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 یبر داده ها یمبتن یتجرب لیو تحل هی: تجزیو بهبود بهره ور ی، تفاوت در فناوررقابت در بازار

ژاپن یدیشرکت تول  

 

 3 ورنکش یاکبر نیو ام 2ینیمحمد حس یمرتض ،1یاکبر محمد حسنترجمه کنندگان: 

 ،دانشگاه آزادواحد تهران شمال  تیریمد ت،دانشکدهیریارشد،گروه مد یکارشناس یدانشجو1

 

 

  چکیده

 

به دست  یبا استفاده از داده ها شرفتیپ میپرداز یشرکت م یرقابت بازار بر بهره ور ریتأث یتجرب یمقاله به بررس نیدر ا

و توسعه  قیتحق تیاز فعال یناش یرقابت و رشد بهره ور نیاست رابطه ب یخط ریکه غ میابی یژاپن. در م دیآمده از بخش تول

آن  نیشود. ما همچن یبرگزار م یژاپن یدیتول یشرکت ها ی( برا2005و همکاران ) ونیشده است عق شنهادیهمانطور که پ

 یدتریکه با رقابت شد ییکند و شرکتها یم شتریشرکتها ب نیرا ب یرقابت اختالفات فن آور میده یبازار بزرگتر را نشان م

 تیفعال قیاز طر یبهبود بهره ور از یما حاک یتجرب جیشرکت ها دارد. نتا رینسبت به سا یشتریب یروبرو هستند بهره ور

 دارد. یآن شرکت ها بستگ نیب یکیتکنولوژ یبلکه به تفاوت ها یرقابت یفضا کیو توسعه است و نه تنها به  قیتحق

 بر داده ها یمبتن یتجرب لیو تحل هی. تجزیو بهبود بهره ور یبازار ، تفاوت در فناوررقابت در کلمات کلیدی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 مقدمه   .1

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

 

 
scientific conference of recent achievements in Iranian management studies, accounting and economics th 5                2 

کاهش یافته است. همانطور که اشاره  ٪1به  ٪4نرخ رشد اقتصادی در ژاپن از  ساالنهاز زمان فروپاشی اقتصاد حباب ، متوسط 

بهره وری  "دو دهه از دست رفته"از دالیل اصلی  ( ، یک2011هوشی و کشیاپ )( و 2002توسط هایاشی و پرسکوت ). شد

 .است

رقابت  قدیمی ترین موضوعات در این زمینه رابطه بین کاهش سرعت تجزیه و تحلیل بهره وری سابقه طوالنی دارد. یکی از

 ل می کند که انحصارطلبانه است( استدال1934رشد بهره وری شومپیتر ) در بازار و نوآوری در سطح شرکت که منجر به

عدم  شرکت ها می توانند با سهولت بیشتری در فعالیت های تحقیق و توسعه سرمایه گذاری کنند زیرا با آنها روبرو هستند

( این ابتکار را 1962) Arrowمنابع از طرف دیگر ،  اطمینان بازار کمتر و بودجه بیشتری از امنیت بیشتری برخوردار شوید

نتیجه این استدالل های رقابتی تعدادی بوده  دشرکت ها از نوآوری در بازارهای رقابتی تر سود بیشتری می برند.نشان دا

و داده های ثبت اختراع ، بر  R&Dبه طور معمول با استفاده از  مطالعات تجربی که تأثیر نوآوری را بررسی می کند ، است

مجموعه داده ها از اوایل  دسترس بودن روزافزون شرکت و سطح استقرار در پیشرفت ها روی بهره وری اندازه گیری می شود

 .اطالعات مفصلی در مورد ارائه داده است 1990دهه 

با فرضیه شومپتری تضاد دارد و  این مساله. قابل توجه است ، بسیاری از مطالعات با استفاده از این داده ها انجام شده است

ویژگی  بخش ، ما یک بررسی از ادبیات تجربی مرتبط و مقاله به شرح زیر است: در مقاله بعدیادامه این  شواهد ارائه می دهد

مدل تجربی و داده های استفاده شده در ما را  3بخش  هایی را که کار ما را از مقاالت قبلی متمایز می کند روشن کنید.

مرحله.  اثرات رقابت بر بهبود بهره وری در شرکت دنتایج برآورد ما را ارائه و بحث می کن 4مطالعه. بخش  معرفی می کند

 . نتایج ما را خالصه و بحث می کند 5سرانجام بخش 
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 . ادبیات تجربی مرتبط2

 ، بیشتر به دلیل افزایش است 1990توجه از اوایل دهه  بررسی تجربی رابطه بین بازاررقابت و عملکرد شرکت قابل توجه است

 Geroskiبا استفاده از چنین اطالعاتی ،  دقیق در سطح شرکت. در اوایل برنامه در دسترس بودن مجموعه داده های

 بر فعالیت های ابتکاری تأثیر می گذارد 4378نسبت غلظت با استفاده از داده های شماره  ( نحوه بازار را بررسی کرد1990)

داد که افزایش نسبت غلظت منجر به  نشان معرفی کرد 1983و  1945او نوآوریهای عمده ای را در انگلیس بین سالهای 

بررسی تأثیرات فضای  ، تعدادی از مطالعات انجام شده است 1990در فعالیتهای نوآورانه از اواسط دهه  کاهش می شود

( تأثیر 1996در این میان ، نیکل ) فعالیت های ابتکاری با استفاده از داده های سطح شرکت منتشر شده است. رقابتی بر

یک تابع تولید  . با تخمین1986تا  1972از  UK، با استفاده از داده های سطح شرکت  TFPدر  ار را مطالعه کردساختار باز

یک عامل مثبت در رشد  به نمایندگی از ساختار بازار ، او نشان داد که رقابت در بازار است که شامل متغیرهای مستقل است

همچنین اثرات حاکمیت شرکتی مانند  ( ،1997رقابت بازار نیکل و همکاران. )عالوه بر تأثیر   بهره وری شرکت ها بود. که در

تالش مدیران در زمینه نوآوری نتایج آنها نشان داد که در  از واسطه های مالی و تأثیر سهامداران بر فشارها را بررسی کنید

رشد شرکت ها  ر مثبتی بر بهره وری دارندفشارهای مالی نیز تأثی رقابت بازار نقش مهمی در این روند بازی کرد ، حالی که

اندازه گیری نوآوری در زمینه موفقیت های  سرشماری استفاده کنید ( از 1999و همکاران ) Blundellدر همین حال ، 

نتایج نشان داد که سهم بازار تأثیر  به عنوان متغیر وابسته. برآورد آنها TFPبه جای رشد  بزرگ جدید در زمینه فناوری

تأثیر. نتایج آنها همچنین حاکی از آن  فعالیت های ابتکاری ، در حالی که نسبت غلظت منفی است ی بر شرکت ها داردمثبت

و  Blundell ( تحقیق مشابهی را انجام داد2006بی ارتباط با جریان نقدی. تانگ ) است که فعالیتهای نوآورانه وجود دارد

آمار کانادا و  در زمینه نوآوری که توسط 1999ی. با استفاده از نظرسنجی نوآور ( اما بر ماهیت رقابت و1999همکاران )
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فعالیت بستگی به انواع رقابت و  او نشان می دهد که رابطه بین رقابت و ابتکار وجود دارد ساخت اقدامات مختلف رقابت ،

برای انجام سرمایه  باالیی دارند دیدگاه شومپتریانی که شرکتهای انحصارطلب انگیزه مطالعات تجربی فوق با نوآوری دارد

 .مطالعه ای که دیدگاه شومپیتری را با نظرات آشتی می دهد گذاری تحقیق و توسعه که منجر به بهبود بهره وری می شود.

