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 چكيده

ي حاضـر در صـنايع مـواد غـذائي و     هـا  بنگـاه شـد  ي اندازه بـا ر  اين مطالعه به بررسي رابطه

ي صنايع ها ي خام طرح جامع آمارگيري كارگاهها در اين مطالعه داده. پردازد مي آشاميدني ايران

گيبـرات بـراي   ي  فرضـيه اعتبـار  . مركز آمار ايران مـورد اسـتفاده قـرار گفتـه اسـت     اي  هكارخان

ي كوچـك و بـزرگ مـورد آزمـون قـرار      هـا  اهبنگي حاضر در اين صنايع در دو زير گروه ها بنگاه

آزمون اعتبار اين فرضيه با استفاده از روش برآورد مدل به صـورت پانـل بـه شـكل     . گرفته است

و نيز براي باال بردن اعتبار نتـايج مطالعـه از آزمـون وجـود توزيـع      . اثرات ثابت انجام شده است

 دسـت  بـه نتايج . صنايع استفاده شده استي حاضر در اين ها ي بنگاه اندازهنرمال لگاريتمي براي 

ي كوچـك  هـا  بنگاهدهد  مي نتايج نشان. دارد ها بنگاهآمده حكايت از رد اين فرضيه در ميان اين 

 . ي بزرگ هستندها بنگاهي نسبت به تر بيشمتوسط داراي نرخ رشد  طور به

  JEL  :L25, D92, C23, L11, L66بندي  طبقه

، صنايع مـواد غـذايي و   ها ي بنگاه اندازهاه، رشد، مدل پانل، توزيع بنگي  اندازه :ها كليد واژه

 آشاميدني

  

 

 

 .نويسنده مسئول -1
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 مقدمه -1

اوليه بنگاه و رشد بنگاه طي زمان، از موضوعاتي است ي  اندازهبررسي وجود ارتباط ميان 

ايـن  . سوم قرن بيستم مورد توجه بسياري از اقتصاددانان قرار گرفتـه اسـت  ي  دههكه از 

قـرار   تـأثير را تحـت   ها بنگاهي مرتبط با حمايت از ها بسياري از سياست تواند مي موضوع

توانـد عـاملي مـوثر در ميـزان      مي بنگاهي  اندازهاصوال اين سوال مطرح است كه آيا . دهد

رشد بنگاه باشد؟ برخي از اقتصاددانان بر اين باورند كه اين دو مقولـه كـامال از يكـديگر    

ي  انـدازه زمـاني معـين مسـتقل از    ي  دورهگاه طي يك مستقل هستند لذا ميزان رشد بن

اما گروهي ديگر بر اين باورند كه ميان اين دو مقوله ارتباط تنگـاتنگي  . باشد مي اوليه آن

برخـي  . گيري شود تواند بر اساس معيارهاي گوناگوني اندازه مي بنگاهي  اندازه. وجود دارد

زمـاني  ي  دورهو ارزش افزوده طي يك  تغالسرمايه، اشعبارتند از فروش،  ها از اين معيار

گيري شـود نتـايج حاصـل از     بنگاه بر حسب معيار اشتغال اندازهي  چه اندازه  چنان. معين

ئي جهت ها تواند منشاء اتخاذ سياست مي بنگاه و رشدي  اندازهبررسي وجود ارتباط ميان 

ي هـا  بنگـاه ضوع حمايت از امروزه در بسياري از كشورها مو. مقابله با پديده بيكاري گردد

كوچك به عنوان راهي براي مقابله با بيكاري مطرح اسـت امـا بايـد ايـن موضـوع مـورد       

منظـور از   تواند همواره و همه جا موثر باشـد؟  ها مي مطالعه قرار گيرد كه آيا اين سياست

 .اسـت ) معموال يك سـال (معين  زمانيي  دورهبنگاه در يك ي  اندازهرشد بنگاه تغييرات 

ي  انـدازه يي بـا  ها بنگاهرسد كه پردازيم در نگاه اول به نظر مي مي زماني كه به رشد بنگاه

اما توجه به اين نكته ضروريست  يي هستند كه رشد باالتري دارند،ها بنگاههمان  تر بزرگ

ي ها بنگاه. پيچيده است اي هبنگاه و رشد بنگاه در يك صنعت رابطي  اندازهكه رابطه بين 

اين رشـد بـه ميـزان و طـرق مختلـف       كنند ويبزرگ به داليل مختلف رشد م كوچك و

كننـد دسـتخوش تغييـرات    همراه با فرآيند رشدي كه طي مـي  ها بنگاه. گيردصورت مي

بـا رشـد خـود     هـا  بنگـاه اهداف و مواردي كـه  . شوندساختاري و تغيير شكل بنيادين مي

مشكالت  در مراحل رشد خود با ها گاهبن. دست يابند متفاوت استها  آن تصميم دارند به

زماني  .پذيرند تأثير مي... اندازه و  سن،: شوند و از عوامل مختلفي مانند مي جديدي روبرو

ي آتي با همـين رشـد   ها سالدر  كه اينشوند احتمال با رشد سريع مواجه مي ها بنگاهكه 

رفي توجه به اين نكته نيز از ط .متفاوت است ها بنگاهدهند در ميان  فعاليت خود را ادامه

به  ها تر بنگاه بيش .امر مطلوبي نيست ها بنگاهضروري است كه رشد هميشه و براي همه 

 رشد نكرده و كوچـك ... داليل مختلفي از عدم توانايي مالي گرفته تا مشتريان بهانه گيرو

 .د نـدارد مانند اما دربسياري از موارد ممكن است بنگاه رشد نكند چون تمايلي به رش مي

بنگـاه و  ي  انـدازه رابطـه بـين    مطالعـه در اين  .ستا پس رشد بنگاه تابع عوامل متعددي
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ي حاضر در صنايع مواد غـذايي  ها بنگاهدر اين مطالعه  .رشد بنگاه را بررسي خواهيم كرد

 ١بر اساس طبقه بندي بـين المللـي اسـتاندارد    15و آشاميدني كه در گروه صنايع با كد 

(ISIC) ي  دوره. انـد  د بررسـي قـرار گرفتـه   ارند در سطح كدهاي چهار رقمـي مـور  قرار د

