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ها هنگام  بهینه از صنعتی به صنعت دیگر متمایز بوده و بنگاه  ازهمطالعات متعدد اقتصادی نشان داده است که اند
 اساس ادبیات موجود و بر با این وجود. نمایند فعالیت خود را آغاز می تفاوتهایی م ورود به صنعت با اندازه

با  که در حالی ،ودهیک نمزدن  بهینه  کنند در زمانی معقول خود را به اندازه می تالشهای اقتصادی برای بقا و ماندگاری  بنگاه
ت زمان تعدیل و عبارتی، بین مد به .توان با سرعت تعدیل مورد ارزیابی قرار داد معقول را می نگاهی دیگر زمان
سرعت تعدیل تعیین  باکوشد تا  این مقاله می ،بر این اساس. منطقی وجود خواهد داشت ای سرعت آن رابطه

برای . نیز بررسی نماید را بر چنین سرعتیعوامل مؤثر  رقمی 4سطح کدهای در در صنایع تولیدی  ها بنگاه  اندازه
. است محاسبه شده λگردیده و سرعت تعدیل با ضریب  ستفادها ویلسون -روش کومانوربهینه از   تعیین اندازه

بر میانگین  در زمان ورودبهینه   اندازه تابنگاه   صنعت، سطح تکنولوژی و فاصله ساختار  گانه3تأثیر متغیرهای 
این نتایج . است شدهارزیابی های مقطعی  دادهرگرسیون با استفاده از تکنیک  سال 3در طول  λهندسی ضرایب 

ری کمتبا سرعت  رقابتیدر ساختارهای های جدیدالورود  بنگاهبرخالف انتظار آن است که   دهنده نشانپژوهش 
بهینه به صنعت   ایی که در زمان ورود در فواصل دورتر از اندازهه بنگاهو  نمودهبهینه فعالیت   ابی به اندازهتیدر دس

این یافته مبین عدم توانایی  ذاریتگسیاس لحاظ از .اند خود را تعدیل نموده  ری اندازهمتاند با سرعت ک وارد شده
های  یاسترو س  از این ،مناسب تعدیل در زمان ورود بوده سرعت ابی بهتیدسهای صنایع تولیدی ایران در  بنگاه

  .های جدیدالورود است بقای بنگاه  حمایتی در دوران نوزادی الزمه
  .,JEL: L1, L25, O25بندی  طبقه
  .صنایع تولیدی ایرانسرعت تعدیل، ، های جدیدالورود بنگاهبهینه،   اندازه :کلیدی های هواژ

  
 13/10/1393 :تاریخ پذیرش           24/7/1393: تاریخ دریافت* 
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  مقدمه. 1
بخش   بهینه  ای نزدیک به اندازه در اندازههای اقتصادی هنگام ورود به هر فعالیت  بنگاهرود  میگرچه انتظار 

اما مانند بسیاری از کشورهای جهان شواهد موجود در اقتصاد ایران نیز  ،نظر در آن فعالیت وارد شوند مورد
 هنچچنا ونموده بهینه شروع به فعالیت   ر از اندازهمتای ک ر اندازهعمدتاً دهای اقتصادی  بنگاهدهد  نشان می

 ،شوند ری از صنعت خارج میشتبهینه تعدیل نمایند با احتمال بی  ی معقول خود را با اندازهنتوانند در زمان
  ری اندازهشتبا سرعت بی اند صنعت داشته  بهینه  ری از اندازهشتبی  هایی که فاصله بنگاه رود میبنابراین انتظار 

ر متاز موضوعات مهمی است که در کبنگاه   اندازه سرعت تعدیل یازمان رو   از این ،خود را تعدیل نمایند
سرعت تعدیل ضمن تعیین  کند تالش میاین اساس، این مقاله  بر. ای مورد توجه قرار گرفته است مطالعه
عوامل مؤثر بر چنین صنعت در صنایع تولیدی ایران   بهینه  ابی به اندازهتیدس در های جدیدالورود بنگاه  اندازه

  .مورد بررسی قرار دهدسرعتی را 
مبانی نظری ذکر  به 2بخش  پس از مقدمه،. گردد تنظیم میبخش  8 درحاضر   ، مقالهدر این راستا

ر این حوزه را به تصویر د شده مطالعات پیشین انجام 3بخش . استاختصاص یافته در این حوزه موجود 
های آن در  یژگیها و و داده. نماید متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش را معرفی می 4بخش کشد و  می

تخمین مدل و . پرداخته استروش انجام پژوهش نیز به تبیین  6بخش . خواهد شد ارائهاین مطالعه  5بخش 
بوده و  مطالب این مقاله  گیری از مجموعه بندی و نتیجه و بخش پایانی جمعه شدارائه  7نتایج آن در بخش 

  .نماید می های پیشنهادی را ارائه سیاست
  

  مبانی نظری: بنگاه  تعدیل اندازهسرعت مل مؤثر بر بررسی عوا. 2
های  بنگاه  سرعت تعدیل اندازه تعیینهدف اصلی این پژوهش  ر نیز یادآوری شدشتونه که پینگهما
که سرعت تعدیل و  در حالی ،بودهدیدالورود در صنایع تولیدی ایران و بررسی عوامل مؤثر بر آن ج

 برخی از مشهورترینبخش به معرفی رو این   از این ،دانسته دو روی یک سکتوان  میرا رشد بنگاه 
  .خواهد پرداخترشد بنگاه   های موجود در حوزه تئوری

  

  تئوری رشد نئوکالسیک. 2-1
یل داده به ستانده برای تبد مکانیآن است که بنگاه   دهنده نشان کند این تئوری بیان می) 2011(لسکو 

کنند  که محصوالت یا خدمات یکسانی تولید می زیادی بنگاه تعداد شرایط رقابت کامل بوده و در
ها  در نتیجه بنگاه ،کند تا به تولید بهینه دست یابد ریزی می ای برنامه هر بنگاه به گونه. وجود دارند

 است بر این باور) 1932(به نقل از واینر ) 2009(کود  .ابی به سطح تولید بهینه رشد خواهند نمودتیمنظور دس به
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بهینه جذب   نوعی به اندازه ها به ن است که بنگاهآی از مفروضات اصلی تئوری نئوکالسیک یک
که  بوده سود  بهینه همان سطح تولید حداکثرکننده  معتقد است اندازه در این راستا کود ،شوند می

داری های بزرگ ا های کل هماهنگی سازمان های ناشی از تولید در مقیاس بزرگ در مقابل هزینه صرفه
کنند و تنها  بهینه رشد می  ابی به اندازهتیها تا زمان دس که بنگاه نمودهفرض نگرش  این. مبادله شده است

  .شود ا متوقف مینهیک مرتبه به آن دست یافته و پس از آن رشد آ
  

  و قانون اثرات نسبی گیبرا. 2- 2
 بنگاه و رشد آن  رابطه با اندازه شده در انجام  همشهورترین مطالعکه بر این باورند ) 2012(کوزر و همکاران 