( نشان می دهد 2005و همکاران ) Aghionمعاینه توسط  ظهور کرد. تجربی 2000در دهه  1990نتایج تجربی در دهه 

یافته های آنها براساس اطالعات سطح شرکت ها از  رابطه بین رقابت و نوآوری وجود دارد. وس استمعک Ucurveکه یک 

متغیر ، و شاخص لرنر و حاشیه  تعداد حق ثبت اختراع ، با استناد به نقل از وابسته ، وزن می شود انگلیس در مورد است

و  Tingvallدر  حمایت از کار آنها ممکن استرقابت در بازار شواهد دیگری در  هزینه به عنوان شاخص های-قیمت

Poldahl (2006یافت می شود که آزمایش چنین چیزی را نشان می دهد )  رابطهU  معکوس برای نگهداری سوئد هنگام

که محیط های رقابتی فعالیت های ابتکاری     در مورد شاخص هرفیندال و فعالیت های تحقیق و توسعه استفاده از داده ها

 رقابت بیشتر است moreبهره وری افزایش یافته در راستای این نتایج تجربی ،دولت ژاپن به دنبال ارتقا  ا می کنند ورا الق

 . با این حال ، اثرات2000و اوایل دهه  1990اقتصاد در دهه  از طریق مقررات زدایی در تالش برای احیای مجدد ژاپنی ها

 Motohashiو  Funakoshi( و 2005) Okadaدر ژاپن. اگرچه  است رقابت در بازار برای بهبود بهره وری مبهم

رقابت در بازار بهره وری را بهبود بخشید ، یافته های  ( شواهدی ارائه می دهد که این استدالل را تأیید می کند که2008)

 ( ، و2006کابینه ،  دفتر کابینه ، دولت ژاپن )دفتر گزارش اثر سیاست در مورد اصالحات ساختاری در ژاپن که توسط 6

یک یافته مرتبط در  رشد نه مثبت بود و نه قابل توجه است. ( در مورد مقررات زدایی و بهره وری2011هوشی و کشیاپ )

بین بنگاه ها یا  تفاوت های بزرگ و اغلب پایدار بهره وری وجود دارد ادبیات تجربی در سطح شرکت این است که

( ، هاپنهاین 1982(. جووانوویچ )2011صنایع )سایورسون ،  که تعریف شده باشدسسات ، حتی در محدوده ای mentsم
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شامل رفتار ورود و خروج شرکتهای ناهمگن است.  ( یک مدل تعادل صنعت را ایجاد می کنند که2003و ملیتز ) ( ،1992)

ر بازار. از طرف دیگر ، شرکت های زنده ماندن د مدل ، شرکت های نوآورانه جدید با بهره وری باال رشد می کنند و در آنها

( ، و 2001( ، اوو و همکاران )1997) ( ، گود و همکاران1992کاهش و خروج از بازار. بیلی و همکاران ) با بهره وری پایین

سطح صنعت با استفاده از داده  و رفتار خروج منجر به رشد بهره وری در ( آن ورود را نشان می دهد2006فاستر و همکاران )

 ای سطح شرکت. برای ژاپن ، نیشیمورا و دیگران.ه

 رفتار ورود و خروج بر رشد بهره وری در هر دو شرکت ( نیز اثرات آن را بررسی کردند2006( ، و فوکائو و کوون )2005)

 .است با شواهد نشان داده شده در داخل از کشورهای دیگر متفاوت و سطح صنعت. با این حال ، زمینه ژاپنی به نظر می رسد

سرانجام ،  خروجی.-بهبود بهره وری در مقایسه با کانال ورودی رشد تولید در تولید کل از اهمیت بیشتری برخوردار است

رفتار تغییر  سهم رشد بهره وری کل در ژاپن از مشتق شده است ( نشان دادند که بزرگتر است2010کاواکامی و میاگاوا )

بین رقابت  هدف مقاله ما بررسی مجدد رابطه است با کانال تخریب خالق. ه استمحصول در بین شرکتهای مستقر در مقایس

رشد در  ( همانطور که در باال ذکر شد ، موتور اصلی بهره وری است2005و دیگران ) Aghionبازار و بهره وری بر اساس 

اثرات رقابت در بازار و  رکز ما بر روی)استقرار( رشد بهره وری. بنابراین تم ژاپن در طول تاریخ اخیر کامال محکم بوده است

رابطه بین رقابت بین  ( بر روی2005و همکاران ) Aghionکانال مدل موجود در  چگونگی تأثیر آن بر شرکت داخلی

رشد بهره وری  بین رقابت و Uیک رابطه معکوس  در رشد فناوری و بهره وری شرکت ها تولید می کند متصدی ناهمگن

انجام شده  (BSBAEاز نظرسنجی اساسی فعالیتهای تجاری شرکتها ) استفاده از داده های سطح شرکتنتایج تجربی ما با 

 رشد بهره وری برای تولید ژاپن بین رقابت و Uچنین رابطه معکوس  ( ،METIتوسط وزارت اقتصاد ، تجارت و صنعت )
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تفاوت بین شرکتها ، و این در صنایعی است  صنعت. ما همچنین دریافتیم که رقابت در بازار باعث گسترش فناوری می شود

از مرز فن آوری  رقابت بیشتر از سایر صنایع است که شرکتها عقب مانده اند رقابت در مرز فن آوری ، تأثیر بازار که شرکتها

مطالعات تجربی ژاپن در مورد این موضوع. اول ، بر  نتایج ما تعدادی از پیشرفت های قبلی را ارائه می دهد بسیار عقب است.

