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  چكيده
انگر آن است يموجود نما يها تيشوند، اما واقع يكامالً متفاوت به بازار وارد م ييها اگرچه با اندازه ياقتصاد يها بنگاه

. ديگرا يشتر ميب يبه همگن ي، از پراكندگيت اقتصاديدالورود به فعاليجد يها ع اندازه بنگاهيكه با گذشت زمان، توز
 يها دگاهيان دين حوزه و مير اد. شناخته شده است يزم صنعتيناميبا عنوان د يات اقتصاد صنعتين موضوع در ادبيا

 3بر اساس تجربه يريادگيدگاه يح دهد، ديع اندازه را با گذشت زمان توضير در توزييكوشد تغ يكه م يمتفاوت
اد يشوند، با گذشت زمان  ت وارد يبه فعال يا با هر اندازه ياقتصاد يها بنگاهكه بر اساس آن غالب است  يدگاهيد

ان، ين ميدر ا. زان استيبمانند، چه م يتوانند در بلندمدت در بازار باق يكه آنها م يا خواهند گرفت كه اندازه
از . ابند، مجبور خواهند بود كه از بازار خارج شونديدست  يريادگين يمعقول به چن يكه نتوانند در زمان ييها بنگاه

است كه از  يآن با گذشت زمان، موضوع ليدر زمان ورود و تعد ياقتصاد يها ع اندازه بنگاهينحوه توز يرو، بررس نيا
تواند با  يداشته باشد، بلكه م ياساس يدالورود كاربرديجد يها بنگاه يتواند برا يافته و نه تنها ميت يث اهميهر ح

ن موضوع يا ين اساس، بررسيبر ا. ش دهديآنها را در بازار افزا يامكان بقا ،موجود يها بنگاه يل برايكاهش زمان تعد
ع يآن در صنا يل داده و بررسين مقاله را تشكيا يده، موضوع اساسيران كمتر بدان توجه گرديتاكنون در اقتصاد اكه 
، يصنعت يها بنگاه يها ن مقاله با استفاده از دادهي، كانون تمركز ايليتحل - يفيران با استفاده از روش توصيا يديتول

  .باشد يده ساله م يا دوره يران طيشده توسط مركز آمار ا يآور جمع
 يها ن متوسط در بنگاهي، كوچكتر از ايع مورد بررسيدالورود در صنايجد يها است كه متوسط اندازه بنگاه يج حاكينتا 

ران يا يديع توليصنا ياقتصاد يها گر و همسو با مطالعات انجام شده، بنگاهيبه عبارت د. ع مذكور بوده استيموجود در صنا
ها  ن بنگاهيگسترده اندازه ا يعالوه بر آن، پراكندگ. شوند يكوچكتر متولد م ييها موجود در اندازه يها اهسه با بنگيز در مقاين

افته، يش يل اندازه گرايشتر و تعديب يافته و به سمت همگنيدوره كاهش  يط يريادگيع با يدر زمان ورود در اكثر صنا
 يها ، متوسط اندازه بنگاهيع منتخب مورد بررسياتفاق صناب به يدهنده آن است كه اگرچه در قر ج نشانين نتايهمچن

كوچكتر  يا با اندازه(ها در سه گروه بنگاه  ن بنگاهين ايش در بيافته، اما شدت افزايش يان دوره افزايمانده تا پايدالورود باقيجد
  . ك استيقابل تفك) تر از اندازه متوسط صنعت ك به متوسط و بزرگياز متوسط، نزد

 ين رشد برايكه ا ي، حدود نصف رشد گروه كوچكتر است، در حاليانيدر دامنه م يها رشد اندازه بنگاهمتوسط   
ن موضوع يا. ك به متوسط اندازه صنعت استيدر گروه بزرگتر حدود نصف گروه قرار گرفته در دامنه نزد يها بنگاه

دهنده آن است كه بر خالف معمول،  ران، نشانيدر اقتصاد ا يزم صنعتيناميد يبررس يها افتهين يتر يبه عنوان اساس
ن، اطالق يبنابرا. ردير زمان قرار گيا تحت تأثيافته و ير ييتواند متناسب با نوع صنعت تغ يار كوچك و متوسط ميمع
ن پژوهش چندان يا يها افتهيبا توجه به ) كوچك، متوسط و بزرگ يها بنگاه(ر يمتغ يمفهوم يمطلق برا يفيتعر

  . رسد ير نمبه نظ يمنطق
  

  .توزيع اندازه بنگاه، ديناميزم صنعتي، صنايع توليدي ايران :واژگان كليدي
 JEL :N65 ،L11 ،D21 يطبقه بند

                                                                                                                   
 Email: m.a.feizpour@yazduni.ac.ir      يزدعضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد، مديريت و حسابداري، دانشگاه  .1

 Email: saradmanesh@gmail.com    هاي اقتصادي، دانشگاه شهيد بهشتي  ريزي سيستم كارشناس ارشد برنامه .2

3. Learning by doing 
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  مقدمه

سنجش  يبرا ياصل ياريهمواره با عنوان مع ياقتصاد يها تيدالورود به فعاليجد يها ورود بنگاه
ك بنگاه ي يسؤال كه اندازه مطلوب بران يشود، اما همواره ا يا منطقه محسوب ميعملكرد هر بخش 

اقتصاددانان قرار  يابيرباز مورد ارزياست كه از د ياست؟ سؤال يا در زمان ورود چه اندازه ياقتصاد
كوچك را  يها ، اندازهيكه برخ يدر حال. ده استيارائه گرد يمتعدد يها آن پاسخ يگرفته و برا

 يها ن باورند كه بنگاهيگر، بر ايكنند، گروه د يم شنهاديدر زمان ورود پ ياقتصاد يها بنگاه يبرا
از . ت دارنديكوچك ارجح يها اس بر بنگاهياز مق يناش يها استفاده از صرفه ييل توانايبزرگ به دل

ان عملكرد در علم اقتصاد با فراز و يب يبرا ياريد بر اندازه، به عنوان معيز توجه و تأكين يخينگاه تار
بزرگ  يها بنگاه يش به جايكوچك از سه دهه پ يها ان، بنگاهين ميروبرو بوده و در ا ييها بينش

  . اند قرار گرفته يشتريمورد توجه ب
ن بنگاه پس از ورود يست؟ و ايك بنگاه در زمان ورود چين اندازه ييتع ين وجود، آنكه مبنايبا ا  

 يخصوصاً حوزه اقتصادصنعت يات اقتصادياست كه در ادب ييها د؟ سؤالينما يچگونه عمل م
در . ح آنها مطرح شده استيتوض يبرا يمتفاوت هاي ده و مدليآن ارائه گرد يبرا يمتعدد يها پاسخ

ت يكوچك به فعال ييها اگرچه با اندازه ياقتصاد يها دگاه غالب آن است كه بنگاهيان، دين ميا
رو، تنها  نيداشته و از ا ينه آگاهيزه بها انداين اندازه يشوند، اما كمتر نسبت به ا يوارد م ياقتصاد

ل يند، اندازه خود را تعدينما يمشاهده م يرامونيپ ياز آنچه در فضا يريادگيپس از ورود، با 
ند، ياقدام نما يلين تعديمعقول نسبت به چن يكه نتوانند در زمان يان، گروهين ميدر ا. كنند يم

  . شوند يمحتوم به شكست بوده و از بازار خارج م
ل اندازه خود يتعد يدر راستا يت اقتصاديدالورود به فعاليجد يها ن اساس، رفتار بنگاهيبر ا  

افته و عالوه بر آن، يت يث اهمياست كه از هر ح يت موجود و گذشت زمان، موضوعينسبت به وضع
قرار  يتوجه جدزم بازار مورد يناميگاه آن در ديف اندازه و جايتعر يبرا ييتواند به عنوان مبنا يم
 يديع منتخب توليدالورود صنايجد يها بنگاه يكوشد آن را برا ين مقاله ميكه ا يموضوع. رديگ
  . قرار دهد يابيمورد ارز ISIC يچهاررقم يو در سطح كدها 1376ران در سال يا

ل شده كه پس از ين مقاله از پنج بخش تشكين هدف، مطالب ايبه ا يابيدست يدر راستا  
بر مطالعات  يپرداخته، و مرور يزم صنعتيمكان يها و مدل ينظر يمبان يبخش اول به بررسمقدمه، 

رات آن در بخش دوم ارائه ييو روند تغ يديع توليصنا يها  ع اندازه بنگاهينه توزيانجام شده در زم
و  1376دالورود سال يجد يها ع بنگاهيتوز يها، به بررس ف دادهيده و بخش سوم با عنوان توصيگرد

ل اندازه يپرداخته، نحوه تعد ISIC يچهاررقم يدر سطح كدها 1384رات آن تا سال ييروند تغ
قرار گرفته و  يدوره، در بخش چهارم مورد بررس يآنها تا انتها يريگيدالورود و پيجد يها بنگاه
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ن يخروج، در اان دوره، متوسط اندازه آنها و نرخ يمانده تا پا يباق يها بنگاه يابيعالوه بر آن، ارز
كه به صورت  ييها ر اندازه بنگاه بر رشد بنگاهيتأث ين بررسيهمچن. بخش در نظر گرفته شده است

گر ينه صنعت، ديبه اندازه به يابيدست يل آنها براياند و سرعت تعد دهيهمزمان وارد صنعت گرد
بندي و  لب، جمعز از مجموعه مطايت نيل داده و در نهاين بخش را تشكيدر ا يموضوع مورد بررس

  . ده استيگيري ارائه گرد نتيجه
  
  ل اندازهيك تعديتئور يمبان. 1

ر در يي، تغيبخش صنعت و به عبارت ييايرات و پوييا روند تغي يزم صنعتيناميم ديترس ياگرچه برا
ان، ين ميده، اما در ايارائه گرد يمختلف يها كردها و مدليهر صنعت، رو 1يها ع اندازه بنگاهيتوز
ن يات ايكردها در ادبين رويتر عمده 4،يو مدل تكامل 3فعال يريادگي 2منفعل، يريادگي يكردهايرو

ها به شدت  ع اندازه بنگاهيدهد كه توز يموجود نشان م يكه مطالعات تجرب يحوزه است، در حال
 ،خاص و هم، در كل صنعت يع، هم در سطح صنعتين توزيكه ا ين معنيچوله به راست بوده، بد

ز ين 7)1931(برا يا قانون گيو  6ير نسبين تجربه با مفهوم قانون تأثيا. است 5نرمال -لگ يعيتوز
  . مرتبط است

رود،  يآن در طول زمان به كار م يها ع اندازه بنگاهيساختار بازار و توز يابيبرا كه در ارزيقانون گ  
ن قانون، رشد يبر اساس ا. استها در صنعت  ع اندازه بنگاهيتوز يح تصادفيتشر يبرا يا هيتالش اول

است و به  يتصادف يندينده فرايفعال در هر بازار در آ يها ع اندازه بنگاهيجه، توزيبنگاه و در نت
سه دهه  يكه ط ين وجود، مطالعات متعدديبا ا 8.نخواهد داشت يه بستگيع اندازه در سال پايتوز

 يها بنگاه يبرا برايد كه قانون گينما يان ميانجام شده، ب يتر كامل يها گذشته با استفاده از داده
 يها رات اندازه بنگاهيين قانون نتوانسته است روند تغيده و ايد نگردييدالورود و موجود تأيجد

                                                                                                                   
1. Firm Size Distribution (FSD) 

2. Passive Learning 

3. Active Learning 

4. Evolutionary Model 

5. Log-Normal Distribution 

6. Law of Proportionate Effect (LPE) 

7. Gibrat's Law (1931) 

  . تواند حداقل با سه روش مختلف به صورت تجربي آزمون شود قانون گيبرا يا قانون تأثير نسبي مي .8
  . اند، مورد بررسي قرار گيرند هايي كه در دوره مورد بررسي از صنعت خارج شده آن دسته از بنگاه) الف
اند ارزيابي گرديده، اما اريب ناشي از  هايي كه در دوره مورد بررسي در صنعت باقي مانده آن دسته از بنگاه) ب

  . ردگي نيز مدنظر قرار مي) Sample Selection Bias(نمونه انتخابي 
 .اند دست يافته )MES(هايي آزمون گردد كه به حداقل اندازه كارا  فقط براي بنگاه) ج
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  . دين نماييرا تب ياقتصاد
 يها كوچك نسبت به بنگاه يها انگر آن است كه بنگاهين قانون، مطالعات موجود بيبر خالف ا  

آنها را در صنعت ممكن  يبزرگتر كه احتمال بقا يا به اندازه يابيدست يبرا يشتريبزرگ با سرعت ب
شتر يبزرگ ب يها از بنگاه يكوچك به طور نسب يها ، نرخ رشد بنگاهيبه عبارت. اند د، رشد نمودهينما

