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چكيده
در چند دهه اخیر توسعه صنعتی و گسترش بنگاهها در اندازههای مختلف سبب شکلگیری بخش صنعت با تاکید
بر صنایع کوچک و متوسط و زودبازده و یا صنایع بزرگ در کشورهای مختلف شده است .بررسی وجود ارتباط میان
اندازه بنگاهها و رشد اقتصادی میتواند بسیاری از سیاستهای مرتبط با حمایت از بنگاهها را تحت تأثیر قرار دهد .در
این تحقیق اثر بنگاههای کوچک و متوسط در مقایسه با بنگاههای بزرگ بر رشد اقتصادی ایران طی سالهای  1366تا
 1393بررسی شده است .برای این منظور با توجه به مدل رشد رومر ( )1990و لی ( )2010رشد اقتصادی تابعی از
تعداد شاغلین ،انباشت سرمایه فیزیکی ،مخارج تحقیق و توسعه و تعداد بنگاههای کوچک و متوسط ،و بزرگ در نظر
گرفته شده است .برآورد مدل و تحلیل نتایج با استفاده از الگوهای هم انباشتگی و خودرگرسیون برداری حاکی از آن
است که تعداد بنگاههای کوچک و متوسط و همچنین تعداد بنگاه های بزرگ اثر مثبت بر رشد اقتصادی ایران در دوره
مورد بررسی میگذارند و اثر تعداد بنگاه های کوچک و متوسط بر رشد اقتصادی بیشتر از تعداد بنگاههای بزرگ است.
دلیل آن از زود بازده بودن فعالیتها در بنگاه های کوچک و متوسط و همچنین وجود موانع بسیاری است که در رابطه
با رشد بنگاههای بزرگ در اقتصاد ایران وجود دارد.
طبقه بندي D2, C3 :JEL

واژگان كليدي :اندازه بنگاه ،بنگاههای کوچک و متوسط ،بنگاههای بزرگ ،رشد اقتصادی ،هم انباشتگی ،روش
خودرگرسیون برداری

 1کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایرانmahdianarezoo@gmail.com .

 2استادیار ،دانشکده اقتصاد و حسابداری ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول).
3

Aza.mehrabiyan@iauctb.ac.ir
استادیار ،دانشکده اقتصاد و حسابداری ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایرانRoy.seyfipour@iauctb.ac.ir.

 / 24آرزو مهديان ـ آزاده محرابيان ـ رويا سيفی پور
 -1مقدمه

فصلنامه اقتصاد كاربردي  /سال ششم /بهار و تابستان 1395

در اقتصاد ،تخصیص منابع توسط بنگاه ،بازار و دولت
صورت می گیرد .بنگاه با ایجاد ساز و کار بهینه برای
تخصیص منابع ،انتخاب فناوری و بازریابی میتواند فرایند
تولید را با کمترین هزینه انجام دهد .لیکن سوال اساسی در
اقتصاد بنگاه تعیین اندازه بهینه بنگاه است که عاملی برای
رشد اقتصادی خواهد بود.به عبارتی در سالهای اخیر،
اهمیت و نقش بنگاههای کوچک و متوسط ،هم در
کشورهای صنعتی و هم در کشورهای در حال توسعه رو به
افزایش بوده است .ظهور فناوریهای جدید در تولید سبب
تحوالتی در روشهای تولید ،توزیع و ساختار تشکیالتی
بنگاهها شده است ،که به اهمیت بنگاههای کوچک و متوسط
افزوده است .دولتها به منظور تضمین رقابت در بازار آزاد و
جلوگیری از انحصار بنگاههای بزرگ ،همیشه سیاستهای
ویژهای را برای ارتقاء بنگاههای کوچک و متوسط اتخاذ
نمودهاند .به گونهای که بنگاههای کوچک و متوسط خود
می توانند بستر مناسبی برای ایجاد صنایع رقابتپذیر
محسوب شوند .ایجاد و حمایت از بنگاههای کوچک و
متوسط یکی از اولویتهای اساسی در برنامههای رشد و
توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال
توسعه است .بنگاههای کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال و
فراهم کردن بستر مناسب برای نوآوری نقش مهمی دارند.هر
چند بنگاههای كوچك و متوسط دارای نقش مثبتی در
اقتصاد هستند ،اما پایه و موتور محرك اصلی اقتصاد كشورها
را بنگاههای بزرگ تشكیل می دهند .ارتباط بسیاری از بنگاه-
های كوچك با یك بنگاه بزرگتر در زنجیره تأمین كاال و
خدمات ،به منزله تداوم حیات آنها بوده و بدون وجود
بنگاههای بزرگ ،بسیاری از بنگاههای كوچك نیز امكان
ادامه فعالیت و رشد را نخواهند داشت .تجربه نشان داده
است ،اقتصادهایی كه میزان اتكای آنها به بنگاههای بزرگ
كم بوده و دارای تعداد زیادی بنگاههای كوچك هستند ،در
مقابل بحرانهای اقتصادی به وجود آمده آسیبپذیرتر بوده-
اند.لذا بررسی وجود ارتباط میان اندازه بنگاهها و رشد
اقتصادی از موضوعاتی است كه مورد توجه بسیاری از
اقتصاددانان قرار گرفته است .این موضوع میتواند بسیاری از
سیاستهای مرتبط با حمایت از بنگاهها را تحت تأثیر قرار
دهد.
سؤاالتی که در این تحقیق به آنها پرداخته شده است ،
به صورت زیر مطرح میشوند:

