منحنی یادگیری و سطوح تکنولوژی در بنگاههای جدیدالورود صنایع تولیدی ایران
Learning Curve and Technology Levels of New Firms in Iranian Manufacturing
Industries

چکیده
 ارتباط بین مقدار تولید و هزینههایی که براا تولیرد م میرزام ملصروف صرا،در ادبیات اقتصاد صنعتی
، این در حالی است که با اساس ادبیرات موورود.میشود را میتوام تلت عنوام منلنی یادگیا بیام نمود
 مریتوانرد تلرت ترر یا عوامرت میتنفری ن یرا سرح،یادگیا در میام صنایع متفاوت بوده و عالوه با م
 ایرن ورشوه، با این اساس و با تووه به عدم ووود چنین محالعاتی در ایراام.تکنولوژ صنعتی قاار گیاد
 برا.میکوشد تا تا یا سحوح میتنف تکنولوژ را با یادگیا در صنایع تولید ایاام مورد بارسی قاار دهد
 درOECD  و نیرز تعایرف ارائره شرده توسرCobb Douglas  و ترابع هزینرهLog-Linear تنفیق دو مردف
 نتایج این وشوه نشامدهنده م است که بیشتاین یادگیا، طبقهبند صنایع با حسب سحوح تکنولوژ
 ایرن یاتتره نیرز لرزوم تووره بره صرنایعی برا،  از ن ا سیاست گذار.متعنق به صنایع با تکنولوژ باتا است
تکنولوژ باتا را شکار نموده و نشام میدهرد نرای یرادگیا براتتا در ایرن صرنایع قرادر اسرت با ری از
.هزینهها اولیه مها را ووش داده و از این رو تووه به مها تزمه سیاستگذار توسعه صنعتی است
 ایاام،  صنایع تولید،  سحوح تکنولوژ، صاتهها ناشی از مقیاس،  منلنی یادگیا:واژگان کلیدی
JEL Classification: D22, L0, O41
Abstract
In industrial economics literature, the relationship between production value and production
costs can be expressed as “learning curve”. Based on the existing literature on learning curve,
learning is not uniform across industries and can be influenced by other factors such as
technology. This paper is the first attempt on recognizing the impact of learning on reducing
the cost as well as on technology levels, as industries with various technology levels have
different performances. Combining Log-linear model and Cobb Douglas cost function and
also based on the OECD classification in terms of technology levels, the findings indicate
that the highest learning is belong to industries with High-Tech. From policy point of view,
these findings clarify the necessity of attention to High-Tech industries and also indicate that
higher learning rates in these industries are able to cover some of the initial costs. Therefore,
attention towards learning is required for industrial development policy.
Keywords: Learning Curve, Economies of Scale, Technology Levels, Manufacturing
Industries, Iran.
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 مقدمهو توانرایی تزم را بره

در ادبیات اقتصاد صنعتی ،یادگیا تا یند است که طی م اشیاص مهرارت ،دانر

دست می ورند .در واقع ،در ابتدا تا یند تولید ،عمنکاد کارگا در حداقت ود قاار دارد و با کسرب ترابره
بیشتا ودیده یادگیا ری میدهد .بنابااین ،هاچه ترابه بیشتا کسرب مریشرود ،عمنکراد کرارگا بهبرود
می یابد ،زمام مورد نیاز باا تولید ها واحد کاه
یادگیا اتزای

مییابد و بنرابااین بهراه ور کرارگاام در نتیرره ترر یا

مییابد .به طورکنی ،منلنی یادگیا نشامدهنده کاه

هزینه در ا ا انرام عمت تکراار

توس نیاو کار است .هاچه عمت مشابها به طور تزاینده ا تکاار شود ،میزام کاه

در ها واحد تولیرد

شده کمتا و کمتا واهد شد و هاچه واحدها بیشتا تولید شرود ،اترااد دی را در تولیرد کراراتا از قبرت
میشوند .به عبارتی ،ها واحد اضاتی ،زمام کمتا را باا تولید به رود ا تصراص مریدهرد .ایرن میرزام
یادگیا یا ترابه کسب شده در کاه

هزینه یا تعداد ساعات کار منعکس یاتته است .در واقرع ،منلنری

یادگیا به عنوام ابزار کارا باا نمایام سا تن عمنکاد کارگاام در انرام وظایف و کارهرا تکراار برا
شماده شده و م را باا تلنیت و کنتاف تعالیتها ،تیصیص وظایف به کارگاام با اساس یرادگیا

مهرا،

اندازهگیا هزینهها تولید ک ارگاام هم رام برا ترابره انردوز و یرادگیا و برا ورد هزینرههرا اوراا
تکنولوژ معین مفید دانستهاند ( نزالنو و توگنیاتو.)2044 ،4
ادبیات مووود در این زمینه نشام دادهاند که این میزام یادگیا در صنایع میتنف متفاوت بوده و به عبارتی
یادگیا در ها صنعت منلصا به تاد است .با این ووود ،منلنی یادگیا با همه اهمیت ،در اقتصراد ایراام
به طور کنی و در بی

صنعت به طور ویشه مورد غفنت قاار گاتته و تنها محالعات انردکی موضروم منلنری

یادگیا را مورد بارسی قاار دادهاند .با اساس دانستهها ملققین این محالعه ،محالعها منسرم و ورامع
که به بارسی منلنی یادگیا و با ورد م در بی
این وشوه

صنایع تولید ایاام بپادازد ،ووود نداشته و از ایرنرو،

در ماحنه نیست می کوشد تا موضوم یادگیا را در صنایع تولید ایاام و در سرحوح کردها

دو ،سه و چهار رقمی  ISICمورد ارزیابی قاار داده و عالوه با م ،ارتباط یادگیا در این صنایع را با سحوح

Anzanello and Fogliatto

تکنولوژ بارسی نماید .در این راستا ،محالب این مقاله در ش
بی

دوم به بیام ویشینه تلقیق وادا ته و در بی

بی

سازماندهی شده است .وس از مقدمه،

سوم مدف ن ا تلقیق ارائره گادیرده اسرت .بیر

چهارم نیز به بیام دادهها مورد استفاده و متغیاها وشوه

ا تصاص یاتته است .بی

ونرم ،با استفاده

از مدف اقتصاد سنری دادهها تنفیقی ،به برا ورد نرای یرادگیا در میرام صرنایع و بارسری رابحره م برا
تکنولوژ میوادازد .بی

وایانی ومعبند  ،نتیرهگیا و ارائه راهکارها سیاستی است.