ن يب يك، رابطه منفيتئور ير به دنبال آن است تا با ارائه مباني، مطالعات اخييها افتهين يبا چن. است
جه، يو در نت 1يا موجود و بخصوص در دوران نوزاديدالورود يجد يها ه و نرخ رشد بنگاهياندازه اول

  . ندين نماييع اندازه آنها را تبيتوز
 "Noisy Selection"با عنوان ) Javanovich, 1982(چ يجوانو يشك تئور يان و بين ميدر ا  

 يها دگاهين ديد از نخستيده را باياد گردي "منفعل يريادگي"از آن با عنوان  يكه در مطالعات بعد
رشد  يبه سرعت و ناگهان كارا يها ، بنگاهين تئوريا يبر مبنا. نه محسوب نمودين زميارائه شده در ا

بر اساس . گردند يت خارج ميشوند و از فعال يركارا كوچك ميغ يها مانند و بنگاه يم ينموده و باق
زان يه ثابت، بلكه به ميل سرمايها نه به دل دگاه، تفاوت در اندازه بنگاهين ديارائه شده در ا يمبان
 يها توان با استفاده از آن، ورود، رشد و خروج بنگاه يكه م يكرديرو. دارد يآنها بستگ ييكارآ

به . دينما يد مييآن را تأ يز سازگارين يج تجربيقرار داد و نتا يمورد بررس يرا از نظر تجرب ياقتصاد
 يها بنگاه يشتر برايش نرخ تمركز، سود بين مدل، افزايدگاه ارائه شده در اين مثال، بر اساس دعنوا

  . شود يبزرگتر را سبب م
، ييمتفاوت از منظر كارآ يها دات همگن و بنگاهيبا تول يچ و با فرض صنعتيدر مدل جوانو

�c�q: گاه د باشد، آنينه توليتابع هز �c�qد بنگاه و يزان توليبه عنوان م qچنانچه  � 0, c′�q� �
0, c′�q� � 0, c"�q� � limو  0�∞ c′�q� � نه كل يهز �c�q��xن يهمچن. خواهد بود ∞

�θ ،xنه نوع يهر بنگاه با هز يبرا. ها است ن بنگاهيمستقل در ب ير تصادفيمتغ �xاست و  � ξ�η�� 
�ξ�0است كه در آن  يداً صعوديوسته و اكيتابع پ � ∞����limو  0 ξ�η�� � α� � و  0

lim���∞ ξ�η�� � α� �   :رديگ ير مدنظر قرار ميبه صورت ز �ηع يتوز. است ∞
η� � θ� ��,     ��~N�0,σ� 

�. شود يف ميد تعريكمتر در همه سطوح تول ييبزرگتر و كارآ �xبا  θ يزان بااليها با م بنگاه� 
 يها بنگاهان يدر م. ها مستقل است ان بنگاهيمختص بنگاه است كه در طول زمان و در م يها شوك

"σانس يو وار  θن يانگيع نرمال با ميتوز يدارا θز يبالقوه ن
 θزان يدالورود از ميبنگاه جد. است �

, $N�θ#و نرمال بودن آن  ينداشته، اما از تصادف ياطالع σθ��% انس ين بنگاه از واريهمچن. آگاه است

                                                                                                                   
1. During their Infancy 
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�متعلق به بنگاه در  يها نهيكه مشاهده هز يا مطلع بوده به گونه يبه خوب �ξ�0ق يز شكل دقيو ن �
ار كوچك يمت، بسيق ير گذاشتن رويتأث يبنگاه برا. دهد يرا م �ηبردن به  يبه او امكان پ tزمان 

max. (خود را حداكثر كند يكند تا سود انتظار يرا انتخاب م �qاست و �(p�q� * c�q��x�
+, (

�xكه 
د كه يم توليتصم. است tافت شده قبل از زمان يمشروط به اطالعات در يانتظار �xزان ي، م+

�q�pگرفته شده، به صورت  �xقبل از  x�
رود، موارد  يگونه كه انتظار م شود و همان يمشاهده م ⁄�+

   .است يكاهش xل در رابطه يذ
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ه، مشخصات ثابت در ينان اولياز عدم اطم يها با برخوردار ، بنگاهيط رقابتيدر مح عالوه بر آن،
آنها است، به  ينه واقعياز هز يبيكه تقر يا نهيو متوسط هز) ييكارآ يمانند پارامترها(طول زمان 

ت يفعال: چهارگانه يها ياز استراتژ يكيد ي، هر بنگاه باين در هر دوره زمانيبنابرا. شوند يصنعت وارد م
ت خروج از صنعت را انتخاب يه، رشد در طول زمان، كوچك شدن در طول زمان و در نهايدر اندازه اول

 يها نهيابد كه هزينه، دريكمتر از اندازه به يا د در اندازهيجد يبه طور مشخص، چنانچه بنگاه. دينما
كرد، ين رويبا ا. دينما يل ميرشد كند، تعدتواند  يكه م ين است، اندازه خود را به سرعتيياو پا يواقع

افته يمانده رشديباق يها ع اندازه بنگاهيبا توز 1يكنواختيبا شدت  ييل به همگرايرود كه تما يانتظار م
  . گر، مشاهده گردديبه دوره د يا ، از دورهيبه طور تصادف

 يريادگيهمانند مدل ) Ericson & Pakes, 1995(كز يكسون و پيفعال ار يريادگيمدل 
. است يزم صنعتينامين دييتب يگر مدل ارائه شده براي، د)Jovanovich, 1982(چ يمنفعل جوانو

حداكثر كردن  يشود، به معن يكه توسط بنگاه گرفته م يماتيكند كه همه تصم ين مدل فرض ميا
در . است يجارنده مشروط به مجموعه اطالعات يدر آ يان خالص نقديجر يل انتظاريارزش تنز

نده ساختار صنعت با توجه به ساختار يع آين توزيخود و رقبا و همچن يها يژگين مدل، بنگاه از ويا
ن يد در ايتول يچ مربوط به اندازه كوچك صنعت و همگنين فروض جوانويهمچن. ، آگاه استيفعل

 MESخود را با سطح دالورود ممكن است اندازه يجد يها جه بنگاهيمدل مدنظر قرار نگرفته و در نت
م نموده و اندازه مناسب خود را يتنظ) ديزان تولين ميبا باالتر ييها بنگاه(صنعت  يد بخش اصليتول

  . نديانتخاب نما
دالورود يجد يها بنگاه يد، اما احتمال بقا براينما يع رشد نميدگاه، اگرچه بنگاه سرين ديدر ا

به عنوان مثال، . دين نماييرا تب "اشتباهات ورود"تواند  يفعال م يريادگيمدل . نسبتاً باال است
موجود به  يش از تقاضايبا عرضه ب ييها ت كه در هر دوره و در هر صنعت بنگاهين واقعير ايتفس

                                                                                                                   
1. A "Srictly Monotone" Convergence 
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ن يكرد، چنين رويبر اساس ا. ه استيفعال قابل توج يريادگيكرد يشوند، با رو يبازار وارد م
 يگذار هيبر بودن سرما ل زمانيا تنها به دليورود رقبا  مير در مشاهده تصميل تأخيبه دل ياشتباهات
 -ع لگيبه سمت توز ييزم مشابه، ممكن است همگرايناميبا د يرو، در صنعت نياز ا. افتد ياتفاق م

كنواخت يريغ يعيع به توزين توزيباشد؛ اما سرانجام ا يمدت زمان طوالن يها برا نرمال اندازه بنگاه
از جمله  3نه پرتويع بهيو توز 2ره ماركفي، زنج1كورنو-تعادل نش يالگوها. ل خواهد شديتبد

  . فعال است يريادگين مدل ييتب يارائه شده برا يالگوها
منفعل  يريادگي، )فعال يريادگيمنفعل و  يريادگي(دگاه مذكور يسه دو ديدر مجموع و با مقا

افته يتحقق  يمورد نظر بنگاه قبل از ورود مشخص بوده و سودها يافتد كه استراتژ ياتفاق م يزمان
انتخاب درست، امكان بقا . ندينما يابيمنتخب را ارز يسازد تا صحت استراتژ يها را قادر م ، بنگاهيآت

. گردد ين صورت، بنگاه از صنعت خارج مير ايو رشد بنگاه را در صنعت فراهم نموده و در غ
خود را قبل از ورود در واكنش به   يانتخاب يها استراتژ افتد كه بنگاه ياق ماتف يفعال زمان يريادگي

جه ينت ي، رشد اقتصادين اساس و در سطح كليبر ا). Geroski, 1995(ر دهند ييبازخورد بازار تغ
ات بازار و با يبا توجه به مقتض يور است كه به بهبود بهره ييها ا منفعل بنگاهيفعال  يريادگي

  . ندينما يدات اقدام ميزان توليا ميب يجه، تركيمنابع و در نت ص مجدديتخص
. رات آن در طول زمان استييع اندازه بنگاه و روند تغين توزييكرد تبين روي، سوميدگاه تكامليد

 يريادگيدگاه يه ديو بر پا) 2002: تچيچ و فريو آدر 1995(چ يدگاه كه توسط آدرين ديبر اساس ا
 ين صنعت در احتمال بقايب يها بسط داده شده، بر تفاوت) Jovanovich, 1982(چ يمنفعل جوانو

دگاه قبل كه در آنها هر يبر خالف دو د. ده استيد گرديتأك) تازه متولد شده(دالورود يجد يها بنگاه
دگاه نوع صنعت بر ين دياست، در ا يدر رشد اقتصاد ياز سهم يبنگاه قادر به مشاركت و برخوردار

با  ير اندازه بنگاه بر توسعه اقتصادين تأثيرگذار بوده و همچنيآن تأث يها بنگاه يو فناور ينوآور
ع آن در طول زمان به نوع ي، اندازه بنگاه و توزيبه عبارت. گردد يم  توجه به نوع صنعت مشخص

 يكسانيع يتوان روند توز يرو، نم نيداشته و از ا يز بستگيد نينما يت ميكه بنگاه در آن فعال يصنعت
 يها ع اندازه بنگاهيتحول توز ير عدم همگنين اساس و با هدف تفسيبر ا. آنها انتظار داشت يرا برا
در . داند يز ميگر متمايكديرا از  يو نظام معمول ينيچ نظام كارآفريدالورود در بخش صنعت، آدريجد
 ينيكه با نظام كارآفرت خالقانه يكوچك به وضوح از مز يها ع، بنگاهياز صنا يكه در بعض يحال

                                                                                                                   
 Besanko, Doraszelski & et.al (2005)و  Ericson and Pakes (1995)خواننده عالقمند براي مطالعه بيشتر به  .1

 .مراجعه نمايد

 .مراجعه نمايد Weintraub, Benkard and Roy (2008)خواننده عالقمند براي مطالعه بيشتر به  .2

 .نمايدراجعه م Coad (2010) و Ijiri and Simon (1974) براي مطالعه بيشتر به خواننده عالقمند .3
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ن يدهند كه ا يت نوآورانه را نشان ميبزرگ مز يها ع بنگاهير صنايسازگار است برخوردارند، در سا
  . مطابقت دارد يموضوع با نظام معمول

 يها تيموجود فعال يها نهياس و زميمق يها خاص صنعت مانند صرفه يها يژگيرو، و نياز ا
دالورود بوده و يجد يها بنگاه يبر ورود، خروج و احتمال بقا يدار ير معنيتأث يخالقانه، دارا

و سطح تكامل  يريگ رات آن در هر صنعت به مرحله شكلييها و روند تغ ع اندازه بنگاهين، توزيبنابرا
 يها نهيكوچك با هز يها بنگاه، MESبا سطح باالتر  يعيبه عنوان مثال، در صنا. دارد يآن بستگ

. دهد يش ميمدت افزا كوتاه يا ن موضوع احتمال خروج آنها را در دورهيكه اده يمواجه گرد يباالتر
كه  يكنند، در حال يمانده و رشد م  يباالتر باق ييدالورود با كارآيجد يها ن اساس، فقط بنگاهيبر ا

، MESتر  نيبا سطح پائ يعيدر مقابل، در صنا. شوند يگر به خروج از صنعت مجبور ميد يها بنگاه
  . دارد يرشد بستگ يها برا بنگاه ييبقا به توانااحتمال 
ها  نرمال اندازه بنگاه - ع لگيتوز ييصنعت و بنگاه بر نحوه همگرا يها يانداز، ويژگ ن چشميدر ا