 .1آیابنگاههای اقتصادی به لحاظ اندازهشان بر رشد
اقتصادی اثر میگذارند؟
 .2آیا اثر بنگاههای کوچک و متوسط بر رشد اقتصادی در
ایران بیشتر از اثر بنگاههای بزرگ بر رشد اقتصادی
است؟
در ادامه ،مبانی نظری موضوع مشتمل بر نظریههای
اقتصادی بنگاه و نظریات مرتبط با اندازه بنگاهها و مروری بر
مطالعات صورت گرفته مطرح شده است .در انتها نیز برآورد
تجربی مدل ،نتایج و پیشنهادات ارایه شدهاند.
 -2مبانی نظري
 -1-2نظریههاي اقتصادي بنگاه
در ارتباط با این که چرا بنگاه به وجود میآید بین
اقتصاددانان مختلف اختالف نظر وجود دارد و نظریات
متفاوتی در ارتباط با بنگاه ارائه شده است .این نظریات
براساس دو رویکرد :مبتنی بر قرارداد و مبتنی بر قابلیت
بررسی میشوند.
1
آدام اسمیت ( )1970از پیشگامان نظریههای بنگاه
مبتنی بر قابلیت است .نایت 2معتقد است ،بازار کاملی که در
آن کلیه مهارتهای مدیریتی و کارآفرینی به کار گرفته
شود ،وجود ندار د .به همین دلیل است که لزوم وجود بنگاه
در اقتصاد مطرح میشود .از نظر وی همه افراد توانایی الزم
در زمینه مدیریتی را ندارند و فرد مدیر باید قابلیتهای الزم
را داشته باشد و بتواند در شرایط نااطمینانی درست عمل
کند .از نظر نایت نقش کلیدی مدیریت بنگاه ،غلبه بر
3
نااطمینانی از طریق قضاوتهای منطقی است .پنروز
( ،)1959نلسون و وینتر  )1982( 4نیز به توسعه این نظریهها
پرداختند .این رویکرد بر قابلیتهای فردی و گروهی تأکید
دارد.
در واقعیت نحوه تخصیص منابع توسط مکانیسم قیمت
قابل توضیح نبود ،لذاکوز  )1937( 5در کنار هزینههای تولید،
هزینههای معامالتی را مطرح نمود که مشتمل بر هزینههای
تهیه ،اجرا و نظارت قراردادها میباشد .اگر هزینههای
معامالتی صفر باشد ،هیچ بنگاهی شکل نمیگیرد و
تخصیصعوامل از طریق قراردادهای ساده بین افراد صورت
میپذیرد .پس از آن ویلیامسون  )1998( 6مطالعات وی را در
زمینه بنگاهها بسط داده است .بیشترین تمرکز در این
مطالعات توجه به قراردادهای ضمنی و صریح بین
کارفرمایان و کارگران است .شکل ( )1رویکرد نظریه پردازان
برای ایجاد بنگاه را نشان میدهد.
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شکل ( : )1رویکردهای متفاوت به بنگاه و مهمترین نظریه پردازان
(منبع :گئودفری) )1998( ،
-2-2نظریات تبيينکننده اندازه بنگاهها
شرایط اقتصادی-اجتماعی ،توسعهیافتگی و حجم
سرمایهگذاری بین كشورها یكسان نیست ،لذا تقسیمبندی
اندازه بنگاهها در كشورهای مختلف متفاوت است .بنگاهها بر
اساس شاخصهایی مانند تعداد كاركنان ،میزان دارایی،
ظرفیت تولیدی ،حجم فروش و ...به بنگاههای كوچك،
متوسط و بزرگ تفكیك میشوند .در اقتصاد ایران نیز بانک
مرکزی ،بنگاهها را بر اساس تعداد شاغلین به سه گروه
بنگاههای کوچک ،متوسط و بزرگ طبقهبندی میکند .در
این بخش از مطالعه تئوریهای تبیین کننده اندازه
بنگاههای اقتصادی مطرح میشود.
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 -1-2-2نظریات مرتبط با بنگاههاي کوچک و متوسط
از اواسط دهه  19۶0نظریهپردازان غربی اقتصاد توسعه،
جهت دستیابی به راهحل مطلوب برای مقابله با بحران
فزاینده بیكاری در كشورهای كمتر توسعه یافته ،سیاست
گسترش "صنایع كوچك و متوسط" را به عنوان عامل
اشتغالزا معرفی نمودند .جون رابینسون 7استفاده از صنایع
كوچك و متوسط را برایکاهش تدریجی بیكاری و بیكاری
پنهان پیشنهاد میكند.وی از چین ،به عنوان كشوری نام
میبرد كه توانسته است با تمهیداتی در مورد صنایع كوچك
روستایی ،میزان بهرهوری و اشتغال خود را افزایش
دهد .رابینسون معتقد است كشور چین به دلیل توجه به
صنایع كوچك كاربر هیچ گاه احساس بیكاری نمیكند.
گورنار میردال  8نیز اظهار میدارد كه توسعه صنعتی و
گسترش صنایع كوچك و متوسط همراه با افزایش جمعیت
فعال شاغل در مشاغل صنعتی ،منجر به رشد درآمد سرانه
ملی شده است.

شوماخر  )1372( 9در کتاب «کوچک زیباست» مهم-
ترین مسأله كشورهای جهان سوم را بیكاری وافزایش
مهاجرت روستاییان به شهرها ذکر میکند .لذا برنامهها و
سیاستهای صنعتی میبایست در راستای كاهش بیكاری و
بهبود وضع اكثریت مردم باشد .با توجه به این هدف ،وی
معتقد است كه اوالً فرصتهای اشتغال باید در مناطق
روستایی و شهرهای كوچك و متوسط به وجود آید .ثانیاً این
فرصتها میبایست به اندازه كافی ارزان باشد .ثالثاً با توجه
به اینكه بخش بزرگی از جمعیت كشورهای در حال توسعه
از آموزش كافی برخوردار نیست و نرخ بیسوادی باالست،
روشهای تولید میبایست به نسبت ساده باشند .رابعاً روش-
های تولید باید به صورتی باشند كه از منابع محلی استفاده
كنند.شوماخر اعتقاد دارد اهداف فوق از رهگذر ایجاد صنایع
كوچك و متوسط قابل تحقق است.
پن روز  )1959( 10معتقد است که "در شرایط شکوفایی
و رونق اقتصادی ،ایجاد فرصتهای رشد برای صنایع کوچک
و متوسط ،امکانپذیر و راحتتر از توسعه صنایع بزرگ
است".براساس این نظریه ،در مراحل ابتدایی رشد ،صنایع
بزرگ به دلیل محدود بودن زمینههای توسعه اقتصادی برای
افزایش نسبی ظرفیتهای خود (که مستلزم سرمایهگذاری-
های کالن است) ،به فرصتهای پیش آمده ناشی از رونق
تولید در برنامهریزی خود ،توجه کمتری دارند و ترجیح
میدهند سرمایه خود را صرف افزایش تولیدات جاری نمایند
تا اینکه آنرا صرف سرمایهگذاری در تولیدات جدید نمایند.
چرا که زمان بازگشت سرمایهگذاری آنها طوالنی است و
هزینهها ی تبلیغات و بازاریابی سنگینی را نیز برای این
صنایع به همراه دارد .روش بکارگیری نوآوری در صنایع
بزرگ ،به سبب ساختار خاص این صنایع ،با آرامش و طبق
برنامهریزی میانمدت و یا درازمدت صورت میپذیرد .در
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واقع در بنگاههای بزرگ ،نوآوریهای متناسب با شرایط بازار
و استراتژی بنگاه و قابلیت انعطاف ماشینآالت موجود به کار
گرفته میشود و مدیران از بهکارگیری دیگر نوآوریها
صرفنظر میکنند .در این بنگاهها ،شرط بکارگیری نوآوری،
بخصوص در فرآیند تولید ،مستهلک شدن ماشینآالت
موجود ،وجود فرصتهای درآمدی باال یا حفظ سهم شرکت-
های بزرگ از بازار است .در مقابل در بنگاههای کوچک این
نوع محدودیتها وجود ندارد ،چرا که آنها با هزینههای
عمومی کم و ظرفیت محدود ماشینآالت ،انعطافپذیری
بیشتری را دارند .عالوه بر آن ،به کارگیری ماشینآالت
جدید با فناوری پیشرفته ،موجب افزایش مزیت آنها خواهد
شد و امکان رشد را برای صنایع کوچک و متوسط به شدت
افزایش میدهد.
11
اکس و آدرش ( )1987معتقدند در دو دهه اخیر
وحدت بازارها وافزایش آگاهی مصرفکنندگان ،موجب تغییر
ساختار تقاضا شده است .ازآنجا که صنایع بزرگ به سبب
ساختار خاص خود ،انعطاف الزم را در جوابگویی به تنوع
طلبیمصرفکنندگان ندارند ،زمینه رشد صنایع کوچک بیش
از پیش ،فراهم شده است .عوامل دیگری نیز در تحول
ساختار تقاضا و حرکت به سمت صنایع کوچک و متوسط
مؤثر بوده است .مهمترین آنها عبارتند از:
 تمایل صنایع بزرگ در بازگشت به تخصصهای اصلی
خود و واگذاری بخشهای دیگر تولیدی به صنایع
کوچک و تأ مین بخش قابل توجهی از نیازهای خود از
طریق پیمانکاری.
 کاهش اطمینان از روند بازار و هزینه باالی نگهداری
بخشهای تولیدی.
 نوآوری در فرایند تولید.
طرفداران نظریه «عامل اشتغالزایی صنایع كوچك و
متوسط» سهولت گسترش صنایع كوچك و متوسط در
کشورهای کمتر توسعه یافته را در سه عامل زیر میدانند:
الف) سرمایه اندک :در کشورهای کمتر توسعه یافته
تأمین سرمایه از مشکالت اساسی اقتصاد محسوب میشود.
ضریب سرمایه در واحدهای كوچك و متوسط صنعتی
پایینتر از واحدهای بزرگ است ،لذا احداث این گونه واحدها
به سر مایه كمتری نیاز دارد و بدین ترتیب میتوان با جذب
سرمایههای اندك موجود در جامعه ،واحدهای مذكور را
ایجاد نمود.
ب) عدم نیاز به تخصص باال :به علت مكانیكی بودن ابزار
و ماشینآالت بخش قابل توجهی از واحدهای كوچك
صنعتی ،این گونه واحدها نیاز چندانی به نیروی انسانی با
تخصص باال ندارند ،لذا بخشی از صنایع كوچك و متوسط