های  یافته داده وبنگاه و رشد آن را مورد بررسی قرار   که ارتباط میان اندازه است )1931( گیبرا  مطالعه
، اندازه و رشد بنگاه این قانون اساسبر . شناخته شده است LPE1)( عنوان قانون اثرات نسبی بهوی   مطالعه

 کند بینی می این قانون پیش. دهد بنگاه رشد آن را تحت تأثیر قرار نمی  اندازه یعبارت به ه وبودمستقل از یکدیگر 
در بر این باورند که ) 2003(رودریگز و همکاران  .کشد بنگاه را به تصویر نمی  رشد گذشته رشد آیندهکه 

حتمال گسترش بازار، مزایا، سودآوری، او  گردد ی تصادفی مطرح میا پدیده عنوان به رشد ،قانوناین 
گریزی مدیران یا روندهای سیاسی یا صنعتی برخی عواملی هستند که متقابالً بر تعیین رشد بنگاه  ریسک
  .گذارند تأثیر می

 

  پنروزبنگاه رشد تئوری . 2-3
منظور بررسی پویایی درونی بنگاه ارزیابی ادبیات به تئوری  بر این باور است که به) 1998(ی گارنس
 ،)1991(به نقل از بارنی  این برعالوه . گردد باز میارائه شد رشد بنگاه  خصوصدر 1959ه در سال ک پنروز

کند که تصور  بیان می) 1995(و مونتگمری ) 1994(، تیسه و پیزانو )1994(من ، فرانس)1993(پیترف 
عنوان الگوی جدید  هبنگاه به مبنایی برای رویکرد مبتنی بر منابع بنگاه تبدیل یافته و ب خصوصدر پنروز

بر این ) 1960( پنروزبه نقل از ) 1998(ی گارنسبا این وجود، . اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است
 وی درخصوصو مدل  نکرده آغاز را نقدی بر رویکرد نئوکالسیکی برای بنگاه پنروزباور است که 

عنوان یک سازمان  بنگاه به در رابطه بابلکه  ،ها نیست رشد بنگاه در رابطه با رفتار قیمت و تولید بنگاه
که در آن منابع انسانی موجود بنگاه هر دو انگیزه برای گسترش و  استاداری در دنیای واقعی 

 یندایک فرهمچنین معتقد است که رشد اساساً  ،دنکن محدودیت برای سرعت گسترش را ارائه می
در حال رشد مدیریت، دانش آن از منابع دیگر   تجربه. تکاملی شامل انباشت دانش منحصر به بنگاه است

  
1. Law of Proportionate Effect 
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هایی برای  دنبال روش ور که بنگاه بهنطهای متفاوت هما ا در روشنهاستفاده از آبنگاه و از پتانسیل برای 
 .نماید ر ایجاد میشتهایی برای گسترش بی صورت سودآورتر است انگیزه استفاده از خدمات منابع خود به

ی ا جو برای سود را پدیدهترشد و جس) 1966( پنروزبر این باور است که  )2011(لسکو با این وجود، 
یند تغییرات اعنوان یک فر مدل نئوکالسیک تطابق اندازه و رشد را بهکه  حالی در ،نماید یکسان تلقی می

بنگاه   بنگاه وجود ندارد و اندازه  بهینه  کند که اندازه در مقابل، فرض می. نموده استبنگاه رد   در اندازه
تعریف شده است  یهای مولد فرصت وسیله بههمچنین هر بنگاه  ،چیزی جز محصول رشد سازمانی نیست

های  برداری از فرصت بنابراین بنگاه با بهره ،استا نهکه کارآفرین قادر به تشخیص و استفاده از مزایای آ
اعتقاد بر این است که رشد گذشته ) 1955( پنروز، به نقل از این برعالوه . ود قادر به رشد خواهد بودموج

 گذاری اساس است که رشد گذشته هدف خود را از سرمایهاین بر  وهای رشد آینده ندارد  بنگاه هیچ تأثیری بر نرخ
 .است یبنابراین هرگونه رشد جدید منوط به ظهور امکان گسترش دیگر است، کار گرفته روی یک فرصت به

های رشد  فرصت برگذاری  هر تالشی برای سرمایهکند که  بیان می )1966( پنروزبر اساس دیدگاه  وی
  .طور خاص محدود شده است یریتی بههای مد و منابع و قابلیت موجود از طریق هر دو محیط داخلی بنگاه

  

  منفعل و فعالیادگیری  های مدل. 2-4
د کن بیان می) 1989(و همکاران  دیونو ) 1987(، ایوانس )1987(به نقل از هال ) 2000(آلموس 

های  بنگاهکه  ندطور عمده بر تأثیر اندازه و سن متمرکز شده و دریافت رشد بنگاه به  مطالعات اولیه در زمینه
برسند  ای به اندازه بایست میها  دلیل که بنگاه ، به اینباالیی دارند 1 کوچک و جدیدالورود متوسط رشد بالقوه

 اکار  این اندازه در واقع همان حداقل اندازه .داشته باشند ضورحا را قادر نماید تا در بازار نهکه آ
)(MES2 انتظار متفاوت است  های مختلف اقتصادی در بخش اکار  ه حداقل اندازهنکبا توجه به ای. است

به رشد  ریشتیی باال گرایش باکار  های کوچک فعال در صنایع با حداقل اندازه بنگاهبر آن است که 
هایی وجود دارند که بر اهمیت یادگیری  معتقد است مدل) 2000(آلموس  ،این روه بعال. داشته باشند

اند  و فعال معرفی گردیده منفعلهای نظری یادگیری  و بر اساس مدل اند نمودهبرای پویایی بنگاه تأکید 
این رویکردها . استنتاج شده است) 1995(و اریکسون و پیکس ) 1982(یچ جوانوترتیب توسط  بهکه 

یی اکار خصوص های جدید پس از ورود به بازار تنها اطالعاتی را در که بنگاه استمبتنی بر این فرض 
ها قادر به یادگیری از  اما بنگاه ،نمایند محیط نامطمئن عمل میابتدا در یک  کنند یعنی دریافت می

  
1. Growth Potential 
2. Minimum Efficient Scale (MES) 
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) 1995(کسون و پیکس و اری) 1982(یچ جوانوبر این اساس با توجه به  بوده وها و تجربیات قبلی  دوره
  .تا در صنعت باقی بمانند نمایندتر رشد  سریع بایست میپس از آن  های جدیدالورود و کوچک بنگاه

انتخاب ها از قانون رشد نسبی تئوری  منظور توضیح انحراف به خود  در مطالعه) 1982(یچ جوانو
 ،ثابت نیست  دلیل سرمایه ها به بنگاه  هبر مبنای این تئوری تفاوت در انداز. است نمودهرا پیشنهاد  1نویزی
 .ها را مورد بررسی قرار داد توان رشد بنگاه با استفاده از این رویکرد می بوده وا نهیی آادلیل تفاوت در میزان کار بلکه به

