایش یک درصطد صادراتر نرخ ردد بخ انداخه 5,5885087درصد افزایش
می یابد کخ این با فرضیخ این تحقیا مبنی بر مثبت بودم رابطخ صادرات و ردد مطابقت دارد .در مورد
متایر ددت مالتیت اصوصی فرضیخ این تحقیا مبنی بر مثبت بودم این رابطخ تأیید میدود خیرا در
سطح  5,50معنادار دده است و در صورت افزایش یک درصد ددت مالتیت اصوصیر متایر نرخ ردد
معاد  5,1814877درصد افزایش مییابد.
بر اسطا

نتایج آخموم سطاردام کخ در ددو  00-0نشطام داده دده استر فرضیخ صفر مبنی بر عدم

همبسطتگی ابزار با دمالت پسماند پریرفتخ دده و لرا ابزار بخ کار گرفتخ دده معتبر میبادد .همچنین

001

درت اطمینام اخ عدم ودود اودهمبسطتگی در دمالت پسماند اخ آخموم اودهمبستگی مرتبخ او و
دوم آرالنو و باند اسططتفاده دططده اسططت .با تودخ بخ ددو  01-0در ) AR(1اودهمبسططتگی مرتبخ او
ودود دارد ولی با تودخ بخ ) AR(2فرضططیخ صططفر مبنی بر ودود عدم اودهمبسططتگی تأیید و پریرفتخ
می دود و چوم مبنا اود همبستگی مرتبخ دوم است بنابراین ودود اود همبستگی مرتبخ او ادتالی
ایجاد نمیکند.

 7-5تفتیر و مدایته نتایج بین بنگاههای کوچک و بیرگ صنایع مصرفی ایران
و نتیجهگیری
یتی اخ اهداف این مطالعخ همامطور کخ قبالً ذکر دطد بررسطی تأثیر انداخه بنگاه بر ردد بنگاه است کخ
تعیین رابطخ بین این دو با قانوم گیبرات دنااتخ میدود .دتل ساده قانوم گیبرات بخ این صورت خیر
است:
𝑡𝜀 𝑙𝑜𝑔𝑥𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑙𝑜𝑔𝑥𝑡−1 +