 -2منحنی یادگیری :مروری بر پیشینه تحقیق
بارسی و تلنیت منلنی یادگیا اگاچه در ادبیات اقتصاد ایاام تقایبا به تااموشی سپاده شده است ،اما این
موضوم از دیاباز در ادبیات این حوزه از تووه بسیار با وردار بوده و اولین کوش

در این حوزه را میتوام

به محالعات رایت ( 4)4391نسبت داد .رایت محالعات ود را طی یک دهه در مقالها با عنوام "عوامت مؤ ا
با هزینه سا ت هواوپماها" در ساف  4391منتشا نموده است .وس از م ،اگاچه بارسی منلنری یرادگیا
باا حدود سه دهه صاتاً در مباحث ن امی و هوا و تضا مورد بارسی و استفاده قاار گاتته ،اما با شاوم دهه
هفتاد محالعات گستادها در این حوزه و سایا رشتهها غاز شرده اسرت .در ایرن زمرام ،تووره بره منلنری
یادگیا در بی

صنعت نیز کانوم محالعات این حوزه بوده و وشوه هرا متعردد کوشریدهانرد ترا ایرن

موضوم را در صنایع تولید به کار گیاند.
با ترکید با محالعات انرام شده در رابحه با با ورد نای یادگیا در صنایع میتنف ،میتوام محالعات هنگ و
لررو ،)4331( 2واامررون کی ،شررویام و سرریایناواکوف ،)2000( 9باتسرروباامانین و لیبررامن ،)2040( 1هنررگ
( 1)2040و تاکاهاشی )2049( 1را به عنوام مهمتاین محالعات این حوزه قنمداد نمود .در این میام ،هنرگ و
لو ( )4331در محالعها به با ورد و مقایسه منلنیها یادگیا در سه اقتصاد منتیب سیایی شامت کاه،
ژاون و سن اوور وادا ته و با به کارگیا تابع تولید نئوکالسیک و با استفاده از دادهها سرافهرا -4334
)Wright ( 391
)Mun Heng & Low ( 331
9
)Pramongki, Shawyan and Sirinaovakul ( 222
1
)Balasubramanian and Liberman ( 2 2
1
)Heng (2040
1
)Takahashi ( 2 9

 ،4314منلنی یادگیا را باا  20صنعت تولید سن اوور با ورد نمودهاند .در ایرن راسرتا ،مهرا صرنایع
تولید را به صنایع قدیمی و ودید تقسیمبند کاده که من ور از صنایع قدیمی در این وشوه  ،صرنایعی
هستند که از زمام شاوم صنعتی ساز در دهه  4310در کشور سن اوور راهانداز شده و به تدریج توسرعه
یاتتهاند .از سو دی ا ،صنایع ودید ن یا الکتاونیک و تولید ابزار تت و وسایت دقیق شامت صنایعی هستند
که وس از نصب و استفاده از تکنولوژ و حوط تولید ودید در این کشور شرکت گاتترهانرد .نترایج برا ورد
منلنی یادگیا باا کشور سن اوور نشام میدهد که میزام ا ا یرادگیا در برین بیسرت صرنعت مرذکور
متفاوت است ،به طور که بیشتاین ا ا یادگیا متعنق به صنایع تولید ابزاراتت دقیق بوده اسرت .در واقرع،
در این صنعت همااه با دوباابا شدم ترابه ،ساانه نیاو کار مورد نیاز باا تولید به نصف مقدار اولیه رود
کاه

داشته است .وایینتاین ا ا یادگیا نیز مابوط به صنعت تولید ماشین تت بوده اسرت کره در ایرن

صنعت نیز با دو باابا شدم مقدار ترابه نیاو کار ،میزام نیاو کار مورد نیاز تنها تا  3درصد کاه

نشام

داده است .مقایسه نتایج به دست مده از ترابه یادگیا در صرنایع تولیرد سرن اوور برا کشرورها کراه
ونوبی و ژاون نشام میدهد که ا اات منلنی یادگیا در سن اوور بیشتا از ژاون به کاه ونوبی شبیه است.
همچنین ،شیب منلنی یادگیا در صنایع ژاون بیشتا بوده که ایرن نشرام از باترا یرادگیا در صرنایع
تولید ژاون نسبت به کشورها کاه ونوبی و سن اوور میباشد.
واامون کی ،شویام و سیایناواکوف ( )2000به بارسی منلنی یادگیا در برین صرنایع تولیرد برا اسراس
کدها سه رقمی  ISICدر کشور تاینند وادا تهاند .در راستا دستیابی به این هرد در ایرن ورشوه

از

تابع تولید نئوکالسیکی استفاده شده و سپس ،همانند بیشتا محالعات انرام شده در زمینه منلنی یادگیا
ن یا موریشیما ،)4392( 4یوهانسروم ،)4392( 2لینکرولن )4399( 9و لرو )4331( 1از شرکت رایرج منلنری
یادگیا که توس رایت ارائه شده ،استفاده گادیده است .برا اسرتفاده از دادههرا مابروط بره  20صرنعت
تولید کشور تاینند طی سافها  ،4330-31نتایج این محالعه نشام میدهد که ا ا یادگیا برین صرنایع
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مورد بارسی یکسام نبوده و دارا منلنی یادگیا متفاوتی نسبت به یکدی ا میباشند .در واقع ،بیشرتاین
ا ا و کش

یادگیا به تاتیب متعنق به صنایعی ن یا صنایع تولیدات غیرا تنرز  ،سرا ت ماشرین تت و

صنایع چاپ بوده است .همچنین ،با اساس ملاسبات انرام شده صنایع سن ین که نیاز بره سرامایه گرذار
زیاد اولیه و تکنولوژ ویشاتتهتا دارند ،در مقایسه با صنایع سبک دارا منلنی یادگیا با شیب بیشتا و
در نتیره ا ا یادگیا بیشتا میباشند.
باتسوباامانین و لیبامن ( )2040در محالعه ود با اسرتفاده از دادههرا بیر

تولیرد

مایکرا در سرح

کار انه به این نتیره دست یاتتهاند که نایها یرادگیا در میرام صرنایع متفراوت بروده و در واقرع ایرن
نایها یادگیا در صنایع با  ،R&Dتبنیغات و شدت سامایه بیشتا ،باتتا میباشد.
هنگ ( )2040نای یادگیا  20صنعت سن اوور را در طی دوره  4390تا  2001مرورد بارسری قراار داده و
یاتته ها این ملقق حاکی از م است که تر یا یادگیا در میام این صرنایع یکسرام نیسرت .در واقرع ،در
صنعت ترهیزات حمت و نقت ،با دو باابا شدم ترابه ،به کارگیا نیاو کار تا  90درصد مقدار اولیه کاه
یاتته ،در حالی که این میزام در صنعت والستیک در حدود  2درصد است.
در وشوهشی دی ا ،تاکاهاشی ( )2049صلت همسانی نایها یادگیا را در سحوح میتنف شامت صنعت و
بن اه و باا ملصوتت متنوم بارسی نموده است .و اذعام مینماید اگاچه منلنی ترابه بره عنروام یرک
قانوم ساان شتی در ن ایه مدیایت استااتشیک کارباد دارد ،اما تقایبا  90درصد منلنریهرا یرادگیا برا
شکت حی -ل اریتمی دارا این ویشگی میباشند .با اساس نتایج این محالعه با ویشراتت تکنولروژ دی را
کات ودید به طور کامت ووود نداشته و بنابااین ،نای ویشاتت و در نتیره نای یادگیا براا کاتهرا
میتنف متفاوت بوده و ها کات دارا نای یادگیا منلصا به تاد میباشد .با این اساس ،تاکاهاشی باابرا
نای یادگیا را باا ملصوتت میتنف ،تارغ از سحوح صنعت یا بن اه ،چیز شبیه به ااته تنقری نمروده
که به اعتقاد و هنوز هم در محالعات مابوط به منلنی یادگیا به چشم می ورد.
عالوه با محالعات حوزه با ورد نای یادگیا  ،محالعات بسیار نیز در این حوزه تالش نمودهاند تا ارتباط بین