و رشد بهره وری ، جنبه  بین رقابت را بررسی می کنیم U-inverted( ، ما رابطه 2005) و همکاران Aghionاساس 

 رابطه بین رقابت بازار و مطالعات تجربی ژاپن مورد بررسی قرار نگرفت. دوم ، ما تحقیق می کنیم قبلی

( نشان می دهد که بهبود بهره وری ناشی 2005و دیگران ) Aghionشرکتها از مدل ارائه شده توسط  technologyخال 

مطالعه ای که  سطح شرکت ها در مورد موضوع دوم ، مطالعه ما اولین است رقابت در بازار بستگی به توزیع فناوری دارد از

فعالیتهای نوآورانه شرکتهای  ال به آنها اشاره شد ، بر رویمطالعات تجربی که در با سطح فناوری شرکت ها را در نظر می گیرد

برای مثال ، در چنین  ورود بنگاه ها را تقویت می کند و بر ساختار بازار تأثیر می گذارد. فعلی. با این حال ، مقررات زدایی

وی نتیجه  1970دهه  یستأثیرات تازه واردان بر بهره وری در انگلیس در انگل ( بررسی کرد1990زمینه ای ، گروسکی )

اثرات تازه  بهره وری در طوالنی مدت ، اگرچه در افق های کوتاه تر ، گرفت که ورودی های جدید تأثیر مثبتی بر روی دارند

صنایعی که  ( نشان داد که2008و همکاران ) Aghionآزادسازی تجارت در هند ،  واردان بی نتیجه بود. تمرکز بر روی اثر

که بیشتر  نرخ رشد باالتر پس از آزادسازی آنها این شرکت ها را پیدا می کنند اوری بودند به دست آمده اندنزدیک به مرز فن

 .فعالیتهای ابتکاری نسبت به شرکتهایی که بسیار عقب تر از آنها هستند به مرزهای مرزی فن آوری نزدیکتر هستند
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 معکوس نشان داد Ushapedو فعالیت های ابتکاری را می توان توسط یک 

 منحنی

 

 

متغیر است. هنگامی که این تئوری توسط  مورد دیگر است xمعیار اندازه گیری رقابت در بازار است و  COMPجایی که 

Aghion ( .برقرار است2005و همکاران استدالل کرد ). 
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مانی ، اندازه زعت و ساختگی های متغیرها )شرکت ، صن ( ، و اضافه کردن برخی از کنترل4( با معادله )3ترکیب معادله )

 برآورد کردن. ساختگی ساختمانی خارجی( معادله زیر را برای ما بدست می آوریم شرکت ، سن شرکت و

 

 

 

اندازه اندازه شرکت  SIZEساختگی ، به ترتیب  ساختگی محکم ، ساختگی ساختمانی و زمانی است af  ،aj  ،atجایی که 

( با 5ما معادله را تخمین می زنیم. ) ساختگی ساختگی یک شرکت خارجی است. FOسن و  شرکت است AGEاست ، 

در اندازه گیری رقابت. با این حال  ( ، ما یک سال تأخیر داریم5متغیرهای ابزاری در معادله ) استفاده از یک مدل اثر ثابت با

مشکل درون زایی در  جلوگیری از یک نیستیماندازه گیری به طور سریال در ارتباط است ، ما قادر به  ، هنگامی که رقابت

ما تغییر را از یک سال  متغیرهای ابزاری به منظور جلوگیری از مشکل درون زایی. برآورد. بنابراین ، ما نیز استخدام می کنیم

ر تغییر از یک سال به سال دیگر د اندازه گیری رقابت در سطح شرکت و صنعت به سال دیگر در سال به کار می گیریم

فعالیتهای  مطالعات تجربی که در باال به آنها اشاره شد ، بر روی از سال به سال دیگر در نفوذ واردات تغییر در شاخص تنظیم ،

برای  ورود بنگاه ها را تقویت می کند و بر ساختار بازار تأثیر می گذارد. نوآورانه شرکتهای فعلی. با این حال ، مقررات زدایی

دهه  تأثیرات تازه واردان بر بهره وری در انگلیس در انگلیس ( بررسی کرد1990ه ای ، گروسکی )مثال ، در چنین زمین

بهره وری در طوالنی مدت ، اگرچه در افق های  وی نتیجه گرفت که ورودی های جدید تأثیر مثبتی بر روی دارند 1970
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( نشان 2008و همکاران ) Aghionازی تجارت در هند ، آزادس اثرات تازه واردان بی نتیجه بود. تمرکز بر روی اثر کوتاه تر ،

نرخ رشد باالتر پس از آزادسازی آنها این شرکت ها را پیدا  صنایعی که نزدیک به مرز فناوری بودند به دست آمده اند داد که

یار عقب تر از فعالیتهای ابتکاری نسبت به شرکتهایی که بس که بیشتر به مرزهای مرزی فن آوری نزدیکتر هستند می کنند

 .آنها هستند

 

 . فرضیه و داده های تجربی3

 فرضیه تجربی در مورد رقابت و بهره وری بازار 3.1

 بهبود

 برای ایجاد انگیزه در فرضیه تجربی خود ، ما با یک ساده شروع می کنیم

 .jدر صنعت  fداگالس در شرکت  -عملکرد تولید کاب 

 

ورودی واقعی  t؛ j؛ من ؛  t  ،X fزمان  در است jدر صنعت  fتولید ناخالص واقعی )فروش واقعی( شرکت  t؛ j؛ Q fکه در آن 

i )از شرکت  است )سرمایه ، نیروی کار و ورودی متوسطf  در زمانt  و ،S f  ؛ من ؛j ؛t  سهم هزینه فاکتور تولیدi است 

جمع آوری شده توسط فعالیت های  ( بستگی داردt؛ j؛ R fبه میزان دانش ) TFPما تصور می کنیم  tدر زمان  fشرکت 
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نیز بستگی  TFPبه روشی که در زیر نشان داده شده است. عالوه بر این ،  نوآورانه مانند سرمایه گذاری تحقیق و توسعه

 .t (exp (ljt)) در زمان jدر سطح فناوری برون زای صنعت  دارد

 

 

 

 

 با احترام به زمان ، ( و آن را با2را می گیریم. ) Eqوقتی ما لگاریتم 

 

 

بهره وری حاشیه ای سهام  است rRتعریف می کنیم ، و  x = @ t ¼ Dx @را به عنوان  xجایی که ما اختالف زمان 

ابت رق فعالیتها ، رابطه بین فعالیتهای ابتکاری و با نوآورانه ارتباط مثبت دارد TFPاگرچه رشد  (.Q = @ R @دانش )

( 2005) ( و آگیون و گریفیت2005بخش قبلی. عقیون و همکاران ) در بازار به آن سادگی که در بحث شده است نیست

فعالیت. آنها دو نوع شرکت را در  با تأثیر مثبت رقابت بازار بر نوآورانه الگویی را برای سازگاری فرضیه شومپیتری ایجاد کرد

بخشی که در آن شرکت ها با رقابت فشرده ای روبرو هستند زیرا شرکت ها در آن  تاس aنظر می گیرند: یک نوع متعلق به 

انگیزه نوآوری  هر شرکت رقیب کوچک است. در این بخش ، شرکت ها دارای در مرز فن آوری و شکاف فناوری بین هستند
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آوری انگیزه کمی برای نوآوری دور از مرز فن  رقابت در بخش. از طرف دیگر ، شرکت هایی که هستند برای فرار از شدید

آنها نشان می دهند که سهم بنگاه های  زیرا اجاره هایی که این شرکت ها از نوآوری به دست می آورند اندک است. دارند ،

با این حال ، هنگامی  وقتی رقابت در بازار ضعیف است ، فعالیتها به سرعت افزایش می یابد. اقتصادی نوآورانه عمل می کنند

فعالیتها افزایش می یابد و اثر  سهم شرکتهایی که تمایلی به انجام کارهای ابتکاری ندارند زار رقابتی تر می شود ،که با