()8 -0
کخ در مد ما میتوام نودت:
()4 -0

𝑡𝜀 +

𝑖𝑡−1

فروش𝑔𝑜𝑙𝛽  = 𝛼 +رددفروش𝑔𝑜𝑙
𝑡𝑖

بر طبا قانوم گیبرات اگر  β = 1بادطد انداخه و ردد بنگاه مستقل اخ هم اواهند بود و قانوم گیبرات
تنرا و تنرا اگر  β = 1بادد تأیید میدود .اگر  β > 1مسیر ردد بنگاه حالت انفجاری اواهد دادت
و بنگاههای بزرگتر تمایل بخ ردطد بیشطتری دارند (ردطد بنگاههای بزرگ سطریعتر اخ ردطد بنگاههای
کوچک اسطت) .اگر  β < 1بادطدر تمایل بنگاههای کوچک برای ردد سریع بیشتر اخ بنگاههای بزرگ
است .میتوام گفت در صورتی کخ  β ≠ 1بادد قانوم گیبرات رد میدود.
با تودخ بخ ددو دططماره  0-0و ددو دططماره  05-0مشططاهده میدططود کخ آماره  tدر هر دو گروه
بنگاههای صطنایع مصرفی کمتر اخ  05نفر کارکن و بنگاههای صنایع مصرفی 05نفر کارکن بخ باال برای
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متایر انداخه مثبت و معنادار دطده بنابراین قانوم گیبرات مبنی بر مستقل بودم انداخه و ردد بنگاه رد
میدطود .هم چنین بخ دلیل اینتخ در هر دو گروه β1 > 1اسطت ( β1همام ضطریم متایر انداخه است)
میتوام بیام کرد کخ ردد بنگاههای بزرگ سریعتر اخ ردد بنگاههای کوچک است .سیاستهای دولت
و سیاستهای صنعتی میتواند بخ سمت برنامخهایی مانند ترویج بنگاه های بزرگ در داال کشور روی
آورند .چنین الگویی برای یک مدت خمام محدود است و نمیتوام آم را برای مدت نامحدود ادامخ داد.
بنگاههای بزرگ پتانسیل ردد بیشتری نسبت بخ بنگاههای کوچک دارند بخ دلیل اینتخ محصوالت اود
را در یک باخار بزرگتر بخ فروش میرسانند.
تمرکز باخار یتی اخ متایرهای مرم سااتاری است کخ در فصل دوم بخ تفصیل مورد بررسی قرار گرفت.
تمرکز بخ چگونگی تقسطیم باخار بین بنگاههای ميتلع اداره دارد و هر چخ باخار ناعادالنختر بین بنگاهها
توخیع دده باددر تمرکز بیشتر است .دااغ تمرکز معیار مناسبی است کخ بر حسم آم میتوام رادع
بخ نوع سططاخمام باخار قضططاوت نمود .تمرکز خیاد مودم بروخ رفتارهای غیر رقابتی در باخارها میدططود و
معموالً در باخارهای رقابتی میزام تمرکز ناچیز است.
با تودخ بخ دداو تيمین مشطاهده میدطود کخ در صنایع مصرفی با بنگاههای کمتر اخ  05نفر کارکن
متایر دردخ تمرکز بیمعناست و اثری بر ردد فروش بنگاه ندارد .بخ این معنا کخ انحصاری و یا رقابتی
بودم بنگاههای کوچک در صططنایع مصططرفی ایرام طی دوره خمانی مورد مطالعخ هیچ تأثیری بر ردططد
بنگاهها ندادتخ است.
بر االف آمر در بنگاههای با  05نفر کارکن و بیشططتر کخ بنگاههای بزرگ محسططوب میدططوند مطابا
فرضیخ ما متایر دردخ تمرکز منفی و معنادار است .این مفروم بیامگر این است کخ در بنگاههای بزرگ
صنایع مصرفی ایرام در سری خمانی مورد بحث در این پژوهشر هرچخ تمرکز کاهش یافتخ و بنگاهها بخ
سمت رقابت کشیده دوندر ردد فروش آمها افزایش مییابد.
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در اصططوص تمرکز در صططنایع مصططرفی  05نفر کارکن و بیشططترر با تودخ بخ ددو نتایج تيمین این
گروهر این متایر عالمت منفی دارد و میتوام نتیجخ گرفت کخ باخار رقابتی در این صطنایع رایج است و
ردطد فروش این صطنعت بخ اکثر بنگاههای مودود در این گروه مرتبم میبادد .اگر باال بودم تمرکز را
بخ عنوام دااصی اخ اعما قدرت باخاری و انحصاری ب ریریمر در این صورت در صنایع مصرفی  05نفر
کارکن و بیشتر قدرت باخاری کم است.
اخ عوامل مؤثر دیگر بر ردطد بنگاهها نوآوری اسطت .در سا های اایر در کارهای تجربی و نهری تأثیر
نقش نوآوری بر ردطد بنگاهها افزایش یافتخ است .عملترد نوآوری بین بنگاهها متفاوت است و تأثیر آم
بر ردد بنگاه در خمام و متام متفاوت است .برای اخ محققین پیچیدگیهای درونی را کخ پژوهشگرام
هنگام تجزیخ و تحلیل ارتباط بین نوآوری و ردد بنگاه ودود داردر توضیح دادهاندر اما رادع بخ مشتالت
بیرونی و اطاردی اخ دملطخ متطام و دانش دارافیطایی بحث نتردهاند .آثار تجربی در مورد ارتباط بین
نوآوری و ردطد بنگاه یک تصطویر گسطترده در صطنایع و کشورها دارد .هزینخ تحقیا و توسعخ اغلم بخ
عنوام دااصی اخ نوآوری در نهر گرفتخ میدود .رابطخ بین تحقیا و توسعخ و ردد بنگاه ساده نیستر
اما در اغلم کارهای تجربی این رابطخ مثبت مشاهده دده است.
در این پژوهش آماره  tبرای متایر دططدت تحقیا و توسططعخ برای بنگاههای کوچک مثبت اسططت ولی
معنادار نیسططت .بخ این مفروم کخ این متایر بر ردططد بنگاههای با کمتر اخ  05نفر کارکن در طو 08
سططا دوره خمانی مورد مطالعخ تأثیری ندارد .بخ طور کلی بنگاههای کوچک فاقد منابع الخم برای انجام
نوآوری هسطططتند .در واقع بنگاههای کوچک کخ هزینخهای ثابت  R&Dرا در طو خمام حفظ میکنند
بخ مرور و در بلندمدت بخ عملترد و ردد برتری دست اواهند یافت (.)Swiftb, 2011 & Mudambia
رابطخ بین دطدت تحقیا و توسطعخ ( )RDIو ردد فروش بنگاه در بنگاههای با  05نفر کارکن و بیشترر
در صنایع مصرفی ایرام و آماره  tمربوط بخ آم در طی سا های  0831-0875مطابا انتهار ما مثبت و
معنادار دططده اسططت .این بیامگر این اسططت کخ برای بنگاههای نوآور این رابطخ مثبت اسططت و هرچخ
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بنگاههای بزرگ برای رسیدم بخ نوآوری هزینخ کنند تأثیر مثبت و مستقیم بر ردد فروش آمها اواهد
گرادطت و احتما بیشتر ددم نرخ ردد فروش آمها را افزایش اواهد داد .یک بنگاه میتواند با سود
فعالیتهای تحقیا و توسطعخ اود سطرمایخ گراری ددید برای تولید محصو ایجاد کند و در نتیجخ بر
هزینخ و درایم تقاضا تأثیر بگرارد.
در بین ابزارهای ميتلع ارتباطیر نقش تبلیاات در باخار ایرام ميصططوصططا در باخارهای مصرفی اهمیت
خیادی دارد .تبلیغ راهی مناسم برای آگاهی دادم بخ مردم و تشویا آنرا بخ ارید کاال یا ادمتی است
کخ نیاخ و اواسطت دطام را برطرف می کند .تبلیاات قوی ترین ابزار آگاهی بيشطی در دناساندم یک
درکتر کاالر ادمت یا اندیشخ و دیدگاه است.