یادگیا و عوامت میتنفی را مورد تلنیت و بارسی قاار دهند که در این میام میتوام به محالعات لیبرامن
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( ،)4391کننو ،)4339( 2صدرایی وواها  )2001( 9و کالرک )2009( 1اشراره کراد .لیبرامن ( )4391بره
بارسی تر یا نای یادگیا و انتشار اطالعات با موانع ورود بن اه ،سرود و وویرایی قیمرت وادا تره اسرت .برا
استفاده از معادله ارائه شده توس تاندنباگ و تیاوف ،1نتایج این محالعه حراکی از م اسرت کره چنرامچره
یادگیا تنها میتص بن اه باشد ،ان یزه باا اتزای

یادگیا وورود واهرد داشرت .براعکس ،زمرانی کره

یادگیا بین بن اهها مشتاک است ،ومنه استااتشیک باعث ایراد ان یزه براا کراه
مورد ن ا واهد شد .زیاا تولید بیشتا توس بن اه کاه

هزینهها

تولیرد توسر بن راه

ینده بن اهها دی ا را به دنباف واهد

داشت .با انتشار اطالعات ناشی از یادگیا بن اه ،قیمتها تعادلی بن اه به موازات کاه
کاه

مییابد که این اما باعث کاه

رقابت بین رقبا شده و سود بن اهها اتزای

هزینهها تولید

مییابد.

کننو ( )4339در محالعها دی ا با استفاده از منلنی یادگیا به بارسی رتترار چا رها صرنایع تولیرد
وادا ته است .نتایج این محالعه که در م از مدف باوز رسانی تکنولوژ باومزا استفاده شده ،نشام میدهرد
همااه با اتزای

ساعت ویشا تکنولوژ ها ویشتاز میرزام دتعرات براوز رسرانی تکنولروژ نیرز اترزای

مییابد .به طور که با اتزای

نای رشد تکنولوژ از  2/1درصد به  9/1درصد ،دوره باوز رسانی تکنولروژ

که معادف با مدت زمام مساو در وادا ت دسرتمزد اسرت ،توسر بن راه از  29دوره بره  43دوره کراه
مییابد .همچنین با باوز رسانی مداوم بن اه میزام اتت بهاهور نیز کاه

مییابد که این میزام نسبت بره

زمانی که مدت باوزرسانی تکنولوژ طوتنیتا است کمتا است .همچنین ،با اترزای

میرزام یرادگیا تزم

باا ها سح تکنولوژ که به نای ویشاتت موسوم است ،تمایت بن اه باا باوز رسرانی تکنولروژ کراه
مییابد ،به طور که با اتزای
 29دوره کاه

نای ویشاتت از  2به  2/1واحد باا یک ملصوف ،میزام باوز رسانی از  92به

مییابد .در مرموم ،نتایج این محالعه نشام میدهد که هن ام باوز رسانی تکنولوژ ودیرد

در ابتدا بهاه ور به شدت کاه

مییابد .همچنین ،بن اهها اغنب در زمام رونق و نه در زمام رکود اقدام به
)Lieberman ( 391
Klenow
9
)Sadraei Javaheri ( 221
)Clarke ( 229
1
Fundenberg and Tirole

باوز رسانی سح تکنولوژ

ود نموده که این ود ناشی از بات بودم مقدار تقاضا و تولید دراین دوره است

بنابااین ،بن اه قادر است تا یادگیا

ود از تکنولوژ ودید را با ساعت بیشتا شکت دهد.

صدرایی وواها ( )2009در محالعها به بارسی رابحه نای یادگیا و نای تماکز در  20صنعت از صرنایع
تولید کشور هندوستام در طی سافها  4334-2004وادا ته است .نتایج این محالعه حاکی از م است
ها دو گاوه از صنایع با نای تماکز بات و وایین از صاتهها ناشی از یادگیا بهاه بادهاند .امرا ،ایرن میرزام
باا این دو گاوه متفاوت است ،بهطور که در صنایع دارا تماکز باتتا باابا  41درصرد و در برین صرنایع
دارا تماکز وایینتا باابا  1درصد بوده است .در مرموم میتوام اذعام داشت که ا را صراتههرا ایسرتا
ناشی از مقیاس باا ها دو گاوه تقایباً باابا بوده ،اما صنایع متماکزتا بیشتا از مزایا صاتههرا ناشری از
یادگیا با وردار بودهاند.
کالرک ( )2009در وشوه

ود با بهاهگیا از یک مدف سا تار منلنی یرادگیا را برا اسراس دادههرا

صنعتی ارائه شده توس بانک اطالعاتی  NBERمورد ارزیابی قاار داده است .در این وشوه

با ال محالعات

ویشین به وا استفاده از تابع تولید ،از یک مدف سا تار و از طایق با ورد شاای ماتبه اوف باا این مردف
استفاده نموده است .این نیز باا  113صنعت تولید در سح کدها  1رقمی  ISICطی ساف ها -4331
 4319صورت گاتته و نتایج این محالعه حاکی از م است که وویاییها مردف سرا تار تنهرا براا صرنایع
دان

ملور موضوعیت داشته است .این در حالی است که باا صنایع دی ا این موضوم صادق نیست .بنابااین

بهاه گیا از مزایا منلنیها یادگیا باا تمام گاوهها صنعتی امکاموذیا نیست.
با این اساس و با تووه به محالعات انرام شده در این حوزه ،میتوام به این نکته اشاره نمود که تاکنوم هیچ
محالعها در با ورد نای یادگیا در صنایع تولید ایاام صورت نپذیاتته و همچنین در کمتا محالعها به
اهمیت تووه به ارتباط بین تکنولوژ و نای یادگیا وادا ته شده است .از این رو ،این محالعه میتواند بره
عنوام گامی نیست در این راستا قنمداد گادد.