ور که در نطها هما توان به این صورت خالصه نمود که بنگاه جوانویچ را می  نتیجه مطالعه ،طور کلی به
کنند و در  رشد می اهای کار در نتیجه بنگاه ،گیرند یی خود یاد میاکار  کنند درباره عالیت میصنعت ف

 رو  از این ،شوند و از صنعت خارج می خورند شکست می اهای ناکار که بنگاه حالی در، مانند صنعت باقی می
یی اکشف سطوح کار  د اولیهیناهای کوچک و جوان که در فر است که بنگاه نمودهیچ استدالل جوانو
های  بنگاه که حالی در ،)2010کورآ، سکر و ( ها دارند تری نسبت به سایر بنگاه عهستند رشد سری خود
 یعبارت به ،)2007سفیس و همکاران، (باقی بمانند  خود  بهینه  نزدیک به اندازهتر تمایل دارند که  ر و قدیمیگتبزر

 بنابراین تکامل صنعت با تئوری انتخاب نویزی ،س وجود داردمعکو  رابطه آناندازه و سن  ،بین رشد بنگاه
  ).1995دوسی و همکاران، (را کاهش داده است  اهای ناکار را ترویج و بنگاه اهای کار شده که رشد بنگاه هدایت

  

  مروری بر مطالعات پیشین: بنگاه  بررسی عوامل مؤثر بر سرعت تعدیل اندازه. 3
ای  ر مطالعهمتاهمیت در ک  در صنایع تولیدی با همه بهینه  ابی به اندازهتیدس وبنگاه   سرعت تعدیل اندازه

عنوان  به. بررسی شده است یدر مطالعات متعددکه این موضوع  است، در حالی مورد توجه قرار گرفته
به بررسی تغییرات  "پویایی ساختار بازار"عنوان   تحتپژوهشی در ) 1987(مثال، جروسکی و همکاران 

سرعت تعدیل و سطوح و معتقدند  کز بازار در حالت پایدار بلندمدت و تعدیل نسبت به آن پرداختهتمر
رشد تقاضا، تغییرات تکنولوژی، ند نها نشان دادآ. متفاوت است تمرکز بلندمدت در صنایع مختلف

مرکز بازار تشده و زای دیگر منجر به تغییر در ساختار بازار  زا و برون ورود، خروج و اختالالت درون
نتایج  ،اینعالوه بر . بستگی دارددر هر صنعت به سطوح تعادل پایدار بلندمدت تمرکز و سرعت تعدیل 

شدت تحت تأثیر حداقل  این پژوهش نشان داده است که سرعت تعدیل و سطوح تمرکز بلندمدت به
ای  مرحله سهوش حداقل مربعات این پژوهش با استفاده از رالزم به یادآوری است  .گیرد قرار می اکار  اندازه

  .صورت گرفته است) 1963- 1967(  صنعت آمریکا طی دوره 184تمرکز بازار در منظور بررسی  بهغیرخطی 

  
1. Noisy Selection 
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های  با استفاده از داده "پویایی ساختار بازار در صنعت هند"عنوان  تحتای  در مقاله) 1998(پاتی هامکمب
 نتایج این پژوهش .رسی پویایی ساختار صنعت پرداخته استبه بر) 1974- 1985(  صنعت در هند طی دوره 33

سمت تمرکز  دار به اعامل نخست تغییر معن 2از ترکیب  ناشی که تغییر ساختاری در هند دهد مینشان 
  ، سرعت تعدیل در صنایع با حاشیهاین برعالوه . استدار تمرکز بلندمدت  ابلندمدت و عامل دوم تغییر معن

دست  به یتر که در صنایع مربوط به بخش عمومی سرعت تعدیل پایین در حالی است،بوده ر شتسود باالتر بی
  خود با نتایج مطالعات پیشین این حوزه از جمله مطالعه  نتایج مطالعه  پاتی از مقایسههامهمچنین کمب ،آمده است

و جروسکی و همکاران  )1980(کاوز و پورتر  ،)1980(، مولر و راجرز )1979(، مارتین )1974(مولر و هام 
که ) 1990(جروسکی و پومروی   های متفاوت بر صنایع آمریکا انجام گرفته و نیز مطالعه که در دوره) 1987(

 رسد که سرعت تعدیل این نتیجه می بر صنایع انگلستان صورت گرفته است به) 1970- 1979(  طی دوره
که  استاین نیز بدان دلیل  ده در اقتصادهای غربی بوده وش ر از سرعت تعدیل در مطالعات انجامشتتمرکز در هند بی

ر در شتپذیری بی امکان انعطاف نگلیسو ا در آمریکا های باالی رشد تقاضا در صنعت هند نسبت به صنایع نرخ
دست آمده و  به 5/0ر از متر صنایع هند کرعت تعدیل در بیشتبا این وجود، س .نماید میساختار صنعت هند را فراهم 

  .بین تمرکز واقعی و تمرکز بلندمدت از بین نرفته است تفاوت همه مورد مطالعه  سال دوره 11از گذشت  پس
با استفاده از "پویایی تمرکز صنعتی در تولید استرالیا"عنوان  تحتای  در مطالعه) 2000(و بلوچ  باهاتاچاریا

به ) 1978/1977- 1985/1984( طی دوره ASIC1رقمی  4صنعت تولیدی در سطح کدهای  102های  داده
توجه در نتایج این مطالعه با  تفاوت قابل  دهنده نتایج این بررسی نشان. اند بررسی پویایی صنعت در استرالیا پرداخته

های  در واقع، بنا بر یافته. باشد می 2های تمرکز پویا برای اقتصادهای صنعتی بالغ های حاصل از برآورد مدل یافته
طور کلی بیش  دست آمده و به درصد به 10عدیل تمرکز به سطح پایدار آن ساالنه حدود این پژوهش سرعت ت
تولید   مطالعه که ، در حالیشود سال مورد مطالعه کامل می 7طی سمت حالت پایدار تمرکز  از نیمی از تعدیل به

ر از متعت تعدیل ساالنه کتولید بریتانیا سر  سرعت تعدیل ساالنه حدود یک درصد و نیز مطالعه آمریکا و فرانسه
ری در حال رشد شتتر استرالیا که با سرعت بی این یافته بیانگر آن است که اقتصاد جوان. اند درصد را نشان داده 5

، سرعت تعدیل اینبر  عالوه. کند تری را در ساختار بازار نسبت به اقتصاد بالغ اروپا تجربه می است تعدیل سریع
نموده شدت از رقابت واردات حمایت  تولید استرالیا در طول تاریخ به. یابد کاهش می مؤثر  تمرکز با نرخ تعرفه