در رابطخ با متایر دطططدت تبلیاات کخ در فصطططو قبل بحث کردیمر میتوام با تودخ بخ نتایجی کخ اخ
تيمین مد بخ دسطت آمده است مشاهده کرد کخ آماره  tبرای متایر ددت تبلیاات برای هر دو گروه
منفی و معنادار دده است.
در رابطخ با منفی دططدم این متایر در بنگاههای کوچک میتوام بیام دادططت کخ این بنگاهها اغلم بخ
منطابع داالی متتی هسطططتنطد .ویژگیهطای بنگاههای کوچک و روشهای باخاریابی و تبلیاات در این
بنگاههار آمها را اخ بنگاههای بزرگ ددا میکند .بنگاههای کوچک یک سطططری محدودیت دارند کخ بخ
درح خیر میبادد:
 محدودیتهای منابع همچوم منابع مالیر خمامر دانش باخاریابی کمبود کاردناسام متيصغ تأثیر محدود در باخاراین محدودیتها بخ صطورت آدطتار بر مشيصات باخاریابی و تبلیاات بنگاههای کوچک تأثیر میگرارند
کطخ در حقیقطت میتوام گفطت کطخ تعیینکننطده هسطططتنطد .مطدیرام این بنگطاههطا بطخ تنرایی عمده
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تصطمیمگیریهای الخمر پاسطخگویی بخ فرصتها و براورد با محدودیتهای داری را انجام میدهند و
همخ اینها بر طبا اولویتبندیهای ديصی در هر لحهخ اخ خمام بخ صورت بینهم و بدوم سااتار رخ
میدهد .بنگاههای کوچک نمیتوانند در مقیا