 -3ساختار مدل
به طور کنی ،اولین مدف منلنی یادگیا مدف  Wrightیا به عبارتی مدف  Log-linearاست که بیام ریاضی

م به صورت معادله ( )4بوده و تام حی م نیز باا تیمرین ترر یاات یرادگیا بره صرورت معادلره ()2
()2است:
()4

ct  c 0Qt

()2

ln ct  ln c 0   ln Qt  t

که در م  c tهزینه تولید در زمام  c 0 ، tهزینه تولید در اولین دوره و  Qtتعرداد ترمعری واحردها تولیرد
شده (به عنوام شا صی باا ترابه) است .وارامتا  کش

یادگیا و به عبارتی درصد تغییا در ها واحد به

ازا درصد تغییا در تولید ترمعی میباشد .مقدار  معموتً منفری (  ) 1    0و هرا چره مقرادیا بره -4
نزدیکتا ،نای یادگیا باتتا و انرام کار سایعتا است ( نزاننو و توگنیاتو .)2044 ،این معادله بیان ا م است که
نیاو کار از ترابه کسب شده در طی تا یند تولید یاد میگیاد که این ترابه منرا به کاه

هزینه میشود.

اگاچه معادله ( )2نشامدهنده منلنی یادگیا است ،با این ووود ،باا بارسی دقیق نای یادگیا دو ونبه
وویا و ایستا از مزایا هزینه از یکدی ا تفکیک میگادند .در واقع ،صاتهها مقیاس و صاتههرا یرادگیا
به تاتیب نشامدهنده ونبه ایستا و وویا مزایا هزینه میباشند .تفاوت بین تر یا یرادگیا و صراتههرا
مقیاس در شکت شماره ( )4به تصویا کشیده شده است.
شکل شماره  -صرفههای مقیاس در مقابل صرفههای یادگیری

منبعHeng (2040) :

در این شکت A C 1 ،بیان ا هزینه متوس بنندمدت یک بن اه است که از صاتهها مقیاس در تا یند تولیرد
بهاه میباد .اگا منلنی یادگیا ووود داشته باشد ،تا یند یادگیا منلنی هزینه متوس در شکت شماره
( .)4را از  A C 1به  A C 2و به سمت وایین و مقدار هزینره از  Aبره  Cانتقراف مریدهرد .از طرا دی را،
هزینهها وایین تا به دلیت بازده تزاینده نسبت به مقیاس منرا بره حاکرت از  Aبره  Bبرا رو منلنری
 A C 1میگادد (هنگ .)2040 ،بااین اساس ،در این محالعه از مدف معاتی شده توسر صردرایی ورواها
( )2001که از تاکیب مدف  Log-linearو تابع هزینه  Cobb Douglasبه دست مده ،باا تفکیک ا ا بازده
نسبت به مقیاس و تر یاات یادگیا استفاده شده است .در واقع ،مردف  Log-linearبرا ونبره وویرا و ترابع
هزینه  Cobb Douglasبا ونبه ایستا مزایا هزینه ترکیرد دارد .ترابع تولیرد  Cobb Douglasبراا هرا
صنعت به صورت معادله ( )9است:
lnY  ln A   ln K   ln L

()9

که در م  Yتولید K ،سامایه و  Lنیاو کار میباشد .بنابااین ،نای بازده نسبت به مقیاس (  ) باابا با
   است .معادله ( )1تابع هزینه استیااج شرده از ترابع تولیرد  Cobb Douglasرا نشرام مریدهرد بره
طور که C ،هزینه کت اسمی،

r

قیمت سامایه و  Wقیمت نیاو کار در ن ا گاتته شده اسرت .معادلره
1

( )1را میتوام به صورت معادله ( )1در ن ا گاتت که در م  hباابا است با
()1



 r W 

1
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1
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)document.
تام حی معادله ( )1از تبدیت م به شکت ل اریتمی ،به صورت معادله ( )1به دست می ید:
()1


 ln r   lnW  t

ln C  ln h  1 lnY  



باا تبدیت تابع هزینه اسمی به تابع هزینه واقعی تاض میشود که وزمها در تعردیتکننرده قیمرت تولیرد
نا الص منی  GNPD استفاده از   L , K توس بن اهها را منعکس مینماید .بنابااین داریم:



ln rt  lnW t



()1

ln GNPDt 

همچنین ،هزینهها کت به ارزش ووف ابت  C با حسب هزینهها کرت بره ارزش وروف ورار

 C t و

تعدیتکننده قیمت تولید نا الص منی  GNPD تعیین میشوند .بنابااین واهیم داشت:
ct
 ln C t  ln C t  ln GNPDt
GNPDt

()9
با وای زینی طا راست معادله ( )1باا

 ln C tو سمت راست معادله ( )1باا

ct 

 ln GNPDtدر معادله (،)9

معادله ( )3به صورت زیا به دست می ید:
ln C   ln h  1 lnY  t

()3



دو تفاوت اصنی بین مدف ( Log-linearمعادله  )2و تابع هزینه ( Cobb Douglasمعادله  )9ووود دارد:
 Qtدر تابع هزینه  Cobb Douglasو  Aدر مدف  Log-linearووود ندارد.
در تابع هزینه  ،Cobb Douglasهزینه کت به عنوام متغیا وابسته است؛ در حرالیکره در مردف Log-linear

را ایفا مینماید.

هزینه متوس این نق

تعدیالتی باا حذ تفاوتها ووود دارد که باا مورد اوف میتوام ترابه را ماتب با تکنولوژ دانست .به
عبارت دی ا ،از موایی که ویشاتت در دان

ماتب با یادگیا میباشد ،میتوام ترابه (  ) Qtو تکنولوژ

(  ) Aرا مشابه یکدی ا دانست .بنابااین ،میتوام معادله( )40را در ن ا گاتت:

At  Qt 

()40

در زمام  tرا معادف تولید ترمعی در زمام  tبه تروام    بیرام مریکنرد .برا

معادله ( )40سح دان
وای زینی  Qt  به وا
1

میشود که در م
()44



 Aدر معادله ( ،)9تابع هزینه  Cobb Douglasحی به صورت معادله ( )44بیام

 h        و در واقع همام  hاست که تر یاات  Aاز م حذ شده است.

1
ln Qt  Y t  t



ln C t  ln h  

باا حت تفاوت دوم در ارتباط با مفهوم هزینه ،هزینه کت در تابع هزینه  Cobb Douglasبه هزینه متوس
تبدیت میگادد .بنابااین میتوام هزینره متوسر را بره صرورت  c  C Y  ln c  ln C   lnYدر ن را
گاترررت کررره در م  cهزینررره متوسر ر  C  ،هزینررره کرررت و  Yتولیرررد مررریباشرررد .برررا ورررای زینی
 ln h    ln Qt  1 Y tبه وا




 lnC در تعایف بات از هزینه متوس معادله ( )42بهدست می ید.