اند که  نتایج این مطالعه نشان داده. اند وجود داشته 1970  سمت آزادسازی از اوایل دهه هایی به اما حرکت ،است
  .رالیا کمک کرده استدر تولید استسمت تجارت آزاد به تعدیل نسبتاً سریع تمرکز صنعت  ها به این حرکت

  
1. Australian Standard Industrial Classification 
2 .  Mature Industrial Economies 
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 سمت حالت پایدار پویایی ساختار بازار و تعدیل تمرکز آن به  شده در حوزه ر مطالعات انجامعالوه ب
حسب ساختار  بنگاه را بر  که تعدیل اندازه  شده سرعت تعدیل انجام  زمینهبلندمدت مطالعاتی نیز در 

 تحتدر پژوهشی ) 2006(بتز و وانزنرید ول، درعنوان مثا به. اند قیمت مورد توجه قرار داده سرمایه و
که  اند نمودهبیان  "کند؟ هدف را تعیین می  ساختار سرمایه سمت چه چیز سرعت تعدیل به" عنوان

دهند  نشان میموجود گیرندگان مالی است و شواهد  ساختار سرمایه یک موضوع کلیدی برای تصمیم
و  ا با استفاده از مدل تعدیل پویانهبر این اساس، آ. کنند نبال میرا د 1هدف  ها یک نسبت بدهی به سرمایه بنگاه

های  تأثیر ویژگی) 1991-2001(  بنگاه سوئیس طی دوره 90شامل  برای یک نمونهدیتا روش پانل 
 .اند سمت نسبت بدهی هدف را مورد بررسی قرار داده بر سرعت تعدیل به 3اقتصاد کالنو عوامل  2خاص بنگاه
که دورتر از ساختار هایی  بنگاه تر و های با رشد سریع وهش حاکی از آن است که بنگاهنتایج این پژ

 بینهمچنین روابط جالبی  ،کنند خود را تعدیل می  تر ساختار سرمایه آسان خود قرار دارند  بهینه  سرمایه
اقتصادی  اندازهای در واقع، زمانی که چشم. شود سرعت تعدیل و متغیرهای ادوار تجاری مشاهده می

  .تعدیل خواهند نمود خود را  اندازه تر ها سریع خوب است بنگاه
به  "شواهدی از تولید هند: گذاری تعدیل قیمت"عنوان  تحتای  در مقاله) 2007(تاچاریا و اولیو هااب

. اند نظر گرفتن متغیرهای داخلی و خارجی پرداخته گذاری در بخش تولید هند با در تحلیل رفتار قیمت
های جدید در بازار خارجی منجر به کاهش هزینه، بهبود کیفیت، عملکرد  اند که رقابت هنمودبیان  انهآ

صنعت  28ا نهبر این اساس، آ. گردد مان میمزطور ه و طیف وسیعی از محصوالت و خدمات بهتر به بهتر
نتایج این . اند دهمورد بررسی قرار دا) 1963- 2001(  ه طی دور را ISIC 4رقمی  3تولیدی در سطح کدهای 

پژوهش حاکی از آن است که ساختار بازار داخلی در تعیین سرعت تعدیل قیمت در تمام صنایع و در 
 ،دهند سرعت تعدیل قیمت را افزایش می 6و آزاد 5همچنین بازارهای جهانی ،دارد بسیارطول زمان اهمیت 

 .اردبر سرعت تعدیل قیمت تأثیر چندانی ند 7که ادوار تجاری حالی در

شرایط اقتصاد کالن و سرعت تعدیل ساختار "عنوان تحتپژوهشی  در) 2010(نگ اکوک و ت
های ساختار  تحلیل تئوری و سرعت تعدیل ساختار سرمایه از تجزیه بربر این باورند که مطالعات  "سرمایه

  
1. Target Debt–Equity Ratio 
2. Firm-Specific Characteristics 
3. Macroeconomic Factors 
4. International Standard Industrial Classification 
5. Globalization Market 
6. Liberalized Market 
7. Business Cycle 
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 بسیاریتا حد  نقش عوامل اقتصاد کالن در انتخاب ساختار سرمایه بر و مطالعه سنتی مشتق شده  یهسرما
بر این اساس، در این مطالعه کوک و . اند تأثیر شرایط اقتصاد کالن بر سرعت تعدیل را نادیده گرفته

ای به  مرحله 2های تعدیل جزئی  و مدل) 1977-2006(  های آمریکا طی دوره نگ با استفاده از دادهات
نتایج این بررسی حاکی از . اند تهخردابررسی تأثیر عوامل اقتصاد کالن بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه پ

سمت اهرم  تر به ها در شرایط خوب اقتصاد کالن نسبت به شرایط بد اقتصادی سریع آن است که بنگاه
باشند یا نباشند  مواجههای مالی  ها با محدودیت بنگاه چنانچهگیری  کنند و این نتیجه هدف تعدیل می

خارجی در شرایط خوب اقتصادی   غم دسترسی به بازار سرمایهیرها عل که بنگاه ، به این معناصادق است
  .اند نمودهتر خود را با هدف تعدیل  سریع

با استفاده از  "ساختار سرمایه  کننده عوامل نهادی تعیین"عنوان  تحتای  مطالعه در) 2012(اوزتکین و فالنری 
. اند پرداخته) 1991- 2006(  کشور طی دوره 37ها در  یک مدل تعدیل جزئی استاندارد به بررسی سرعت تعدیل بنگاه

کشورها مورد مقایسه قرار داده و به تفاوت سرعت تعدیل بین کشورهای ا سرعت تعدیل ساختار سرمایه را در این نهآ
در سال متفاوت ) نیوزیلند(درصد  41تا ) کلمبیا(درصد  4ای که سرعت تعدیل از  به گونه ،اند برده مورد بررسی پی

های تعدیل  رعتداری با س اصورت معن به 1های مالی و قانونی ه سنتهای این پژوهش بیانگر آن است ک یافته .باشد می
  .شود های یک کشور مشاهده می که سرعت تعدیل یکسانی بین بنگاه حالی در ،بنگاه ارتباط دارد

ل در جدیدترین مطالعات این عنوان مثا به و سرعت تعدیل مطالعاتی انجام گرفته  در داخل کشور نیز در زمینه
آن و نیز   به بررسی انحراف تمرکز در بلندمدت و میزان تحقق یافته) 1391(جواهری و منوچهری  صدراییحوزه 

ایران و  تولیدیدر صنایع  ISICرقمی  4صنعت در سطح کدهای  94های  سرعت تعدیل تمرکز با استفاده از داده
با استفاده از شاخص تمرکز در صنایع مورد بررسی   مقایسه. اند پرداخته با روش مقطعی 1386و  1378سال  2برای 

همچنین نتایج این پژوهش  ،استسال حاکی از کاهش سطح تمرکز در کل صنایع  2 این درهیرشمن  - هرفیندال
ه ایران تعدیل ناقص در مدل پویای تمرکز از سطح یکنواخت آن وجود داشت تولیدیبیانگر آن است که در صنایع 