ي حاضر ها بنگاه. باشد مي 1386تا  1376هاي  ي سال زماني مورد استفاده در اين مطالعه

انـد و   تقسـيم شـده  ) اي بـزرگ  ي كوچـك و بنگـاه  هـا  بنگـاه (در اين صنايع به دو گـروه  

ها در هر  و رشد آن ها ي بنگاه اندازهميان هاي انجام شده جهت تعيين نوع ارتباط  بررسي

در ايـران بـر اسـاس تعريـف بانـك      . جداگانه انجام شده اسـت  طور بهها  يك از اين گروه

تـا   50نفر باشد، بنگاه كوچك و بـا   50تر از  مركزي واحدهايي كه تعداد كاركنان آن كم

ـ  . نفر كارمند بنگاه متوسط و بيش از آن بـزرگ اسـت   250 ه بـا اسـتفاده از   در ايـن مقال

تـر از   ي زير پنجاه نفر كوچك و بيشها بنگاهتعريف بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 

اين گروه بندي با هدف بررسـي تفـاوت احتمـالي در وجـود      .آن بزرگ تعريف شده است

 . ي بزرگ و كوچك انجام شده استها بنگاهبنگاه و رشد در ي  اندازهارتباط ميان 

 

 پيشينلعات مروري بر مطا -2

تحقيقـات  . شـروع شـد   1931تحقيقات مربوط به رشد بنگاه توسط گيبرات درسـال  

تـه  تحقيقات فراواني صـورت گرف  1960و  1950ي  در دهه ها بنگاهرشد  فراواني در مورد

اي بـا  در مقالـه  .انجـام شـده اسـت   توسط سيمون و همكاران او صورت  تر بيشاست كه 

بسـيار   ٢مـدل سـيمون  كنـد،  دل خود را بررسـي مـي  سيمون م "تعميم گيبرات"عنوان 

گيـرد كـه در آن بـازار شـامل يـك دنبالـه از       تعيين كننده اسـت و قـالبي در نظـر مـي    

آيد با ظهـور هـر فرصـت ايـن     باشد كه در طي زمان به وجود مي مي هاي مستقل فرصت

فرصـت  ايـن   P-1احتمال وجود دارد كه يك تازه وارد اين فرصت را بگيرد و بـا احتمـال   

هـر بنگـاه   ي  اندازهشود و گرفته مي) ي فعال ها بنگاه(ي موجود در بازار يا ها بنگاهتوسط 

اشاره به دو فرضيه از اهميـت زيـادي   . گيري است ها قابل اندازهفعال توسط تعداد فرصت

فرصتي توسط بنگاه خـاص فعـال    كه ايناحتمال : گيبرات ي  فرضيه -الفبرخوردار است 

فرصـت بعـدي    كـه  ايـن احتمال : ورود -ب .فعلي بنگاه نسبت داردي  اندازهگرفته شود با 

رت ها 1956در سال  .توسط بنگاه تازه وارد گرفته شود در طول زمان ثابت است) جديد(

هايي را در انگلستان بـين  شركت "گيبراتي  فرضيهتست "اي با عنوان در مقاله ،٣و پرايز

 

 

1- International Standard Industrial Classification. 

2- Simon.   

3- Hart and Prais (1956).   
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رابطـه رشـد و انـدازه را مـورد      سـال،  6و در هر. انتخاب كردند 1950و  1895ي ها سال

، صـنعت آهـن و   تقطيـر  جوسـازي،  كارخانـه آب  نتخابي،هاي اكارخانه. بررسي قرار دادند

كوچك و متوسط جاي گرفتند  ها در سه طبقه بزرگ،كارخانه .بودند زغال سنگ و فوالد

اه كامال برابر بـود  در هر سه بنگهاي رشد را توزيع نرخ. هاي رشد بررسي شد و توزيع نرخ

بسـيار   ٢ورودهـاي   محـرك  )1958( ١و همكـاران سيمون . ي گيبرات تأييد شد و فرضيه

هـاي  تنهـا فرصـت   -الف :اي معرفي كردند اين دو محقق سه نكته را در نظر گرفتند ساده

كـه   احتمال ايـن  -ب. مستقل محدود و ثابتي در هر زمان ممكن است در بازار اتفاق افتد

 ) ي گيبـرات  فرضـيه . (ي بنگـاه متناسـب اسـت    ر فرصتي استفاده كند با اندازهبنگاه از ه

و . ها استفاده كند نيـز هميشـه وجـود دارد    كه يك بنگاه جديد از فرصت احتمال اين -ج

 .كنـد پيروي مي» ٣قانون قدرت«ي شركت از  اين دو محقق نشان دادند كه توزيع اندازه

هـاي آمريكـايي از   تـرين شـركت   ت از بزرگشرك 7500بونيني  سيمون و1958در سال 

هـايي بودنـد كـه در سـال     همـان كارخانـه  ها  اين شركتانتخاب كردند  1956تا  1954

 گ، كوچـك و رها در سـه طبقـه بـز    بنگاه. هارت و پرايز بررسي شده بودند  توسط 1956

ن سرانجام به ايـ . شد هاي رشد در هر سه گروه بررسي متوسط جاي گرفتند و توزيع نرخ

ي  فرضـيه نتيجه دست يافتند كه توزيع نرخ رشد در هر سه طبقه كامال يكسان اسـت  و  

گيبـرات صـورت گرفـت و    ي  فرضيهبررسي مستقيم  1960ي  دههدر  .شد تأييدگيبرات 

بنگاه و رشد  بررسي شد اين تحقيقات اين ايده را مورد سوال قـرار  ي  اندازهبين  ي رابطه

تقريبـا   1962منسـفيلد در سـال    .مستقل اسـت  ها ي بنگاه هاندازدادند كه رشد نسبي از 

سي قـرار داد  ررا در سه صنعت فوالد،پااليش نفت خام و الستيك مورد بر ها بنگاهتمامي 

گيبـرات  ي  فرضـيه منسفيلد  .بررسي كرد 1957و  1916ي ها سالرا بين  ها بنگاهو رشد 

 :را از دو راه آزمون كرد

بنگاه در پايـان دوره روي لگـاريتم انـدازه در ابتـداي     ي  هاندازرگرسيون لگاريتم . الف

 دوره 

و  هـا  بنگـاه ين تـر  بـزرگ ي رشـد  هـا  ي نـرخ هـا  روش ديگر آزمون نسبت واريانس. ب

 .بود ها بنگاهترين  كوچك

ي گيبـرات كـامال    فرضـيه تجزيه وتحليل رگرسيون نشان داد كه در همه موارد نتايج بـا  

ي رشـد بـه   ها ي رشد نشان داد كه پراكندگي نرخها نرخ اما تجزيه و تحليل .سازگار است

اين نتيجه  تر است،ي كوچكها بنگاه تر از تر كمتر،  بزرگي ها بنگاهداري براي  طور معني
 

 

1- Simon et al., (1958). 