بزرگ تبلیغ کنند خیرا هزینخ تبلیاات آمها بخ اخای هر

واحد تولید بیش اخ حد باال اواهد بود.
در مورد منفی دطدم آماره  tبرای متایر دطدت تبلیاات در بنگاههای  05نفر کارکن و بیشتر میتوام
استدال کرد کخ چوم هم ددت تبلیاات و هم ددت تحقیا و توسعخ بخ عنوام متایر مستقل در نهر
گرفتخ دطدهاند دو هزینخ سنگین برای بنگاه بخ حساب میآید .همام طور کخ گفتخ دد ددت تحقیا و
توسطعخ رابطخ مسطتقیم با ردطد فروش دارد در نتیجخ مودم افزایش ردد فروش دده و فروش بیشتر
میدطططودر فروش رابططخ مسطططتقیم بطا ارخش افزوده دارد و با افزایش فروشر ارخش افزوده نیز افزایش
مییابدر با تودخ بخ تعریع دطدت تبلیااتر کخ ارخش افزوده در ميرج این کسر قرار داردر با خیاد ددم
ميرج کسطرر کل کسطر کاهش مییابد .در نتیجخ میتوام بیام دادططت رابطخ بین ردد فروش و ددت
تبلیاات منفی اسططت خیرا با خیاد دططدم فروش و بخ تبع آم خیاد دططدم ارخش افزودهر دططدت تبلیاات
کاهش یافتخ است .این عالمت منفی ممتن است نادی اخ عوامل دیگری بادد کخ در خیر اداره میدود.
در عصر ارتباطات مدیرام بنگاهرا و درکتهای بزرگ بخ درستی دریافتخاند کخ رمز موفقیت و بقاء یک
بنگاه دسطتیابی بخ باخارهای هدف اسطت و یک درکت موفا نمی تواند با تتیخ بر باخار داالی اود برای
همیشططخ ماندگارر درآمدخا و سططود ده بادططد .بنابراین با اسططتفاده اخ رسططانخهای داالی و با بخ کارگیری
مناسططم اخ دططبتخ های ماهواره ای و فضططای اینترنتی دای پای اود را در باخارهای ددید مسططتحتم
میکنند حا باید دید در ایرام اخ رسانخ و ابزارهای تبلیااتی بخ چخ نحوی استفاده میدود و آیا فعاالم
اقتصطادیر تولیدکنندگام و صطادرکنندگام ایرانی با بتارگیری مناسم اخ رسانخ ها توانستخ اند ماندگاری
اود را در باخارداالی و باخارهای صطادارتی تضمین کنند یا ایر .بخ طور کلی باخار تبلیاات در ایرام اخ
صداوسیما گرفتخ تا رسانخهای متتوب و دیجیتا بسیار پیچیده و گرام است.
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فعاالم اقتصططادی و سططرمایخ گرارام برای تأسططیب یک بنگاه اقتصططادی و یا واحد تولیدی می توانند اخ
تسریالت بانتی استفاده کنند اما بخ طورقطع بنگاه ها برای تأمین هزینخ های باخاریابی نمی توانند اخ این
تسریالت بررهای ببرند بنابراین هزینخهای تبلیااتی نقطخ گلوگاهی برای ادامخ حیات واحدهای تولیدی
است.

یتی دیگر اخ عوامل عدم موفقیت تبلیاات در ایرام این است کخ بسیاری اخ مدیرام درکت های ایرانی
دارای دید کوتاهمدت هستند و انتهار دارند باخدهی تبلیاات در فرصت بسیار کوتاهی و آم هم با هزینخ
بسیار پایین و اثربيشی بسیار باال همراه بادد .در صورتی کخ مدیرام بنگاه های اقتصادی موفار کسم
و کطار را یطک فرآیند طوالنی مدت میدانند و با تدوین اهداف مدوم و برنامخریزیهای دقیار اقدامات
ميتلع اخ دملخ تبلیاات را در این فضا طراحی و ادرا میکنند.

یتی دیگر اخ متایرهایی کخ در این مطالعخ بخ عنوام متایر مسطططتقل مورد بررسطططی قرار گرفتر متایر
صططادرات اسططت .با تودخ بخ آماره این متایر در ددو 8-0ر کخ مربوط بخ بنگاههای کوچک میبادططدر
مشاهده میدود کخ این متایر مثبت و معنادار است.
همام طور کخ ما در فرضیخ تحقیا انتهار دادتیمر واگنر نیز بخ رابطخ مثبت بین صادرات و ردد فروش
ادطططاره میکنطدر اخ نهر او نیز مطد نهری یک رابطخ مثبت بین نرخ ردطططد فروش یک بنگاه و تاییر
صادرات در طو خمام پیش بینی میکند (.)Wagner, 1995
بتسطی و ترویتو (058)1551ر لو و بیمیش ( 054)1550و یاسطودا
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( )1550بخ تأثیر مثبت صادارت بر