نتایج این مطالعه . صنعتی تقریباً باالتر بوده است  یافته و سرعت تعدیل برآوردی نسبت به سایر کشورهای توسعه
 .است دار داشته او معنمثبت  یریثتأی بنگاه بر تمرکز در بلندمدت اکار  دارد که متغیرهای موانع ورود و اندازه آن داللت بر
گروه صنایع با شدت تبلیغات باال  2سمت وضعیت بلندمدت در  ز صنعتی بهبه تعیین سرعت تعدیل تمرک این مطالعه
بندی  دست آمده در دسته نتایج به. گردد شخصگروه از صنایع م دوپردازد تا سرعت تعدیل در هر  و پایین می

ن ای معکوس بی مبنی بر وجود رابطه )1991(ساتن   صنایع بر اساس شدت تبلیغات شاهدی قوی در تأیید نظریه

  
1. Legal and Financial Traditions 
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که این  در حالی باشد، می) شدت تبلیغات کم(زا  اولیه ورود برون  بازار برای صنایع با هزینه  تمرکز و اندازه
  .تأیید نشده است) شدت تبلیغات باال(زا  ورود درون  نتیجه در صنایع با هزینه

های  مالی شرکتهای رشد بر اهرم  تحلیل تأثیر فرصت"عنوان  حتتای  در مقاله) 1392(صمدی و همکاران 
 های شده در بورس طی سال شرکت پذیرفته 42های  با استفاده از داده "شده در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته

بر اساس مدل تعدیالت جزئی پرداخته و شکاف بین اهرم واقعی ) بهینه(گیری اهرم هدف  به اندازه ،)1379- 1389(
که  است 7/52سمت اهرم بهینه  بر اساس نتایج این پژوهش سرعت تعدیل به. اند دهگیری قرار دا را مورد اندازه بهینهو اهرم 

غیرخطی   های رشد و اهرم رابطه بین فرصت ،اینبر  عالوه .استاهرم واقعی و بهینه  بیندرصد  3/47بیانگر شکاف 
  .بوده استط مثبت های رشد منفی و برای سطوح متوس وجود دارد که این رابطه برای سطوح پایین و باالی فرصت

توان تابعی از متغیرهای  شده سرعت تعدیل یک بنگاه را می بر این اساس و با توجه به مطالعات ارائه
 بهینه،  سود، نرخ رشد تقاضا، نرخ تعرفه، فاصله از اندازه  ، حاشیهاکار  گوناگون از جمله حداقل اندازه
 اما در این مطالعه و با توجه به ،قلمداد نمودو موانع ورود های مالی و قانونی  ادوار تجاری، ساختار بازار، سنت

  بنگاه از اندازه  صنعت، سطح تکنولوژی صنعت و فاصله ساختارمتغیر  3های موجود از  محدودیت داده
  .است بهینه در زمان ورود برای بیان عوامل مؤثر بر سرعت تعدیل استفاده شده

  

  معرفی متغیرهای مورد بررسی: بنگاه  دازهسرعت تعدیل انبررسی عوامل مؤثر بر . 4
را  این عوامل. توانند بر سرعت تعدیل بنگاه تأثیرگذار باشند از نگاه مبانی تئوریک عوامل متعددی می

 4های انسانی ، ویژگی3های مخارج ، ویژگی2های صنعت ویژگی، 1های بنگاه ویژگی  دسته 5توان در  می
 با این وجود و بر اساس ادبیات موجود متغیرهای نرخ تمرکز صنعت،. دبندی نمو تقسیم 5های محیطی و ویژگی

ترین عوامل مؤثر بر سرعت  ورود از عمده بهینه در زمان  بنگاه از اندازه  سطح تکنولوژی صنعت و فاصله
 تغیرهااین م به بررسی تأثیرنیز پژوهش حاضر رو   از این ،استبنگاه در صنایع تولیدی شناخته شده   تعدیل اندازه

 .شده است ارائها در ادامه نهآ  محاسبه  تعریف این متغیرها و نحوه وبر سرعت تعدیل پرداخته 
  

  صنعت تمرکز. 4-1
 رود میتلقی نمود و بر اساس مبانی تئوریک انتظار ) بازار(توان نمودی از ساختار صنعت  نوعی می تمرکز صنعت را به

در این  .بهینه تعدیل نمایند  خود را با اندازه  ری اندازهشتشوند با سرعت بی می هایی که در ساختارهای رقابتی وارد بنگاه
  

1. Firm Characteristic 
2. Industry Characteristic 
3. Expenditure Characteristic 
4. Humane Characteristic 
5. Environmental Characteristic 
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 Nدر این رابطه،  .شود سنجیده می) 1(  بق با رابطهو مطا 1)HHI( هیرشمن- پژوهش ساختار بازار با شاخص هرفیندال
  ).1388پرتوی و همکاران، پور(بازار است   از کل اندازه iسهم بنگاه  Siهای موجود در بازار و  بنگاه تعداد

  

XN N2 2iH H I = S = ( )i Xi=1 i=1
∑ ∑                                                                                        )1(  

  

  سطح تکنولوژی صنعت. 4-2
به عبارت دیگر، بر اساس مبانی تئوریک . ر تکنولوژی بر سرعت تعدیل یک تأثیر پارادوکسی استیتأث
  :توان استخراج نمود میوم را مفه 2

با  بر این اساس ،بهینه وارد فعالیت اقتصادی خواهند شد  با تکنولوژی برتر نزدیک به اندازه های بنگاه - 
  .کنند ری حرکت میمتبهینه با سرعت ک  ری از اندازهمتک  داشتن فاصله

بهینه وارد فعالیت   از اندازهری شتبی فواصلکه در  یهای با تکنولوژی برتر بنگاهانتظار بر آن است  - 
  .بهینه تعدیل نمایند  خود را با اندازه  تر اندازه های با تکنولوژی پایین ری نسبت به بنگاهشتاند با سرعت بی اقتصادی شده

بندی  عبارتی تقسیم به عالوه بر تعاریف متعدد تکنولوژی، تعیین سطح تکنولوژی صنایع مختلف و
. های مختلفی صورت گرفته است ی نیز در ادبیات این حوزه به شیوهحسب سطح تکنولوژ صنایع بر

رقمی در صنایع مورد بررسی از  4منظور تعیین سطح تکنولوژی در سطح کدهای  پژوهش حاضر به
های با  صنایع تولیدی به گروه OECDبندی  استفاده نموده که بر اساس طبقه OECD2 بندی تقسیم

و  MLT(5( متوسط به پایینتکنولوژی ، 4)MHT( برتر متوسط تکنولوژی ،3)HT( تکنولوژی برتر
 7های تحقیق و توسعه اساس معیار شدت فعالیت بندی بر این تقسیم. شوند تقسیم می LT(6( تکنولوژی پایین