2- Entry dynamics. 

3- Power law.  
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 ١كسـتن  .گيبـرات ناسـازگار بـود   ي  فرضـيه مورد صادق بـود و بـا    6از هر ده مورد براي 

ان داد تحت شرايطي مدل به به مدل گيبرات يك عبارت جديد اضافه كرد و نش) 1973(

گرنه هميشه توزيـع لـگ نرمـال     شود و مي رد LPEشود و توزيع قانون قدرت منتهي مي

اين مباحث دوباره مورد بررسي قرار گرفتند به طور كلي بـه   80ي  دههدر . ماند مي باقي

يابـد   مـي  بنگاه افزايشي  اندازهاين نتايج منتهي شد كه نرخ باقي ماندن بنگاه در بازار با 

ايـوانس در  . ٢) 139:  2008 آلپـر اصـالن،  ( .يابـد  مي نرخ رشد نسبي با اندازه كاهش اما

ي هـا  سـال را در  هـا  بنگـاه آوري كرد و رشـد   بنگاه را جمع 20000اطالعات  1987سال 

ي  انـدازه روي  ها بنگاهتجزيه و تحليل رگرسيون نرخ رشد . محاسبه كرد 1982تا  1976

 .ضـرب داخلـي انـدازه و سـن انجـام شـد       و حاصـل  2عبارات درجه بنگاه، سن بنگاه و 

و . ي جديد و قديم بـه طـور جداگانـه بيـان كـرد     ها بنگاهگزارشات خود را براي  ٣ايوانس

انحـراف از   و يافـت  مـي  بـا افـزايش انـدازه كـاهش     ها بنگاهنتيجه اصلي اين بود كه رشد 

. افـزايش انـدازه وجـود داشـت    گيبرات مشاهده شده و تمايل به كاهش رشد با ي  فرضيه

 ي كوچك استفاده كردند وها بنگاهي مربوط به ها از داده ٤اكس و آدرتسچ 1990درسال 

بنگاه مورد بررسـي قـرار گرفـت و     1976آمريكا شامل  اي هصنعت از صنايع كارخان 408

ي ها يي كه تست شد اين بود كه نرخها فرضيه. محاسبه شد 1976-1981ي ها سالرشد 

پس از تجزيه و تحليل اين نتيجه عايد . ي مختلف مساوي استها بنگاها با اندازه رشد در

بنگـاه  ي  انـدازه  نظـر مختلـف از  ي رشد بـراي طبقـات   ها درصد موارد نرخ 60شد كه در 

فيتـزروي و   1991در سـال  . كند مي صدقگيبرات ي  فرضيهتفاوت مهمي با هم ندارند و 

در بخش فلز كاري آلمـان غربـي مـورد اسـتفاده      بنگاه 51يك نمونه متشكل از  ٥كرافت

تعلـق   1979تـا   1977ي هـا  سـال يي كه در دسترس آن دو بود بـه  ها قرار دادند و داده

رگرسيون نرخ رشد روي اندازه و چند متغير توضيحي ديگر از جمله سـن انجـام    .داشت

يين تـراز  به طور معني داري رشـدي پـا   تر بزرگي ها بنگاهشد در بخش فلز كاري آلمان 

شـد  ري جوان تر سريع تـر  ها بنگاه. رد شدگيبرات ي  فرضيهي كوچك داشتند و ها بنگاه

واريـام و   1992در سال . آورتر نيز رشد سريعي داشتندهاي خالق تر و سود بنگاه و كرده

مورد بررسي قرار دادند و يك نمونـه   كوچك و متوسط راي  اندازهيي با ها بنگاه ٦كرايبيل

سـن و   رگرسـيون نـرخ رشـد روي انـدازه،    . هاي آمريكـا بررسـي شـد    بنگاه تايي از 422
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چنـد متغيـر دامـي نيـز      چنـين  هـم و  .انجام شـد  ها حاصلضرب داخلي دو به دوي متغير

ي رشـد بـه طـور معنـي داري بـا      هـا  نتيجه تجزيه و تحليل اين بود كه نـرخ  .تعريف شد

بيـانكو و   1993در سال  .د شدگيبرات ري  فرضيه يافت و مي سن كاهش افزايش اندازه و

 بنگاه كه تقريبـأ كـل بخـش خصوصـي را پوشـش      288000يك نمونه شامل  ١سستيتو

گيبـرات رد  ي  فرضـيه . مورد بررسي قرار دادند 1990-1985داد در ايتاليا براي سال  مي

لويي و  تر بيشطي بررسي و تحقيق  .شد و يك ارتباط منفي بين اندازه و رشد يافت شد

طور كلي بيان كردند كه توزيع قـانون قـدرت بـه طـور طبيعـي از       به) 1996(٢سولومون 

 2000ي هـا  دونـي و هـوكس داده   1997در سـال   .شود مي ي چندگانه حاصلها پويايي

 1980-1985و  1975-1980ي هـا  شركت  انگليسـي را تهيـه كـرده و رشـد را از دوره    

در آخر اين نتيجه بـر قـرار    .ردندمورد بررسي قرار دادند و از يك مدل پرابيت استفاده ك

بلنـك و   .گيبـرات رد شـد  ي  فرضـيه ي را دارند و تر سريعي كوچك رشد ها بنگاهشد كه 

ي ورود و خروج را تركيب كردند و فرض را بـر ايـن   ها هر دو پويايي ٣) 2000(سولومان 

گيرنـد  از حـد آسـتانه قـرار ب    تـر  پايين ها بنگاهگرفتند يك حد آستانه وجود دارد كه اگر 

بنگـاه   1971از يـك نمونـه شـامل     ٤فارينـاس و مورنـو   2000در سال . شوند مي ناپديد

از وزرات صنايع اسـپانيا تهيـه    ها بنگاهاطالعات مربوط به اين  .استفاده كردند اي هكارخان