نرخ ردد بنگاههای کوچک و متوسم اداره کردند .پیشبرد بنگاههای کوچک بخ سمت توسعخ صادراتر
بسطیار در ردطد بنگاهها مؤثر اسطت .باید تالش دود کخ بنگاهها را در راه دستیابی بخ باخارهای ددید و
نادنااتخ و فرصتهای ددید صادراتی یاری کرد .اخ طرف دیگر باید اخ آم دستخ اخ بنگاههای کوچک و
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(Becchetti & Trovato (2002
(Lu & Beamish (2001
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)Yasuda (2005
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متوسم کخ برای تولید و ساات محصوالتی تالش میکنند کخ میتواند باعث بخ ودود آوردم باخارهای
ااردی ددیدی دوندر حمایت گردد.
کمک و حمایت اخ بنگاههای کوچک و متوسططم برای دسطططتیابی بخ قراردادهای صطططادراتی و باخارگانی
مناسطم و اسطتفاده اخ فرصطتهایی کخ در دریام نمایشگاههای باخرگانی پدید میآید و همچنین انجام
پژوهشهای علمی-کاربردی و بخ کارگیری یافتخهای این پژوهشها برای عملی کردم اسطططتراتژیهای
پیشطنرادی بخ منهور حفظ باخارهای صادراتی کنونی کخ بنگاههای کوچک در ااتیار دارندر میتواند بخ
فرآیند ردد این بنگاهها کمک کند.
آماره  tمتایر صطادرات برای بنگاههای بزرگ نیز مطابا انتهار ما مثبت دده است .در نتیجخ بنگاههای
کوچک و بزرگ باید در درت رسططیدم بخ ردططد بیشططترر صططادرات اود را افزایش دهند .دولت باید
سیاست های تشویقی برای هر دو گروه در نهر گیرد و موانع مودود در سر راه صادرات را بردارد .آماره
 tدر بنگاههای کوچک بزرگتر اخ آماره  tدر بنگاههای بزرگ دططده اسططت و این نشططامدهنده اثرگراری
بیشتر صادرات بر ردد در بنگاههای کوچک نسبت بخ بنگاههای بزرگ است.
با تودخ بخ مطالم باال دولت باید سیاست تشویا صادرات را در پیش گیرد .مزایای اعما این سیاست
این است کخ اخ طریا گسترش باخار فروشر کشور و صنایع قادر اواهند بود اخ صرفخدوییهای نادی اخ
مقیا

اسططتفاده کنند .همچنین باعث تشططدید رقابت بین تولیدکنندگام داالی و ااردی و بین اود

تولیدکنندگام داالی اواهد دد و خمینخ مناسبی برای ردد آمها فراهم میکند.
ددت مالتیت اصوصی اخ دیگر متایرهایی است کخ تأثیرش را بر متایر ردد بنگاههای صنایع مصرفی
ایرام مورد بررسی قرار دادیم .با تودخ بخ آماره  tبرای متایر ددت مالتیت اصوصی در بنگاههای کمتر
اخ  05نفر کارکنر این متایر منفی اسطططت ولی معنادار نیسطططت و اخ نهر آماری در طی دوره مورد نهر
تحقیا تأثیری بر ردطد بنگاه نگرادطتخ است .علت منفی بودم آم میتواند هزینخهای اصوصی ساخی
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بادد .دولت باید قبل اخ ادرای برنامخهای مورد نهر اصوصیساخیر هزینخ های این اقدامات را بخ دقت
مشيغ کند.
در مقابل آماره  tمتایر دططدت مالتیت اصططوصططی برای بنگاههای با  05نفر کارکن و بیشططتر مثبت و
معنادار دطده اسطت .بخ این مفروم کخ این بنگاهها هر چخ بخ سطمت مالتیت اصوصی میروند عملترد
برتری دارند و در درت ردد بیشتر گام بر میدارند.
تعدادی اخ کشطورهای در حا توسطعخ برای رهایی اخ مشتالت نادی اخ داالتهای بی مورد و گسترده
دولت در اقتصطادر در حا ادرای سطیاسطتهایی اخ قبیل آخادساخی اقتصادی و تشویا اصوصیساخی
میبادطند .هر چند تالشهایی در این خمینخ انجام یافتخر لیتن ذکر این نتتخ الخم اسطت کخ کشورهای
در حا توسطعخ در ادرای سطیاستهای اصوصیساخی نباید همانند ایجاد بنگاههای دولتی بخ صورت
بیرویخ و برنامخریزی نشده عمل کنند.
حتی در مواردی کخ مالتیت قابل انتقا نیسطططتر دولتها باید در درت تاییر روش مدیریتر الگوها و
رفتطارهطای بنگطاههای دولتی اقدام کنند .تأکید بر نتایج عملترد این بنگاههار اودداری اخ دبرام خیام
آمهار دراواسطت سطرام اخ بنگاههار پریرفتن سطیاستهای قیمتگراری باخارر پرداات حقوق و مزایای
متفی درت تشویا کارکنام اخ دملخ این اقدامات است .بنابراین اخ دولت انتهار میرود سرام بیشتری
اخ بنگاههای بزرگ دولتی را بخ بيش اصططوصططی بفرودططد و واگرار کند تا بخ ردططد بیشططتر این بنگاهها
کمک کند و ارتقای عملتردی این بنگاهها را مودم دود.
در نرایت اخ قیا