( نشان داد که رابطه بین 2005گریفیت ) ( و آگیون و2005غالب. با هم ، عقیون و همکاران ) شومپتری تبدیل می شود

 .رقابت وجود دارد

 

 2جدول 

داده ایگاهاس پبندی صنعتی براسطبقه

JIP 

 مجموع 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

 1176 158 160 174 168 181 169 166 محصوالت دامی

 957 136 143 133 138 137 134 136 محصوالت غذایی دربایی

 211 28 30 27 33 32 31 30 آرد و غالت آسیاب شده

 4187 586 595 611 602 608 594 591 غذاهای متفرقه و محصوالت مرتبط 

کود  آماده و حیوانی غذاهای

 ارگانیک های

33 30 32 34 35 33 34 231 
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 889 117 125 128 123 130 135 131 نوشیدنی ها

 3320 367 414 431 457 511 547 593 محصوالت نساجی

 717 90 94 99 107 111 105 111 الوار و محصوالت چوبی

 781 105 112 108 115 115 110 116 مبلمان و اثاثیه 

خمیر کاغذ، کاغذ، کاغذ پرینت و 

 محصوالت کاغذی

335 324 332 326 313 287 285 2201 

 2989 427 423 421 421 435 434 428 چاپ، صفحه چاپ و صحافی کتاب 

 154 18 21 19 23 20 26 27 چرم و محصوالت چرمی 

 749 97 108 109 106 110 110 109 محصوالت الستیکی

پایه، کودهای  ارگانیکمواد شیمیایی 

 شیمیایی

145 140 142 133 128 120 116 924 

 86 7 14 11 13 12 15 14 الیاف شیمیایی . مواد شیمیایی آلی

 2141 286 288 294 310 322 314 327 محصوالت شیمیایی متفرقه

 1170 170 171 174 159 162 166 167 محصوالت دارویی

 167 20 23 23 24 25 25 27 های نفتیفراورده

 134 19 19 25 19 16 19 17 سنگمحصوالت زغال

 462 68 64 66 66 67 63 68 شیشه و محصوالت شیشه ای
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 1129 138 151 157 167 165 174 177 های سیمانیسیمان و فرآورده

محصوالت سرامیکی . سنگی و خاک 

 رسی

174 173 165 151 139 138 136 1076 

 935 123 132 134 140 133 132 141 فوالد خامآهن خام و 

 1042 135 143 142 148 145 162 167 آهن و فوالد متفرقه

 287 44 46 43 36 38 39 41 ذوب و پاالیش فلزات غیر آهنی

 1362 174 180 185 196 202 215 210 محصوالت غیر آهنی

محصوالت فلزی ساختمانی و معماری 

 پیش ساخته 

264 249 246 226 216 211 212 1624 

 3235 433 437 453 479 479 478 466  محصوالت فلزی پیش ساخته

 1147 146 147 151 161 175 188 179 ی آالت صنعتی عمومماشین

 2064 302 300 291 309 288 284 290 آالت صنعتی خاص ماشین

 3922 551 565 576 555 561 546 568 آالت متفرقهماشین

 840 111 114 131 121 123 122 118 اداری و خدماتی ماشین االت

دستگاه تولید، انتقال، توزیع و تولید 

 نیروی الکتریکی 

307 297 287 287 293 298 292 2061 
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لوازم برقی خانگی و تجهیزات 

 گیری الکتریکیالکترونیکی و اندازه

117 108 99 86 81 80 83 654 

 ماشین پردازش اطالعات الکترونیکی،

تجهیزات کامپیوتری آنالوگ و لوازم 

 جانبی

137 136 144 133 130 140 140 960 

 1376 161 176 189 203 215 220 212 تجهیزات ارتباطی

 3550 475 484 473 518 549 537 514 قطعات الکترونیکی

 1102 158 167 163 164 146 147 157 تجهیزات متفرقه برقی ماشین االت 

موتوری . قطعات. لوازم وسایل نقلیه 

 جانبی و دیگر تجهیزات حمل و نقل

164 173 166 149 145 153 144 1094 

 1735 238 249 231 246 256 266 249 جهیزات تآالت دقیق و ماشین

 3356 468 474 471 484 507 470 482 محصوالت پالستیکی 

 1257 166 175 173 186 184 188 185 صنایع تولیدی متفرقه 

 59455 7974 8204 8296 8522 8773 8795 8891 مجموع 
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 4،5،7های شده در جدول داده  ارائهی، به برآوردهای ابزار یرهایبه عنوان متغ آنموجود در  یهاصنعت و تعداد شرکت سطح

 مقدار آن برحسب واست  1تا 0(. این مقدار بین2006است) گرفته شده نهیاز دفتر کاب . قاعده اندازه گیریداردبستگی  8و 

در نظر آن، شرکت در  یور نه رشد بهره ، و صنعت یبر سطح بازار رقابتگذاری شان  ریتاثبرحسب  تنها باال را یرهایمتغ

 بررسیرا  یارابز یرهایو متغ تفسیری یرهایمتغ نیب ارتباط شکل.  یابزار یرهایاعتبار متغ یبه منظور بررس. میریگیم

 . اندنشان داده شده a2و  a1 وستیدر جدول پ جینتا . میکنیم

 هاداده فیتوص    3.2

همه شامل است که  یاجبار یبررس کی BSBAE .شده است استفاده BSBAEل نپ یهامنظور از داده نیا یبرا

 سیتاس 1996ز سال ا شیکه پ است ییهاشرکتشامل ما  یهادادهمی باشد. کارمند  50از  شیبا ب یژاپن یدیتول یهاشرکت

 مجزایمشاهدات  مابه منظور کنترل مشکل احتمالی پُرت ها،  .مانده اند یوکار باق در کسب 2003تا  1997 بین سال هایو 

TFP  بدست  هاشرکت از  یانهسال دهمشاه 59455.  به این ترتیب . میکردها را حذف شرکت هر یک از مربوط به های

براساس صنعت و براساس ها ما و تعداد شرکت یتجرب لیمورد استفاده در تحل یرهایاز متغ یفیتوص 2و  1جداول . میآورد

رکت استفاده شدر سطح  TFPعملکرد شرکت از نرخ رشد  یریگ اندازه یبرا. دهندیم هئارارا به ترتیب  سال در نمونه ما

  ..( D ln TFP f , j, t) میکنیم
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 : دیآیم بدست ریاست و با اعمال معادله ز jهر صنعت  یچند جانبه برا یور شاخص بهره کیمقاله  نیدر ا TFP اریمع

 

 

به طور متوسط میانگین  است . tدر زمان  jدر صنعت  fشرکت  TFPسطح  یعیطب تمی. لگار TFP f, j,t. درباره  نجایدر ا

برای میانگین هندسی  ,j,t ln X i در حالی که به آن تعلق دارد ، jها در صنعت ، از همه شرکت tهندسی خروجی ، در زمان 

 S ،  تیدر نها به آن تعلق دارد ، قرار دارد . jهایی که در صنعت ، از تمام شرکت t، در زمان  iورودی فاکتور تولید 

i,j,tدیفاکتور تول یورود نهیسهم هز یحساب نیانگیم i  در زمان ،t نعت ها در ص، از تمام شرکتj  است که به آن شرکتf 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

 

 
scientific conference of recent achievements in Iranian management studies, accounting and economics th 5                17 

. که از  میکنیاستفاده م Lerner( . از شاخص  COMPf , j , tسطح رقابت در بازار )  یبرا یاریبه عنوان معرد. تعلق دا

و  Aghionاز  یرویپ Lerner ( Lernerf , j , t )شاخص  فی. تعر شودیمحاسبه م BSBAE دادهگاهیها در پاداده

به  است . fشرکت در  یمال یهانهی. هز fcf , j , tو  fدر واحد  یاتی. سود عمل OPf , jکه در آن  ییجا همکاران است.