ت خالقانه يدالورود كوچك از مزيجد يها كه در آن بنگاه يعيدر صنا ييسرعت همگرا. مؤثر است
در مجموع و با . باشند، كمتر خواهد بود يتين مزيكه فاقد چن يعيشتر و در صنايبرخوردار بوده، ب

در طول زمان ثابت ) دالوروديا جدياعم از موجود (ها  ع اندازه بنگاهيمذكور، توز يكردهايتوجه به رو
ن يا. جاد خواهند نموديرا در اندازه خود ا يراتييتغ يت اقتصاديها پس از شروع فعال نبوده و بنگاه

توان آن را با  ياست و م) بازار(ت در هر صنعت يدوره فعال يها ط بنگاه يريادگيهنده د رات نشانييتغ
 يريادگيكه در  يدر حال. ن نمودييتب يدگاه تكامليفعال و د يريادگيمنفعل،  يريادگيكرد يسه رو

كه  يرات در صنعتييابد، تغي يت ميفعال در صنعت اهم يها ر رقبا و بنگاهيمنفعل، توجه به رفتار سا
است كه  ين در حاليا. فعال است يريادگيكرد يدر رو يريادگيد، منشأ ينما يت ميبنگاه در آن فعال

با  ييها ت بنگاهيخاص بوده كه امكان فعال يت در صنعتيل فعاليبه دل يريادگي، يكرد تكامليدر رو
ك از يپس از ورود از كدام  ياقتصاد يها نكه بنگاهيا. سازد يخاص را ممكن م يها يويژگ

است كه پاسخ به آن تنها با مطالعات  يند؟ موضوعينما يگانه مذكور استفاده م سه يكردهايرو
  . ر استيپذ امكان يتجرب

  
  نيشيبر مطالعات پ يمرور

د با نام يل آن را بايو تحل ياقتصاد يها ع اندازه بنگاهي، بدون شك بحث توزيات اقتصاد صنعتيدر ادب
در ) Simon and Bonini, 1958( ينيمون و بونيد سياگرچه تأك. مترادف دانست ينيمون و بونيس
 1وليع يبرا با استفاده از توزيقانون گ ي، بررسير اندازه بر رشد بنگاه و به عبارتين مقاله بر تأثيا

                                                                                                                   
1. Yule Distribution 
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ل وجود يبه دل ياقتصاد يها ع اندازه بنگاهيكنند كه توز يان ميدر مطالعه خود باست، اما آنها 
ن ين موضوع در قوانين ايهمچن. رقابت و انحصار، مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است يها دهيپد

ع يكنند كه توز يان ميآنها ب. شود يده بازشناسين دو پديارتباط ا يز مطرح شده تا چگونگين يدولت
راست شه به شدت چوله به يا در كل صنعت، هميخاص و  يدر صنعت ياقتصاد يها اندازه بنگاه

اگرچه در . برخوردارند ياندك ييح آن از توانايدر تشر ياقتصاد يها يكه تئور  ياست، موضوع
ع بر اساس ين توزيا يده است تا رابطه علّيگرد يع صنعت سعيه توزيتوج يبرا ير اقتصاديتفاس

ه خواهد ماند ك ين سؤال باقيح داده شود، اما مجدداً اينه متوسط بلندمدت توضيهز يشكل منحن
مون و يدر مطالعه ست است؟ داً چوله به راسيشد يعيا كل آن، توزيها در هر صنعت  ع بنگاهيچرا توز

شكل  Uبه صورت  ينه بلندمدت هر بنگاه اقتصاديهز ياگرچه انتظار بر آن است كه منحن ينيبون
 يكه در صنعت ييها بنگاه يحت( ياقتصاد يها ن بنگاهينه لزوماً در بيار حداقل هزيباشد، اما مع

ها را در  ع اندازه بنگاهيتواند توز ينه نميهز يرو، منحن نيمشابه نبوده و از ا) ندينما يت ميكسان فعالي
نه بلندمدت بتوان يهز يتوان انتظار داشت كه با منحن ين، نميبنابرا. دينما ينيب شيپ يچ صنعتيه

  . ح داديا توضو چوله به راست بودن آن ر ياقتصاد يها ع اندازه بنگاهيتوز
 يها ع اندازه بنگاهيسال موضوع توز 15و گذشت حدود  ينيمون و بونيپس از مطالعه س

 يمورد بررس) Ijiri and Simon, 1974(مون يو س يجيريار مشهور اي، مجدداً در مقاله بسياقتصاد
است، بلكه  يتجرب يها سازگار با داده يعيافتن توزين مطالعه نه تنها به دنبال يا. قرار گرفته است

آنها . ز ارائه دهد، مدنظر قرار داده استيرا ن يمعقول و كامل يه اقتصاديكه بتواند توج يافتن مدلي
نه در بلندمدت، به يع هزيآن، عالوه بر شكل توز يها و چولگ ع بنگاهيه توزيند كه توجينما يان ميب

ع يبا استفاده از توز. دارد يز بستگياشد نرگذار بيع تأثين توزيتواند بر ا يكه م ير عوامل اقتصاديسا
ر ادغام و انفكاك يز تأثين و نيشيپ يها ك سال به ساليرشد بنگاه در  يهمبستگ يز بررسيپرتو و ن

 يها از بزرگ به كوچك مرتب شود، منحن كه اندازه بنگاه ياند زمان گر، آنان نشان دادهيكديها از  بنگاه
انحراف ) است يميكه خط مستق(ع پرتو يده كه از توزيگردجاد يلگ ا -اس لگيمق يرو يمقعر
  .دارد

ر اندازه، ياخ يها مون، در دههيو س يجيري، و اينيمون و بونيپس از دو مطالعه ارزشمند س
كه در سال  2ار معروف اويو با مقاله بس 1چيان جوانويبا نام بو يات اقتصاديع آن در ادبيت و توزياهم

 يباً تماميتقر. و شناخت مجدد قرار گرفته است ياساس يبازنگر ده، مورديبه چاپ رس 1982
ان يچ بيجوانو. اند انجام مطالعات خود قرار داده يبرا يين مقاله را مبنايز ايمطالعات موجود تاكنون ن

                                                                                                                   
1. Jovanovic, B. (1982) 

 "Selection and the Evolution of Industry"با عنوان . ٢
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 يها كوچك نسبت به بنگاه يها ع، بنگاهيدهنده آن است كه در صنا ر نشانيات اخيكند كه تجرب يم
 ين مقاله، ويدر ا. خورند يشكست م يشترين با احتمال بيند و همچنينما يد متر رش عيبزرگ سر

 يك بنگاه صنعتيمتفاوت  ينقش اندازه را در عملكردها "انتخاب يتئور"ده تا با استفاده از يكوش
فعال در هر  يها دهد چگونه در طول زمان بنگاه ين نشان ميهمچن يو. قرار دهد يمورد بررس

ل يسبب گردد، تعد) بازار(آن را در صنعت  يكه بتواند بقا يا صنعت خود را متناسب با اندازه
ك جمله او خالصه كرد كه يچ را در يمطالعه جوانو يجه اصليد بتوان نتين اساس، شايبر ا. ندينما يم
رو،  نيرند و از ايگ ياد ميخود  ييكنند، در مورد كارا يت ميها در صنعت فعال كه بنگاه يهنگام"

شوند و از  يركارا كوچك ميغ يها مانند و بنگاه يم يكنند و در صنعت باق يكارا رشد م يها بنگاه
دهد  ينشان م 3ط اطالعات ناقصيو تحت شرا 2چ با بسط مدل خوديجوانو 1".گردند يصنعت خارج م

ت يكه در آن فعال يدر صنعت يريادگي ياند با گذشت زمان برا كه نتوانسته ييها چگونه بنگاه
ك ارائه شده توسط يدر مجموع، مدل تئور. ند، محتوم به شكست خواهند شديكنند، اقدام نما يم

  :چ انتظار دارد تايجوانو
  . مثبت داشته باشد يا اندازه بنگاه و تمركز با نرخ بازگشت در صنعت، رابطه -1
را  ييباال يع متمركز، همبستگيبزرگ و صنا يها بازگشت در طول زمان با بنگاه يها نرخ  -2

 . نشان دهد

 . ع متمركز، باالتر باشديك نقطه از زمان و در صنايبازگشت در  يها نرخ يريرپذييتغ  -3

 . باالتر اتفاق افتد يبزرگ، تمركز باالتر با سودها يها در بنگاه -4

در  ياساس يعنوان مدلرو، به  نيمطابقت نموده و از ا يتجرب يها افتهياز  ياريكه با بس ياتانتظار
  . ن حوزه شناخته شده استيات ايادب

ع يدر حوزه توز يگري، مطالعات متعدد د1982چ در سال يك جوانويپس از مطالعه تئور
ن يبا ا. رفته استيرات آن در جهان صورت پذييفعال در صنعت و روند تغ يها اندازه بنگاه

 يمطالعات موجود صرفاً به بررس يتمامن مطالعه، ين ايمحقق يها وجود و بر اساس دانسته
و  يان، مطالعه جروسكين ميافته اختصاص داشته و در اي توسعه يموضوع در كشورها

ك يو تور يكا، مطالعه كريدر كشور آمر) Geroski, Masson and Shaanan, 1987( همكاران
)Carree and Thurik, 1991(  در كشور هلند، مطالعه واگنر)Wagner, 1994 ( ،در كشور آلمان

نگ يو كاول يمطالعه د)Doi and Cowling, 1998 (سه دو كشور ژاپن و انگلستان، مطالعه يبا مقا

                                                                                                                   
١ ."Efficient Firms Grow and Survive; Inefficient Firms Decline and Fail". 

 "Theory of Noisy Selection"با عنوان . ٢

3. Incompletely Information 
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كا، مطالعه پاگانو و يدر كشور آمر) Geroski and Mazzucato, 2001(و مازوكاتو  يجروسك
ت يو سانتارل ي، لوتيياروپا ياز كشورها يا در مجموعه) Pagano and Schivardi, 2003( يچوارد

)Lotti and Santarellit, 2004 (و جنرال  ينيا و آنجليتاليدر كشور ا)Angelini and Generale, 2008( 
  . دهد يم لين حوزه را تشكين مطالعات ايتر افته عمدهيتوسعه  يدر كشورها

ساختار بازار با استفاده  يبه بررس "زم ساختار بازاريناميد"و همكاران با عنوان  يمطالعه جروسك
ند كه در ينما يان ميآنها ب. ل آنها پرداخته استيرات تمركز بازار در دوره بلندمدت و تعديياز تغ
گر متفاوت است و سطح تمركز يكديزان تمركز از يل و ميع مختلف و در بلندمدت، سرعت تعديصنا

 ين عوامليهمچن. شود ين مييت آن تعراييو تغ يبلندمدت، عمدتاً به واسطه تكنولوژ يدر دوره زمان
ر ييمنجر به تغ يرونيو ب يگر اختالالت دروني، ورود، خروج و ديرات تكنولوژييچون رشد تقاضا، تغ

ع يل آن است كه در صنايص عوامل مؤثر بر تمركز بازار به دليعدم تشخ. گردد يساختار بازار م
ن يبر ا. ساختار بازار در بلندمدت استل ير سرعت تعدين عوامل به شدت تحت تأثيمختلف، ا

تمركز بازار در  يبه بررس 1حداقل مربعات يا سه مرحله يرخطيروش غاساس، آنها با استفاده از 
ند از آنجا كه عوامل مذكور به طور ينما يپرداخته و ادعا م 1963-67دوره  يكا طيصنعت آمر 184

ل و يبه سرعت تعد )t(هر صنعت و در زمان تمركز بازار در  يقيكنند، سطح حق ير مييوسته تغيپ
t(سطح تمركز در زمان قبل  * دهنده آن است كه  نشان يو يها يج بررسينتا. دارد يبستگ )1

  . دارد يبستگ MES(2(زان حداقل اندازه كارآ يل و سطوح تمركز به شدت به ميسرعت تعد
بنگاه با استفاده از ع اندازه يتوز يدر مطالعه خود به بررس 1991ك در سال يو تور يكر

مورد استفاده توسط مؤسسه كسب و  يها داده. اند ع هلند پرداختهيمختلف در صنا يارهايمع
ناخالص  يكوچك و متوسط و در دو گروه، آمار كسب و كار و آمار شاغالن و دستمزدها يكارها

قرار  يابيمورد ارز 1978-89 يهلند در دوره زمان يبخش خصوص يها ياستخراج شده و ورود
است كه در چهار  يديرتوليصنعت غ 15و  يديصنعت تول 16ها شامل  مجموعه داده. گرفته است