بـراي تجزيـه و    .محاسـبه كردنـد   1995-1990ي  دورهي رشد را بـراي  ها نرخ. شده بود

طبـق ايـن الگـو    . استفاده كردنـد  ٥بنگاه از آماره  والدي  اندازهه و تحليل رابطه رشد بنگا

 پيرگـواني،  2003درسـال  . بنگـاه وجـود نداشـت   ي  اندازهارتباطي بين رشد انتظاري  و 

صـنعت مربـوط بـه     5را در  ٧نـو ظهـور  بنگاه   9051تعداد  ٦كالمپ و توريك، سانترالي

بين سال ) ها اردوگاه(ها  هتل و كمپ ،افهمهمان داري ايتاليا شامل رستوران كافي تريا، ك

در چندين طبقـه جـاي گرفتنـد و معيـار      ها بنگاه. مورد بررسي قرار دادند1994و 1989

و تنها  .صنعت رد شد 3صنعت در  5گيبرات از كل ي  فرضيه. اشتغال بود ،بنگاهي  اندازه

در سـال  . تقل بودنـد ها اندازه و رشد به طور آمـاري از هـم مسـ    براي كافي تريا و اردوگاه

صـنعت مربـوط بـه     5در بنگاه  1170سانتارلي و توريك  تعداد  ،كالمپ آدرتسچ، 2004

تواند بيش از يـك كارگـاه را    يك بنگاه مي. مهمانداري در هلند را مورد بررسي قرار دادند
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در صـنايع خـدماتي و مهمانـداري هلنـد كسـب و       هـا  بنگـاه درصد از  94شامل شود اما 

از آمـاره   .ي بنگاه فـروش بـود   معيار اندازه در تحقيق اين افراد،. اهي هستندكاريك كارگ

و  .بخـش رد شـد   5بخـش از   4 در ي گيبرات ه كردند، سرانجام فرضيهاستفاد 1دو -كاي

طـور آمـاري از هـم     و انـدازه و رشـد بـه    صدق نمودي گيبرات  ها، فرضيه در اردوگاه تنها

متأسـفانه  . شـود  به مطالعات مختلفي منجر مـي  ي گيبرات سادگي فرضيه. مستقل بودند

هـايي   هـا و روش  هـا از نمونـه   چرا كه در آن استمطالعات انجام شده  مشكل مقايسه ي 

اي به طور مسـتقيم   در ايران مطالعه .استفاده شده كه به ميزان زيادي با هم تفاوت دارند

مطالعـات داخلـي   تـر   بـيش و . ي بنگاه، انجام نشده اسـت  در زمينه ي رشد بنگاه و اندازه

هـايي در جهـت    ي كوچـك ومتوسـط و ارائـه ي راهكـار    هـا  بنگـاه هاي  مربوط به ويژگي

  .هستند ها بنگاهپيشرفت اين 

 

 يمباني نظر -3

بررسـي   .بنگاه و رشد بنگـاه بررسـي شـده اسـت     ي  اندازهدر اين تحقيق رابطه بين 

يكي از داليل مهم تفـاوت در   رابطه اندازه و رشد ممكن است به نتايج مختلف ختم شود

و . ي انتخـاب شـده اسـت   هـا  بنگـاه ي زماني است عامل ديگـر، تفـاوت در نمونـه    ها دوره

توانـد از داليـل متفـاوت     مـي  ي متفاوت اندازهها شاخصو  ها استفاده از مقياس چنين هم

ت اين كه ما چه معياري را براي اندازه تعريف كنيم بر نتـايج مـوثر اسـ   . بودن نتايج شود

  بنگـاه  ي كـل هـا  دارايـي  -الـف : كـه عبارتنـد از  چندين معيار قابل دسترس وجـود دارد  

ضـريب  . ارزش افـزوده  -د اشـتغال  -جبنگـاه   فـروش  -پبنگـاه  ي خـالص  ها دارايي -ب

براي معيارهـاي مختلـف   اوليه بنگاه و رشد ي  اندازهميان همبستگي و ضريب رگرسيون 

اثـرات  ي  فرضيهگيبرات  1930در سال . )100: ٢،1991جورجكنت (. متفاوت خواهد بود

معين مسـتقل از  ي  دورهي رشد بنگاه در يك ها طبق اين فرضيه نرخ. نسبي را بيان كرد

و ادعا كرد كه اگر نـرخ رشـد بنگـاه مسـتقل از     . اوليه بنگاه در ابتداي دوره استي  اندازه

. است ٣توزيع لوگ نرمال، نعتدر يك ص ها ي بنگاه اندازهتوزيع  اوليه بنگاه باشد، ي اندازه

اگر نرخ رشد هر بنگـاه   :را معرفي نمود ها بنگاهبرات اولين مدل ديناميك بدين ترتيب گي

ي  انـدازه اش باشد يا به طـور معـادل اگـر لگـاريتم      در يك صنعت مستقل از اندازه جاري

ولگي بنگاه است كـه چـ  ي  اندازهي تصادفي باشد حاصل يك توزيع از ها بنگاه تابع شوك
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) 2: 2003، ١ريچـارد متيـو  ( دارد و يك تمايل و يـا رونـد افزايشـي در طـول زمـان دارد     

در ابتدا مفاهيم مربوط به يك رشد فزاينـده تصـادفي را بررسـي     1931گيبرات در سال 

LPEكرد هم اكنون فرمول گيبرات تحت عنوان 
اثرات نسبي شناخته شـده  ي  فرضيهيا  ٢

 ٣توزيـع نرمـال لگـاريتمي    بـه سـمت يـك    ها ي بنگاه ندازهااست كه در اين رابطه توزيع 

 ٪1مطرح كرد كه احتمـال  گونه  اينتوان  مي گيبرات راي  فرضيه چنين همتمايل دارد و 

اوليه بنگاه است ي  اندازهزماني خاص مستقل از ي  دورهبنگاه در طي ي  اندازهافزايش در 

بررسـي   .)138:  2008، ٤آلپراصـالن ( .بنگاه در ابتـداي دوره اسـت  ي  اندازهيا مستقل از 

بـه چـه ميـزان     آيا چولگي دارد يا خير و بنگاه به چه شكل است وي  اندازهتوزيع  كه اين