داخلی به گردش  R&Dهای  تقسیم هزینه از R&Dبندی شدت  در این تقسیم. صورت گرفته است 7توسعه
کم اگر R&D درصد باشد شدت  یکر از متاین نسبت ک هنچچنا. آید ست مید زمانی موردنظر به  مالی دوره

درصد باشد شدت  4ر از شتکه این نسبت بی متوسط و در صورتی R&Dدرصد باشد شدت  4تا  یکبین 
R&D رو سطح تکنولوژی صنایع مورد بررسی   این  از ،)1391نوجینی،  پور و رضایی فیض(گویند  را باال می

  .است) 1(جدول مطابق با  ISICرقمی  4در سطح کدهای  OECDبندی  تقسیم مسو باهدر این پژوهش 

  
1. Herfindal- Hirshman Index 
2 Organization of Economic Co-operation and Development 
3. High- Tech 
4. Medium- High Tech 
5. Medium- Low Tech 
6. Low- Tech 
7. Research and Development  
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 در سطح کدهای چهار رقمیبر حسب سطح تکنولوژی مورد بررسی بندی صنایع تولیدی  طبقه. 1 جدول

سطح 
 Low Tech Medium- Low تکنولوژی

Tech 
Medium- High 

Tech 
High 
Tech 

  کد صنعت

1512 ،1514 ،1515 ،1516 ،1517 ،
1518 ،1519 ،1520 ،1531 ،1532 ،
1533 ،1542 ،1543 ،1544 ،1545 ،
1546 ،1547 ،1548 ،1551 ،1553 ،

1555 ،1556  

2611 ،2612 ،2691 ،
2692 ،2694 ،2695 ،
2696 ،2697 ،2698 ،

2699 

2411 ،2412 ،2413 ،
2421 ،2422 ،2424 ،

2429 ،2430  

2423 ،3311 ،
3312 ،3313 ،
3320 ،3330  

صنایع به  تمام  ر دربارهشتبی  برای مطالعه والزم به ذکر است که صنایع مورد بررسی در این پژوهش در این جدول ذکر شده * 
  .مراجعه شود) 1391(پور و رضایی نوجینی  فیض
  .1391نوجینی،  پور و رضایی فیض: مأخذ

  

  بهینه در زمان ورود  بنگاه از اندازه  فاصله. 4-3
 یکی از عوامل بنگاه در زمان ورود  دیگر اندازه عبارت بهینه یا به  بنگاه از اندازه  های بنگاه فاصله در بحث ویژگی

 اند ر به صنعت وارد شدهکتکوچ  هایی که با اندازه بر اساس مبانی تئوریک بنگاه. تأثیرگذار بر سرعت تعدیل است
در تمام ادبیات اقتصادی بین اندازه و  تقریباً چنانچه. یندنما می خود را تعدیل  ری اندازهشتبا سرعت بی
ر کتبهینه کوچ  بنگاه نسبت به اندازه  هرچه اندازه کهبوده و انتظار بر آن است معکوس برقرار   سرعت رابطه

ری در شتبا سرعت بیبنگاه ر باشد شتبهینه بی  بنگاه در زمان ورود از اندازه  یا به عبارت دیگر فاصله ودهب
  .بهینه حرکت نماید  ابی به اندازهتیدس

  

  1انههای آ ها و ویژگی داده: بنگاه  سرعت تعدیل اندازهبررسی عوامل مؤثر بر . 5
ع مواد غذایی و ایصن های جدیدالورود های بنگاه منظور تعیین سرعت تعدیل از داده این پژوهش به

 تولید ابزار پزشکی،الت کانی غیرفلزی و آشامیدنی، تولید مواد و محصوالت شیمیایی، تولید سایر محصو
 ،است نمودهاستفاده ) 1375- 1381(  طی دورهشده وارد  های مچی  اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعت ابزار
. کند ا محاسبه مینهو سرعت تعدیل را برای آ ل پس از ورود پیگیریسا 3طی ها را  که این بنگاه ای گونه به

  :شود فرض ذیل در نظر گرفته می 2ها از صنعت با  در این رابطه خروج بنگاه
 .شود تلقی میخروج بنگاه   منزله به) خروج بنگاه از یک صنعت و ورود آن به صنعت دیگر(تغییر کد فعالیت  - 

  
  .آوری شده است های مورد بررسی در این پژوهش از مرکز آمار ایران جمع داده. 1
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  .شود معنای خروج از صنعت در نظر گرفته می به) های بعد حتی در صورت ورود در سال(خروج بنگاه   مرتبه نخستین - 
 منظور ه اینصنعت تعیین شود که ب  بهینه  پیش از تعیین چنین سرعتی ابتدا الزم است اندازه ،اینر عالوه ب

 در این راستا. شود کار برده می به) 1374- 1384(  های موجود در صنایع تولیدی طی دوره بنگاه تمامهای  داده
های موجود در سال قبل  بنگاه  بهینه  ها هنگام ورود اندازه بنگاهشود  منظور تعیین سرعت تعدیل فرض می به

  بهینه  اندازه بر این اساس، .باشند خود با این اندازه می  دنبال تعدیل اندازه عنوان هدف تعیین نموده و به را به
 الزم به ذکر است پژوهش حاضر این ثبات را آزمون نموده .است ساله ثابت فرض شده 5  دوره طیصنعت 

) سال پیگیری 3، سال ورود بنگاه و از ورود پیشسال (سال  5بهینه در طول   اندازهه نچو در این رابطه چنا
بهینه   توان فرض نمود که اندازه گیرد میسال قرار  5های بهینه در طول  دو انحراف معیار از میانگین اندازه  در فاصله
بهینه برای تمام   شان داده که اندازهنیز نهای این پژوهش  نتایج این آزمون برای داده. استبوده سال ثابت  5در طول 

1.دباش میاین فرض صادق  ،بنابراین است سال در این دامنه قرار گرفته 5هر  صنایع مورد بررسی در
  

  

  روش انجام پژوهش: بنگاه  بررسی عوامل مؤثر بر سرعت تعدیل اندازه. 6
را در سطح مورد بررسی صنایع   بهینه  اندازه بایست می نخستبنگاه   منظور تعیین سرعت تعدیل اندازه به

و پس از آن نمود محاسبه ) 1374-1384(  موجود طی دورههای  برای بنگاهو  ISICرقمی  4کدهای 
سال  3طی ) 1375-1381( های های جدیدالورود در سال ای را برای بنگاه ابی به چنین اندازهتیسرعت دس

 .نماید استفاده می ویلسون و معیار اشتغال - بهینه از روش کومانور  ندازهاین پژوهش برای تعیین ا. قرار دادمورد بررسی 
بهینه در روش   دهند اندازه ری که نیمی از کل اشتغال را تشکیل میگتهای بزر بنگاه  متوسط اندازهدر این روش 