()42


1
ln Qt 
lnY t  t



ln ct  ln h  

باا تیمین ضاایب ،میتوام معادله حی ( )49را مورد استفاده قاار داد که در م  c tهزینه واقعی تولیرد
در زمام  Qt ، tتعداد ترمعی واحدها تولید شده تا زمام ( tشا صی باا ترابه) و  Y tتولید در زمام

t

میباشد .عالمت مورد انت ار  1منفی و   2مثبت است.
()49

ln ct   0  1 ln Qt   2 lnY t  t

همامطور که ویشتا بیام شد  ،و  به تاتیب تیمینهایی از ونبهها وویا و ایستا مزایا هزینه هستند
که از طایق رواب ذیت به دست می یند.
()41


1
&  1
1  2
1  2



 -4دادهها و توصیف متغیرها
این محالعه کوشیده است تا نای یادگیا را در صنایع تولید ایاام و در سح کدها

چهرار رقمری ISIC

بارسی نماید .در این صوص ،متغیاها متعدد باا تیمین مدف ذکا شده در بی

ویشین بهکار گاتته

میشود .در محالعات انرام شده در حوزه یادگیا از شا صهرا متفراوتی براا ترابره بره عنروام عامرت
یادگیا و هزینه استفاده نمودهاند .تولید ترمعی به عنوام مهمتاین شا ص باا ترابره اولرینبرار توسر
رایت در ساف  4391معاتی گادیده که وس از م در بسیار از محالعات بعد نیز مورد استفاده قاار گاتته
است .با این ووود ،متغیاها دی ا نیز در این حوزه معاتی شدهاند .به عنوام مثاف ،نای تولید در محالعات

هاچنیفا )4312( 4و لکیام )4319( 2و سامایهگذار ترمعی به عنوام وای زینی براا تولیرد ترمعری در
محالعه ششینسکی )4311( 9به عنوام شا ص ترابه در ن ا گاتته شده و شا ص زمرام نیرز در محالعراتی
هم چوم کووا و چارنز ،)4311( 1تننا )4313( 1و استوباق و تونسند )4311( 1معاتی گادیرده اسرت .زمرام
تولید ها واحد ،تعداد واحدها تولید شده در یک تاصنه زمرانی و هزینره تولیرد هرا واحرد نیرز بره عنروام
شا ص ها مورد استفاده به عنوام هزینه در مدف منلنی یادگیا معاتی شدهاند (تاانسسچینی و گنترو،1
 .)2002با این ووود و همسو با محالعه رایت ( ،)4391در این محالعه نیز از تولید ترمعی به عنوام شا صی
باا ترابه استفاده شده است .عالوه با م ،از موایی که تولید در کوتاهمدت تابعی از تنهرا یرک متغیرا و
عموماً نیاو کار میباشد ،در این محالعه تاض شده است که همه هزینهها یک بن راه تنهرا شرامت مرزد و
حقوق وادا تی ساتنه به شاغالم و سایا وادا تیها ساتنه به شاغالم میباشد .بنابااین ،متغیا هزینره در
این محالعه به صورت مزد و حقوق وادا تی ساتنه به شاغالم و سایا وادا تیها ساتنه به شاغالم تعیین
شده است .از تعدیتکننده دستمزد و تعدیتکننده قیمت نیز به تاتیب باا تبدیت مزد و حقروق اسرمی بره
مزد و حقوق واقعی و تولید اسمی به واقعی استفاده شده است .دوره مورد محالعه در این وشوه

نیز در طی

سافها  4911-91میباشد که در این صوص تنها بن اههایی که در ساف  4911شاوم به تعالیت نموده و
تا انتها ساف  4991همچنام به تعالیت ود ادامه دادهاند ،در ن ا گاتته شده است.
از سو دی ا ،باا بارسی تکنولوژ از طبقهبند صنایع با اساس تعایف  OECDاستفاده گادیرده اسرت،
چاا که این طبقهبند از وامعیت بسیار در سح وهانی با وردار میباشد .تزم بره یراد ور اسرت کره
طبقهبند  OECDبا اساس شردت  ،R&Dصرنایع را در گراوههرا چهارگانره برا تکنولروژ باترا (،)HT
تکنولوژ متوس باتا ( ،)MHTتکنولوژ متوس به ورایین ( )MLTو تکنولروژ ورایین ( )LTورا داده

) Hirschleifer ( 31
)Alchian ( 319
9
)Sheshinski ( 311
1
) Cooper and Charnes ( 31
1
)Fellner ( 313
1
)Stobaugh and Townsend ( 311
1
) Franceschini and Galetto ( 22
4
2

است که در ودوف شماره ( )4طبقهبند با اساس کدها چهار رقمی  ISICبه تصویا کشیده شده است.

جدول شماره  -طبقهبندی  OECDاز صنایع در سطح کدهای چهار رقمی  ISICبر حسب سطح تکنولوژی
تکنولوژی برتر

تکنولوژی متوسط برتر

تکنولوژی متوسط به

تکنولوژی پایین

()HT

()MHT

پایین ()MLT

()LT

9-9222-9 2
9 2-9 92-99
99 -99 9-99 2
9992-9192

9
3- 92- 3
3 - 3 9- 3
3 1- 3 3- 3
3 - 3 9- 3
3 1- 3 1- 3 1
3 3- 392-9 2
9 2-9 92-9 2
9 12-9 32-9 2
9 2-9 92-91 2
9192-913 -913
9133

9 2- 9 2- 992
1 - 1 3- 1 2
1 - 1 - 13
13 - 13 - 131
131- 131- 139
133- 1 2- 1
1 - 1 9- 19
19 - 9 - 9
9 9- 93 - 93
939- 933-91
91

1 - 1 - 1 1
1 1- 1 1- 1 9
1 3- 1 2- 19
19 - 199- 1
1 9- 1 - 1 1
1 1- 1 1- 1 9
11 - 11 - 119
111- 111- 122
1 - 1 - 1
1 9- 1 - 1 1
1 1- 1 3- 19
19 - 9 2- 9 2
3 - 3 - 3 2
2 2- 2 - 2
2 9- 2 3- 2
2 - 2393
- 92
91 2-913 -913
9139-913 -9133
91 2-91 2

منبعOECD, (2001) :

 -5نتایج تحقیق
ماهیت دادهها مورد استفاده در این وشوه

ایراب میکند تا از روش رگاسیوم دادههرا ترابنویی (وانرت

دیتا) باا تعیین نای یادگیا در صنایع تولید ایاام استفاده گادد .در این صوص ،ابتردا تزم اسرت ترا
مانایی تمام متغیاها مورد استفاده در تیمین مورد بارسی قراار گیانرد ،چراا کره نامانرایی چره در مرورد
دادهها سا زمانی و چه در مورد دادهها تابنویی باعث باوز رگاسیوم کاذب میگرادد .نترایج حاصرت از