در چه جهتي است يك نقطه شروع مناسب براي بررسي سـاختار صـنعت    چولگي دارد و

ي تـر  بـيش ارزش افـزوده از ارجحيـت    ، شـاخص اشـتغال و  ها شاخصدر بين تمام  .است

مزيت عمده شـاخص  . ي را داردتر مهمو از بين اين دو، اشتغال جايگاه . ردار هستندبرخو

اشتغال اين است كه بر خالف مقادير و ارقام مالي، نياز به تعديل شدن ندارد و ايـن امـر   

در آن زمان نياز به يافتن . ي چند بخشي مواجه باشيمها زماني كار برد دارد كه با تحليل

ي هـا  شاخص اشتغال براي تحليل. در هر بخش خاص وجود ندارد تعديل كنننده مناسب

در تحقيقات مربوط به كشورهاي چند مليتـي،   چنين همبين كشوري نيز مناسب است و 

شـاخص  . شـود  نمـي  شاخص اشتغال كاربرد زيادي دارد چون در تعديالت، نرخ ارز لحاظ

ي مـوارد بـا ارزش   فروش عيب كلي و مهمي كه دارد اين است كه فروش بنگـاه در بعضـ  

ي  اندازهارزش افزوده شاخص مناسب تري از . كند مي افزوده بنگاه رابطه نامشابهي برقرار

. گيـرد  مـي  مواد استفاده شده در فرآيند توليـد را نيـز در نظـر   ي  هزينهبنگاه است چون 

ي مربوط به ارزش افزوده بنگاه همـواره در دسـترس   ها متأسفانه در عمل اطالعات و داده

اثرات نسـبي كـه   ي  فرضيهتوان به از قوانين مورد توجه در زمينه رشد بنگاه مي. ستندني

كند كه نـرخ رشـد    ترين شكل گيبرات بيان ميدر ساده. به گيبرات تعلق دارد اشاره كرد

اوليه بنگاه در شروع دوره مورد بررسـي اسـت و ايـن را    ي  اندازهانتظاري بنگاه مستقل از 

اثرات نسبي گيبرات توصيف رشد صنعتي را ي  فرضيه. دهدارائه ميبه عنوان يك فرضيه 

گيبرات پايه اطالعاتي دارد كه رفتار ي  فرضيه. دهدهاي جايگزين انجام ميبهتر از تئوري

 :شودراي اين ادعا سه دليل ذكر ميب. دهدتحولي بنگاه را نشان مي
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هـاي  كند و واريانس شـوك تأكيد مي ها بنگاهگيبرات بر ناهمگني بين ي  فرضيه -الف

گيبرات حكايت از نااطميناني ي  فرضيهطبيعت تصادفي بودن  -ب .دهدرشد را نشان مي

گيبرات، يك مسير وابستگي براي بنگـاه   -ج. هاي اقتصادي داردو سيستم ها بنگاهدروني 

 هـاي رشـد در  ، متأثر از شـوك ها بنگاهفعلي ي  اندازهگيرد كه بدين معني كه در نظر مي

دهـد  كه اين نيز به نوعي تصادفي بـودن رشـد بنگـاه را نشـان مـي     . هاي قبلي استدوره

گيبرات محققان زيادي شروع به بسط اين ي  فرضيهپس از اعالم ). 7:2009آلكس كود، (

بـر  . گيبـرات قابـل بررسـي اسـت    ي  فرضـيه به طور خاص سه شاخه از . كردندي  فرضيه

ي در هـا  بنگـاه ي رگرسـيوني هـم شـامل    ها مدل، گيبراتي  فرضيهاساس اولين شاخه از 

در ايـن رويكـرد   . ي موجود در صـنعت هسـتند  ها بنگاهحال خروج از صنعت و هم شامل 

گيبـرات  ي  فرضـيه ي براي خروج دارند كه ممكن است تر بيشتر خطر ي كوچكها بنگاه

ه در شـوند كـ  يي لحـاظ مـي  هـا  بنگاهگيبرات، تنها ي  فرضيهدر دومين شاخه از . رد شود

تـر  ي كوچـك ها بنگاهتحقيقات در اين رويكرد نشان داده است كه . مانندصنعت باقي مي

در سـومين شـاخه از   . نرخ رشـد انتظـاري بـاالتري را دارنـد     تر بزرگي ها بنگاهنسبت به 

از حـداقل   تـر  بـزرگ ي بزرگ باقي مانـده در صـنعت كـه    ها بنگاهگيبرات، تنها ي  فرضيه

ي در حال خروج در ايـن  ها بنگاهشوند و عت هستند لحاظ ميمقياس كارايي توليدي صن

 .)41: ١،2006انريكو سانتاريلي( .شوندرويكرد از تحليل حذف مي

 

 ي رشد كاربرديها مدل -4

ارتباط بـين رشـد بنگـاه، انـدازه و سـن بنگـاه مـورد        )  1987(ي ديويد ايوانس در مقاله

 : شد را چنين تعريف كرده استايوانس در اين پژوهش ر. بررسي قرار گرفته است

رشد  )1(  

s  بنگاه است كه بر حسب شاخص اشتغال استي  اندازهدر اين رابط. t'1980   اسـت

نيـز تعـداد    t'-tو . ي مـورد بررسـي اسـت   اسـت كـه همـان ابتـداي دوره     1976نيز،  tو 

 : ارچوب تخمين زير را مورد استفاده قرار دادايوانس، چ. دو تاريخ استي بين اينها سال

)2( [ ]t t t t t tlns lns / d lng(A ,s ,B ) u¢ - = + 

ي هـا  بنگـاه ي سـن، انـدازه و تعـداد    دهنـده به ترتيب نشان Bو  A ،Sدر رابطه فوق،

t چنين همبررسي هستند و  t¢ dو < t t¢= نيـز   tuنيز يك تابع رشـد اسـت و    gو  -

يي محاسبه كرده است كـه  ها بنگاهدر اين رابطه ايوانس رشد را براي . جمله اختالل است

 

 

1- Enrico Santarelli. 
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زنده بماند بـا   ¢tتا  tاز زمان  كه يك بنگاهوجود دارند و احتمال اين ¢tو هم در tهم در 

 . پرابيت مشخص شده استي  معادلهيك 

)3([ ] [ ] [ ]t t t t t t t t t tE I \ A ,S ,B Pr e V(A ,S ,B ) F V(A ,S ,B )+ = > - + = 