نشان داده و تعداد  Fnا را با ه بنگاه  ه فراوانی تجمعی اندازهنچبر این اساس، چنا. نمایند تعیین میرا ویلسون  - کومانور
با استفاده  )MES(بهینه   اندازه  بنامیم فرمول محاسبه mاست را  ا باالتر از نهآ  هایی که فراوانی تجمعی اندازه بنگاه

  .)1388پور و همکاران،  فیض(خواهد بود ) 2(  صورت رابطه ویلسون به - از روش کومانور

m

F

MES
n

2=  )2(                                                                                                                      

سرعت  تعیینمنظور  در صنایع تولیدی ایران به صنعت  نهبهی  پژوهش حاضر پس از تعیین اندازه
  .موداستفاده خواهد ن) 3(  بنگاه از رابطه  تعدیل اندازه

  

)( 1
*

1 −− −=− ttt SSSS λ                                                                                               )3(  

  
و عدم امکان تخمین مدل برای  1379های جدیدالورود در سال  یل محدود بودن تعداد بنگاهدل الزم به ذکر است به.  1

 .های جدیدالورود این سال تحلیلی صورت نگرفته است بنگاه
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ا که برای نجبا این وجود و از آ .آید دست می بهدر این رابطه مقادیری مثبت، منفی و صفر  λمقادیر 
ه نچشود و چنا از میانگین هندسی استفاده می... ها، نرخ رشد و  ها، شاخص ها، درصد متوسط نسبت  محاسبه

میانگین هندسی وجود ندارد   های متغیر مقادیر منفی و صفر وجود داشته باشد امکان محاسبه بین اندازه
 استفاده خواهد نمود) 4(  منظور تعیین ضریب تعدیل از رابطه رو پژوهش حاضر به  از این ،)1385رنجبران، (

 .باشد ضریب تعدیل می: λصنعت و   هبهین  اندازه: *t-1 ،Sبنگاه در زمان   اندازه: t ،St-1بنگاه در زمان   اندازه: Stآن  که در
. شود بین سطح واقعی و سطح بهینه در هر سال پر می  ضریب تعدیل بیانگر آن است که چند درصد فاصله

  .مودی از سرعت تعدیل خواهد بودتفسیر ضریب تعدیل ن









=









−− 1

*

1 tt

t

S
S

S
S

λ                                                                                                           )4(  

سال پیگیری  3گیرد که در هر  های جدیدالورودی را در نظر می بنگاهپژوهش حاضر  الزم به ذکر است
و با مشخص بودن برای هر بنگاه  λمیانگین هندسی ضریب پس از تعیین  .اند عت حضور داشتهدر صن

تکنیک اقتصادسنجی  ،بهینه در زمان ورود  بنگاه از اندازه  سطح تکنولوژی صنعت و فاصله ،ساختار صنعت
بر این اساس،  .شود می کار برده بهمنظور تخمین تأثیر عوامل مذکور بر سرعت تعدیل  به های مقطعی داده
بیانگر  HHI میانگین هندسی سرعت تعدیل، GMλ1در این رابطه،  .استفاده قرار گرفته استمورد ) 5(  رابطه

و  برتر، تکنولوژی متوسط رترمتغیرهای مجازی معرف تکنولوژی ب MLTو HT ،MHT ساختار صنعت،
بنا قرار گرفته و اختالف سایر سطوح این مدل تکنولوژی پایین مدر  باشند که تکنولوژی متوسط به پایین می

بنگاه از   نیز بیانگر فاصله DMES2. شود تأثیر بر سرعت تعدیل بر مبنای آن سنجیده می تکنولوژی بر اساس
  .شود در نظر گرفته می 3مطلقصورت قدر که در این مدل به است بهینه در زمان ورود  اندازه

  

iuDMESMLTMHTHTHHIGM ++−+−+−++= 214131211 )()()( βααααααβαλ )5(  
  

  تخمین مدل و نتایج آن: بنگاه  ل مؤثر بر سرعت تعدیل اندازهبررسی عوام. 7
بنگاه در صنایع تولیدی   تعیین سرعت تعدیل اندازهتر نیز یادآوری شد این پژوهش پس از همانگونه که پیش

صنعت، سطح تکنولوژی  ساختار  گانهسه به تخمین تأثیر عوامل  ISICرقمی  4مورد بررسی در سطح کدهای 
طی همخالزم به ذکر است . تعدیل پرداخته استبر سرعت  بهینه در زمان ورود  بنگاه از اندازه  لهصنعت و فاص

 نیز مورد بررسی قرار گرفته بهینه در زمان ورود  بنگاه از اندازه  و فاصله صنعتمتغیر مستقل کمی ساختار  2بین 

  
1. Geometric Mean λ 
2. Distance from MES 
3  . Absolute Value 
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 ،اینعالوه بر . طی حاد وجود نداردمخمتغیر هتایج حاکی از آن است که در تمام مقاطع مورد بررسی بین این دو نو 
مورد آزمون قرار گرفته و در برخی  1واتسون - دوربین  اساس آماره همبستگی بین جمالت اخالل نیز برخود
منظور رفع آن از  شده بهصفر مبنی بر عدم وجود خودهمبستگی بین جمالت اخالل رد   ها که فرضیه سال

که آماره  الزم به ذکر است در این پژوهش زمانی. استفاده شده است AR(1) اول  مرتبه 2رگرسیونخودفرایند 
منظور  به. شود بین جمالت اخالل پذیرفته می وجود خودهمبستگی بوده عدم 5/2تا  5/1واتسون بین - دوربین

 و در صورت رد فرض صفر گردد می استفاده 3گادفری - پاگان - شبروسنجش واریانس ناهمسانی نیز از آزمون 
 به با توجه .شود کار برده می به GLS(4( یافته روش حداقل مربعات تعمیم مبنی بر عدم وجود واریانس ناهمسانی

های  و در سال گردیده رفع AR(1)با افزودن جزء وجود داشته که  بستگیمهخود 1377نتایج تخمین در سال 
  .شود میاستفاده  GLSرفع آن از تخمین  نیز واریانس ناهمسانی وجود دارد که در این حالت برای 1378و  1376

به تصویر کشیده شده ) 2(در جدول ) 5(نتایج حاصل از تخمین مدل با در نظر گرفتن موارد فوق 
هایی که در ساختارهای  بنگاهآن است که برخالف مبانی تئوریک   دهنده نشانشده  ارائهنتایج . است
اند که این رابطه در  بهینه فعالیت نموده  ابی به اندازهاند با سرعت کمتری در دستی تر وارد شده رقابتی

  هایی که در فواصل دورتر از اندازه بنگاه، اینعالوه بر . دار بوده است های مورد بررسی معنا نیمی از سال
متفاوت ح وسط. اند خود را تعدیل نموده  اند با سرعت کمتری اندازه بهینه وارد فعالیت اقتصادی شده