نوآورانه برقرار  یهاتیرقابت بازار و فعال نیمعکوس معکوس ب uرابطه  کی. اگر  میکنیرقابت استفاده م اریمع کیعنوان 

(. 5شود )در برآورد  α 2> 0و  α 1 > 0 می( . ما انتظار دار3نوآورانه مرتبط است ) یهاتیبا فعال یورباشد . رشد بهره

SIZEf  ،j تعداد کارمندان تابع  یعیطب تمیلگارf یورو بهره یگذارهیسرما یکنترل اثرات اندازه شرکت رو یدر زمان برا 

 یوربهره ینامشهود انباشته رو یهاییاثرات داراکنترل  یبرا tاتالف زمان شرکت در زمان  تمی. لگار Agef , j شرکت است .

 گرید 0و  یخارج تیمالک شتریب ای%  33که شرکت  یاست هنگام 1با ارزش  یساختگ ریمتغ کی.  FOf , jشرکت است . و 

مورد استفاده در  یرهایآمار خالصه متغ شرکت است . یورهرهدر ب یشرکت مادر خارج R & D تیکنترل اثرات فعال یبرا

  است .آمده 3برآورد در جدول 

 .نتایج تقریبی 4

  هیاول جینتا  4.1

رقابت بازار و  نیب یکه رابطه خط میکن یتا بررس میکنیشروع م 2 ( COMPf  ،j  ،t )به جز (  5ما با برآورد معادله ) 

رقابت  اریبرآورد شده در مع بیرا با ضر نیا 4( جدول  2( و )  1)  یهادر ستون نیتخم جینتا . شودیحفظ م یوربهبود بهره

دارد و از  ی( همخوان 2005( و اوکادا )  1996)  lنیکلدر نتابج موجودبا  جهینت نیا . کنندیم دییتا داریمعن یمثبت و آمار

رقابت و بهبود  نیب U -سپس . رابطه معکوس  . کندیم یبانی. پشت دهدیم جیرا ترو TFPکه رقابت بازار رشد  هیفرض نیا
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که مثبت بوده و  دهدینشان م tو  of , j بیرا با ضر هیفرض نیاز جدول ا 3در ستون  جینتا . میریگیرا در نظر م یوربهره

کنترل در برآورد ) ستون  یرهایکه متغ شوندیحفظ م یزمان نیهمچن جینتا نیا است. یمنف 2 ( COMPf , j , t ) بیضر

که در  دهندیمعکوس را نشان م U ی( حداکثر نقطه منحن 4( و )  2)  یهادر ستون نیتخم جی. نتا میری( را در نظر بگ 4) 

همانطور  ( بدست آمد . 2005و همکاران )  Aghionاست که توسط  نیبه ا هیمقدار شب نیا . دهدیرخ م. 0.941اطراف 

و توسعه ارتباط  قینوآورانه مانند تحق یهاتیبا فعال یوررقابت بازار و بهبود بهره نین داده شد . رابطه بکه در بخش قبل نشا

  دارد .

 

 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

 

 
scientific conference of recent achievements in Iranian management studies, accounting and economics th 5                19 

 

ز وضعیت فعالیت ابا فعالیت های خالقانه ای مانند تحقیق و توسعه. اگر چه نمونه ی ما شامل شرکت ها خواهد شد صرف نظر 

فاقد فعالیت  نمونه را به دو گروه تقسیم می کنیم: دسته ی اول شامل شرکت هایی کههای تحقیق و توسعه. بنابراین کل 

ای کیو( را تحقیق و توسعه هستند و دسته ی دوم گروه هایی که درگیر فعالیت های توسعه و تحقیقی هستند. وقتی که )

و توسعه  ستیم که درگیر تحقیقتخمین می زنیم. در هر گروه نمونه شاهد معکوس شدن روابط، وابسته به شرکت هایی ه

 (. نتایج نشان می دهد که فرضیه ی تجربی ما محتمل است.5در جدول  4و  2هستند. ) ستون 

 

 . فناوری تفاوت و بهره وری بهبود2.4

رانه به سطح نوآو یتهایدهند که پاسخ رقابت بازار به فعال ی( نشان م2005) فیو گر ونی( و اگ2005و همکاران ) ونیعق

د خود را از رقبا کنن یم یآنها سع رایدارند ز یبه نوآور لیتما شتریهستند ، ب کینزد یکه به مرز فناور ییشرکتهای رفناو

 ی، فاصله دوردستها گریشود. از طرف د یم دتریدر صورت ورود به صنعت ، رقابت هنوز شد، کنند تا از رقابت فرار کنند زیمتما

 نی. استندین ستمید به سآنها قادر به رقابت با ورو رایشوند ، ز یمنصرف م یدر بازار رقابت یابتکار یتهایاز فعال یمرز فناور

دهد.  یم شیتلف افزامخ یبخشها نیرا در ب یشکاف فناور زاررقابت در با نیشود. اوالً ، ا یم ریز هیاستدالل منجر به دو فرض

نسبت به رقابت  عیصنا ریروبرو هستند نسبت به سا دیبا رقابت شد یکه در مرز فناور ییدر شرکتها یابتکار یتهایدوم ، فعال

 .دشو یمتندتر  دیبا رقابت شد عیشکل وارونه در صنا وی ی، منحن نیدارند. بنابرا یشتریب تیدر بازار حساس
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 یم:زن یم نیرا تخم ری، ما معادله ز هیفرض نیاول یبررس یبرا

 

ر صنعت د TFP تمیاست که به عنوان انحراف استاندارد لگار TFP یپراکندگنشان دهنده  DisTFP jt،  (8) معادله در

 : شاخص لرنر و شاخص هرندل. شاخصمیکن یرقابت در سطح صنعت استفاده م اریما از دو مع .j شود یم فیتعر

Herndahl (Herfj ،t) در صنعت j شود یمحاسبه م ریبا معادله ز: 

 

 است j در صنعت f rm دهنده سهم فروشنشان  f  ،j  ،t (٪) که در آن فروش

 بر حسب درصد t در زمان

 ریکه مقاد ینمع نی، به ا میکن یاستفاده م نیگزیرقابت جا اریبه عنوان مع (INVHerfj  ،t) ما از معکوس شاخص هرندال