قادرند نیروی انسانی نیمه ماهر و غیر ماهر بیشتری را جذب
كرده و میزان اشتغال را افزایش دهند.
ج) بازار ساده فروش محصوالت :بخش عمدهای از
تولیدات واحدهای كوچك و متوسط صنعتی را كاالهای
مصرفی بی دوام تشكیل میدهند كه به علت پایین بودن
قیمت تمام شده تولید ،این گونه مصنوعات به سهولت در
بازار به فروش رسیده كه این خود موجب رشد سطح تولید
در صنایع كوچك و متوسط خواهد شد .قطعاٌ پیامد این
رشد ،ایجاد فرصتهای جدید شغلی در اینگونه واحدها است.
لذا در طول برنامه میانمدت ،سطح اشتغال در كشور افزایش
یافته و همگام با گسترش كارگاههای كوچك و متوسط
صنعتی ،شدت بحران بیكاری در جوامع در حال توسعه
كاهش مییابد.
اما باید توجه داشت كه بزرگترین معضل بنگاههای
كوچك و متوسط ،دستیابی به مقیاسهای مناسب تولید
است ،بسیاری از این واحدها صرفه به مقیاس نداشته و به
همین دلیل نمی توانند شرایط الزم برای پایداری و رقابت
خود را در بازارها به وجود بیاورند.
از دیگر مشكالت عمده بنگاههای كوچك و متوسط،
ضعف نهادهای خدماتی و پشتیبان یا نهادهای خدمات
كسب وكار است .واحدهای كوچك توانایی آن را ندارند كه به
طور مستقل مسائل مالی ،فنی ،بازاریابی ،فروش و غیره خود
را حل كنند ،بلكه الزم است به گونهای این نوع خدمات
حیاتی را بیرون از مجموعه خود دریافت كنند .در قالب
خوشههای صنعتی ،مشكالت بنگاههای کوچک و متوسط
مرتفع خواهند شد .هر خوشه صنعتی متشکل از تعدادی
صنایع کوچک و انواع شرکتهای خدمات مالی ،مشاورهای،
بازاریابی و ...است .این صنایع باایجاد شبکههای ارتباطی
منظم و همکاریهای سیستماتیک با یکدیگر ،ضمن
دستیابی به شاخصهای تولید انبوه ،از مزیتهای صنایع
کوچک همچون نوآوری و تنوع نیز برخوردار هستند.
مارشال  12سه مزیت خوشهبندی صنعتی را به صورت
زیر نشان میدهد:
 توسعه گروهی زبده وكارآزمودهاز نیروی انسانی
متخصص به صورت محلی و منطقهای
 دسترسی به فاکتورهای ورودی متخصص (مواد خام،
نیروی انسانی ،خدمات و غیره) و خدمات کسبوکار
تخصصی
 روندهای مؤثر اطالعات (دانش در چنین تجمعاتی به
آسانی سرریز میکند).
پرتر )1985( 13معتقد است که خوشههای صنعتی،
بهره وری و نوآوری را تا سطوح باالیی افزایش میدهند.
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همچنین این خوشهها در ابتدا ،از طریق افزایش بهرهوری
شرکتها؛ دوم ،تحریک و هدایت مسیر و فضای نوآوری؛ و
سوم ،به واسطه تحریک تشکیل کسبوکارهای جدید در
داخل خوشه بر رقابت تأثیر میگذارند.
 -2-2-2نظریات تبيينکننده بنگاههاي بزرگ
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بزرگ بودن بنگاه ،منافع و مزایایی برای تولیدکنندگان
به همراه دارد .اثر مقیاس انبوه  ،14اثر دامنه تولید  ،15اثر
تجربه  16و اثر سازماندهی  17سبب مزیت یافتن صنایع بزرگ
شده است .تخصص و تقسیم کار و استفاده از تکنولوژیهای
مدرن و جدید از عواملی هستند که با گسترش سطح تولید
و بزرگ شدن بنگاهها ایجاد میشوند .این عوامل در
بلندمدت منجر به کاهش هزینههای متوسط تولید بنگاه
میشوند و کارایی شرکتهای بزرگ در تولید کاال را نسبت
به بنگاههای کوچکتر بیشتر میکنند .در چنین شرایطی
نیازی به مداخله دولت در اقتصاد نیست زیرا اگر توسعه
ظرفیت برای یک بنگاه سودآور باشد آن بنگاه به تنهایی
بدون دخالت دولت با سرمایهگذاری بیشتر اقدام به توسعه
بنگاه خود خواهد نمود .دخالت و حمایت مستقیم دولت از
بنگاهها در این گونه موارد (مثل جلوگیری از ورود رقبا به
بازار و یا محدود کردن رقابت بین بنگاهها) ،انگیزه برای
نوآوری را در بنگاهها از بین برده و زیانهای هنگفتی برای
آنها ایجاد میکند (مینسنت و ناوارو  .)2006 ،18معموال
یکی از مهمترین مشکالت بنگاهها در گسترش ظرفیت و
تولید شان دسترسی به منابع مالی ارزان و با صرفه است.
دولتها با دخالت غیر مستقیم خود میتوانند به طرق
مختلف بنگاه ها را به لحاظ مالی تقویت نماید و زمینه را
برای بزرگ شدن بنگاهها فراهم نمایند .در اثر مقیاس انبوه،
با افزایش سطح تولید از تولید 𝑄1به 𝑄2میزان هزینهها نیز
کاهش مییابد.
مزیتهای ناشی از گسترش دامنه تولید مربوط به
استفاده مشترک از منابع غیرقابل تقسیم ،مکمل بودن
کاالهای تولیدی و تعامل فرآیندهای تولید است.