نتایج آماری ارائخ دده در ددو  8-0و ددو  05-0میتوام مشاهده کرد کخ آماره

 tبرای تمامی متایرها بخ دز متایر صطادراتر در بنگاههای با  05نفر کارکن بخ باال نسبت بخ بنگاههای
کمتر اخ  05نفر کارکن بیشطططتر اسطططت .تمامی متایرها بخ دز متایر صطططادرات برای بنگاههای بزرگ
اثرگراری بیشططتری دارند .متایر صططادرات در بنگاههای مصططرفی کوچک نسططبت بخ متایر صططادرات در
بنگاههای مصرفی بزرگ تأثیر بیشتری بر متایر ردد بنگاه دارد.
015

 3-5استحکا سنجی نتایج
در این قسطمت اسطتحتام نتایج بررسطی میدطود .بخ منهور تحلیل حسططاسیت نتایجر تأثیر متایرهای
توضطیحی مد کخ عبارتند اخ انداخهر دردخ تمرکزر دطدت تحقیا و توسطعخر ددت تبلیااتر صادرات و
دطدت مالتیت اصوصیر بر متایر ردد فروش صنایع مصرفی ایرام در دو گروه بنگاههای کمتر اخ 05
نفر کارکن و بنگاههای 05نفر کارکن و بیشترر یک بار برای دورهی خمانی  0835-0875و یک بار برای
مد این تحقیا برآورد دطده و نتایج آماره  tدر دداو خیر نشام

دوره خمانی  0877-0875بر اسطا
داده دده است.

ددو  08-0نتایج استحتام سنجی بنگاههای کوچک

انداخه

دردخ تمرکز

ددت تحقیا
و توسعخ

ددت
تبلیاات

صادرات

ددت مالتیت
اصوصی

0835-0875

010,45

5,35

8,31

-3,84

0,10

-7,71

0877-0875

84,48

4,73

4,64

-1,13

5,80

03,00

در هر دو فاصطلخ خمانی آخمومهای سطاردام و اود همبستگی دوم بیشتر اخ  5,50است بنابراین نتایج
قابل اعتماد است.
ددو  04-0نتایج ساردام و اودهمبستگی دوم برای استحتام سنجی بنگاههای کوچک

سا

ساردام

اودهمبستگی
دوم

0835-0875

5,7085

5,7647

0877-0875

5,4600

5,4408

با تودخ بخ ددو  08-0مشططاهده میدططود کخ در فاصططلخ خمانی  0835-0875عالمت متایرها تاییر
نترده و حفظ دطططده اسطططت .در رابطخ با فاصطططلخ خمانی  0877-0875نیز میتوام بیام کرد کخ بخ دز
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عالمت متایر ددت مالتیت اصوصیر عالمت سایر متایرها حفظ دده است .بنابراین نتیجخ میگیریم
کخ نتایج مد مطالعخ برای بنگاههای کوچک تقریباً با ثبات هسطتند و نسبت بخ تاییر خمام حساسیت
کمی دارند.
ددو  00-0نتایج استحتام سنجی بنگاههای بزرگ