زمومها لوین ،لین و چو )2002( 4و ایم ،وساام و شین )2009( 2نشام داده است که تاضیه صرفا براا
همه صنایع در سح  1درصد رد شده اسرت .عرالوه برا م ،نترایج حاصرت از زمروم نسربت درسرتنمایی

9

بیام کننده رد تاضیه ووود همسانی واریانس است و بنابااین ،بهتاین راه باا تیمرین مردف روش حرداقت
مابعات تعمیمیاتته ( )GLSمیباشد .با این اساس ،نتایج حاصت از برا ورد ضراایب معادلره ( )49در وردوف
شماره ( )2نشام داده شده و تزم به ذکا است این نتایج تنها باا مردفهرا و ضراایب معنریدار بره تصرویا
کشیده شده است.
جدول شماره  -2تخمین ضرایب مدل
نام صنعت

کد صنعت

0

1

2

71

-27 1

-2719

711

-2791

-27 9

-279

271
-279

5151

عمت ور و حفاظت گوشت و تا وردهها گوشتی از تساد

5155

مادهساز و ردکادم غالت و حبوب

5151

تولید نشاسته و تا وردهها نشاستها

-271

5155

تولید وراک دام و حیوانات

79

-2793

5111

تولید رشته و ماکارونی و ورمیشت و ملصوتت رد مشابه

7 1

-27

-27 9

5111

تولید نام شیاینی و بیسکویت و کیک

79

-27

-27 1

5111

چا ساز

373

-279

-271

5111

تولید سایا ملصوتت غذایی طبقهبند نشده در وا دی ا

7 1

-27 1

-27 9

1151

انتشار روزنامه و مرنه و نشایات ادوار

791

-27 3

-27 2

1512

تولید تا وردهها نفتی تصفیهشده

-9799

-27 1

27 1

1155

تولید مواد والستیکی بهشکت اولیه و سا ت تستیک مصنوعی

2723

-27 1

-27 9

1115

تولید دارو و مواد شیمیایی مورد استفاده در وزشکی و ملصوتت دارویی گیاهی

- 7

27 1

-279

1112

تولید سایا ملصوتت شیمیایی طبقهبند نشده در وا دی ا

279

-27

-27 1

- 791

-271

2799

-27 9

-27 1

-27

-27 1

-27 3

-2791
271

1155

تولید تستیک رویی و تویی و روک

1152

تولید سایا ملصوتت تستیکی

-2719

1112

ملصوتت والستیکی بهوز کف

-2711

1155

تولید شیشه وام

2731

1125

تولیدکاتها ساامیکی غیا نسوز غیا سا تمانی

-9791

-27

1121

تولید ملصوتت سا تهشده از بتن و سیمام و گچ

711

-279

-27 1

131

بایدم و شکتدادم و تکمیت سنگ

721

-279

-27 1

مردد و بازساز تستیکها رویی

) Lin and Chu ( 22
)Im, Pesaran and Shin ( 229
9
)Likelihood Ratio (LR
4
2

0

1

2

131

تولید وا

- 7 9

-2711

2799

139

تولید سایا ملصوتت گنی و ساامیکی غیا نسوز سا تمانی

- 732

271

2793

133

تولید سایاملصوتت کانی غیاتنز طبقهبند نشده در وا دی ا

2791

-27 9

-27 1

719

-27 9

-27

-173

-2711

2713

0

1

2

79

-271

-27 3

تولید تمپها الکتایکی و ترهیزات روشنایی

-1721

-27 1

27 1

تولید ترهیزات وزشکی و وااحی و وسایت ارتوود

2719

-27 1

-27 3

-971

-2791

27

1731

-2719

-2711

-2712

-27 1
-27 3

کد صنعت

19
9

نام صنعت

رییتهگا

هن و توتد

تولید میازم و انبارهها و ظاو تنز مشابه

کد صنعت
2

9

9 12
99
99

نام صنعت

تولید دست اهها توزیع و کنتاف نیاو باق

تولید وسایت ویشه اندازهگیرا و کنتراف و زمرای
دی ا به وز ترهیزات کنتاف عمنیات صنعتی

و دریرانورد و مقاصرد

99 2

تولید ابزارها اوتیکی و ترهیزات عکاسی

91 2

تولید و تعمیا ترهیزات راه هن

172

تولید دست اهها توزیع و کنتاف نیاو باق

79

-271

تولید تمپها الکتایکی و ترهیزات روشنایی

-1721

-27 1

27 1

تولید ترهیزات وزشکی و وااحی و وسایت ارتوود

2719

-27 1

-27 3

2

9

9 12
99

منبع :یاتتهها ملقق

با اساس ضاایب به دست مده از تیمینها در ودوف ( ،)2مقادیا  و  از طایرق روابر ( )41ملاسربه
گادیده و سپس ونبهها وویا وایستا مزایا هزینه و یرا بره عبرارتی نرای یرادگیا ( )LRو صراتههرا
مقیاس ( )ESبا اساس معادتت  LR  1  2و  ES   1ملاسبه شدهاند .نترایج ایرن ملاسربات براا
صنایع ذکا شده در ودوف شماره ( )9ارائه گادیده است .همامگونه که مشهود است ،تر یا یادگیا در میام
 94صنعت مورد بارسی یکسام نمیباشد و در واقع نای یادگیا در این صنایع در دامنه  44ترا  91درصرد
قاار دارد .باتتاین نای یرادگیا بره صرنعت تولیرد ابزارهرا اوتیکری و ترهیرزات عکاسری (کرد  )9920و
وایینتاین وای اه به صنعت تولید سایا ملصوتت تستیکی (کد  )2143تعنق داشرته اسرت .ایرن نترایج در
واقع بیامکننده م است که با دو باابا شدم ترابه ،هزینه واحد با اساس نایها ذکا شده در ودوف شماره

مییابد .نمودار شماره ( )4نای یادگیا در این صنایع به تصویا کشیده است.