اثر تجربه عبارت است از کاهش هزینههای متوسط
همراه با افزایش حجم تولید؛ که این تجربه در طول زمان
انباشته شده و سرمایه انسانینیرویکار ،مدیران و کارآفرینان
را باال برده است.
اثر سازماندهی عبارت است از بکارگیری تولیدات بیرونی
به عنوان دادههای مورد نیاز به جای درونی کردن فرآیند
تولید آنها .این اثر نیز هزینه های متوسط تولید را کاهش
میدهد .بنگاههای بزرگ میتوانند به جای تولید زنجیرهوار
مواد اولیه–واسطه-نهایی ،با تمرکز بر تولید محصول نهایی و
تخصص یافتن در تولید آن ،هزینه تمام شده تولید را کاهش
دهند.
عالوه بر موارد باال میتوان دالیل زیر را برای تبیین
وجود بنگاههای بزرگ در اقتصادمطرح نمود:
 سرمایه گذاری به منظور تحقیق و توسعه و نوآوری در
بنگاههای بزرگ :ایجاد جریانی از نوآوری مستلزم
هزینههای ثابت تحقیق و توسعه است که بنگاههای بزرگ
به واسطه اندازه و مقیاس بزرگتر میتوانند آن را تامین
کنند و سبب بهبود تکنولوژی و ارتقاء رشد بهرهوری شوند
(پاگانو و شیواردی.)2003 ،
 جهانی سازی و رشد بنگاههای فراملیتی و چند ملیتی :این
بنگاهها از یک طرف با استفاده از مزایای صرفه جوییهای
ناشی از مقیاس و از طرف دیگر ایجاد فرصتهای
برونسپاری بخشی از مراحل تولید و توزیع خود نقش
باالیی را در تجارت و رشد اقتصادی داشتند .بنگاههای
کوچک و متوسط نیز دریافتند بقا در کسب و کار به
تنهایی امکان ندارد لذا با مشارکت در فرصتهایی که
بنگاه-های بزرگ از طریق برونسپاری ایجاد کرده بودند
زمینههای رشد خود را فراهم نمودند .مطالعات چندلر
( )1990نشان میدهد که بنگاههای بزرگ به توسعه بنگاه
های کوچک ،یکپارچه نمودن آنها در فرآیند تولید انبوه و
ایجاد مزیت رقابتی در تخصصی شدن تولید نقش
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بسزایی دارند .همچنین اداره زنجیره های تولید و توزیع
جهانی توسط بنگاههای بزرگ ،سبب بهبود مدیریت
موجودی و کاراتر شدن فرایند تولید شده است .این
پیشرفتها به نوبه خود سبب کاهش نوسانات تولید
ناخالص داخلی و ثبات فضای اقتصاد کالن گردیده است.
 صرفهجویی در هزینههای مبادله با ایجاد بنگاههای
بزرگ در فعالیتهای چند رشتهای :چو ،لی ،رای و یون
( )2009در مطالعه-ای اهمیت وجود گروههای کسبو
کار چندرشتهای در دورههای جهانیشدن و آزادسازی
بازار به دلیل توانایی ارائه سطوح باالتر تکنولوژی را
نشان دادند .افزایش منافع مصرف کنندگان با ادغام
بنگاههای کوچک و ایجاد بنگاههای بزرگ :بسیاری از
شرکتها و بنگاههای کوچک بهمنظور کسب صرفههای
اقتصادی ناشی از افزایش مقیاس تولید و رسیدن به
جایی که قدرت رقابت آنها با سایر بنگاهها بیشتر شود
تمایل به ادغام با سایر بنگاهها را دارند .ادغام و تملک
یکی دیگر از راههای دستیابی بنگاهها به دارایی ،فناوری
و دانش و یا دسترسی به کانالهای جدید توزیع است.
بنابراین مقوله ادغام شرکتها به اشتراک مساعی در
حوزههای مختلفی مانند تحقیق و توسعه در ارائه
محصوالت جدید به بازار و یا اقدامات سازنده جهت
ایجاد ساختاری مناسب جهت کاهش هزینههای تولید و
توزیع اشاره دارد .بر این اساس ادغامهای کلی و
سرمایهگذاریهای مشترک توسط بنگاهها عموما منجر
به ایجاد شرکتهای بزرگتر میشود که به دلیل کارایی
بیشتر و رقابت پذیرتر بودن میتوانند در بازارهای جهانی
به صورت موفقتر عمل نمایند .انتقادات زیادی به ایجاد
ادغامها وارد است از جمله ایجاد نوعی موقعیت مسلط
برای افزایش قدرت و سهم در بازار و نیز مسیله مالکیت
بنگاه پس از ادغام.در این گونه مواقع سیاستگذاران باید
به دقت به بررسی ادغامها بپردازند تا بتوانند اثرات
مثبت رقابتی آن را با ریسکهای مربوط به ممانعت از
رقابت که در دل این ادغامها وجود دارد ،متعادل نمایند.
به این ترتیب است که تضاد بالقوهای میان مقوله "نظارت
بر ادغام" و شکلگیری شرکتهای پیشرو مشاهده می
شود (مینسنت و ناوارو.)2006 ،
 -3مروري بر مطالعات پيشين
در این بخش تعدادی از مطالعات صورت پذیرفته در
ارتباط با اندازه بنگاه و رشد اقتصادی در ایران و کشورهای
خارجی ارائه شده است .شریل شافر  )2002( 19در مقالهای
تحت عنوان اندازه بنگاه و رشد اقتصادی تالش کرده است با
استفاده از ادله تجربی ،وجود رابطه بین اندازه بنگاه و رشد

اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد و این موضوع در چهار
گروه از بنگاهها در بیش از  700شهر آمریکا برای سالهای
 1979تا  1989به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته
است .اندازه بنگاه براساس متوسط تعداد کارکنان در بنگاه-
های تولیدی ،خردهفروشی و عمدهفروشی و همچنین
متوسط رسیدها در بنگاههای خدماتی اندازهگیری شده
است .نتایج این مقاله به این صورت است که رابطه بین
اندازه متوسط بنگاههای تولیدی و خردهفروشی با نرخ رشد
درآمد متوسط خانوارها به لحاظ آماری با معنی و منفی می-
باشد ،این رابطه در مورد بنگاههای عمدهفروشی به کل دیده
نشده است .ضرایب اندازه بنگاههای خدماتی هم منفی است.
ادمیستون  )2007( 20در مقالهای تحت عنوان نقش
سازمانهای کوچک و بزرگ تجاری در توسعه اقتصادی به
بررسی و ارزیابی نقش توسعه اقتصادی واحدهای تجاری
کوچک در مقایسه با واحدهای بزرگ تجاری پرداخته است.
در این مقاله ثابت شده که واحدهای تجاری کوچک نمی-
توانند به صورت مفهومی و همانگونه که ادعا میکنند؛
منشاء و سرچشمه کارآفرینی باشند؛ به ویژه وقتی بحث
شغلهایی با حقوق باال پیش میآید یا بحث پایداری شغلی
مطرح میشود ،معموالً شغلهای بنگاههای بزرگ بهتر از
شغلهای بنگاههای کوچک هستند .البته نوآوری در شرکت-
های کوچک و بزرگ رابطه تنگاتنگی با هم دارند.
لی و همکاران  )2010( 21در مقالهای تحت عنوان ارتباط
بین بنگاههای بزرگ اقتصادی و بازرگانی با رشد اقتصادی
ملی اثر بنگاههای بزرگ بر رشد اقتصادی را براساس بانک
اطالعاتی فورچون بررسی نمودند .دوره زمانی مورد استفاده
در این مطالعه سالهای  1994تا  2005میباشد .نتایج این
مطالعه حاکی از آن است که بنگاههای بزرگ بر حسب تعداد
رشته فعالیت و ارزش فروش در هر کشور اثر معنادار و
مثبتی بر رشد اقتصادی خواهند داشت .آنها مشاهده
نمودند با وارد کردن سهم اشتغال این بنگاهها و اندازه بنگاه-
های کوچک و متوسط ،نقش مثبت بنگاههای بزرگ
همچنان پایدار است .همچنین مطالعه آنها حاکی از ارتباط
بنگاه های بزرگ با رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت است.
احمد صدرایی جواهری و زهرا بهزادی ( )1391در
مقاله ای تحت عنوان بررسی رابطه اندازه با رشد در بنگاههای
صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران به بررسی رابطه اندازه
با رشد بنگاههای حاضر در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی
ایران پرداختهاند .در این مطالعه دادههای خام طرح جامع
آمارگیری کارگاههای صنایع کارخانهای مرکز آمار ایران مورد
استناد قرار گرفته است .در این مقاله اشتغال به عنوان معیار
اندازه بنگاه و تغییرات اندازه بنگاه به عنوان رشد در نظر
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گرفته شده است .دوره زمانی مورد استفاده در این مطالعه
سالهای  137۶تا  138۶میباشد .اعتبار فرضیه گیبرا برای
بنگاههای حاضر در این صنایع در دو زیرگروه بنگاههای
کوچک و بزرگ مورد آزمون قرار گرفته است .آزمون اعتبار
این فرضیه با استفاده از روش برآورد مدل به صورت پانل به
شکل اثرات ثابت انجام شده است و نیز برای باال بردن اعتبار
نتایج مطالعه از آزمون وجود توزیع نرمال لگاریتمی برای
اندازه بنگاه های حاضر در این صنایع استفاده شده است.
نتایج به دست آمده حکایت از رد این فرضیه در میان این
بنگاهها دارد .نتایج نشان میدهد بنگاههای کوچک به طور
متوسط دارای نرخ رشد بیشتری نسبت بنگاههای بزرگ
هستند.
ادراکی ( )138۶در مطالعه ای ضمن بیان اهمیت و
نقش بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد به مشکالت
فراروی این بنگاهها اشاره میکند .وی معتقد است برای رفع
مشکل تامین منابع مالی این بنگاهها مانند تجربه برخی از
کشورها مثل مالزی میتوان بانک توسعه بنگاههای اقتصادی
کوچک و متوسط ایران را تاسیس نمود.

 -5برآورد مدل و تفسير نتایج
درتجزیهوتحلیل مسائل اقتصاد کالن و سیاستگذاری
اقتصادی ،بررسی اثر اندازه بنگاهها از اهمیت خاصی
برخوردار است .به خصوص بررسی ثبات مدل برآورد شده در
بلندمدت بر اهمیت آن خواهد افزود ،زیرا میتوان براساس
نتایج به دست آمده ،سیاستهای الزم را اتخاذ کرد و یا در
سیاستگذاری بر آن تکیه نمود.

مدل این تحقیق بر گرفته از مدل رشد رومر ( )1990و
لی ( )2010بر پایه مدلهای رشد درونزا است .اندازه بنگاه
بر حجم تولیدات صنعتی و در نتیجه رشد اقتصادی اثرگذار
است .بنگاههای کوچک از آنجا که فعالیتهایی زودبازده
هستند به سرعت اشتغال را تحت تاثیر قرار داده و میزان
تولید را افزایش می دهند .از طرفی دیگر بنگاههای بزرگ با
سرمایهگذاریهایی که در زمینه تحقیق و توسعه و آموزش
نیروی انسانی میکنند در بلندمدت هم منجر به رشد تولید
و بهرهوری در فعالیتهای خود میشوند و هم موجبات رشد
را در دیگر بنگاههای اقتصادی که به دلیل کوچک و متوسط
بودن امکان سرمایهگذاری در این زمینهها را ندارند فراهم
می کنند .به همین دلیل مدل مورد استفاده در این مطالعه
بر پایه مدلهای رشد درونزا در نظر گرفته شده که به نقش
سرمایه انسانی در کنار سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی
میپردازد .این مدل به صورت زیر معرفی میشود:
معادله ()1
= 𝑃𝐷𝐺
)𝐹 (𝐿, 𝐾, 𝑅𝐷, 𝐹𝑆1, 𝐹𝑆2

مدل به صورت تمام لگاریتمی برآورد میشود.

LGDPt   0  1LLt   2 LKt  3 LRDt   4 LFS1t  5 LFS 2t  Ut

معادله ()2
در این مدل Lنمایانگر لگاریتم و  Uجزء خطای معادله
رگرسیونی است .سایر متغیرها به شرح ذیل معرفی میشوند:
:GDPارزش تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت
سال 1390و به میلیارد ریال
 :Lتعداد شاغالن به هزار نفر
 : Kانباشت سرمایه فیزیکی به قیمت ثابت سال  1390و
به میلیارد ریال
 :RDهزینههای تحقیق و توسعه به قیمتهای ثابت
سال 1390
 :FS1تعداد بنگاههای کوچک و متوسط
 :FS2تعداد بنگاههای بزرگ
در این تحقیق برای محاسبه اندازه بنگاه از شاخص
تعداد کارکنان بر اساس تعریف بانک مرکزی استفاده شده
است .به این صورت کهكسبوكارهایزیرصدنفرنیرویكاررابه
عنوانبنگاهكوچكومتوسط و بیشتر از آن را بنگاه بزرگ
تلقیمیكنند.
 -2-5بررسی ایستایی متغيرهاي مدل
در دادههای سری زمانی ،قبل از آن كه به تحلیل و
تخمین معادالت الگو پرداخته شود ،باید آزمون ریشه واحد
برای تعیین ایستایی سریهای زمانی متغیرها انجام شود .در
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 -4روش تحقيق
روش انجام این پژوهش توصیفی و مبتنی بر اسناد
کتابخانهای است .جهت استنباط و آزمون فرضیهها و پاسخ
به سئواالت تحقیق ،اطالعات آماری مورد نظر از اسناد معتبر
جمعآوری و پردازش شده است.برای آزمون فرضیات ،كمی-
سازی و بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی با تاکید بر
اندازه بنگاهها از الگوی خودرگرسیون برداری و توابع واکنش
آنی و تجزیه واریانس استفاده شده است.
این مطالعه به صورت سری زمانی برای ایران طی سال-
های  13۶۶تا  1393صورت میگیرد.دادههای مورد استفاده
از منابع رسمی کشور شامل ترازنامه و گزارشهای اقتصادی
بانک مرکزی و سالنامههای آماری مرکز آمار ایران و قوانین
بودجه کل کشور طی دوره مورد نظر جمعآوری شده است.