 يروينفر ن 51 -100، )گروه دوم(كار  يروينفر ن 11 -50، )گروه اول(كار  يروينفر ن 1 -10گروه 
 يبررسصنعت مورد  31. ده استيگرد يبند طبقه) گروه چهارم(شتر ينفر و ب 100و ) گروه سوم(كار 

ها را  درصد كل بنگاه 99كار و  يرويبدون ن يها ها را بدون احتساب بنگاه درصد كل بنگاه 47حدود 
درصد  91ن مجموعه حدود ين ايهمچن. شود يكار شامل م يرويبدون ن يها با احتساب بنگاه

  . رديگ يدر بر م 1987ع هلند را در سال يصنا يشاغالن فعال در بخش خصوص
متوسط شاغالن هر ن مطالعه شامل يع اندازه بنگاه در ايتوز يبررس ياستفاده برامورد  يابزارها

                                                                                                                   
1. 3 Stage Least Square (3SLS) 

2. Minimum Efficient Scale 
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كوچك به  يها ع گسسته پرتو، نسبت بنگاهيع اندازه بنگاه، توزيتوز يبنگاه در صنعت، چولگ
تا  يل عموميدهنده آن است كه تما نشان ين بررسيج اينتا .است ينيب جيبزرگ و ضر يها بنگاه
بعد از  يها هلند است، اما در سال يديع توليكوچك بنگاه در صنا يها به سمت اندازه 1986سال 
ز ين يديرتوليع غيدر صنا. ده استيل گرديبزرگ متما يها ر كرده و به اندازهييل تغين تمايآن، ا

 يها ندازهش به ايبعد از آن، گرا يها وجود نداشته، در سال يروند مشخص 1986اگرچه قبل از سال 
مطرح  1986كاهش متوسط اندازه تا سال  يل را برايآنها شش دل. افته استيش يبزرگ بنگاه افزا

  :دينما يم
  د؛يجد يندهايتوسعه محصوالت و فرا -1
 ؛يرات تكنولوژييل تغياس به دلياز مق يناش يها كاهش صرفه -2

 ش رقابت؛يبه سبب افزا يريپذ ش انعطافيافزا -3

 ؛يقيحق يكار و كاهش دستمزدها يرويش عرضه نيافزا -4

 ؛يمحصوالت اختصاص يش تقاضا برايافزا -5

 . سهولت قواعد ورود - 6

بعد از  يها ش متوسط اندازه بنگاه در ساليافزا يل عمده براين پژوهش، سه دلين در ايهمچن
  : ارائه شده است 1986
ع يشتر در توزيكه تمركز باالتر و شباهت ب(ه اروپا ياتحاد يجاد بازار مشترك در كشورهايا - 1

  ؛)ده استياندازه را سبب گرد
ل ادغام و يبه دل(اند  ت كردهيشروع به فعال 1983 - 86 يها كه در سال ييها شتر بنگاهيرشد ب - 2

  ؛)يخارج يگذار هيا سرماي
كوچك،  يها كه باعث شده تا بنگاه( يقيحق يش دستمزدهايكار و افزا يروين بازار يكساد -3

  ).نديرا تحمل نما يش دستمزد باالتريبزرگ افزا يها نسبت به بنگاه
دالورود يجد يها بنگاه ير عمدتاً به بررسيادعا نموده است كه مطالعات اخ 1994واگنر در سال 
 يطين در شرايا. موجود در بازار مورد غفلت قرار گرفته است يها بنگاه يكه بررس يپرداخته، در حال
ن موضوع، يا. اند فا ننمودهيجاد اشتغال ايرا در ا يدالورود سهم چندانيكوچك جد يها است كه بنگاه
شتر يمدت در نظر گرفته شود، ب يطوالن يا دوره يجاد شده برايكه تنها مشاغل ا يخصوصاً زمان

ق ير از طرياخ يها شده در دوره جاديشتر مشاغل ايد كه اگرچه بينما ياستنتاج م يو. ابدي يمفهوم م
نسبتاً باال است  يكوچك كه نرخ يها ر احتمال شكست بنگاهكوچك است، اما اگ يها جاد بنگاهيا

در پژوهش  ين اساس، هدف اصليبر ا. ستيبزرگ ن يها تر از بنگاه عيرد، رشد آنها سريمدنظر قرار گ
كننده تفاوت نرخ رشد  نيين عوامل تعيدالورود و همچنيجد يها ل شكست بنگاهيدال ياو، بررس
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 يها ن پژوهش شامل مجموعه دادهيا يها داده. است تياز روش پروببا استفاده مانده يباق يها بنگاه
اند و عملكرد  آلمان وارد شده يديع توليبه صنا 1979-82 يها كوچك است كه در سال يها بنگاه

  :ج آن نشان داده است كهيشده و نتا يريگيپ 1990سال  يآنها تا انتها
 يها ن نرخ در سالياند و ا از شكست مواجه ييدالورود با احتمال بااليجد يها اگرچه بنگاه -1
  .ابدي يكاهش م يكنواختيريبعد به صورت غ يها ابد، اما در سالي يش ميورود افزا ييابتدا

كوچك  يقبل در زمان مورد بررس يها مانده از ساليباق يها سوم بنگاه  -ك ياگرچه حدود  -2
ا يشده  كوچك يها كار در بنگاه يروينكاهش . دارند يياند، اما به طور متوسط، نرخ رشد باال شده
 .ن شده استيگزيمانده جايباق يها شده با رشد بنگاه خارج

ن اندازه يا بيت و احتمال بقا و ين اندازه بنگاه در زمان شروع فعاليب يحيارتباط روشن و صر -3
 ن موضوع بدان علت است كه در مطالعات مختلف در كشورها ازيده نشده و ايبنگاه و رشد آن د

 يتنها راه ممكن برا يو 1.سه استفاده شده استيرقابل مقايگوناگون و غ يها ها و روش ها، مدل داده
جاد مجموعه يدالورود را ايجد يها رشد بنگاه يها جاد بقا و تنوع نرخيشتر در مورد عوامل ايدانستن ب

ها، مصاحبه با  بنگاه ي، بررسياز آمار رسم يبيت باال كه تركيفيع، بلندمدت و با كيوس يا داده
ها باشد، مطرح  عملكرد بنگاه يده ن در شكليصاحبان مشاغل و مدنظر قرار دادن رسوم و قوان

 . دينما يم

كار در  يرويع اندازه بنگاه و سهم نيتحول توز"با عنوان  1998نگ در سال يو كاول يمطالعه د
به  ،يفيتوص يبا استفاده از روش "كوچك يها بنگاه يمطالعه مورد: سيژاپن و انگل يديع توليصنا
 1992و  1972 يها دو كشور مذكور در سال يديع توليها در صنا ب اندازه بنگاهير تركييتغ يبررس

را دارا  يار مهميكوچك در هر دو كشور نقش بس يها ند كه بنگاهينما يان ميآنها ب. پرداخته است
كوچك  يها بنگاه يدر انگلستان رشد نسب. ت وجود داردين اهميا يبرا يل متفاوتيهستند، اما دال

 يالملل نيبزرگ رقابت ب يها در ژاپن بنگاه. بزرگ در رقابت است يها بنگاه ييل عدم توانايبه دل
. ار خوب آنها استين عرضه بسيمحصوالت و خدمات و همچن يش تقاضا برايجه افزايدارند كه در نت

كوچك در هر دو كشور سهم  يها بنگاه يبازه زمانن يدهد كه اگرچه در ا يآنها نشان م يها يبررس
ث ين دو كشور از حين ايب يدار ياند، اما تفاوت معن ش دادهيموجود افزا يها خود را از كل بنگاه

                                                                                                                   
ادعا شده است كه با توجه به ) Brown and Medoff )1990كند كه در كشور آمريكا با مطالعه  وي بيان مي .1

 Geroskiاين در حالي است كه در كشور انگلستان و مطالعه . ا نبايد در مورد آنها قضاوت كرده اندازه بنگاه
همچنين در . سال اوليه دارند 5عرض  اي كوچكتر نرخ بقاي نسبتاً باالتري دره اظهار شده كه ورودي) 1991(

هاي  با تخمين مدل خود استنتاج شده كه بنگاه) Audretsch and Mahmood )1991كشور آمريكا و در مطالعه 
  . هاي زمان شروع فعاليت خود، كاهش دهند توانند نرخ شكست را با افزايش اندازه جديد مي
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اركوچك اضافه شده، در يبس يها س تنها به تعداد مطلق بنگاهيدر انگل. ن سهم وجود دارديش ايافزا
ز ين نيافته و ايها كاهش  ها، متوسط اندازه بنگاه داد همه اندازهش تعيرغم افزا يكه در ژاپن عل  يحال

  . اند افتهيش يافزا يشتريكوچك با نرخ ب يها ل است كه تعداد بنگاهيبه آن دل
زم مجموعه يناميد يساز مدل"در مطالعه خود با عنوان  2001و مازوكاتو در سال  يجروسك

"صنعت
ر ييدر همه بازارها تغ) افول(رشد، بلوغ و نزول ان تولد، يند كه مراحل جرينما يان ميب 1

. ف شده استيتوص يگوناگون يكند و معموالً مراحل مختلف تحول بازار با ساختارها و الگوها يم
ن يكنند و سپس از ب يشوند و تا حد انحصار در بازار رشد م يظاهر م يمشخص يها بنگاه يگاه

به طور . شوند يگذارند و سپس خارج م ياصر بازار مگر عنيبر د ير كوچكيتنها تأث يروند و گاه يم
ن فشار منجر يا يزمان. ندينما يل ميبه دو حالت، خود را تعد يرونيب يروهايمعمول، بازارها با فشار ن

تنها در  يو گاه) شود ياد ميانتخاب بازار كه از آن به عنوان مدل (گردد  ير در تعداد بنگاه مييبه تغ
 قيكه از آن به عنوان مدل تطب(شود  يجاد ميا يراتييفعال تغ يها بنگاه يها يژگيمشخصات و و

ف شود و نتواند خود را يد ضعيط جديانطباق با شرا يبنگاه برا ييكه توانا يهنگام). ر شده استيتعب
فعال در بازار و در طول  يها ر در تعداد بنگاهيين فشار به تغيشتريد، آنگاه بيل نمايط تعدين شرايبا ا
م يترس يتواند برا ين گروه ميحركت ا يريگين، آنها معتقدند كه پيبنابرا. شود يان منجر مزم

  . د واقع شوديل بازار مفيتعد يالگوها
رات تعداد يياند تا با استفاده از چهار مدل ممكن، تغ دهيو مازوكاتو كوش يرو، جروسك نياز ا

در مدل اول، . قرار دهند يبازار را مورد بررسات يخاص و در دوره ح يفعال در بازار يها دكنندهيتول
كه مدل دوم، مدل  يگردد، در حال ين مييله اندازه بازار تعيادعا بر آن است كه اندازه بنگاه به وس

راستاندارد، با عنوان مدل يباً غيتقر يمدل سوم به عنوان مدل. است 2ورود و خروج يبازخورد منف
ها  رشد تعداد بنگاه 4يز مدل وابسته چگاليمدل چهارم ن. ستده ايگرد  يمعرف 3ورود و خروج يتسر

و مازوكاتو  يجروسك. رديگ يا مد صورت مي) عاتيشا(ها بر اساس اخبار  است كه ورود و خروج بنگاه
 يدكننده داخليتول يها بنگاه يها ارائه شده از مجموعه داده يها مدل يبررس يبرا 2001در سال 

ن مطالعه يج اينتا. اند سال استفاده نموده 93كا در طول يل آمرياتومب يديع توليل در صناياتومب
  . است يمورد بررس يها ن مدليمعتبر در ب يورود و خروج مدل يدهنده آن است كه مدل تسر نشان

ع اندازه بنگاه در يدر توز ياساس يها ، وجود تفاوت2003در سال  يمطالعه پاگانو و چوارد
ن رشد ين موضوع، رابطه بيا يبررس يكنند و برا يرا مطرح م ييوپاار ياز كشورها يا مجموعه

                                                                                                                   
1. Modeling the Dynamics of Industry Populations 

2. Standard Negative Feedback Model of Entry and Exit 

3. Contagion Model of Entry and Exit 

4. Density-Dependent Model 
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ند كه در ينما يان مياند آنها بقرار داده يابيدر سطح صنعت و ساختار اندازه را مورد ارز يور بهره
 يها نسبت به بنگاه يباالتر يستگيكوچك و متوسط، شا يها شود بنگاه يادعا م ياسيس يها بحث

جاد محصوالت يش رقابت و ايهستند و باعث افزا ياديجاد شغل و رشد بنيا را دريبزرگ دارند؛ ز
 يبان اصليپشت"اعالم نموده كه  ييون اروپايسيكم 1998چنانچه گزارش سال . شوند يد ميجد