 .وددر هر دو مورد مثبت خواهد ب b1برقرار باشد ،  هیتر است. اگر فرض یرقابت عینشانگر صنا 1به  کینزد

دامات رقابت مثبت و مربوط به اق بیکه ضرا میابی ینشان داده شده است. ما در م 6( در جدول 8معادله. ) یبرآورد برا جینتا

در بازار  شتریبت بکند که رقا یم تیحما هیفرض نیاز ا جینتا نی( قابل توجه هستند. ا2( و )1در هر دو مدل ) یاز نظر آمار

 .شود یدر صنعت م عتصن نیب یشکاف فناور شیباعث افزا
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در صنعت  عیصنا نیکوچک ب یکه با شکاف فناور ییها ms ی( برا5. )میزن یم نیدوم ، معادله را تخم هیفرض یبررس یبرا

 .دیبزن نیتخم یابیارز جیرقابت را با نتا یریاندازه گ یبرآورد شده برا بیاست و ضرا دیرقابت شد نیروبرو هستند و بنابرا

می کنیم که  ما میانگین فاصله فناوری را براساس صنعت در نظر می گیریم. سپس صنایع را به عنوان رقابت شدید تعریف

 محاسبه شده در کل صنایع است.کمتر از مقدار متوسط در آن فاصله فنی متوسط 

طح( و صنایعی س( بین صنایعی که شکاف فناوری بین بنگاه ها در آنها کم است )صنایع 5مقایسه نتایج تخمین در معادله )

 Uمنحنی  نشان داده شده است. در صنایع سطح 7که شکاف فناوری بین بنگاه ها زیاد است )صنایع غیرسطحی( در جدول 

ر صنایع سطح حی اینگونه نیست. در می یابیم که بهره وری شرکتها دشکل معکوس نگهداری می شود ، اما در صنایع غیرسط

ر برآوردها بزرگتر د (COMPf  ،j  ،tبهتر از صنایع غیر سطح بهبود می یابد ، زیرا مقادیر مطلق ضرایب اندازه گیری رقابت )

ن می دهد که ست. نتیجه نشانشان داده شده ا 4از آنهایی است که در برآوردها شامل همه شرکتها همانطور که در جدول 

 (.1شکل معکوس در صنایع سطح شیب دارتر از همه صنایع است )شکل  Uقسمت شیب دار منحنی 

 بررسی مقاومت 4.3

 Uن رابطه ( از شاخص لرنر در سطح صنعت به عنوان معیار اندازه گیری رقابت برای نشان داد2005عقیون و همکاران )

خمین ما هنگامی که معکوس بین فعالیتهای نوآورانه و رقابت بازار استفاده کرد. ما همچنین بررسی می کنیم که آیا نتایج ت

ح شرکت ، آیا از شاخص لرنر در سطح صنعت به عنوان معیار اندازه گیری رقابت استفاده می شود تا از شاخص لرنر در سط

 نتایج نگهداری می شود.

ایج بسیار رآورد شامل شاخص لرنر در سطح صنعت را خالصه می کند. به طور کلی ، ما در این مورد نتنتایج ب 8جدول 

( ، روابط 2) و( 1مشابهی را در مقایسه با نتایج با استفاده از شاخص لرنر در سطح شرکت به دست می آوریم. در ستون )

 U( رابطه 4( و )3)این حال ، نتایج برآورد شده در ستون  مثبت و خطی بین رقابت بازار و رشد بهره وری پیدا می کنیم. با

 .معکوس بین رقابت بازار را نشان می دهد

 

 

 

 

 

 6جدول 
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 یرقابت بازار بر تفاوت فناور ریتأث

(1) (3)  

 OLS OLS 

     

j,t
ICOMP 

***0.759 
  

(3.82)   

j,tINVHerf  
***1.453 

 

   (2.77)  

Constant 
***0.676 ***0.096 

 

( 3.47) (17.89)  

     

 Year dummy Yes Yes 

     

Industry dummy Yes Yes 

     

 Observations 260 260  

 F-statistics 16.873 1.627  

 Prob > F 0.000 0.118  

 2R 0.755 0.049  

ها با استفاده  پایین است. تمام تخمین ٪25در  IFFمنهای  ٪25در  IFFتوجه داشته باشید. متغیر وابسته تفاوت سطح صنعت 

دارد تنظیم شده برای از مدل های حداقل مربع معمولی برآورد می شود. اعداد داخل پرانتز با استفاده از انحراف معیار استان

 است. tسفید ، از نظر آماری -هوبر

 .٪1*** اهمیت آماری در سطح 

 7جدول 

 شکل وارونه Uدرجه قدرت بازار و منحنی 

    (1) (2) (3) (4)  

    FE-IV FE-IV FE-IV FE-IV 

          

COMP

f,j,t
F

 
1  

203.9

28  

97.18
**1 144.240 **108.043 

 

    (1.19) (2.37) (0.66) (2.03)  

COMP(

f,j,t
F

 
2)1

 
 

106.5

18  

51.66
**4 

 

76.14

8 **57.540 
 

    ( 1.19) ( 
2.34

) ( 
0.65

) (  2.01)  
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f,jSIZE

,t 1   0.039  

0.01

8  0.159 0.032  

    ( 0.54) ( 
0.39

) ( 
0.69

) (0.40)  

f,jAGE

,t 1   
*0.040 

 

*0.055
**  

*0.138
** ***0.073 

 

    (1.92) (4.03) (2.76) (4.47)  

f,j,t  FO

1    0.038  0.152  

0.086
* 0.144  

    (0.77) ( 
1.62

) (1.79) (  1.45)  

          

 Year dummy Yes  Yes  Yes  Yes 

        

Sample selection Unlevel industries 

Level 

industries  

Unlevel industries and 

R&D = 0 

Level industries and 

R&D > 0 

          

 Observations 9156  17.348  

195

1  12.186  

 

Number of 

groups 2528  4743  967  3842  

F-statistics 6.925 16.479 3.292 10.775 
Exogeneity test (Davidson–

MacKinnon test)    

F-statistics 13.029 39.475 3.704 33.239 

Prob > F 0.000 0.000 0.025 0.000 
Underidentification test (Kleibergen–

Paap rk LM test)    

Chi-squared 3.898 7.654 3.789 4.990 

F-statistics 0.142 0.022 0.150 0.083 
Overidentification test (Hansen J test)    

Chi-squared 0.036 1.720 1.045 0.219 
Prob > chi-

squared 0.851 0.190 0.307 0.640 

ت با متغیرهای ابزاری است. تمام تخمین ها با استفاده از مدل های اثر ثاب TFPتوجه داشته باشید. متغیر وابسته رشد ساالنه 

ستفاده در تمام برآوردها به عنوان متغیرهای ابزاری ا DCOMPFt 2و  DIMPt 2  ،DCOMPFt 1برآورد می شوند. ما از 

 هستند. t، آماره  Huber-Whiteمی کنیم. اعداد داخل پرانتز با استفاده از انحراف استاندارد تنظیم شده توسط ناهمگونی 