 -1-5معرفی مدل و متغيرهاي تحقيق
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جدول  :1آزمون ریشه واحد دیکی -فولر گسترش یافته ( )ADFسطح دادهها و تفاضل مرتبه اول
متغير

مقادیر بحرانی مک کينون

آماره

نتيجه

مقادیر بحرانی مک کينون

متغير

نتيجه

آماره

در سطح اطمينان % 5

ADF

آزمون

درسطح اطمينان % 5

ADF

آزمون

-2.99

-4.12

پایا

LGDP

-2.99

1.59

ناپایا

)D (LGDP

-6.76

پایا

LL

-3.00

-1.68

ناپایا

)D (LL

-2.98

پایا

LK

-2.98

-1.64

ناپایا

)D (LK

-2.98

-5.34

LRD

-2.99

-2.12

ناپایا

)D (LRD

-2.99

-7.00

پایا

LFS1

-2.98

-1.20

ناپایا

)D (LFS1

-2.98

-4.67

پایا

LFS2

-2.98

-2.12

ناپایا

)D (LFS2

-2.98

-4.91

پایا

منبع :یافتههای پژوهشگر
نیروی کار ،سرمایه و تحقیق و توسعه رابطه بلندمدت تعادلی
برقرار است.
جدول  :2نتایج آزمون اثر

این تحقیق ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون دیکی–
فولر گسترش یافته ( )ADFبررسی و نتایجنهایی
اینآزموندرجدول  1ارائه شده است .بر اساسنتایجارائهشدهدر
اینجدولکلیه متغیرها در سطح داده ناایستا بوده ولی پس از
یکبار تفاضلگیری ایستا شدند یعنی انباشته از درجه یک I
 )(1میباشند.
 -3-5تعيين وجود رابطه بلندمدت تعادلی به منظور
بررسی اثر اندازه بنگاه بر رشد اقتصادي
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در این بخش از مطالعه به بررسی اثر تعداد بنگاههای
کوچک و متوسط و تعداد بنگاههای بزرگ بر رشد اقتصادی
در ایران پرداخته میشود .به منظور بررسی رابطه بلند مدت
تعادلی از روش یوهانسون یوسیلیوس استفاده میشود.
در روش یوهانسون ،ابتدا تعداد وقفههای بهینه مدل
تعیین میشود .با استفاده از معیارهای آکائیک ،شوارتز،
حنان کوئینو حداکثر راستنمایی وقفه یک بهطور سیستمی
انتخاب شد.
سپس با استفاده از آزمون اثرو حداکثر مقادیر ویژه تعداد
رابطه تعادلی بلندمدت تعیین شده است .فرض آزمون اثر،
مبنی بر وجود حداکثر  rبردار همگرا بوده و براساس تابع
حداکثر راستنمایی تعریف شده است .نتایج آزمون اثر و
حداکثر مقدار ویژه در جداول  2و  3ارایه شده است.
نتایج آزمونهای ذیل وجود حداکثر دو بردار همگرا در
بلندمدت را تایید میکنند .وجود بردارهای همگرا در مدل،
نشاندهنده آن است که بین رشد اقتصادی و اندازه بنگاهها،

تعداد بردارهاي همگرا

آماره اثر

سطح اطمينان %5

هیچ بردار

130.34

103.85

حداکثر یک بردار

80.34

76.97

حداکثر دو بردار

47.97

54.08

حداکثر سه بردار

26.42

35.19

حداکثر چهار بردار

12.56

20.26

حداکثر پنج بردار

3.17

9.16

منبع :یافتههای پژوهشگر
جدول  :3نتایج آزمون حداکثر مقدار ویژه
تعداد بردارهاي همگرا آماره حداکثر مقدار ویژه سطح اطمينان %5
هیچ بردار

50

40.96

حداکثر یک بردار

32.4

30.8

حداکثر دو بردار

21.55

28.6

حداکثر سه بردار

12.86

22.3

حداکثر چهار بردار

10.39

15.9

حداکثر پنج بردار

3.17

9.16

منبع :یافتههای پژوهشگر
-4-5بررسی رابطه بلندمدت تعادلی بين اندازه بنگاه و
رشد اقتصادي
جدول  4رابطه تعادلی بلندمدت بین اندازه بنگاهها و
رشد اقتصادی را در ایران نشان میدهد.

جدول  :4رابطه تعادلی بلندمدت بین اندازه بنگاهها و رشد اقتصادی
نام متغير

نيروي کار

سرمایه

مخارج تحقيق و توسعه

بنگاههاي متوسط و کوچک

بنگاههاي بزرگ

0.63

0.2

0.42

1.2

1.03

3.51

10.24

5.97

1.4

0.041

0.201

0.755

ضرایب تخمینی
آماره t

3.68

انحراف معیار

0.171

منبع :یافتههای پژوهشگر

0.057

بررسی ارتباط بين اندازه بنگاههای صنعتی و رشد اقتصادی در ايران 31 /

 -5-5توابع عکسالعمل آنی
نمودار2عکسالعمل تولید ناخالص داخلی را نسبت به
یکشوک در سایر متغیرهای مستقل نشان میدهد .به عبارت
دیگر نشان میدهد که یک شوک یا تغییر ناگهانی به اندازه
یک انحراف معیار در سایر متغیرها چه تاثیری بر تولید
ناخالص داخلی در دورههای آینده میگذارد.
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براساس جدول شماره :4
نیروی کار اثر مثبت و معنادار بر تولید ناخالص داخلی
دارد .کشش نیروی کار  0.63درصد بدست آمده است .این
مسئله حاکی از آن است که به لحاظ نیروی کار تولید در
منطقه اقتصادی صورت گرفته است .هر یک درصد افزایش
در نیروی کار منجر به  0.63درصد افزایش در تولید ناخالص
داخلی به شرط ثابت بودن سایر عوامل میگردد.
سرمایه فیزیکی نیز اثر مثبت و معنادار بر تولید ناخالص
داخلی دارد .با افزایش یک درصدی سرمایه به شرط ثبات
سایر شرایط تولید ناخالص داخلی به میزان  0.2درصد
افزایش مییابد .کشش سرمایه فیزیکی کمتر از یک میباشد.
در این مدل سرمایهای که صرف تحقیق و توسعه شده
نیز به مدل اضافه شده است .با افزایش یک درصدی در
مخارج تحقیق و توسعه تولید ناخالص داخلی با توجه به
ثابت بودن سایر شرایط به میزان  0.42درصد افزایش می-
یابد.
تعداد بنگاههای کوچک و متوسط تأثیر مثبت و
معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارند .به گونهای که با
افزایش یک درصدی این بنگاهها و به شرط ثابت بودن سایر
عوامل تولید ناخالص داخلی  1.2درصد افزایش مییابد .با
توجه به آن که بنگاههای کوچک و متوسط فعالیتهایی زود
بازده هستند لذابا افزایش تعدادشان به سرعت موجب
افزایش ارزش افزوده بخش صنعت و خدمات و در نتیجه
افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی در بلندمدت
میگردند.
تاثیر بنگاههای بزرگ بر رشد اقتصادی در بلندمدت
مثبت ولی به لحاظ آماری در سطح اطمینان  80درصد
معنادار است .این ضریب نشان میدهد که هر یک درصد
افزایش در تعداد بنگاههای بزرگ منجر به افزایش یک
درصدی در تولید ناخالص داخلی در ایران میگردد .بنگاه-
های بزرگ به دلیل فعالیتهایی که در زمینه تحقیق و
توسعه و آموزش پرسنل انجام میدهند هم تولیدات خود را
افزایش می دهند و هم دارای یک اثر سرریز دانش به بنگاه-
های کوچک هستند .در بلندمدت بنگاههای کوچک از نتایج
علمی بنگاههای بزرگ استفاده میکنند و همین مسئله به
رشد تولید آنها دامن میزند.
مقایسه ضرایب نشان میدهد که نیروی کار بیشتر از
سرمایه بر رشد اقتصادی اثرگذار میباشد .همچنین مخارجی
که صرف تحقیق و توسعه میشود به عنوان سرمایه انسانی