 يهمگان يها كمك يها از برنامه يارين بسيهمچن ".كوچك و متوسط هستند يها اقتصاد اروپا بنگاه
اند، بر  كوچك را هدف قرار داده يها ق و توسعه بنگاهيتحق يها تيعالشرفته كه فيپ ياقتصادها
برخوردارند،  يشتريب يبزرگ از نوآور يها سه با بنگاهيكوچك در مقا يها ن فرض كه بنگاهياساس ا
  . شده است يزير برنامه

اندازه ر ياس، تأثين كه با فرض بازده ثابت نسبت به مقيشين اساس و بر خالف مطالعات پيبر ا
از . ر اندازه را مدنظر قرار داده استين مطالعه تأثيآن مورد غفلت قرار گرفته، ا يبنگاه بر نوآور

تواناتر  ياز كل عوامل بالقوه نوآور يبردار بهره يبزرگ برا يها ك سو، ممكن است بنگاهيرو، از  نيا
كوچك و جوان با  يها ، بنگاهگريد يكه در سو يتر رشد كنند، در حال عيبوده و با استفاده از آن سر

ن يبا ا. ندينما يشتر رشد مي، بينيد و كارآفريق رقابت، محصوالت جديشتر از طريب يريپذ انعطاف
ع اندازه آن يدر موضوع ارتباط رشد بنگاه و توز ياندك يشواهد تجرب يوجود، از نگاه پاگانو و چوارد

كننده رشد بنگاه و  نييتب يونيك مدل رگرسيز است تا با استفاده اده ين مقاله كوشيوجود داشته و ا
دهنده آن  آنها نشان يج مطالعه تجربينتا. كاهش دهد ين شكاف را با ارائه شواهد تجربيا اندازه آن

زان ين مين اندازه بنگاه وجود دارد و ايانگيو م يور ن رشد بهرهيب يمثبت و قو يا است كه رابطه
را پرورش  يور ، اندازه بزرگ بنگاه رشد بهرهيبه عبارت. دينما ير مييمختلف تغ يها اندازه يبرا
ل ياس را به دلينسبت به مق يشيافزا يها صرفه يبه تمام يابين اندازه امكان دستيدهد، چراكه ا يم

  . سازد يممكن م R&Dنده يارتباط با مخارج فزا
جوان  يها اندازه بنگاهع يتحول توز يابيهدف، ارز 2004ت در سال يو سانتارل يدر مطالعه لوت

نه توسط ين زميشرو در ايه و پين باورند كه مطالعات اوليآنها بر ا. ا استيتاليع خاص ايدر صنا
است كه از آن با عنوان  يزم صنعتيناميد يسه تئور ين بررسيو همچن 1958 ينيمون و بوليس
ن يع اندازه بنگاه در ايتوز يابيارز يبرا. اد شده استي يفعال و مدل تكامل يريادگيمنفعل،  يريادگي

ا يتاليع ايصنا يها در مجموعه داده يزيدگاه بيكرنل و با د ين چگاليك تخميمقاله از روش ناپارامتر
گروه از  12تحول در  يصنعت، به بررس يانداز كل ن مطالعه با توجه به چشميدر ا. استفاده شده است

ع اندازه يتوز ييند همگرايل فرايه و تحليتجز ع منتخب و به منظوريدالورود در صنايجد يها بنگاه
  :ر استيافتن موارد زيل يه و تحلين تجزيها بر حسب اشتغال پرداخته شده و هدف از ا بنگاه
 يها دالورود و بنگاهيجد يها ها به سمت راست در مورد بنگاه ع اندازه بنگاهيتوز يا چولگيآ -1



  1391ـ سال دوازدهم ـ شماره چهارم ـ زمستان )رشد و توسعه پايدار(فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي  

 

139

  ز مصداق دارد؟يكوچك ن
  كند؟ ير مييها تغ ش سن بنگاهيها در طول زمان با افزا بنگاهع اندازه يچگونه توز -2
نرمال را  -ع لگيبه توز ييع در سرعت همگرايصنا يكرنل، عدم همگن ين چگاليا تخميآ -3

 دهد؟  ينشان م

ت يوضع يريگيو پ يرو، تنها امكان بررس شيپ يزمان يها تين پژوهش و با توجه به محدوديدر ا
شش سال وجود داشته و الزم  يود به چهار صنعت و در طول دوره زماندالوريجد يها عملكرد بنگاه

رقابل يه غياول يها نهيل هزيكه به دل يع مورد بررسيصنا يها يژگيبه ذكر است كه تفاوت در و
نرمال را تحت  -ع لگيبه سمت توز يير همگرايده، مسيجاد گرديو نرخ ورود به آن صنعت ا 1جبران

ع، ين صنايباال و همچن يع با تكنولوژيدهد كه صناين مطالعه نشان ميا جينتا. دهد ير قرار ميتأث
ها دست  ع اندازه بنگاهيدر توز ييبه همگرا يبا سرعت باالتر يصنعت يمستقر در مناطق و نواح

پس از كشف سطح  ،عين دسته از صنايكوچك در ا يها يل است كه وروديز بدان دلين نيا. اند افتهي
خود  يها تيدر ظرف يگذار هيبه سرما يشترير رقبا، با سرعت بيخود و با توجه به رفتار سا ييكارآ
ز، يدر مقابل ن. شود يت ظاهر مي، پس از آغاز فعاليين همگراياز ا يا ش دارند كه بخش گستردهيگرا

 انتخاب و يندهايجه، سرعت فرايار كند و در نتيمسن و بالغ بس يع سنتيدر صنا ييسرعت همگرا
 يت تنها زمانين واقعيا. ار كندتر استيشرفته بسيپ يها يع با فناوريع از صناين صنايدر ا يريادگي

ا يمه يفصل يزمان يها دالورود در بازهيجد يها ل رفتار بنگاهيه و تحلياست كه تجز يقابل دسترس
  . شود

ن حوزه يا ن مطالعاتيدترياز جد يكيكه به عنوان  2008و جنرال در سال  ينيمطالعه آنجل
ع اندازه آنها با گذشت زمان يجه توزير اندازه بنگاه بر رشد آن و در نتيتأث يشود، به بررس يم يتلق

قرار گرفته  يمسن مورد بررس يها جوان و بنگاه يها سه بنگاهيد و مقاين موضوع با تأكيپرداخته و ا
استفاده ) OLS( يحداقل مربعات معمول يونياگرچه در ابتدا از روش رگرس ين بررسيا يبرا. است

 ير اندازه بنگاه بر رشد آن، از روش عمومين تأثين روش در تخميل مشكالت ايشده است، اما به دل
 يمال يها تين محدودين مطالعه، ارتباط بين ايهمچن. استفاده شده است GMM(2(گشتاورها 
از عوامل  يكيها  بنگاه ييه آنكه داراچ. نموده است يع اندازه آن را بررسيرات توزييبنگاه و تغ

ع اندازه آن، يتوز يدگيبر متوسط اندازه بنگاه و كش يير دارايكننده رشد آنها است، اما تأث مشخص
تواند  يها م بنگاه يمال يها تيل است كه اگرچه كاهش محدوديز بدان دلين نيا. مبهم است يريتأث
د يجد يها ع ورود بنگاهيش سريتواند افزا ين كاهش ميا د، امايتر آنها را فراهم نما عينه رشد سريزم

                                                                                                                   
1. Sunk cost 

2. Generalize Method of Moments 
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آن  يدگيزان كشيها و به عنوان مثال، م ع اندازه بنگاهيرو، بر توز نيده و از ايز سبب گرديرا ن
ش يموجود را افزا يها تنها رشد بنگاه نه يمال يها تين اساس، كاهش محدوديبر ا. رگذار باشديتأث
ع ين دو بر توزير اين، تأثيد فراهم نموده و بنابرايجد يها ورود بنگاه ينه را برايدهد، بلكه زم يم

و جنرال نشان  ينيج به دست آمده از مطالعه آنجليدر مجموع، نتا. مبهم است يريها تأث بنگاه
  : دهد كه يم

ع يدار وجود داشته و توز يو معن يمنف يا ها رابطه و اندازه بنگاه يمال يها تين محدوديب -1
ت را ين محدوديكه ا ييها سه با بنگاهياند در مقا مواجه بوده يت ماليكه با محدود ييها بنگاهاندازه 

  . شتر به سمت راست برخوردار استيب ياز چولگ ياند، به طور نسب تجربه ننموده
سه با كل يع آنها در مقاير قرار داده و توزيع اندازه بنگاه را تحت تأثي، توزيتيهر نوع محدود -2
  . ز استيمتما يعيتوزها  بنگاه
 يشتريب يمال يها تيبا محدود) كمتر از شش سال سن(جوان  يها ، بنگاهيبه صورت نسب -3
  . اند مواجه

ع اندازه يكه توز يا ن مطالعه، تاكنون مطالعهين ايمحقق يها ن وجود و بر اساس دانستهيبا ا
قرار داده باشد، وجود  يبررسكرد رشد، خروج و بقا مورد يران را با رويا يديع توليصنا يها بنگاه

به عنوان  1998 در سال  نگيو كاول ينموده همسو با مطالعه د ين مطالعه سعيرو، ا نيو از ا 1نداشته
 يها استفاده نموده تا قدم يبررس يبرا يليتحل - يفين حوزه، از روش توصين مطالعات اياز مهمتر يكي

  .ران برداردين حوزه در اقتصاد ايا ييبازگشا ين را براينخست
  

  ف آنهايها و توص داده

  : كرد استفاده نموديتوان از چهار رو يم يصنعت يها ع اندازه در بنگاهير توزييروند تغ يبررس يبرا
ع اندازه آنها با امكان يب توزيخاص و تعق يموجود در زمان يها بنگاه يدرنظر گرفتن تمام) الف

  ؛يد در طول دوره مورد بررسيجد يها ورود بنگاه
ع اندازه آنها بدون ورود يب توزيخاص و تعق يموجود در زمان يها بنگاه يدرنظر گرفتن تمام) ب

  ؛يد در طول دوره مورد بررسيجد يها بنگاه
منظور نمودن سن بنگاه در (خاص  يدالورود در مقطعيجد يها بنگاه يدرنظر گرفتن تمام) ج

  ؛يد در طول دوره مورد بررسيجد يها اهع اندازه آنها با امكان ورود بنگيب توزيو تعق) يبررس

                                                                                                                   
هاي مرتبط با اندازه بنگاه در ايران به رادمنش  شده در حوزه خواننده عالقمند براي بررسي مطالعات انجام .1
 . مراجعه نمايد) 1389(



  1391ـ سال دوازدهم ـ شماره چهارم ـ زمستان )رشد و توسعه پايدار(فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي  

 

141

ع اندازه آنها بدون يب توزيخاص و تعق يدالورود در مقطعيجد يها بنگاه يدرنظر گرفتن تمام) د
  . يد در طول دوره مورد بررسيجد يها اجازه ورود بنگاه

مورد  يها با سن مشابه در داده ييها كرد چهارم كه در آن بنگاهيكرد فوق، رويان چهار روياز م
ن يگردد، مهمتر يم يرات آن در طول زمان بررسييع اندازه آنها و تغيگرفته و توز يجا يبررس

ز يمتفاوت ورود و ن يها با سال ييها چه آنكه، درنظر گرفتن بنگاه. ن حوزه استيات ايكرد در ادبيرو
سه يمقا يم براالز يرا از همگن يمورد بررس يها د در طول دوره، دادهيجد يها امكان ورود بنگاه
 يبررس ين اساس، برايبر ا. ب باشديار يتواند دارا يج به دست آمده ميرو، نتا نيخارج نموده و از ا

 يها ه بنگاهيده و كليكرد چهارم استفاده گرديرات آن در طول زمان، از روييع اندازه و روند تغيتوز
اگرچه ابتدا در نظر بوده تا . استل داده ين پژوهش را تشكيا يها داده 1376دالورود در سال يجد

ل عدم امكان يرد، اما به دليل قرار گيتحل يمبنا) سال نخست برنامه سوم توسعه( 1374سال 
موضوع مقدور نبوده  ين سال، امكان بررسيدالورود در ايجد يها موجود از بنگاه يها ص بنگاهيتشخ
  . است
ده و از يوارد گرد 1375در سال  يديع توليبنگاه به صنا ياست كه تنها تعداد اندك ين در حاليا

كه فاقد هر دو مشكل فوق بوده به عنوان سال مبنا ) برنامه سوم يانيسال م( 1376رو، سال  نيا
ب يو تعق 1376دالورود در سال يجد يها ع اندازه بنگاهيتوز يبا بررس. ل قرار گرفته استيمورد تحل