 .٪10* اهمیت آماری در سطح 

 .٪5** اهمیت آماری در سطح  
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 .٪1*** اهمیت آماری در سطح 

 

 

 

 

 

 

 رابطه .معکوس )مقایسه تمام صنایع سطح نمونه با اثر ثابت با متغیر ابزار برآورد شده( U. 1شکل 

به عنوان معیار اندازه گیری رقابت استفاده می کنیم. عالوه بر رشد بهره وری ، حتی وقتی از شاخص لرنر در سطح صنعت 

( نشان می دهد که فرضیه ما نیز فقط هنگامی که یک شرکت به فعالیت های 6( و )5این ، نتایج برآورد شده در ستون های )

 .( با معیار رقابت در سطح شرکت متفاوت است7تحقیق و توسعه می پردازد وجود دارد. نتیجه ستون )

 یها یریاندازه گ بیوجود دارد. ضرا زین یرسطحیدر صنعت غ U-inverted رابطه رای، ز دیآ یبه وجود م 7در جدول 

 شکل معکوس در صنعت U یدار رو به باال منحن بیدهد که شکل قسمت ش ی( نشان م8( و )7) یرقابت در ستون ها

unlevel آوردبر جی، نتا جهینسبت به صنعت سطح مسطح تر است. در نت: 

 8جدول 

 برآورد مقاومت

    (1) (2) (3) (4) (5) (6)  (7) (8)  

    FE-IV 

FE-

IV 

FE-

IV 

FE-

IV FE-IV FE-IV  

FE-

IV FE-IV 

               

COMP

f,j,t
F

 
1 ***10.984 

11.105
*** 

*722.621
**  

727.86
***8 40.008  

418.49
***9 

1536.6

83  

268.70
*3 
 

    (9.21) (9.27) (6.79) (6.81) (  0.07) (6.27)  (0.97) (1.86)  

COMP(

f,j,t
F

 
2)1

 
  

*373.348
**  

376.046
*** 38.846  

215.94
***2 

 

788.9

25  

138.78
*0 
 

      (  6.77) ( 
6.80

) (0.14) ( 
6.24

)  ( 
0.97

) ( 
1.85

)  

f,jSIZE

,t 1   

*0.033
*   0.016 0.082  0.017   0.005  0.001  

     (  2.28)  ( 
1.03

) (0.92) ( 
0.85

)  (0.16) ( 
0.08

)  
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f,jAGE

,t 1   

**0.063
*   

**0.062
* **0.078 

 

**0.063
*  

**0.052
*  

*0.060
**  

     (11.35)  (11.41) (2.43) (10.20)  (5.30) (8.19)  
f,j,t  FO

1    0.004   0.008 0.086  0.010   0.027  0.008  

     (0.30)  (0.49) (  0.69) (0.67)  ( 
0.60

) (0.48)  

               

 Year dummy Yes Yes Yes Yes Yes Yes  Yes   Yes   

           

 

Sample 

selection All sample All sample All sample 

All 

sample R&D=0 R&D>0 

Unlevel 

industries 

Level 

industries 

               

 Observations 38.775 38.775 38.775 38.775 6942 

28.67

6  5440   

21.39

5   

 

Number of 

groups 10.517 10.517 10.517 10.517 3325 7909  1595   5756   

 F-statistics 98.904 75.127 82.710  67.286 2.645 66.735 19.645   40.102  

Exogeneity test (Davidson–

MacKinnon test)             

 F-statistics 146.931 149.420 86.334  86.584 12.966 55.779 1.570   15.056  

 

Prob 

> F  0.000 0.000 0.000  0.000 0.000 0.000 0.208   0.000  

Underidentification test 

(Kleibergen–Paap rk LM test)             

 Chi-squared 193.381 192.481 116.329  

115.88

3 4.274 167.934 2.201   109.517  

 F-statistics 0.000 0.000 0.000  0.000 0.118 0.000 0.333   0.000  

Overidentification test 

(Hansen J test)              

 Chi-squared 0.713 0.683 1.732  1.756 4.041 5.289 0.007   1.093  

 

Prob > chi-

squared 0.398 0.409 0.188  0.185 0.044 0.071 0.931   0.296  

 

ت با متغیرهای ابزاری است. تمام تخمین ها با استفاده از مدل های اثر ثاب TFPتوجه داشته باشید. متغیر وابسته رشد ساالنه 

( و 3در ) DREGt 1و  DCOMPIt 2  ،DCOMPIt 2( ، 2( و )1در ) DREGt lو  DCOMPIt 2برآورد می شوند. ما از 

می کنیم متغیرهای ابزاری اعداد داخل پرانتز با استفاده  ( استفاده8) -( 5در ) DREGt lو  NoFt 2  ،DCOMPIt 2( و 4)

 هستند. t، آماره  Huber-Whiteاز انحراف استاندارد تنظیم شده توسط ناهمگونی 

 .٪10* اهمیت آماری در سطح 
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 .٪5** اهمیت آماری در سطح  

 .٪1*** اهمیت آماری در سطح 

 

 .شود یم یبانیو توسعه پشت قیتحق تیاز فعال یناش یرقابت بازار و رشد بهره ور نیمعکوس ب U 8در جدول 

 

 نتیجه گیری. 5

رکود طوالنی مدت  این که آیا رشد تولید با رقابت بازار تحریک می شود ، یکی از موضوعات مهم در اقتصاد ژاپن است که از

ین مورد نشان دهند. ارنج می برد. با این حال ، مطالعات قبلی که بر ژاپن متمرکز شده اند ، نتوانسته اند شواهد روشنی در 

اران را و همک Aghionتوسعه یافته توسط  R&Dر و رشد بهره وری ناشی از فعالیت معکوس بین رقابت بازا Uما رابطه 

 ( به جای رابطه خطی فرض شده در مطالعات قبلی.2005بررسی می کنیم. )

 (BSBAEبا استفاده از داده های سطح شرکت در بخش تولید موجود در نظرسنجی اساسی فعالیت های تجاری شرکت ها )

و رشد محکم  بین رقابت بازار وجود دارد. Uقابت ، شاخص لرنر در سطح شرکت ، چنین رابطه معکوس و به عنوان معیار ر

TFP. پردازند ، که با  ما همچنین دریافتیم که این رابطه زمانی برقرار می شود که بنگاه ها به فعالیت تحقیق و توسعه می

یش از حد ، ( نتایج ما حاکی از آن است که رقابت ب2005و همکاران سازگار است. ) Aghionاستدالل توسعه یافته توسط 

وری را به طور کلی  فعالیتهای نوآورانه را کاهش داده و منجر به کاهش بهره وری می شود ، اگرچه رقابت در بازار رشد بهره

 تحریک می کند.