اثر بیشتری بر تولید در مقایسه با سرمایه فیزیکی به جای
میگذارد.
همچنین تعداد بنگاههای کوچک و متوسط بیشتر از
تعداد بنگاههای بزرگ بر تولید ناخالص داخلی اثر میگذارند.
به طور کلی بنگاههای بزرگ در هر کشوری با مجموعهای از
مشکالت همراه هستند که با توجه به مطالعات تجربی
صورت گرفته برخی از آنها به شرح زیر مطرح میشوند:
 از دید منابع انسانی مهمترین مشکالت شامل محدودیت
قانون کار در تعدیل و جابجایی نیروی کار ،کندی
سیستم بیمه ،عدم تناسب تخصص نیروی کار با فعالیت
است.
 از دید منابع مالی بروکراسی زیاد در سیستم بانکی،
متناسب نبودن نرخ بهره بانکی با نرخ سودآوری بنگاه،
قانون ذینفع واحد ،زمانبر بودن و نرخ باالی تأمین مالی
از بازار سرمایه ،نداشتن وثیقه مالی مناسب جهت ارائه
به بانک ،داشتن معوقات بانکی بنگاههای بزرگ دردوره-
های گذشته از اصلیترین مشکالت بنگاههای بزرگ
فعال است.
 ازدید بازارخرید و فروش به بیثباتی قیمت مواد اولیه و
موانع تعرفهای واردات مواداولیه ،قیمتگذاری
غیرمنطقی محصوالت تولیدی توسط دولت ونهادهای
حکومتی ،کمبود نتشویقهای صادراتی محصوالت،
تولیدکاالهای غیراستاندارد تقلبی و عرضه نسبتاً بدون
محدودیت آن به بازار میتوان اشاره نمود.
 مهم ترین مشکالت درفضای کالن اقتصاد کشور وجود
رکود اقتصادی ،نرخ باالی تورم ،عدم ثبات فضای کالن
اقتصادی ،بیثباتی نرخ ارز ،اعمال تحریمهای بینالمللی
علیه کشور ،بی ثباتی قوانین و مقررات مربوط به فروش
یا تولید است.
 مهمترین مشکل پیشروی بنگاهها در زمینه فناوری،
انتقال تکنولوژی از خارج ،قدیمی بودن تکنولوژیهای
مورد استفاده و عدم وجود رابطه بین صنعت و دانشگاهها
است.
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نمودار -2عکسالعمل تولید ناخالص داخلی نسبت به شوک در سایر متغیرها
منبع :یافتههای پژوهشگر
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نتایج حاصل از این نمودار به شرح ذیل بیان میشود:
اگر شوکی به اندازه یک انحراف معیار بر لگاریتم نیروی
کار وارد شود در دوره اول اثر مثبت بر لگاریتم تولید
ناخالص داخلی به جای گذاشته و منجر به افزایش این
متغیر میشود .ولی از دوره سوم به بعد اثر آن کاهش یافته و
تقریبا از دوره پنجم به بعد اثر آن ناچیز و به صفر نزدیک
میشود.
از طرفی اگر شوک بر لگاریتم سرمایه فیزیکی وارد شود
اثر آن بر تولید ناخالص داخلی مثبت و افزایشی میباشد.
این افزایش از دوره سوم به بعد شروع شده و با روند بسیار
مالیمی باال رفته و تقریبا از دوره ششم به بعد در یک سطح
ثابت باقی میماند.
همچنین اگر شوکی به اندازه یک انحراف معیار بر
لگاریتم مخارج تحقیق و توسعه وارد شود در دوره اول اثر
مثبت بر لگاریتم تولید ناخالص داخلی به جای گذاشته و
منجر به افزایش این متغیر میشود .ولی از دوره دوم به بعد
اثر آن کاهش یافته و تقریبا از دوره هشتم به بعد اثر آن
ناچیز و به صفر نزدیک میشود.
در انتها نیز اثر این شوک بر اندازه بنگاهها بررسی می-
شود .اگر این شوک بر لگاریتم تعداد بنگاههای کوچک و
متوسط وارد شود از دوره دوم به بعد منجر به افزایش
لگاریتم تولید ناخالص داخلی میشود .همچنین از دوره

چهارم به بعد این افزایش بسیار مالیم بوده و در حد ثابتی
باقی میماند.
در انتها نیز باید اشاره نمود که شوک وارد بر لگاریتم
تعداد بنگاههای بزرگ تاثیر ناچیزی بر لگاریتم تولید ناخالص
داخلی دارد .این شوک در ابتدا تا دوره سوم باعث کاهش
لگاریتم تولید ناخالص داخلی میشود و اثر منفی بر آن دارد.
ولی از دوره سوم به بعد اثر آن کاهش یافته و تقریبا از دوره
هفتم به بعد اثر آن کامال مستهلک شده و از بین میرود.
در ارتباط با بنگاهها باید توجه داشت که با توجه به
تحقیق صورت گرفته شوک وارد بر بنگاههای کوچک و
متوسط بیشتر از بنگاههای بزرگ بر لگاریتم تولید ناخالص
داخلی اثر میگذارد .همچنین ذکر این نکته نیز قابل توجه
است که در بین متغیرهای مورد بررسی شوک وارد بر
مخارج تحقیق و توسعه بیشترین اثر را بر لگاریتم تولید
ناخالص داخلی به جای میگذارد.
 -6-5تجزیه واریانسها
تجزیه واریانس مقولهای است که بعد از وارد آمدن
شوک مطرح میشود و یکی از کاربردهای مدلهای خود
رگرسیون برداری است که برای بررسی عملکرد پویای
کوتاهمدت الگو استفاده میشود .از آنجایی که در پیشبینی
هر متغیر ،یک میزان خطای پیشبینی وجود دارد که مـی ـ
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جدول  :5تجزیه واریانس
LFSL
0.000000
0.295617
1.054976
1.458382
1.657972
1.704106
1.661840
1.579471
1.492730
1.426613