انداخه

دردخ تمرکز

ددت تحقیا
و توسعخ

ددت
تبلیاات

صادرات

ددت مالتیت
اصوصی

0835-0875

48,48

-0,05

-0,50

-5,01

0,70

1,61

0877-0875

01,76

-051

-5,05

-0,05

1,80

0,80

در رابطخ با بنگاههای بزرگ نیز در هر دو فاصلخ خمانی آخمومهای ساردام و اود همبستگی دوم بیشتر
اخ  5,50اسططت بنابراین نتایج قابل اعتماد اسططت .نتایج این آخمومها در ددو  06-0نشططام داده دططده
است.
ددو  06-0نتایج ساردام و اودهمبستگی دوم برای استحتام سنجی بنگاههای بزرگ

سا

ساردام

اودهمبستگی
دوم

0835-0875

5,1018

5,5841

0877-0875

5,5858

5,8050

با تودخ بخ ددو  08-0مشاهده میدود کخ در فاصلخ خمانی  0835-0875عالمت تمامی متایرها بخ
دز عالمت دطدت تحقیا و توسطعخ کخ منفی دطده اسطتر تاییر نترده و حفظ دده است .در رابطخ با
فاصططلخ خمانی  0877-0875نیز میتوام بیام کرد کخ بخ دز عالمت متایر دططدت تحقیا و توسططعخر
عالمت سططایر متایرها ثابت مانده اسططت .در هر دو فاصططلخ خمانی مورد بررسططی متایر ذکر دططده اخ نهر
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آماری معنادار نیست .بنابراین نتیجخ میگیریم کخ نتایج مد مطالعخ برای بنگاههای بزرگ نیز تقریباً با
ثبات هستند و نسبت بخ تاییر خمام حساسیت کمی دارند.
در فاصلخ خمانی  0835-0875ضریم متایر انداخه در بنگاههای کوچک معاد 4,060043ر ضریم این
متایر در بنگاههای بزرگ نیز معاد  1,386384دده است .ضریم این متایر در فاصلخ خمانی -0875
 0877برای بنگاههای کوچک  0,007643و برای بنگاههای بزرگ  8,060587بخ دسططت آمده اسططت.
بنابراین در هر دو گروه ضریم متایر انداخه مثبت و معنادار است و نشامدهنده رابطخ مثبت بین انداخه
و ردطد فروش و بیامگر رد ددم قانوم گیبرات است .همچنین این ضریم در هر دو گروه برای هر دو
فاصلخ خمانی بررسی ددهر بزرگتر اخ واحد است و بخ این معنا کخ ردد بنگاههای بزرگ صنایع مصرفی
ایرام در طی سططا های  0835-0875و  0877-0875نیز همانند سططا های  0831-0875بیشططتر اخ
بنگاههای کوچک است.
بطا در نهر گرفتن دطداو  08-0و  00-0میتوام نتیجخ گرفت کخ نتایج حاصطططل اخ این مطالعخ برای
سطططا های  0831-0875در دو گروه بنگاههای کمتر اخ  05نفر کارکن و بنگاههای بیشطططتر اخ  05نفر
کارکن در صنایع مصرفی ایرام با ثبات هستند و حساسیت کمی نسبت بخ خمام دارند.
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پیوستها
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ددو الع لیست بنگاههای مودود در صنایع مصرفی ایرام بخ همراه کد فعالیت آمها

کد فعالیت

کد فعالیت

0001

عمل آوری و حفاظت ماهی و فرآورده های ماهی و ...

0004

تولید روغن و چربی حیوانی و نباتی اوراکی ...

0000

کشتار دام و طیور ...

0006

عمل آوری و حفاظت گودت و فرآورده های گودتی اخ فساد

0008

پاي کردم و دردخ بندی و بستخ بندی ارما

0007

پاي کردم و دردخ بندی و بستخ بندی پستخ

0003

عمل آوری و حفاظت میوه ها و ...

0015

تولید فرآورده های لبنی

0080

آماده ساخی و آرد کردم غالت و حبوب

0081

تولید نشاستخ و فرآورده های نشاستخ ای

0088

تولید اوراي دام و حیوانات

0041

تولید قند و دتر

0048

تولید آب نبات و دتالت و نقل و ...

0044

تولید ردتخ و ماکارونی و ورمیشل

0040

نانوایی

0046

تولید نام دیرینی و بیستویت و ...