ن گروه را با توجه به اندازه يا يها بقا و رشد بنگاهكوشد تا  ين پژوهش ميع، اين توزيرات اييتغ
ل اندازه آنها را نسبت ينموده و نحوه تعد يآنها نسبت به متوسط اندازه صنعت بررس) متوسط اندازه(

 يابير نمود، مورد ارزيتعب) يا منفيمثبت (توان از آن به عنوان رشد  يبه متوسط اندازه صنعت كه م
ران يا يديع توليدالورود صنايجد يها ع بنگاهيتوز 1جدول ، يكردين رويبا چن. و كنكاش قرار دهد

كه تعداد  ييآن دسته از كدها يو صرفاً برا 1376در سال  ISIC يچهاررقم يك كدهايرا به تفك
  .بنگاه باشد، نشان داده است 15دالورود به صنعت مورد نظر حداقل يجد يها بنگاه
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ك يران به تفكيمنتخب ا يديع توليصنا) شترينفر كاركن و ب 10(دالورود يجد يها ع بنگاهيتوز .1 جدول

  1376در سال  ISIC يچهاررقم يكدها

  ردبف
كد 

 صنعت
  نام صنعت

  تعداد
 بنگاه

  تعداد
 شاغالن

  متوسط اندازه
 يها بنگاه

 الورودديجد

  متوسط اندازه
 موجود يها بنگاه

1 1519 
ها و  آوري و حفاظت ميوه عمل

  جز پسته و خرما به - فسادها از  سبزي
27 1235 46 50 

 85 35 566 16    هاي لبني توليد فرآورده 1520 2

 30 26 931 36    سازي و آردكردن غالت و حبوب آماده 1531 3

4 1544 
توليد رشته و ماكاروني و ورميشل و 

    مشابه يمحصوالت آرد
35 679 19 21 

 67 16 438 28    توليد نان شيريني و بيسكويت 1546 5

 182 147 13662 93    سازي و ريسندگي، الياف آماده 1711 6

 32 30 544 18  تكميل منسوجات 1712 7

 24 19 850 44    توليد قالي و قاليچه دستباف 1724 8

 70 55 4827 87    توليد فرش ماشيني و موكت 1726 9

10 1810 
توليد پوشاك به استثناي پوشاك از 

    پوست خزدار
35 748 21 32 

 36 19 509 27    دباغي و تكميل چرم 1911 11

 52 53 1115 21    توليد خمير كاغذ و مقوا 2102 

12 2413 
شكل اوليه  توليد مواد پالستيكي به

    و ساخت الستيك مصنوعي
17 378 22 216 

13 2422 
توليد انواع رنگ و روغن جال و 

    هاي مشابه و بتانه پوشش
24 833 35 42 

14 2423 
شيميايي مورد توليد دارو و مواد 
    ...استفاده در پزشكي و 

16 747 47 140 

 2424 
كننده و  توليد صابون و مواد پاك

    ...و  يلوازم بهداشت
30 2882 96 66 

 58 30 597 20    توليد ساير محصوالت شيميايي 2429 15

 52 29 661 23    توليد ساير محصوالت الستيكي 2519 16

 38 32 2908 91    جز كفش محصوالت پالستيكي به 2520 17

18 2612 
جز  اي به توليد محصوالت شيشه

    شيشه جام
19 1399 74 71 

19 2695 
شده از بتن  توليد محصوالت ساخته

    و سيمان گچ
42 942 22 57 
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  ردبف
كد 

 صنعت
  نام صنعت

  تعداد
 بنگاه

  تعداد
 شاغالن

  متوسط اندازه
 يها بنگاه

 الورودديجد

  متوسط اندازه
 موجود يها بنگاه

 16 14 908 66    دادن و تكميل سنگ بريدن و شكل 2696 20

 31 28 4906 177    توليد آجر 2697 21

22 2699 
  فلزي غير  توليد سايرمحصوالت كاني

    گريد يبندي نشده در جا طبقه
49 1353 28 29 

 554 67 1005 15    توليد محصوالت اوليه آهن و فوالد 2710 23

 60 69 1376 20    توليد محصوالت فلزي ساختماني 2811 

24 2892 

آوري و روكش كردن فلزات و  عمل
هاي مهندسي مكانيك  فعاليت
  عمومي

24 496 21 27 

25 2899 
ساير محصوالت فلزي توليد 

    بندي نشده در جاي ديگر طبقه
56 1893 34 47 

 59 50 846 17    توليد پمپ و كمپرسور و سوپاپ 2912 26

 2919 
آالت با كاربرد  توليد ساير ماشين

    عام
17 1535 90 68 

27 2921 
آالت كشاورزي و  توليد ماشين

    جنگلداري
16 364 23 66 

28 2929 
با كاربرد آالت  توليد ساير ماشين

    خاص
15 807 54 47 

29 2930 
بندي  توليد وسايل خانگي طبقه

    ديگر  نشده در جاي
27 2664 99 105 

30 3000 
آالت اداري و حسابگر  توليد ماشين
    و محاسباتي

21 534 25 46 

31 3311 
توليد تجهيزات پزشكي و جراحي و 

    وسايل ارتوپدي
16 462 29 58 

32 3430 
ملحقات براي توليد قطعات و 

    ها وسائل نقليه موتوري و موتور آن
42 2716 65 78 

 36 25 520 21    توليد مبلمان 3610 33

 62 42 52928 1260    يع مورد بررسيدالورود در صنايجد يها كل بنگاه

  قيمحاسبات تحق: مأخذ

  
 يها تعداد بنگاهده، يرو ارائه گرد شِيپ يها ليدر تحل ينگر ل واقعي، كه به دليژگين ويبا اعمال ا

عالوه بر . افته استيكاهش  يبه تعداد كمتر 1376دالورود در سال يبنگاه جد 1847از  يمورد بررس
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ل يصنعت تقل 37صنعت به  120ل از يمورد تحل ISIC يچهاررقم يمذكور، كدها يژگيآن، با و
ع منتخب، شاغالن يادالورود صنيجد يها عالوه بر كد و نام صنعت، تعداد بنگاه 1جدول در . ابدي يم

ن متوسط با متوسط يده و ايز ارائه گرديدالورود هر صنعت نيجد يها ها، متوسط اندازه بنگاه آن
 1جدول گونه كه  سه شده و همانيمقا يانيع منتخب در ستون پايموجود در صنا يها اندازه بنگاه

ع منتخب يدالورود در صنايجد يها ب به اتفاق موارد، متوسط اندازه بنگاهيدهد، در قر ينشان م
ن يمشاهدات موجود ا يهمسو با تمام اين يافته. ع موجود استين متوسط در صنايكوچكتر از ا
كوچكتر متولد  ييها موجود در اندازه يها سه با بنگاهيدر مقا ياقتصاد يها دهد بنگاه يحوزه نشان م

بوده و از  2919و  2811، 2424، 2102ان، تنها مورد استثناء چهار صنعت ين ميدر ا. شوند يم
 يها ن اساس، تعداد بنگاهيبر ا. اند دهيز حذف گرديع نين صناي، ايينها يها ليرو، در تحل نيا

. بنگاه خواهد بود 1260نشان داده شده  1جدول گونه كه در  ، همانيمورد بررس ييدالورود نهايجد
درصد  50حدود ) 62(موجود  يها ز، متوسط اندازه بنگاهيع منتخب نيدر مجموع و در كل صنا

  . است) 42(دالورود يجد يها بزرگتر از متوسط اندازه بنگاه
  

  پژوهش يها افتهيروش انجام كار و 

ك به ينزد يا ت در اندازهيهنگام ورود به هر فعال ياقتصاد يها اگرچه انتظار بر آن است كه بنگاه
اند كه  مطالعات موجود عمدتاً نشان داده ت وارد شوند، اماينه بخش مورد نظر در آن فعالياندازه به

از . ندينما يت مينه شروع به فعاليكوچكتر از اندازه به ييها در اندازه ياقتصاد يها عموماً بنگاه
ل، اندازه يرا پس از ورود و نحوه تعد ييها ن بنگاهياند تا رفتار چن دهيكوش يمتعدد يها يرو، تئور نيا

منفعل  يريادگي يها يد، تئوريگرد يادآوريگونه كه  همان. دين نماييتبنه يآنها را به نسبت اندازه به
دهنده آن است كه  مطالعات موجود نشان. اند نهين زميارائه شده در ا يها ين تئوريتر و فعال از معروف

نبوده و  تيند، قادر به ادامه فعاليل نماينه موجود تعديكه نتوانند اندازه خود را نسبت به اندازه به ييها بنگاه
، انتظار بر آن است كه يكردين رويرش چنيبا پذ. خارج خواهند شد يت اقتصاديزودتر از چرخه فعال

 يشوند، در فواصل زمان يت مينه وارد فعاليكوچكتر از اندازه به يا كه به مراتب در اندازه ياقتصاد يها بنگاه
  . نه برخوردار باشنديبه اندازه به يابيدست يبرا يشتريبه مراتب از رشد ب يبعد

 يها كوشد تا رفتار بنگاه ين مقاله ميده است، ايز مطرح گرديگونه كه قبالً ن رو و همان نياز ا
دالورود يجد يها بنگاه ينموده و آن را برا يابيل اندازه رديرا پس از ورود از نظر نحوه تعد ياقتصاد
ل يتواند بر نحوه تعد يز ميت نيا صنعت موضوع فعالياز آنجا كه بخش . ح دهديتوض 1376سال 

ع و در يل اندازه و رشد را بر حسب صناين مقاله، نحوه تعديرگذار باشد، اياندازه بنگاه و رشد آن تأث
  . كشد ير ميبه تصو يچهاررقم يسطح كدها

 يمتعدد يها ليدالورود و رشد آن، مراحل و تحليجد يها ل اندازه بنگاهينحوه تعد يبررس يبرا
ع منتخب يصنا 2جدول در . دير كشينها را به تصوآ 2از جدول  توان با استفاده  يده كه ميانجام گرد
دالورود در هر صنعت يجد يها بنگاه) CV(رات ييب تغيضر يسوم و چهارم به بررس يها ده و ستونيارائه گرد
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  .پرداخته است) سال 9و پس از  1384(نسبتاً بلندمدت  يا ان دورهيو در پا) 1376سال (در هنگام ورود 
  

 
 يديع توليصنا) شترينفر كاركن و ب 10(دالورود يجد يها بنگاه يژگيو يبررس .1 جدول

  1376 -84 يدر بازه زمان ISIC يچهاررقم يك كدهايران به تفكيمنتخب ا

يرد
  ف

 كد

  صنعت

I II  II  

CV ياه بنگاه 

 يها بنگاه دالوروديجد

  ماندهيباق

1384 

 يها بنگاه

  شده خارج

84 - 

1376 

نرخ 

  خروج

84 - 

1376  

متوسط 

اندازه 

 يها بنگاه

: ماندهيباق

1384 

1376137613761376    1384138413841384    D1 
D

2 
D3 AGD1 ADG2 ADG3 

1111    1519151915191519    1/301/301/301/30    1/171/171/171/17    15151515    12121212    44/444/444/444/4    505050507    11111111    1111    3333    12/412/412/412/4    -0/3-0/3-0/3-0/3    2/02/02/02/0    

2222    1520152015201520    1/361/361/361/36    0/910/910/910/91    8888    8888    50/050/050/050/0    474747477    7777        1111    14/414/414/414/4        -0/3-0/3-0/3-0/3    

3333    1531153115311531    0/420/420/420/42    0/600/600/600/60    32323232    4444    11/111/111/111/1    26262626    13131313    13131313    6666    0/80/80/80/8    2/02/02/02/0    0/60/60/60/6    

4444    1544154415441544    0/480/480/480/48    0/520/520/520/52    17171717    18181818    51/451/451/451/4    232323237    5555    5555    7777    15/215/215/215/2    1/31/31/31/3    -1/6-1/6-1/6-1/6    

5555    1546154615461546    0/330/330/330/33    1/071/071/071/077    11111111    17171717    60/760/760/760/7    151515158    11111111            6/56/56/56/5            

6666    1711171117111711    2/452/452/452/45    1/521/521/521/528    37373737    56565656    60/260/260/260/2    2742742742747    27272727    2222    8888    3/33/33/33/3    2/12/12/12/1    -6/8-6/8-6/8-6/8    

7777    1712171217121712    0/860/860/860/86    0/830/830/830/83    7777    11111111    61/161/161/161/1    434343437    3333    1111    3333    12/212/212/212/2    19/819/819/819/8    -3/0-3/0-3/0-3/0    

8888    1724172417241724    0/390/390/390/39    0/540/540/540/547    12121212    32323232    72/772/772/772/7    232323237    4444    5555    3333    11/311/311/311/3    17/317/317/317/3    8/18/18/18/1    