LFSS
0.000000
0.057970
0.640708
1.627362
2.815166
4.073922
5.353486
6.638784
7.923548
9.198655

LRD
0.000000
11.36164
16.16249
18.36754
18.90105
18.62041
17.92418
17.05300
16.15499
15.33056

LK
0.000000
0.159295
0.410217
0.901662
1.607336
2.476338
3.442474
4.455294
5.479451
6.490394

LL
0.000000
0.546076
1.812898
2.110022
2.167728
2.126244
2.053906
1.970497
1.883354
1.795795

LGDP
100.0000
87.57940
79.91871
75.53503
72.85075
70.99898
69.56411
68.30295
67.06592
65.75798

S.E.
0.145480
0.169347
0.189144
0.203215
0.214444
0.223816
0.232005
0.239397
0.246265
0.252814

Period
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

منبع :یافتههای پژوهشگر
تواند ناشی از خطاهای گذشته یا به دلیل وابستگی آن متغیر
به سایر متغیرهای الگو باشد ،تجزیه واریانس به اندازهگیری
اثر هر متغیر بر روی متغیرهای دیگر در طول زمان خواهد
پرداخت.جدول 5تجزیه واریانس مربوط به متغیرهای مدل را
نشان میدهد.
نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان میدهد که
صرفنظر از خود متغیر در تمامی دورههای مورد بررسی
مخارج تحقیق و توسعه بیشترین درصد تغییرات تولید
ناخالص داخلی را توجیه میکند.
پس از آن در کوتاهمدت به ترتیب نیروی کار ،بنگاههای
بزرگ ،بنگاههای کوچک و متوسط و سرمایه فیزیکی
بیشترین درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی را توجیه می-
کنند .در میانمدت و بلندمدت نیز بنگاههای کوچک،
سرمایه فیزیکی ،نیروی کار و بنگاههای بزرگ به ترتیب
بیشترین درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی را توجیه می-
کنند.
 -6جمعبندي و نتيجهگيري
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تغییر فناوری تولید در دهههای اخیر و فاصلهگرفتن از
تولید انبوه در صنایع بزرگ و گرایش به سمت تولید
انعطافپذیر در صنایع کوچک و متوسط ،هر چند توانایی
رقابت فعالیتهای صنعتی کوچک را افزایش داده و منجر به
انتقال فعالیتهای اقتصادی از صنایع بزرگ به سمت صنایع
کوچک شده ،لیکن این موضوعبه معنای حذف صنایع بزرگ
و جایگزینی آن با صنایع کوچک نبوده است .بلکه روند
حرکت ،به سوی تعامل هر چه بیشتر این دو با یکدیگر بوده
است .به گونهای که تقسیم کار میان صنایع کوچک و بزرگ
به شکلی صورت پذیرفته که آنها به جای رقابت با هم،
یکدیگر را کامل میکنند.در سالهای اخیر ،اهمیت و نقش
بنگاههای کوچک و متوسط ،هم در کشورهای صنعتی و هم
در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش بوده است .با

ظهور فناوریهای جدید در تولید ،تحوالتی در روشهای
تولید ،توزیع و ساختار تشکیالتی بنگاهها پدید آمده است،
که به اهمیت بنگاههای کوچک و متوسط افزوده است.
دولت ها به منظور تضمین رقابت در بازار آزاد و جلوگیری از
انحصار بنگاههای بزرگ ،همیشه سیاستهای ویژهای را برای
ارتقاء بنگاههای کوچک و متوسط اتخاذ نمودهاند .به گونهای
که بنگاههای کوچک و متوسط خود میتوانند بستر مناسبی
برای ایجاد صنایع رقابتپذیر محسوب شوند .ایجاد و حمایت
از بنگاههای کوچک و متوسط یکی از اولویتهای اساسی در
برنامه های رشد و توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای
پیشرفته و در حال توسعه است .بنگاههای کوچک و متوسط
در ایجاد اشتغال و فراهم کردن بستر مناسب برای نوآوری
نقش مهمی دارند.
هر چند بنگاههای كوچك و متوسط دارای نقش مثبتی
در اقتصاد هستند ،اما پایه و موتور محرك اصلی اقتصاد
كشورها را بنگاههای بزرگ تشكیل میدهند .ارتباط بسیاری
از بنگاهه ای كوچك با یك بنگاه بزرگتر در زنجیره تأمین
كاال و خدمات ،به منزله تداوم حیات آنها بوده و بدون وجود
بنگاههای بزرگ ،بسیاری از بنگاههای كوچك نیز امكان
ادامه فعالیت و رشد را نخواهند داشت .تجربه نشان داده
است ،اقتصادهایی كه میزان اتكای آنها به بنگاههای بزرگ
كم بوده و دارای تعداد زیادی بنگاههای كوچك هستند ،در
مقابل بحرانهای اقتصادی به وجود آمده آسیبپذیرتر بوده-
اند.بنگاههای بزرگ با اتکاء به منابع مالیبیشتر ،تکنولوژی
باالتر ،تجهیزات مخصوص و شبکه توزیع گستردهامکان
سرمایهگذاری در مقیاس باالو بلندمدت را دارند.در مقابل
انعطافپذیری درونی بنگاههای کوچک وتوانایی پاسخگویی
به شرایط متغیر فضای کالن جامعه ،سرعت تصمیمگیری
باال و تخصصی بودن آنها دلیل تعامل بنگاههای بزرگ و
کوچک است.
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با توجه به اهمیت اندازه بنگاهها در رشد اقتصادی ،در
این پژوهش تالش گردید تا به بررسی اثر اندازه بنگاههای
صنعتی بر رشد اقتصادی طی سالهای  1366تا  1393در
ایران پرداخته شود .نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می-
دهد که تعداد بنگاههای کوچک و متوسط تأثیر مثبت و
معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارند .با توجه به آن که
بنگاههای کوچک و متوسط فعالیتهایی زود بازده هستند
لذا با افزایش تعدادشان به سرعت موجب افزایش ارزش
افزوده بخش صنعت و خدمات و در نتیجه افزایش تولید
ناخالص داخلی و رشد اقتصادی در بلندمدت میگردند.
اثر بنگاههای بزرگ نیز بر رشد اقتصادی در بلندمدت
مثبت است .بنگاههای بزرگ به دلیل فعالیتهایی که در
زمینه تحقیق و توسعه و آموزش پرسنل انجام میدهند هم
تولیدات خود را افزایش میدهند و هم دارای یک اثر سرریز
دانش به بنگاههای کوچک هستند.
الزم به ذکر است که تعداد بنگاههای کوچک و متوسط
بیشتر از تعداد بنگاههای بزرگ بر تولید ناخالص داخلی اثر
میگذارند.از دالیل کم بودن اثر بنگاههای بزرگ مشکالت
مربوط به تأمین منابع مالی ،تأمین نیروی انسانی ماهر ،بی-
ثباتیهای قیمت مواد اولیه و بیثباتیهای فضای کالن
است.براساس نتایج به دست آمده به نظر میرسد رفع
چالشهای کسبوکار بنگاههای کوچک و متوسط و
همچنین بنگاههای بزرگ و حمایت مستقیم یا غیرمستقیم
مناسب از بنگاهها توسط دولت میتواند اثر مثبتی در رشد
اقتصاد کشور داشته باشد.
نیروی کار ،سرمایه فیزیکی و مخارج تحقیق و توسعه از
دیگر متغیرهایی هستند که به عنوان عوامل موثر بر تولید در
نظر گرفته شدهاند .نتایج نشان میدهد که نیروی کار بیشتر
از سرمایه بر رشد اقتصادی اثرگذار میباشد .همچنین
مخارجی که صرف تحقیق و توسعه میشود به عنوان سرمایه
انسانی اثر بیشتری بر تولید در مقایسه با سرمایه فیزیکی
میگذارد.
نتایج حاصل از توابع عکسالعمل آنی در ارتباط با بنگاه-
ها بیانگر آن است که شوک وارد بر بنگاههای کوچک و
متوسط بیشتر از بنگاههای بزرگ بر لگاریتم تولید ناخالص
داخلی اثر میگذارد .همچنین ذکر این نکته نیز قابل توجه
است که در بین متغیرهای مورد بررسی شوک وارد بر
مخارج تحقیق و توسعه بیشترین اثر را بر لگاریتم تولید
ناخالص داخلی به جای میگذارد.
همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس نیز نشان می-
دهد که در کوتاهمدت به ترتیب نیروی کار ،بنگاههای بزرگ،
بنگاه های کوچک و متوسط و سرمایه فیزیکی بیشترین

درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی را توجیه میکنند .در
میانمدت و بلندمدت نیز بنگاههای کوچک ،سرمایه فیزیکی،
نیروی کار و بنگاههای بزرگ به ترتیب بیشترین درصد
تغییرات تولید ناخالص داخلی را توجیه میکنند.
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