0048

چای ساخی

0047

تولید سایر محصوالت غرایی طبقخ بندی نشده

0000

تولید التل اتیلیک اخ مواد تيمیر دده

0008

تولید مالتا و ماءالشعیر

0000

تولید نودابخ های غیر التلی گاخدار

010

0006

تولید دوغ و آب معدنی

0655

تولید محصوالت اخ توتوم و تنباکو -سیگار

0800

آماده ساخی و ریسندگی الیاف منسوج

0801

تتمیل منسودات

0810

تولید کاالهای نسادی سااتخ دده بخ استثنای پوداي

0818

تولید طناب و ریسمام و ..

0814

تولید قالی و قالیچخ دستباف

0810

تولید گلیم و خیلو و دادیم دستباف

0816

تولید فرش مادینی و موکت

0813

تولید سایر منسودات طبقخ بندی نشده در دای دیگر

0880

کشبافی و تریتو بافی و قالب بافی

0881

دوراب بافی

0705

تولید پوداي بخ استثنای پوداي اخ پوست ازدار

0300

دباغی و تتمیل چرم

0301

تولید کیع و چمدام و محصوالت مشابخ و

0315

تولید کفش

1100

انتشار کتاب و برودور و کتاب های موسیقی و ...

1101

انتشار روخنامخ و مجلخ و نشریات ادواری ...

1103

سایر انتشارات

1411

تولید انوع رنگ و روغن دال و

1418

تولید دارو و مواد دیمیایی مورد استفاده در پزدتی

1414

تولید صابوم و مواد پاي کننده و ...

1413

تولید سایر محصوالت دیمیایی طبقخ بندی نشده در دای دیگر
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1485

تولید الیاف مصنوعی

1000

تولید الستیک رویی و تویی و روکش کردم مجدد آم

1003

تولید سایر محصوالت الستیتی

1015

تولید محصوالت پالستیتی بجز کفش

1385

تولید وسایل اانگی طبقخ بندی نشده

8005

تولید موتورهای برق و قنراتورها و ...

8015

تولید دستگاه های توخیع و کنتر نیروی بر ق

8085

تولید سیم و کابل عایا بندی دده

8084

تولید انباره ها و بیل ها و باطری های اولیخ

8080

تولید الم های التتریتی و تجریزات رودنایی

8035

تولید سایر تجریزات التتریتی طبقخ بندی نشده

8105

تولید الم ها و الم های لولخ ای التترونیتی و

8115

تولید فرستنده های تلویزیونی و رادیویی و

8185

تولید گیرنده های تلویزیوم و رادیو و ...

8800

تولید تجریزات پزدتی و دراحی و ...

8801

تولید ابزارها و وسایل ویژه انداخه گیری و ...

8808

تولید تجریزات کنتر عملیات صنعتی

8815

تولید ابزارهای ابتیتی و تجریزات عتاسی

8885

تولید ساعت های مچی و انواع دیگر ساعت

8405

تولید وسایل نقیلخ موتوری

8415

تولید بدنخ اتاق ساخی برای وسایل نقلیخ موتوری

8485

تولید قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیخ موتوری و ...

8000

تولید و تعمیر انواع کشتی
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8001

تولید و تعمیر انواع قایا و سایر دناورها بجز کشتی

8015

تولید و تعمیر تجریزات راه آهن

8085

تولید وسایل نقلیخ هوایی و فضایی

8030

تولید انواع موتور سیتلت

8031

تولید انواع دوچراخ و صندلی چرخ دار معلولین

8033

تولید سایر وسایل حمل و نقل طبقخ بندی نشده

8605

تولید مبلمام

8630

تولید دواهرات و کاالهای وابستخ

8631

تولید آالت موسیقی

8634

تولید وسایل باخی و اسباب باخی

8633

تولید سایر مصنوعات طبقخ بندی نشده
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ABSTRACT: To conduct this study we used an unbalanced panel of Iranian consumable
firms over the period from 2001 to 2013. We subdivide the sample into small and large
companies. The purpose of this paper is to use Dynamic Panel Data (DPD) models and
GMM-system to estimate a dynamic panel data model of firm growth to see whether is
Gibrat’s law holds or not. The main implication of our findings is that Gibrat's law
rejected because there are some determinants which exert influence on firm growth. We
find that there is a positive relationship between firm size and sales growth in both of
groups.
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