( )9کاه

جدول شماره  -3نرخ یادگیری و صرفههای مقیاس در سطح کدهای چهار رقمی ISIC

کد صنعت
1 1
19
19
199
1
1 1
1 1
1 9
3
1
1 3
1 2
13
131
131
139
133
19
9
2

9

9 12
99 2
91 2
1 1
19
19
199
1

نام صنعت
عمت ور و حفاظت گوشت و تا وردهها گوشتی از تساد
مادهساز و ردکادم غالت و حبوب
تولید نشاسته و تا وردهها نشاستها
تولید وراک دام و حیوانات
تولید رشته و ماکارونی و ورمیشت و ملصوتت رد مشابه
تولید نام شیاینی و بیسکویت و کیک
چا ساز
تولید سایا ملصوتت غذایی طبقهبند نشده در وا دی ا
انتشار روزنامه و مرنه و نشایات ادوار
تولید تا وردهها نفتی تصفیهشده
تولید مواد والستیکی بهشکت اولیه و سا ت تستیک مصنوعی
تولید دارو و مواد شیمیایی مورد استفاده در وزشکی و ملصوتت دارویی گیاهی
تولید سایا ملصوتت شیمیایی طبقهبند نشده در وا دی ا
تولید تستیک رویی و تویی و روک کادم مردد و بازساز تستیکها رویی
تولید سایا ملصوتت تستیکی
ملصوتت والستیکی بهوز کف
تولید شیشه وام
تولیدکاتها ساامیکی غیا نسوز غیا سا تمانی
تولید ملصوتت سا تهشده از بتن و سیمام و گچ
بایدم و شکتدادم و تکمیت سنگ
تولید وا
تولید سایا ملصوتت گنی و ساامیکی غیا نسوز سا تمانی
تولید سایاملصوتت کانی غیاتنز طبقهبند نشده در وا دی ا
رییتهگا هن و توتد
تولید میازم و انبارهها و ظاو تنز مشابه
تولید دست اهها توزیع و کنتاف نیاو باق
تولید تمپها الکتایکی و ترهیزات روشنایی
تولید ترهیزات وزشکی و وااحی و وسایت ارتوود
تولید وسایت ویشه اندازهگیا و کنتاف و زمای و دریانورد و مقاصد دی ا ...

LR
73

ES
9179

17

73

197

2 71

997

171

9971

9973

97

937

1979

79

79

9371

7

171

173

- 273

73

71

79

- 971

72

9 7

179

371

73

9179

179

9 71

17

1171

279

-917

79

9179

97
1 79

273
71

-

971

- 97

9171

37

9171

9 7

73

72

-

17

397

197

- 279

997

72

9971

- 17

کد صنعت
1 1
1 1

نام صنعت
تولید ابزارها اوتیکی و ترهیزات عکاسی
تولید و تعمیا ترهیزات راه هن

متوسط
منبع :یاتتهها ملقق

LR
97

ES
71

9

1979

9179

971

73

11

5 3

12

5 2

13

546

14

9 52
99

16
17

63

18

4 3

18

4 9
99

19

4 9

19
21

633

22

9 2

22

5 6

22
22

19

22

549
9

23
25

636

25

631

25

59

27

639

27

635
متوسط نرخ یادگیری

29
33

599

34

544
95 2

38

6

41

5

43
2

52

541

53

59

68

99 2

86
90

9

80

70

60

50

40

30

20

10

0

نمودار شماره  -رتبهبندی نرخ یادگیری بنگاههای جدیدالورود صنایع تولیدی ایران در سطح کدهای چهار رقمی ISIC

ودوف شماره ( )9همچنین ونبه ایستا از مزایا هزینه یعنی صاتهها مقیاس را نشام میدهد .همامطرور
که مشهود است ،صاتهها مقیاس در هشت صنعت (شامت صنایع با کدها ،2131 ،2134 ،2129 ،2920
 9410 ،2942 ،2139و  )9942منفی است و به عبارتی بازده کاهنده نسبت به مقیاس را ترابه نمودهاند .با

در هزینره

اینووود ،از م وایی که نای یادگیا در این صنایع مثبت میباشد میتوام نتیره گاتت کاه

ماتب با تر یا یادگیا میباشد .این مسئنه در شکت شماره ( )2باا چهار صنعت منتیب نشام داده شرده
و در واقع عنیرغم ووود بازده کاهنده نسبت به مقیاس ،در ا ا یادگیا هزینه واحد در این صرنایع کراه
یاتته است.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
225

224

229

22

22

222

333

339

331

توليد دارو و مواد شيميايي مورد استفاده در پزشكي و محصوالت دارويي گياهي
توليد آجر
توليد مخازن و انبارهها و ظروف فلزي مشابه
توليد المپهاي الكتريكي و تجهيزات روشنايي

شکل  -2روند هزینه در صنایع منتخب با بازده کاهنده نسبت به مقیاس

باتتاین میزام صاته ها مقیاس نیز همانند نای یادگیا به صرنعت تولیرد ابزارهرا اوتیکری و ترهیرزات
عکاسی (کد  )9920ا تصاص دارد .مقایسه نای یادگیا و صاتهها مقیاس در ایرن صرنایع حراکی از م
است که یازده صنعت نای یادگیا باتتا از صاتهها مقیاس را ترابه نمودهاند و بره عبرارتی یرادگیا در
این صنایع تر یا بیشتا با کاه

هزینهها نسبت به صاتهها مقیاس داشته است .با این ووود ،با ملاسبه

متوس یادگیا در سح کدها چهار رقمی  ،ISICهمامطرور کره در وردوف شرماره ( )9مشرهود اسرت،
یاتتهها حاکی از م است که متوس یادگیا از متوس صاتهها مقیاس کمتا میباشد .بنابااین ،به طرور
کنی میتوام بیام نمود که یادگیا در سح کدها چهار رقمی  ISICتر یا کمتا برا کراه

هزینرههرا

نسبت به صاتهها مقیاس گذاشته و به عبارت دی ا ،صاتهها مقیاس نق

هزینهها

مهمتا را در کاه

نسبت به یادگیا ایفا مینماید.
باا بارسی تا یا سحوح تکنولوژ با یادگیا در این وشوه

از طبقهبند  OECDاسرتفاده شرده و ایرن

طبقهبند صنایع را به چهار سح تکنولوژ وایین ( ،)LTتکنولوژ متوس به ورایین ( ،)MLTتکنولروژ
متوس باتا ( )MHTو تکنولوژ باتا ( )HTتقسیم نموده است .مقایسه نای یادگیا در این گاوه از صنایع
در وداوف شماره ( )1تا ( )1ارائه گادیده است.
جدول شماره  -4ارتباط بین صنایع با تکنولوژی باال ( )HTو نرخ یادگیری در سطح کدهای چهار رقمی ISIC

نام صنعت

کد صنعت
9

LR

تولید دارو و مواد شیمیایی مورد استفاده در وزشکی و ملصوتت دارویی گیاهی

971

99

تولید ترهیزات وزشکی و وااحی و وسایت ارتوود

171

99

تولید وسایت ویشه اندازهگیا و کنتاف و زمای

99 2

37

و دریانورد و مقاصد دی ا به وز ...