9999    1726172617261726    3/093/093/093/09    1/441/441/441/448    27272727    8888    22/922/922/922/9    828282827    22222222    2222    3333    12/912/912/912/9    3/13/13/13/1    -2/0-2/0-2/0-2/0    

10101010    1810181018101810    1/041/041/041/04                100/0100/0100/0100/0                                

11111111    1911191119111911    0/740/740/740/74    0/720/720/720/72    8888    19191919    70/470/470/470/4    303030307    5555        3333    5/75/75/75/7        -1/2-1/2-1/2-1/2    

12121212    2413241324132413    0/690/690/690/69    0/570/570/570/578    8888    9999    52/952/952/952/9    242424247    8888            5/65/65/65/6            

13131313    2422242224222422    1/481/481/481/48    1/061/061/061/068    10101010    14141414    58/358/358/358/3    545454547    7777    1111    2222    5/65/65/65/6    13/113/113/113/1    1/61/61/61/6    

14141414    2423242324232423    1/351/351/351/35    0/840/840/840/848    12121212    4444    25/025/025/025/0    575757577    10101010    1111    1111    17/417/417/417/4    -2/8-2/8-2/8-2/8    1/81/81/81/8    

15151515    2429242924292429    0/790/790/790/79    0/840/840/840/84    12121212    8888    40/040/040/040/0    393939397    7777    4444    1111    2/32/32/32/3    7/57/57/57/5    -0/4-0/4-0/4-0/4    

16161616    2519251925192519    0/810/810/810/81    1/351/351/351/357    9999    14141414    60/960/960/960/9    29292929    7777    1111    1111    12/112/112/112/1    40/640/640/640/6    0/20/20/20/2    

17171717    2520252025202520    1/331/331/331/33    1/031/031/031/038    45454545    46464646    50/550/550/550/5    404040407    28282828    8888    9999    17/317/317/317/3    4/14/14/14/1    1/71/71/71/7    

18181818    2612261226122612    1/241/241/241/24    0/750/750/750/758    8888    11111111    57/957/957/957/9    1451451451457    3333        5555    2/32/32/32/3        1/01/01/01/0    

19191919    2695269526952695    1/971/971/971/97    0/700/700/700/708    7777    35353535    83/383/383/383/3    232323237    6666    1111        8/58/58/58/5    -4/9-4/9-4/9-4/9        

20202020    2696269626962696    0/560/560/560/56    0/730/730/730/737    17171717    49494949    74/274/274/274/2    181818187    7777    5555    5555    1/51/51/51/5    2/22/22/22/2    0/20/20/20/2    

21212121    2697269726972697    0/960/960/960/96    1/061/061/061/06    59595959    118118118118    66/766/766/766/7    414141417    26262626    12121212    21212121    9/79/79/79/7    3/83/83/83/8    3/93/93/93/9    

22222222    2699269926992699    1/121/121/121/12    0/980/980/980/988    23232323    26262626    53/153/153/153/1    343434347    13131313    4444    6666    15/815/815/815/8    3/43/43/43/4    1/51/51/51/5    

23232323    2710271027102710    1/481/481/481/48    0/710/710/710/718    7777    8888    53/353/353/353/3    1201201201207    7777            3/63/63/63/6            

24242424    2892289228922892    1/631/631/631/63    1/851/851/851/857    8888    16161616    66/766/766/766/7    383838387    5555    2222    1111    9/39/39/39/3    6/76/76/76/7    12/512/512/512/5    

25252525    2899289928992899    1/051/051/051/05    1/021/021/021/02    27272727    29292929    51/851/851/851/8    505050507    16161616    2222    9999    9/19/19/19/1    5/55/55/55/5    6/16/16/16/1    

26262626    2912291229122912    1/241/241/241/24    0/770/770/770/778    6666    11111111    64/764/764/764/7    434343438    3333    1111    2222    11/211/211/211/2    -0/1-0/1-0/1-0/1    3/73/73/73/7    

27272727    2921292129212921    0/640/640/640/64    0/700/700/700/70    5555    11111111    68/868/868/868/8    292929297    4444    1111        15/215/215/215/2    4/74/74/74/7        

28282828    2929292929292929    1/861/861/861/86    0/500/500/500/508    6666    9999    60/060/060/060/0    424242428    3333    1111    2222    12/412/412/412/4    6/86/86/86/8    2/52/52/52/5    

29292929    2930293029302930    2/052/052/052/05    0/880/880/880/888    11111111    16161616    59/359/359/359/3    2022022022027    7777    1111    3333    23/923/923/923/9    6/06/06/06/0    -0/9-0/9-0/9-0/9    

30303030    3000300030003000    1/251/251/251/25    1/061/061/061/068    7777    14141414    66/766/766/766/7    363636367    6666        1111    35/535/535/535/5        10/610/610/610/6    

31313131    3311331133113311    0/900/900/900/90    0/510/510/510/518    8888    8888    50/050/050/050/0    414141417    4444    3333    1111    6/46/46/46/4    1/31/31/31/3    -6/6-6/6-6/6-6/6    

32323232    3430343034303430    1/351/351/351/35    1/841/841/841/847    19191919    23232323    54/854/854/854/8    1041041041047    10101010    2222    7777    22/022/022/022/0    9/29/29/29/2    23/723/723/723/7    

33333333    3610361036103610    1/251/251/251/25    0/650/650/650/658    3333    18181818    85/785/785/785/7    191919198    2222    1111        9/29/29/29/2    9/89/89/89/8        

ه بنگاكل 

    دالوروديجد
2/822/822/822/82    1/961/961/961/968    491491491491    769769769769    61/061/061/061/0    666666667    297297297297    80808080    114114114114    10/910/910/910/9    5/05/05/05/0    2/82/82/82/8    

  محاسبات محقق: منبع
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                                  CV � 9X$
X$  < 100  

توليد ( 1546سه صنعت  يشود، به استثنا ين دو ستون مشاهده ميسه ايگونه كه از مقا همان
توليد قطعات و ( 3430و ) توليد ساير محصوالت الستيكي( 2519، )نان شيريني و بيسكويت
رات در سال ييب تغيمانده، ضريع باقي، در عمده صنا)هاموتوري و موتور آنملحقات براي وسائل نقليه 

رو و  نياز ا. نداشته است ير چندانييا تغيافته يكاهش  يبه نحو بارز 1376نسبت به سال  1384
ن اساس و با استفاده از يبر ا. ز مصداق داردين كاهش در مورد كل صنعت نيمطابق با انتظار، ا

 يا در محدوده يدالورود و پراكندگيجد يها ل اندازه بنگاهيتوان تعد يم راتييب تغيشاخص ضر
. ن مشاهده نموديانگيل اندازه را حول ميشتر و تعديب ي، حركت به سمت همگنيكوچكتر و به عبارت

 يها افتهيران و همسو با يا يديع توليدر صنا ياساس يها افتهياز  يكيد به عنوان يافته را باين يا
 ييها در هنگام ورود با اندازه يصنعت يها دهد بنگاه يكه نشان م يموضوع. نمود يتلق يجهان

ط ياز آنچه در مح يريادگيشوند، اما با گذشت زمان و  يمتفاوت و نسبتاً پراكنده به صنعت وارد م
  . ندينما يل ميصنعت در حال وقوع است، خود را تعد) فضا(

  قسمت دوم 
در . كشد ير ميع منتخب را به تصويدالورود صنايجد يها از بنگاه يگريد يها يژگيو 2جدول 

 - 84، نرخ خروج 1376 -84شده  خارج يها ان دوره، بنگاهيمانده تا پايباق يها ن قسمت بنگاهيا
ن يار ارزشمند ايده و نكته بسيارائه گرد 1384مانده در سال يباق يها و متوسط اندازه بنگاه 1376

. ك دوره حدود ده ساله استي يمنتخب ط يديع توليباال در صنا اريقسمت، نرخ خروج بس
ن دوره از يا يط ياقتصاد يها درصد از بنگاه 60ش از يشود در مجموع، ب يگونه كه مشاهده م همان
 يها ا به شدت با كاهش اندازه مواجه شده و در گروه بنگاهيده يخارج گرد يت اقتصاديفعال
گونه كه ستون  ن وجود، همانيبا ا. اند گرفته ينفر كاركن جا 10كمتر از  يا اركوچك با اندازهيبس

  سوم قسمت دوم 
درصد در  11ر بوده و از يع منتخب به شدت متغيدهد، نرخ خروج در صنا ينشان م  2جدول  
توليد پوشاك به ( 1810درصد در كد  100تا ) سازي و آردكردن غالت و حبوب آماده( 1531كد 

كه  2جدول قسمت دوم  يانين ستون پايهمچن. افته استير ييتغ) ك از پوست خزداراستثناي پوشا
ب به اتفاق موارد، متوسط يانگر آن است كه در قرين پژوهش است، بيا يها افتهين ياز مهمتر يكي

دهنده آن  ن مجدداً خود نشانيافته و ايش يافزا يان دوره مورد بررسيمانده تا پايباق يها اندازه بنگاه
ده، اما به مرور زمان يت گرديكوچك وارد فعال ييها ران در اندازهيا يديع توليصنا يها است كه بنگاه

ر نمود، ينه صنعت تعبيتوان از آن با عنوان اندازه به يكه م يا ن اندازه خود را با اندازهيش ايو با افزا
  . اند ل نمودهيتعد
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كمتر از متوسط اندازه صنعت  ييها كه با اندازه ييها توان انتظار داشت بنگاه يگر، ميد يبا نگاه
مجبورند تا با  يت اقتصاديدر فعال يماندگار يشوند، برا يبه صنعت وارد م) نهيا كمتر از اندازه بهي(

) نهيا اندازه بهي(تر به متوسط اندازه صنعت  كينزد ييها كه با اندازه يينسبت به آنها يتر عيرشد سر
رشد  يبرا يحيبه عنوان توض يات اقتصادصنعتيكه در ادب يموضوع. ندينماند، رشد ينما يت ميفعال
كه به صورت همزمان در  ييها توان بنگاه ين نگاه، ميبا ا. شود يكوچك قلمداد م يها تر بنگاه عيسر
  :م نمودير تقسياند را به سه گروه ز وارد شده يت اقتصاديفعال

 ؛)�D(ط صنعت تر از اندازه متوس كوچك يها با اندازه يگروه -1

 ؛)�D(ك به متوسط اندازه صنعت است ينزد ييها با اندازه يگروه -2

 .اند ت شدهيوارد فعال) <D(تر از اندازه متوسط صنعت  بزرگ ييها كه در اندازه يگروه -3

ها در سه گروه فوق  ان متوسط رشد بنگاهيرا م يدار يز معنيد بتوان تماي، بايكردين رويبا چن
ده و يك گرديگر تفكيكدي، سه گروه مذكور از ياريز الزم است تا با معين كار نيا يبرا. مالحظه نمود

با متوسط ) ?x(دالورود يجد يها سه اندازه بنگاهيمقا. قابل انجام است يمتعدد يها ن خود با روشيا
ها  اندازهن يسه ايا مقايموجود  يها ار بنگاهيبا در نظر گرفتن انحراف مع) $X(موجود  يها اندازه بنگاه

)x? (موجود  يها ن بنگاهيانگياز م يدر فواصل متعدد) مانندX$ * 1 4⁄ X$ � x? � X$ � 1 4⁄ X$  ا ي
X$ * 1 2⁄ X$ � x? � X$ � 1 2⁄ X$ (ار ين پژوهش از معيقابل انجام بوده اما، در اX$ * 1 4⁄ X$ �

x? � X$ � 1 4⁄ X$  ده استيسه استفاده گردين مقايا يبرا .  
متفاوت به  يها كه با اندازه ييها رشد بنگاه2جدول ) بخش سوم( يانين مبنا، بخش پايبا ا

ن اندازه يانگين ستون، نخست ميدر ا. قرار داده است ياند را مورد بررس دهيع منتخب وارد گرديصنا
نه صنعت در ياندازه به يبرا ياريده و به عنوان معيمحاسبه گرد) $X(موجود هر صنعت  يها بنگاه

$Xو پس از آن، دامنه  1نظر گرفته شده * 1 4⁄ X$ � x? � X$ � 1 4⁄ X$  همگن  يا به عنوان دامنه
مشاهده  1تصوير  توان آن را در يكه م يموضوع. ده استيف گرديدالورود تعريجد يها بنگاه يبرا

موجود در هر  يها اندازه بنگاه يبرا يميع ترسيشود، توز يمشاهده م 1تصوير گونه كه از  همان. نمود
است كه  يده موضوعيگرد يادآوريگونه كه قبالً  ز همانين نيا. چوله به راست است يعيصنعت، توز