Iاگر Iزماني مورد بررسي و اگر ي  دورهماند در باشد يعني بنگاه باقي مي  1= باشد  0=

 در ايـن معادلـه  . يك رگرسيون پرابيت استاندارد است) 3(ي  معادله. رودن ميبنگاه از بي

V    ارزش بقادر يك صنعت يا فعاليـت اسـت و ،te       جملـه اخـتالل بـا ميـانگين صـفر و

با يك بسـط   V. تابع توزيع نرمال فزاينده با واريانس واحد است Fواريانس واحد است و 

از يك مـدل  ) 3(و ) 2(ي  معادله. به دوم به طور تقريبي محاسبه شده استلگاريتمي مرت

هاي اين امكان وجود دارد كه پارامترهاي رگرسيون چنين هماند و استاندارد انتخاب شده

g وv       امكـان   چنـين  هـم تخمـين زده شـوند و    ١با اسـتفاده از حـداكثر درسـت نمـايي

رامترها زماني كه جمله اختالل در معـادالت  هاي مناسب انحراف معيارهاي اين پا تخمين

وجـود  )  1982( ٢بـا اسـتفاده از روش پيشـنهادي وايـت      رشد واريانس ناهمساني دارد، 

 . دارد

)4( 
t t t tln s d Dev(g) ln h(A ,S ,B ) w= + 

ts، )4(ي  معادلهدر  d Dev(g)  تخمين انحراف استاندارد رشد بنگاه است وh  يك تابع

در اين معادله جمله اختالل  wست كه با بسط مرتبه دوم ايجاد شده است و رگرسيوني ا

در بعضـي  . ، ولي اين امكان وجود دارد كه واريانس آن ثابت نباشـد   است با ميانگين صفر

بـراي حـل ايـن    . ي موجود در نمونه واريانس رشد بنگاه غير قابل مشاهده اسـت ها بنگاه

ي نمونـه  ها بنگاهشود كه در آن تمام  مي استفاده) 3(ي  معادلهاي شبيه مشكل، از معادله

 .گيردنيز به نوعي مورد بررسي قرار مي) 4(ي  معادلهباشند و 

 مدل اوليه و كاربردي در بررسي قانون گيبرات

باشـد، كـه در    اي ميهاي تجربي از قانون گيبرات وابسته به تخمين رابطهبررسيتر  بيش

  .زير قابل مشاهده است

)5( ( ) ( )t t tlog x a log x e-= +b +1
 

 .           شودالبته در بعضي روابط متغير روند رشد صنعت نيز به صورت مجزا وارد مي

ي  انـدازه كنند اگر رشد بنگاه مسـتقل از   تمركز مي bتحقيقات قانون گيبرات بر ضريب 

آن گـاه  تـر از يـك باشـد    كوچـك  bاگر . برابر با واحد است bبنگاه باشد در آن صورت 

كـه حالـت   . ي بزرگ تجربه خواهنـد كـرد  ها بنگاهاز  تر سريعتر رشدي ي كوچكها بنگاه

 

 

1- MaxiMum likehood. 

2- White. 
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ي هـا  بنگاهاز يك باشد در آن حالت  تر بزرگ bافتد و اگر اتفاق مي 1ميانگين بازگشت به

 . كنند ي دنبال ميتر سريعبه طور نسبي رشد  تر بزرگ

 

 مدل مورد بررسي  -5

رات يـ در مدل مورد بررسي اشتغال را بـه عنـوان معيـار انـدازه در نظـر گرفتـه و تغي      

 . كنيم مي بنگاه را به عنوان رشد لحاظي  اندازه

 :گيريم مي درنظر ٢ها در ابتدا يك فرم كلي  براي فرآيند توليد داده

)6( it it it it ity y ( )y v- -- = a + b- +1 11                                      

yit  بنگاه در زمان ي  اندازهلگاريتمt، ia  ميزان انفرادي، اثراتb كنـد   مـي  مشخص

جملـه اخـتالل    vit، خيروجود دارد يا  اي هاوليه آن رابطي  اندازهكه آيا بين رشد بنگاه و 

 . معادله رشد است

b اگر باشد، داللت بر اين دارد كه مسير رشد بنگاه حالت انفجـاري دارد يعنـي     1<

يك چنين الگويي بـراي يـك   . تر داردباشد تمايل به رشد سريع تر بزرگبنگاه هرچه قدر 

يعني . تواند به طور نامحدود ادامه يابد يزمان محدود شده قابل تصور است اما احتماأل نم

 اگـر . يابند بنگاه و سطح تمركز هر دو در سراسر زمان افزايش ميي  اندازهواريانس توزيع 

b اوليه آن مستقل است و اين همان موردي اسـت كـه   ي  اندازهباشد، رشد بنگاه از  1=

bاگر. شود گيبرات توضيح داده ميي  فرضيهتوسط  تر  باشد، بنگاه هرچه قدر كوچك 1>

 برقـرار اسـت   LPEي  فرضيهتوان گفت  مي در مجموع. تر داردباشد تمايل به رشد سريع

bتنها اگر  اگر و bاگر و تنها اگـر  گيرد نمي مورد پذيرش قرار LPEي  فرضيه و 1= ¹1 

 . باشد

 

 ساختار الگو و تخمين ضرايب  -6

ي هـا  متغيـر  مانـايي ي ها جهت انجام تخمين ضرايب مدل پانل در ابتدا الزم است آزمون

ي كوچـك و  هـا  بنگـاه نتايج اين آزمون در دو زير گـروه  . مستقل و وابسته را انجام دهيم

 :گردد مي ي بزرگ در جداول  يك تا چهار مشاهدهها بنگاه

 
 
 
 

 

1- Regiession to the mean. 