ژاپن  ( در ساخت2005. )و همکاران پیشنهاد شده است Aghionما همچنین بررسی می کنیم که آیا این دو فرضیه در 

می دهد در  پشتیبانی می شوند. فرضیه اول نشان می دهد که رقابت در بازار شکاف فناوری را در بین شرکت ها افزایش

ت فشرده روبرو حالی که فرضیه دوم پیش بینی می کند که فعالیت های نوآورانه در شرکت هایی که در مرز فناوری با رقاب

ه پشتیبانی می ایع نسبت به رقابت بازار حساسیت بیشتری دارند. نتایج تجربی ما از هر دو فرضیهستند نسبت به سایر صن

لوژیکی بین شرکت کند. نتایج حاکی از آن است که رشد بهره وری نه تنها از یک فضای رقابتی بلکه از نظر تفاوت های تکنو

 نیز تحت تأثیر قرار می گیرد. R&Dها با 

طح صنعت به عنوان قدرت یافته های ما در این مقاله ، ما تخمین را با استفاده از شاخص لرنر در سبه منظور بررسی بیشتر 

 یم پشتیبانی می کند.معیار اندازه گیری انجام دادیم. نتایج تخمین از آنچه ما با استفاده از شاخص لرنر در سطح شرکت یافت

استفاده می کنیم ، همچنین می توان با استفاده  TFPنوان معیار اگرچه ما در مقاله خود از شاخص بهره وری چندجانبه به ع

را تخمین زد. در این حالت ، ما باید مسائل همزمان را در نظر بگیریم و برای کاهش این  TFPاز روش عملکرد تولید ، رشد 
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Levinsohn and Petrin (2003 )( یا 1996) Olley and Pakesمشکالت استفاده از روشهای توسعه یافته توسط 

 ضروری است.

 یفشار مال راتیگنجاندن تأث ای( ، 2006و پلدال ) نگوالی، به دنبال ت ینوآور زیاثرات سرر یتواند با بررس یم ندهیآ یکارها

. ابدیمطالعه ما گسترش  یو همکاران ، بر رو Hosono و توسعه ، همانند قیدر برآورد شدت تحق یشرکت تیو حاکم

 یدیتول ریدر بخش غ یرشد بهره ور اینوآورانه  یتهایرقابت و فعال نیب طهراب یحال ، توسعه مهمتر بررس نی( با ا2004)

 .کند یم یاقتصاد ژاپن باز یایدر اح یاساس ینقش ادیبه احتمال ز زیبخش خدمات ن رایاست ز

 مقررات یری. اندازه گمهیضم

صنعت داشته  کیبر عملکرد  یمهم ری، تأث یدیتول ییمنابع و کارا صیبر تخص یرگذاریممکن است با تأث یدولت مقررات

( 2006دولت ) ئتیتوسط دفتر ه راًیکه اخ ماتی، ما از شاخص تنظ یمقررات بر عملکرد اقتصاد ریتأث یابیباشد. به منظور ارز

استفاده از اطالعات مربوط در دسترس است و با  2005–1995دوره  یم برایشاخص تنظ نی. امیکن یشده استفاده م جادیا

کند. در محاسبه  یم یریرا در هر صنعت اندازه گ ماتیمربوط به آن صنعت ، درجه تنظ نیو قوان ینظارت نیبه تعداد قوان

 م دهیآنها سنج تیفعال تیو مقررات با توجه به محدود نیشاخص ، قوان نیا

 

 A1 جدول

 یابزار یرهایاقدامات رقابت و متغ نیب یهمبستگ

   t
FCOM 

1 
1  t

ICOMP 
  

 
1  t

FDCOM 
*0.3249 

1  t
IDCOMP 

*0.3671   

 2  t
FDCOM 

*0.1276 
2  t

IDCOMP 
*0.0412   

 1  t
IDCOM 

*0.0864 
1  tDREG 

*0.0140   
 2  t

IDCOM 
*0.0045 

2  tNoF 
*0.0760   

DIM
tP 

 1 *0.0115     

DIM
tP 

 1 *0.0219     

 COMPI یبرا 8جدول  (4) - (l) و COMPF یبرا 4جدول  نینمونه تخم یها برا یهمبستگ نی. ادیتوجه داشته باش

 .محاسبه شده است

 ..٪1در سطح  یآمار تیاهم *

 

 A2 جدول

 یابزار یرهایرقابت و متغ یارهایاز مع ریغ یحیتوض یرهایمتغ نیب یهمبستگ
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  1  tSIZE 1  tAGE 1  tFO 

    

1  t
FDCOM 

0.0043 0.0016 0.0000 

2  t
FDCOM 

0.0099 0.0033 0.0006 

1  t
IDCOM 

*0.0121 *0.0108 0.0038 

2  t
IDCOM 

0.0058 0.0071 0.0039 

tDIMP 
1 0.0056 0.0048 0.0057 

tDIMP 
1 0.0081 0.0062 *0.0115 

1  t
IDCOM 

*0.0121 *0.0108 0.0038 

2  t
IDCOM 

0.0058 0.0071 0.0039 

tDREG 
1 *0.0119 *0.0123 0.0019 

2  tNoF  *0.0220 *0.0342 *0.0377 

 

 یبرا 8جدول  (4) - (l) و COMPF یبرا 4جدول  نینمونه تخم یها برا یهمبستگ نی. ادیوجه داشته باش 

COMPI محاسبه شده است. 

 .٪1در سطح  یآمار تیاهم *

 

برابر بیشتر  1000ه عنوان مثال ، مقرراتی که فعالیتهای خاص تجاری را در یک صنعت کاماًل منع می کنند ، وزنی معادل ب

از مقرراتی دارند که شرکتها را ملزم به ارائه گزارش به مقامات مربوطه یا اطالع آنها می کنند. به طور خاص ، شاخص به شرح 

 می شود:زیر محاسبه 

RSit ¼ X WM j WTk Þ Nitjk g( ؛A5) 

وزن مورد  WMj( است. 1995–2002) tدر سال  i (1–97) 12تعداد موازین قوانین و مقررات صنعت  RSitکه در آن 

 استفاده برای هر مقرره و روش اجرای نظارتی.

 

،  WM1 = 1  ،WM2 = 10یت ها است: فاکتور وجود دارد که نمایانگر میزان محدودیت فعالیت در فعال 10فاکتور با  5

WM3 = 100  ،WM4 = 1000  وWM5 = 10،000 WTk  مقرراتی است که در چهار دسته طبقه بندی می شود و هر

مقررات  WT2مقرراتی است که بر اساس اعالمیه های وزیران تنظیم می شود  WT1کدام وزن مخصوص خود را دارند: 

وزن  -مقررات مبتنی بر قانون است  WT4براساس دستورالعمل های دولتی و  WT3مبتنی بر مصوبه های وزیران ؛ مقررات 
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قانون تنظیم و  kو نوع  jاست که با روش  tتعدادی از مقررات صنعت در سال  Nitjkاست.  4و  3،  2،  1هر نوع به ترتیب 

 مقررات اعمال می شود.

 

 سرانجام،

¼ itIR RSit 
 

1995;iRS 

 .هیبه عنوان سال پا 1995با استفاده از   t و سال i در صنعت میشاخص تنظ RIit که ییجا

 2007داده شده است. ) حیو همکاران توض Fukao توسط JIP  داده گاهیاست. ساخت پا
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