9171
9 71

تولید ابزارها اوتیکی و ترهیزات عکاسی
متوسط

منبع :یاتتهها ملقق

جدول شماره  -5ارتباط بین صنایع با تکنولوژی متوسط برتر ( )MHTو نرخ یادگیری در سطح کدهای چهار
رقمی ISIC

نام صنعت

LR

کد صنعت
9

تولید مواد والستیکی بهشکت اولیه و سا ت تستیک مصنوعی

37

3

تولید سایا ملصوتت شیمیایی طبقهبند نشده در وا دی ا

173

تولید دست اهها توزیع و کنتاف نیاو باق

1 79

9 12

تولید تمپها الکتایکی و ترهیزات روشنایی

971

91 2

تولید و تعمیا ترهیزات راه هن

9171
97

2

9

متوسط
منبع :یاتتهها ملقق

جدول شماره  -6ارتباط بین صنایع با تکنولوژی متوسط به پایین ( )MLTو نرخ یادگیری در سطح کدهای چهار
رقمی ISIC

نام صنعت

کد صنعت
9 2

LR

تولید تا وردهها نفتی تصفیهشده

71

تولید تستیک رویی و تویی و روک کادم مردد و بازساز تستیکها رویی

73

1 3

تولید سایا ملصوتت تستیکی

79

1 2

ملصوتت والستیکی بهوز کف

72

تولید شیشه وام

79

تولیدکاتها ساامیکی غیا نسوز غیا سا تمانی

179

1

1
13
131

تولید ملصوتت سا تهشده از بتن و سیمام و گچ

131

بایدم و شکتدادم و تکمیت سنگ

73

131

تولید وا

179

139

تولید سایا ملصوتت گنی و ساامیکی غیا نسوز سا تمانی

133

تولید سایاملصوتت کانی غیاتنز طبقهبند نشده در وا دی ا

19

رییتهگا

9

17

17
279
79

هن و توتد

97
7

تولید میازم و انبارهها و ظاو تنز مشابه
متوسط

منبع :یاتتهها ملقق

جدول شماره  -7ارتباط بین صنایع با تکنولوژی پایین ( )LTو نرخ یادگیری در سطح کدهای چهار رقمی ISIC

کد صنعت
1 1

نام صنعت
عمت ور و حفاظت گوشت و تا وردهها گوشتی از تساد

LR
73

19

مادهساز و ردکادم غالت و حبوب

17

19

تولید نشاسته و تا وردهها نشاستها

197

تولید وراک دام و حیوانات

997

199
1

تولید رشته و ماکارونی و ورمیشت و ملصوتت رد مشابه

9971

1 1

تولید نام شیاینی و بیسکویت و کیک

1 1

چا ساز

1979

1 9

تولید سایا ملصوتت غذایی طبقهبند نشده در وا دی ا

79

انتشار روزنامه و مرنه و نشایات ادوار
متوسط

97

7
9 71

منبع :یاتتهها ملقق

همامگونه که مشاهده میشود یاتتهها حاکی از م است که بیشتاین میرزام یرادگیا برا اسراس متوسر
یادگیا صنایع متعنق به طبقه تکنولوژ باتا و کمتاین م متعنق به طبقه تکنولروژ متوسر بره ورایین

میباشد .با این ووود ،مقایسه سحوح تکنولروژ ورایین و تکنولروژ متوسر باترا حراکی از م اسرت کره
یادگیا در سحوح تکنولوژ متوس باتا کمتا از تکنولوژ وایین میباشد .به عبارت دی ا ،میزام یادگیا
در این سح از صنایع به تاتیب در طبقره تکنولروژ باترا ،تکنولروژ ورایین ،تکنولروژ متوسر باترا و
تکنولوژ متوس به وایین از متوس یادگیا باتتا با وردار میباشند.

 -6جمعبندی ،نتیجهگیری و پیشنهادها
تووه به مسئنه یادگیا در صنایع به ویشه در دههها ا یا از تووه و اهمیتی دو چندام با روردار بروده و
این در حالی است که این موضوم تا کنوم در ایاام مورد بارسی قاار ن اتته است .با این اساس ،این وشه
با هد دستیابی دیدگاهی کنی نسبت به نای یادگیا در صنایع تولید ایراام (بره عنروام ملرور توسرعه
اقتصاد ) در سح کدها چهار رقمی  ISICو بارسی تا یا سحوح تکنولوژ با م صورت وذیاتتره اسرت.
این در حالی است که اگاچه مدف ها متفاوتی در ادبیات اقتصاد صنعتی براا تیمرین منلنری یرادگیا
ووود دارد ،اما همسو با محالعات این حوزه و باا تفکیک ونبهها ایسرتا (صراتههرا مقیراس) و وویرا
مزایا هزینه (صاتهها یرادگیا ) ،از تنفیرق دو مردف  Log-linearو ترابع هزینره  Cobb Douglasسرود
وسته است .یاتتهها این وشوه

به طور کنی نشامدهنده م است که اگاچره در دوره میراممردت مرورد

بارسی در اکثا صنایع ودیده یادگیا ری داده ،اما نسبت به صاتهها مقیاس ،نای یادگیا تر یا کمترا
با کاه

هزینهها داشته و به عبارتی ،تر یا صاتهها مقیاس با کاه

این اساس و در تضا بی

هزینهها بیشتا از یادگیا است .با

صنعت ،وهتدهی به استفاده از مزایا یادگیا و نیز تووه به صنایعی کره از

نای یادگیا وایینتا با وردارند از الزامات سیاستگذار در صنایع تولیرد ایراام اسرت .برا تاکیرد برا
سحوح تکنولوژ و با اساس طبقهبند  ،OECDنتایج این وشوه

مبین م است که بن راههرا تعراف در

صنایعی با تکنولوژ بات از نای یادگیا باتتا نیز با وردارند .از ن ا سیاستگذار  ،این یاتته نیرز لرزوم
تووه به صنایعی با تکنولوژ باتا را شکار نموده و نشام میدهد نای یادگیا براتتا در ایرن صرنایع قرادر
است با ی از هزینهها اولیه مها را ووش

داده و از این رو تووه به مها تزمه سیاسرتگرذار توسرعه

.صنعتی است
م با این ووود دارا ملدودیتهایی است که دقت در تفسیا نتایج م را دوچنردام

حاضا و نتای

وشوه

 ترابع تولیرد تنهرا، به عنوام مثراف.نموده و از این رو انرام محالعات بیشتا در این راستا را ویشنهاد مینماید
تابع نیاو کار در ن ا گاتته شده و این موضوم میتواند در دوره میام مدت هشت ساله مورد بارسی قابت
 طبقه بند صنایع با حسب سح تکنولروژ در ایرن محالعره برا اسراس تعایرف، عالوه با م.تادید باشد
 صورت گاتته و این در حالی است که ممکن است این تفکیرک برا سرا تار صرنایع تولیرد ایراامOECD
 امکام به روز رسانی نترایج ایرن محالعره برا تووره بره ملردودیت، همچنین.سازگار چندانی نداشته باشد
 ایرن محالعره بره عنروام، برا ایرن وورود.دادهها بن اهها ودیدالورد در صنایع تولید مقدور نبوده است
گامهایی نیستین در ادبیات اقتصاد صنعتی در ایاام میتواند به عنروام غراز براا محالعرات ایرن حروزه
.قنمداد شود
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