 . نشان داده شده است يات موجود و مطالعات تجربيادب يدر تمام

                                                                                                                   
هاي ديگري نيز براي تعيين اين اندازه  توان از معيارها و روش الزم به يادآوري است بر اساس ادبيات موجود مي .1

) 1389(تواند به رادمنش  بهينه ميهاي تعيين اندازه  خواننده عالقمند براي مطالعه بيشتر روش. استفاده نمود
هاي  اي جديدالورود با ميانه اندازه و نيز مقايسه اندازه بنگاهه در اين ميان، مقايسه اندازه بنگاه. مراجعه نمايد

خواننده عالقمند براي مطالعه بيشتر براي بررسي . دو رويكرد ديگر است) MES(جديدالورود با اندازه بهينه كارا 
  . مراجعه نمايد Lyons (1980)و ) 1385(خدادادكاشي به  MESيكرد ميانه و اين روش با رو
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  موجود در هر صنعت يها ع اندازه بنگاهيتوز . 1 ريتصو

  
                                         B$ * C

DB$      B$      B$ � C
DB$ 

                           EC                  EF                         EG 

 

سه آنها با يگانه مذكور و مقا سه يها ك از گروهيدالورود در هر يجد يها محاسبه رشد بنگاه
 يروشز يرشد بنگاه و ن يريگ اندازه يبرا ياريرو، الزم است تا مع نياست و از ا يگر، مرحله بعديكدي

 يها و روش) افزوده د و ارزشيمانند اشتغال، ارزش تول(ارها يمع 1.ف گردديمحاسبه آن تعر يبرا
ك بنگاه وجود دارد، اما يرشد  يريگ اندازه يبرا) و رشد برچ يمانند رشد مطلق، رشد نسب( يمتفاوت

  :ده استير محاسبه گرديبه صورت رابطه ز يار اشتغال و روش رشد نسبين مطالعه از معيدر ا

                            G?�′�
R � EMPM��EMPM�′

EMPM�′
  

ن يانگي، از ميدوره مورد بررس يانه بنگاه طيمحاسبه متوسط رشد سال يعالوه بر آن، برا
ز در بخش ين محاسبات نيج ايمورد مطالعه استفاده شده و نتا يرشد آنها در فواصل زمان يهندس
ده كه سه ستون نخست يل گرديشش ستون تشك ن بخش ازيا. افته استيانعكاس  2جدول سوم 

)D�، D�  وD> (است  يف شده قبليك از سه دامنه تعريدالورود در هر يجد يها انگر تعداد بنگاهينما
آن  يل كه رشد تنها برايبمانند؛ بدان دل يدر صنعت باق يان دوره مورد بررسياند تا پا كه توانسته

به . اند در صنعت حضور داشته يدوره مورد بررس يقابل محاسبه است كه ط ييها دسته از بنگاه
دالورود يبنگاه جد 15انگر آن است كه از مجموع يدر سطر نخست نما 11عنوان مثال، عدد 

                                                                                                                   
) 1386(پور و محمودي  هاي محاسبه رشد بنگاه و معيارهاي آن به فيض براي مطالعه بيشتر در زمينه روش .1

 . مراجعه گردد
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تا ) جز پسته و خرما به -ها از فساد ها و سبزي آوري و حفاظت ميوه عمل( 1519مانده در صنعت  يباق
?x(بنگاه در زمان ورود در دامنه اول  11، يان دوره مورد بررسيپا � X$ * 1 4⁄ X$ ( قرار گرفته و
$X(ك بنگاه در دامنه دوم ياست كه تنها  ين در حاليا * 1 4⁄ X$ � x? � X$ � 1 4⁄ X$ ( و سه

$X(بنگاه در دامنه سوم  � 1 4⁄ X$ � x? (قرار داشته است .  
ك از سه يگرفته در هر  يجا يها رشد بنگاه) <ADG و �ADG�، ADG(ز ين يسه ستون بعد

موجود  يها انگر آن است كه بنگاهينما 4/12به عنوان مثال، عدد . كشد ير ميگروه مذكور را به تصو
?x(در گروه اول  � X$ * 1 4⁄ X$ (اند دوره، تجربه نموده يرا ط يدرصد 4/12انه يمتوسط رشد سال .

 يانيگونه كه در سطر پا همان. ع در ادامه جدول نشان داده شده استير صنايسا ين محاسبه برايا
انه در ين متوسط رشد ساليشود، مطابق با انتظار، باالتر يو در سه ستون آخر مشاهده م 2جدول 

تعلق داشته كه در دامنه  ييها به بنگاه يديع توليمانده در صنا يدالورود باقيجد يها مجموع بنگاه
?x( ينييپا � X$ * 1 4⁄ X$ (كوچكتر به صنعت وارد  ييها ، در اندازهيگرفته و به عبارت يجا

  .اند شده
ك به متوسط اندازه ينزد يها كه در اندازه ا آنهايييو  يانيگرفته در دامنه م يجا يها بنگاه

را تجربه  يكمتر از نصف رشد گروه قبل ي، اندكيدرصد 5اند با متوسط رشد  صنعت وارد شده
 يگرفته در گروه سوم تنها اندك يجا يها بنگاه يزان رشد براين مياست كه ا ين در حاليا. اند نموده

قاً در يها دق افتهين يا. ك به متوسط اندازه صنعت استيشتر از نصف گروه قرار گرفته در دامنه نزديب
 يها افتهين يتر يتواند به عنوان اساس يرو، م نياست و از ا يموجود اقتصاد يها يتئور يراستا

تواند  يها خود م افتهين يبر آن، ا عالوه. رديقرار گ يابيران مورد ارزيدر اقتصاد ا يزم صنعتيناميد
  .ها تلقي شود ر بنگاهيكوچك و متوسط از سا يها ز بنگاهيف و تمايتعر يبرا ياريمع
  

  يريگ جهيو نت يبند جمع

 يت اساسيگردد، مبحث اندازه بنگاه اهم يكه در حوزه علم اقتصاد مطرح م يان مسائل متعدديدر م
ا بالعكس ارائه يكوچك بر بزرگ  يها اندازه يدرباره برتر يمتفاوت يها دگاهينه دين زميداشته و در ا

مضاعف داشته، چه آنكه  يتيم در هنگام ورود، موضوعيتصم ين موضوع خصوصاً برايا. شده است
ن سؤال مواجه خواهد بود كه اندازه ين در بدو ورود همواره با ايا هر كارآفري يك بنگاه اقتصادي

ز توجه و ين يخياست؟ از نگاه تار يا در زمان ورود چه اندازه يبنگاه اقتصاد ينه برايبها يمطلوب 
روبرو بوده و  ييها بيان عملكرد در علم اقتصاد با فراز و نشيب يبرا ياريد بر اندازه به عنوان معيتأك

 يبه جاجاد اشتغال يا يش خصوصاً در راستايكوچك از سه دهه پ يها است كه بنگاه ين در حاليا
ك بنگاه در ين اندازه ييتع ين وجود، آنكه مبنايبا ا. اند قرار گرفته يشتريبزرگ مورد توجه ب يها بنگاه
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ات ياست كه در ادب ييها د؟ سؤالينما ين بنگاه پس از ورود چگونه عمل ميست؟ و ايزمان ورود چ
  . ح آن ارائه شده استيتوض يبرا يده و مدل متفاوتيروبرو گرد يمتعدد يها با پاسخ ياقتصاد

شوند  يوارد م يت اقتصاديبه فعال ييها با اندازه ياقتصاد يها ده كه بنگاهين ايان، بر اين ميدر ا
ها تنها پس از ورود با  ن بنگاهيا. وجود دارد ينسب يز توافقيدارند ن ياندك يكه نسبت به آن آگاه

كه  يل نموده و گروهياندازه خود را تعدند، ينما يمشاهده م يرامونيپ ياز آنچه در فضا يريادگي
ند، محتوم به شكست بوده و از بازار خارج ياقدام نما يلين تعديمعقول نسبت به چن ينتوانند در زمان

ل اندازه يتعد ي، در راستايت اقتصاديدالورود به فعاليجد يها ن اساس، رفتار بنگاهيبر ا. شوند يم
افته و عالوه يت يث اهمياست كه از هر ح يان، موضوعت موجود و با گذشت زميخود نسبت به وضع

 يزم بازار مورد توجه جديناميگاه آن در ديف اندازه و جايتعر يبرا ييتواند به عنوان مبنا يبر آن، م
  . رديقرار گ

 يديع منتخب توليدالورود صنايجد يها بنگاه يده است آن را برايكوش ن مقاله يكه ا يموضوع
انگر آن است ين مقاله نمايج اينتا. قرار دهد يابيمورد ارز ISIC يچهاررقم يران در سطح كدهايا

ع ين متوسط در صنايكوچكتر از ا يع مورد بررسيدالورود در صنايجد يها كه متوسط اندازه بنگاه
 يديع توليصنا ياقتصاد يها گر و همسو با مطالعات انجام شده، بنگاهيموجود بوده و به عبارت د

در مجموع و در كل . شوند يكوچكتر متولد م ييها موجود در اندازه يها سه با بنگاهيمقاز در يران نيا
درصد بزرگتر از متوسط اندازه  50موجود حدود  يها ، متوسط اندازه بنگاهيع مورد بررسيصنا

  . دالورود استيجد يها بنگاه
 يط يريادگيع با ياكثر صناها در زمان ورود در  ن بنگاهيگسترده اندازه ا يعالوه بر آن، پراكندگ

ن يج اين نتايهمچن. افته استيش يل اندازه گرايشتر و تعديب يافته و به سمت همگنيدوره كاهش 
، متوسط يع منتخب مورد بررسيب به اتفاق صنايدهنده آن است كه اگرچه در قر پژوهش نشان

ن ين ايش در بياما شدت افزا افته،يش يان دوره افزايمانده تا پايدالورود باقيجد يها اندازه بنگاه
ك به ينزد يا كوچكتر از متوسط اندازه صنعت، با اندازه يا با اندازه ييها ها در سه گروه بنگاه بنگاه

متوسط رشد . ك استيبزرگتر از اندازه متوسط صنعت قابل تفك يا متوسط اندازه صنعت و اندازه
 ين در حاليا. نصف رشد گروه كوچكتر است، حدود يانيگرفته در دامنه م يجا يها اندازه بنگاه
گرفته در گروه بزرگتر حدود نصف گروه قرار گرفته در دامنه  يجا يها بنگاه ين رشد براياست كه ا

  . ك به متوسط اندازه صنعت استينزد
ران، يدر اقتصاد ا يزم صنعتيناميد يبررس يها افتهين يتر ين موضوع به عنوان اساسيا
تواند متناسب با نوع صنعت  يار كوچك و متوسط ميه بر خالف معمول، معدهنده آن است ك نشان

ر يمتغ يمفهوم يمطلق برا يفين، اطالق تعريبنابرا. ردير زمان قرار گيا تحت تأثيافته و ير ييتغ
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به نظر  ين پژوهش، چندان منطقيا يها افتهيبا توجه به ) كوچك، متوسط و بزرگ يها بنگاه(
اطالق نمود كه در  ييها كوچك و متوسط را به بنگاه يها توان بنگاه يكرد، مين رويبا ا. رسد ينم

موجود در صنعت كوچكتر  يها نسبت به متوسط اندازه بنگاه يدار يكه به صورت معن ييها اندازه
  . شوند ياست، به صنعت وارد م

كوچك و  يها ف بنگاهيدر تعر يدهنده لزوم بازنگر افته نشانين ي، ايگذار استياز نظر س
 ييها با اندازه يديع توليصنا يها عالوه بر آن و از آنجا كه بنگاه. متوسط بر حسب زمان است

ن موضوع كه يشتر است، ايموجود به صنعت وارد شده و نرخ خروج در آنها ب يها كوچكتر از بنگاه
 يبرا ييان مبناتواند به عنو ينامناسب است، م يا توسط بنگاه در زمان ورود اندازه ياندازه انتخاب

گذار بخش  هيسرما يبرا. ردياستگذار بخش صنعت قرار گيدر اندازه در زمان ورود توسط س يبازنگر
 يدهنده لزوم توجه به اندازه بنگاه در زمان ورود نسبت به اندازه صنعت افته مذكور نشانيز يصنعت ن

متوسط اندازه صنعت مورد نظر  د نسبت بهين اندازه نباياست كه بنگاه قصد ورود به آن را دارد و ا
  . تر باشد كوچك يبه صورت فاحش) ر گردديز تعبينه صنعت نيتواند به عنوان اندازه به يكه م(
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