2- Data Generating Process. 
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 ي بزرگها بنگاه yit-yit-1 متغير مانايينتايج آزمون  -1ول جد

Prob Statistic Null:unit root 

000/0 5993/23- Levin-lin & chu t 

000/0 404/389 Adf-Fisher chi square 

000/0 735/516 pp-fisher chi squre 

 

 ي بزرگها بنگاه yit-1 متغير مانايينتايج آزمون  -2جدول

Prob Statistic Null:unit root 

0006/0 21939/3- Levin-lin & chu t 

0369/0 8961/66 Adf-Fisher chi square 

0136/0 1684/72 pp-fisher chi squre 

 

 ي كوچكها بنگاه yit-yit-1 متغير مانايينتايج آزمون  -3جدول 

Prob Statistic Null:unit root 

000/0 37125/9- Levin-lin & chu t 

000/0 859/224 Adf-Fisher chi square 

000/0 054/516 pp-fisher chi squre 

 

 ي كوچكها بنگاهyit-1 متغير مانايينتايج آزمون  -4جدول 

Prob Statistic Null:unit root 

000/0 45513/6- Levin-lin & chu t 

0021/0 8776/80 Adf-Fisher chi square 

0006/0 4909/86 pp-fisher chi squre 

 

. كنيم، هر دو متغير در سطح ايسـتا هسـتند   مي كه در جداول فوق مشاهده طور همان

 ي مربوط بـه تعيـين اثـرات ثابـت و تصـادفي انجـام      ها ، آزمونماناييبعد از انجام آزمون 

و آزمـون بـراش و    (Eviews)با استفاده از نرم افـزار   ٢سمنها و ١ي چاوها آزمون. شود مي

 .  انجام شده است (Stata)از نرم افزار  با استفاده ٣پگان
 

 

 

1- Chow Test.  

2- Hausman  Test. 

3- Breusch and Pagan Test. 
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 نتايج آزمون چاو -7

 .پردازد مي ي تلفيقي و مدل اثرات ثابتها آزمون چاو به انتخاب بين مدل داده
 

 )ي بزرگها بنگاه(نتايج آزمون چاو  -5 جدول

ffect test Statistic Prob 

Cross-section f 920835/22 000/0 

Cross-section chisquare 8840/278 000/0 

 

 )ي كوچكها بنگاه(نتايج آزمون چاو  -6جدول

Effect test Statistic Prob 
Cross-section f 661985/1 0001/0 

Cross-section chisquare 07190/168 000/0 

شـود كـه بـه     مـي  ردH0 فرضـيه   6و  5ي گزارش شده در جداول ها با توجه به آماره

 .استمعني وجود مدل اثرات ثابت 

 

 نتايج آزمون براش پيگان -8

 ي تلفيقـي و مـدل اثـرات تصـادفي    هـا  آزمون براش پيگان به انتخاب بين مـدل داده 

 .پردازد مي
 )هاي بزرگ بنگاه( نتايج آزمون براش پيگان -7جدول 

Chi2(1) 28/21 

Prob* Chi2(1) 000/0 

 

 )ي كوچكها بنگاه( نتايج آزمون براش پيگان -8 جدول

Chi2(1) 73/17 

Prob* Chi2(1) 000/0 

 

شود كه به معنـي   مي ردH0 فرضيه  8و  7ي گزارش شده در جداول  با توجه به آماره

 .وجود مدل اثرات تصادفي است

 

 هاسمن نتايج آزمون -9

 :پردازد سمن به انتخاب بين مدل اثرات ثابت و مدل اثرات تصادفي ميها آزمون
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 )بزرگ اه بنگاه( سمنها نتايج آزمون -9 جدول

Test summary Chi-sq statistic Prob 
Cross-section random 981302/243 000/0 

 

 )ي كوچكها بنگاه( سمنها نتايج آزمون -10 جدول

Test summary Chi-sq statistic Prob 
Cross-section random 776872/124 000/0 

 

كه معادل با وجود اثـرات   H0دهد، فرضيه  نشان مي) 10(و ) 9(طور كه جداول همان

 .شود مي تأييدشود، در نتيجه مدل با اثرات ثابت  تصادفي در مدل است رد مي

 

 تخمين مدل -10

و انتخاب مدل با اثرات ثابت بـه تخمـين مـدل مـورد      ماناييهاي پس از انجام آزمون

 :كنيم ايم كه نتايج آن را در جدول زير مشاهده مينظر پرداخته

 
 ي بزرگها بنگاهايج تخمين نت -11جدول 

Prob t-statistic Std.error Coefficient variable 
000/0 2889/17- 031081/0 537364/0- Yt-1 

000/0 3169/17 145960/0 527583/2 c 
 

 ي كوچكها بنگاهنتايج تخمين  -12جدول 

Prob t-statistic Std.error Coefficient variable 
000/0 9745/15- 028489/0 455102/0- Yt-1 

000/0 6685/15- 094519/0 480982/1- c 

 

ي بـزرگ و  هـا  بنگـاه دهند، ضريب متغيـر مسـتقل در   طور كه نتايج فوق نشان ميهمان

از ايـن رو  . باشـد  نشان داده شده اسـت مقـداري منفـي و معنـادار مـي      lكوچك كه با 

ي  دورهبنگـاه در ابتـداي   ي  اندازهكند كه بين بيان مياثرات نسبي گيبرات كه ي  فرضيه

ي بزرگ و ها بنگاهمعين و نرخ رشد بنگاه در طي آن دوره ارتباطي وجود ندارد، در مورد 

ي كوچـك و بـزرگ،  ها بنگاهنشان دهيم، در مورد  lرا با b -1اگر . شود كوچك رد مي

b تـر رشـدي   ي كوچـك هـا  بنگاهدر نتيجه . شود تر از يك و معنادار ميمقداري كوچك

 .ي بزرگ را تجربه خواهند كردها بنگاهتر از  سريع
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 استخراج و بررسي توزيع نرمال لگاريتمي -11

ستفاده از در ابتدا با ا. شودگيبرات از دو راه انجام ميي  فرضيهدر اين پژوهش آزمون 

اكنون با اسـتفاده از توزيـع نرمـال لگـاريتمي،     . گيبرات رد شدي  فرضيهرگرسيون پانل، 

اگر لگاريتم . كنيمي كوچك و بزرگ را استخراج ميها ي بنگاه اندازهشكل توزيع لگاريتم 

از توزيـع نرمـال لگـاريتمي پيـروي      هـا  ي بنگاه آن گاه اندازهنرمال باشد  ها ي بنگاه اندازه

بـدين ترتيـب   . مايـ  هاسـتفاده كـرد   spssافـزار آمـاري   در ايـن خصـوص از نـرم   . كند  مي