های مورد  سال غلبدر ا اما ،اند داری را نشان داده اها تأثیر معن گرچه در برخی سال نعت نیزتکنولوژی ص
انتظار توان  می بنابراین ،اند نداشتهداری در تأثیرگذاری بر میانگین سرعت تعدیل  ااختالف معنبررسی 
ابی به تیدر دس سرعت تعدیل آنمیانگین که ورود بنگاه در سطوح متفاوت تکنولوژی تأثیری بر داشت 
  .بهینه نخواهد داشت  اندازه

  

  
1. Durbin- Watson 
2. Autoregressive 
3. Breusch- Pagan- Godfrey 
4. Generalized Least Squares 
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  )1375-1381( های سال طینتایج حاصل از تخمین مدل  .2 جدول
  سال متغیرها ضرایب انحراف معیار آزمونآماره  احتمال

39/0  87/078/068/0HHI 

1375  

88/0  15/026/004/0HT 
89/0  14/014/002/0MHT 
36/0  91/009/008/0MLT 
00/0  93/3-0001/00006/0-ABS(DMES) 
00/0  77/606/044/0C 
00/0  08/532/062/1HHI 

1376  

56/0  58/0-08/005/0-HT 
07/0  84/1-06/012/0-MHT 
35/0  93/004/004/0MLT 
00/0  35/7-0001/00006/0-ABS(DMES) 
00/0  38/1203/043/0C 
73/0  34/029/010/0HHI 

1377  

65/0  45/011/005/0HT 
34/0  96/0-11/010/0-MHT 
48/0  70/006/004/0MLT 
00/0  61/5-0001/00005/0-ABS(DMES) 
00/0  59/905/043/0C 
00/0  67/407/033/0AR(1) 
04/0  10/221/045/0HHI 

1378  

00/0  53/510/056/0HT 
20/0  28/1-06/008/-MHT 
28/0  08/104/004/0MLT 
00/0  15/9-0001/00006/0-ABS(DMES) 
00/0  64/1403/044/0C 
02/0  41/241/099/0HHI 

1380  

68/0  41/008/003/0HT 
06/0  86/1-06/012/0-MHT 
41/0  83/004/003/0MLT 
00/0  15/9-0001/00008/0-ABS(DMES) 
00/0  86/1303/043/0C 
30/0  03/1-56/057/0-HHI 

1381  

60/0  53/0-15/008/0-HT 
87/0  17/0-09/001/0-MHT 
13/0  53/106/009/0MLT 
00/0  08/4-0001/00006/0-ABS(DMES) 
00/0  98/705/041/0C 

  .نتایج تحقیق :أخذم
  .رصد بررسی شده استد 10داری  اداری ضرایب در این جدول در سطح معن امعن
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  های پیشنهادی و سیاست گیری نتیجه، بندی جمع. 8
اما  ،بهینه به فعالیت وارد شوند  نزدیک به اندازه  ها هنگام ورود به هر فعالیت اقتصادی در اندازه بنگاه رود میگرچه انتظار 

رو بر اساس ادبیات   از این ،نمایند عالیت میبهینه شروع به ف  هایی متفاوت و غیر از اندازه در اندازها نهآاین وجود  با
بهینه تعدیل نمایند از صنعت   سرعت مناسب خود را با اندازهبا دیگر  عبارته نتوانند در زمان معقول یا به نچچناموجود 
ضمن تعیین سرعت تعدیل در صنایع  حاضر پژوهشبر این اساس و در راستای بررسی این موضوع . شوند میخارج 

بهینه در   اندازهبنگاه از   ساختار صنعت، سطح تکنولوژی صنعت و فاصله  گانه سهتأثیر عوامل ایران به بررسی تولیدی 
هایی که در ساختارهای  بنگاهر خالف انتظار نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ب. پرداخته استصنایع تولیدی 

هایی که در فواصل  بنگاه، حتی اینعالوه بر . اند یل نمودهخود را تعد  اند با سرعت کمتری اندازه رقابتی وارد شده
بررسی همچنین  ،اند بهینه حرکت کرده  سمت اندازه اند با سرعت کمتری به بهینه به صنعت وارد شده  دورتر از اندازه

عت تعدیل و سربین سطوح تکنولوژی را داری  اتأثیر سطح تکنولوژی بر میانگین سرعت تعدیل نیز عموماً اختالف معن
خالف انتظار مبانی تئوریک را برای عوامل مؤثر بر سرعت نتایجی های مذکور گرچه عمدتاً  یافته .استنشان نداده 

عوامل مؤثر بر چنین  شدتر نیز یادآوری همانگونه که پیش اما ،ههای صنایع تولیدی ایران نشان داد تعدیل اندازه در بنگاه
  با این وجود  .انسانی و محیطی جای دادنیروی های بنگاه، صنعت، مخارج،  یویژگ  دسته 5توان در  سرعتی را می

بنابراین  ،توضیح دهد بهینه را  یابی به اندازهبرای دستمورد بررسی در این پژوهش نتوانسته سرعت تعدیل  متغیر اصلی 3
بر  یترعوامل مؤثرتواند  طی میویژه عوامل محی به توان انتظار داشت که سایر عوامل مؤثر بر سرعت تعدیل اندازه می

تر از عوامل داخلی بنگاه و انتظار داشت که عوامل خارجی مهم توان نگاهی دیگر میبا . باشدبنگاه سرعت تعدیل 
از  ،ا در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است سرعت تعدیل اندازه را تحت تأثیر قرار دهدنهصنعت که برخی از آ

  .پژوهشی مورد توجه قرار گیرد  هعنوان موضوعی اساسی در حوز تواند به وع همچنان میرو بررسی این موض  این
های  اهها مبین عدم توانایی بنگ گذاری این یافتهاز نظر سیاستهای این پژوهش  با این وجود و با تأکید بر یافته

های حمایتی در  رو سیاست  یناز او  ناسب در زمان ورود بودهابی به سرعت تعدیل مصنایع تولیدی ایران در دستی
هایی که در ساختارهایی  که بنگاه در حالی ،صنایع استاین های جدیدالورود در  بقای بنگاه  دوران نوزادی الزمه

ها دنبال  صورت متمایزی از سایر بنگاه اند سرعت تعدیل اندازه را به نیز نتوانستهاند  وارد شدهنزدیک به رقابت 
از نگاه . بنگاه است  جه تأییدی بر نقش عوامل خارجی بر سرعت تعدیل اندازهمجدد این نتی نمایند و
آشکار  نیز گیرد کار که عمدتاً معیارهایی بیرونی را در بر می و گذاری این یافته لزوم توجه به فضای کسبسیاست
سرعت تعدیل  های این پژوهش بر اساس یافتهو ه این موضوع برای سطح تکنولوژی نیز مصداق داشت .نماید می
تواند لزوم بازنگری  گذاری این نیز میاز نظر سیاست. ستبوده اتحت تأثیر سطوح تکنولوژی نداری  اصورت معن به

  .رقم زند) R&Dاندک سهم (در تعریف تکنولوژی را با توجه به شرایط صنایع تولیدی ایران 
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