 ي كوچك و بزرگ رسم شده و انحـراف ها بنگاهمربوط به  Q-Qاي هيستوگرام و هنمودار

 .از توزيع نرمال قابل مشاهده استها  آن

 
 ١اسميرنوف -آزمون كولموكرف -13جدول 

 Statak Statab 

N 1000 1000 

Normal Parametersa,,b Mean 27868367/3 68718289/4 

Std. Deviation 546460455/0 794034312/0 

Most Extreme 
Differences 

Absolute 096/0 146/0 

Positive 052/0 146/0 

Negative 096/0- 104/0- 

Kolmogorov-Smirnov Z 026/3 627/4 

Asymp. Sig. (2-tailed) 000/0 000/0 

 

هـاي بـزرگ و    دهنـد، در مـورد بنگـاه   در جدول فوق نشان مـي  Probر كه طوهمان

 . شود است رد ميH0 كوچك نرمال بودن كه فرضيه 

 

 ها ي بنگاه اندازهنتايج آزمون نرمال بودن لگاريتم   -12

گردد، توزيع نرمال لگاريتمي در مورد  مي ها مشاهدهو نمودار 13طور كه در جدول همان

داراي  هـا  بنگـاه ي لذا لگاريتم اندازه. ي كوچك و بزرگ برقرار نيستها هبنگاهر دو دسته 

گيبرات و مرتبط بـودن  ي  فرضيهباشد كه اين امر نمايانگر عدم پذيرش  توزيع نرمال نمي

 .باشد بنگاه با رشد بنگاه ميي  اندازه

 

 

 

1- Kolmogorov-Smirnov Test. 
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 تحليل نتايج تخمين -13

ي حاضـر در صـنايع   هـا  بنگاها در گيبرات ري  فرضيهاين مطالعه براساس دو روش اعتبار 

بنـدي   در طبقه 15كد  ي صنايع با كد چهار رقمي زير مجموعه(مواد غذائي و آشاميدني 

ISIC (باشد كـه بـا توجـه بـه      مي روش اول بر مبناي تخمين مدل. مورد آزمون قرار داد

ج ايـن  نتاي. ي تشخيصي روش پانل با اثرات ثابت مورد استفاده قرار گرفتها نتايج آزمون

ي بـزرگ  هـا  بنگاهو ) تر كمكارگر يا  50داراي (ي كوچك ها بنگاهتخمين در دو زير گروه 

گيبرات مبتني بر عـدم وجـود   ي  فرضيهحاكي از آن است كه ) كارگر 50داراي بيش از (

ي  جامعـه به عبارت ديگر در اين . باشد نمي بنگاه با رشد بنگاه معتبري  اندازهارتباط ميان 

كه ضـريب   ييجا از آن. گردد مي ط معناداري ميان اندازه و رشد بنگاه مشاهدهآماري ارتبا

ي  ئي كـه داراي انـدازه  هـا  بنگـاه توان گفت  مي باشد مي از يك تر كمبرآورد شده در مدل 

-1386(متوسط نرخ رشد بـاالتري را در ايـن دوره ي زمـاني     طور بهي هستند تر كوچك

رود ارتباط منفي و معنـاداري ميـان انـدازه و رشـد      يم لذا انتظار اند هتجربه نمود) 1376

در اين مطالعه معيار اشتغال به عنـوان شـاخص    كه جايي آناز . وجود داشته باشد ها بنگاه

 در حقيقت نشـان دهنـده اشـتغال زائـي     ها بنگاهانتخاب شده است رشد  ها ي بنگاه اندازه

 الصه اين موضوع مورد تاكيـد قـرار  خ طور بهبنابراين . باشد مي طي اين دوره زمانيها  آن

متوسط داراي قدرت  طور بهي هستند تر كوچكي  ئي كه داراي اندازهها بنگاهگيرد كه  مي

روش دوم جهـت بررسـي   . هسـتند  هـا  بنگاهي نسبت به ساير تر بيش) اشتغال زائي(رشد 

ي حاضر ها ي بنگاه اندازهگيبرات، آزمون وجود توزيع نرمال لگاريتمي در ي  فرضيهاعتبار 

نتـايج بررسـي ايـن مطالعـه حـاكي از رد وجـود توزيـع نرمـال         . باشـد  مي در اين صنايع

گيبـرات در  ي  فرضيهاين نتيجه بدان معناست كه . باشد ها مي ي بنگاه اندازهلگاريتمي در 

بنگاه به عنـوان  ي  اندازهلذا انتظار داريم . گيرد نمي آماري مورد پذيرش قراري  جامعهاين 

آمده در ايـن روش   دست بهنتيجه . ثر گذار بر ميزان رشد بنگاه ايفاي نقش نمايدعاملي ا

آمده در روش برآورد مدل پانل با اثرات ثابت كه وجـود ارتبـاط    دست بهتاييدي بر نتايج 

توانـد بـه دليـل     مي اين پديده. بنگاه و رشد آنرا مورد پذيرش قرار داده بودي  اندازهميان 

ي بنگـاه امكـان    ي كوچك باشد زيـرا افـزايش انـدازه   ها بنگاهرشد در براي  تر بيشانگيزه 

يكـي  : توصيه سياستي. نمايد مي فراهم ها بنگاهي مقياس را در اين ها بهره گيري از صرفه

ي موثر جهت كاهش نرخ بيكاري و نيز رشد اقتصادي در صنايع مواد غذائي ها از سياست

 ايـن حمايـت  . باشـد  مـي  ل در اين صـنايع ي كوچك فعاها بنگاهو آشاميديني حمايت از 

ي هـا  تواند به اشكال مختلف مانند اعطاي تسهيالت ارزان قيمت يا ارتقاي زير ساخت مي

 كـاهش موانـع ورود بـه ايـن صـنعت نيـز      . باشـد  هـا  بنگاهمورد نياز براي رشد اين قبيل 
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التر در ايـن  تواند سياستي موثر جهت مقابله با بيكاري و نيل به نرخ رشد اقتصادي با مي

ي اوليه جهت ورود به بازار يكي از موانع مهـم ورود بـه بـازار     تامين سرمايه. صنعت باشد

تـري   اين مانع در كشورهايي كه بازار مـالي كـارا ندارنـد از اهميـت بـيش     . شود تلقي مي

هاي ممكن جهت كاهش موانع ورود بـه ايـن صـنعت كـاهش      يكي از راه. برخوردار است

 . باشد ي داوطلب ورود ميها بنگاهتامين مالي  مشكالت مربوط به
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