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   عوامل موثر بر بهره وري كل عوامل توليد: تحليل
  مطالعه موردي صنايع منتخب داروسازي ايران

  
  1*دكتر عليرضا اميني
  2**سعيد ذوالفقاري

  چكيده
با تأكيد بر شاخص هاي سـرمايه انسـاني، فـن     (TFP)در اين مطالعه، عوامل مؤثر بر بهره وري كل عوامل

بررسي شده است. بهـره وري كـل    1379-1386صنعت منتخب داروسازي كشور در دوره  20و مديريت در آوري 
  عوامل از روش ديويژيا اندازه گيري و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از تكنيك پنل ديتا شناسايي شده است. 

  عوامل مؤثر بر بهره وري كل عوامل در الگوي تخمين زده شده عبارتند از: 
شاغالن داراي آموزش عالي (آموزش رسمي)، سرانه هزينه هاي آموزشي بنگاه (آمـوزش غيررسـمي) ،    درصد

سرمايه تحقيق و توسعه، ارزش ستانده، تعداد تجمعي محصوالت جديد، نسبت هزينه هاي تبليغات و بازاريابي بـر  
  ارزش ستانده بنگاه و نرخ بهره برداري از ظرفيت.

مثبت و معنا دار متغيرهاي: درصد شاغالن داراي آموزش عالي، سـرانه هزينـه هـاي     نتايج مطالعه بيانگر تأثير
آموزشي بنگاه، سرمايه تحقيق و توسعه، ارزش ستانده و نرخ بهره برداري از ظرفيت بر بهـره وري كـل عوامـل و    

ده بنگـاه مـي   تأثير منفي تعداد تجمعي محصوالت جديد و نسبت هزينه هاي تبليغات و بازاريـابي بـر ارزش سـتان   
باشد. در بين عوامل ذكر شده، درصد شاغالن داراي آموزش عالي، مقيـاس توليـد بنگـاه و نـرخ بهـره بـرداري از       

  ظرفيت بيشترين تاثير را در ارتقاي بهره وري كل عوامل داشته اند.
  

   سرمايه انساني، فناوري و مقياس توليد بنگاه. وري كل عوامل، بهره هاي كليدي: واژه
 JEL :D24, J24, O33بندي طبقه 

                                                 
  ، واحد تهران مركزي  استاديار دانشكده اقتصاد و حسابداري دانشگاه آزاد اسالمي. 1

E.Mail:ali.amini@iauctb.ac.ir 
  .مدير منابع انساني شركت صنايع شيميايي و دارويي ارسطو و داروسازي ارسطو داروسازي آوه سينا، 2

E.Mail:zolfaghari@avicenna.ir  
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  مقدمه

درصدي  8از رشد تا پايان برنامه مي بايست حداقل يك سوم  هاي كلي برنامه پنجم توسعه،بر اساس سياست
آيـد. از منظـر ديگـر، در    رشد بهره وري كل عوامل توليد به دسـت   از طريقپيش بيني شده توليد ناخالص داخلي 
كـه   مانندمعرض رقابت شديد با يكديگر هستند و بنگاه هايي در بازار باقي مي عصر جهاني شدن اقتصادها، بنگاه ها در

بتوانند توان رقابت پذيري خود را بطور مستمر باال ببرند. در اين ارتباط، ارتقاي بهره وري شرط الزم بـراي حفـظ   
  قدرت رقابت پذيري بنگاه ها است. 

داروسازي و تأثيرات مهم اين صنعت بر ارتقاي سطح  علت انتخاب اندازه گيري و تحليل بهره وري در صنايع
بهداشت و سالمت جامعه است كه بر بهره وري نيروي كار در سطح كالن اقتصاد تأثير مثبـت دارد. همچنـين بـا    
توجه به روند عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني و ضرورت كاهش تريجـي تعرفـه هـاي وارداتـي، ارتقـاي      

  زي به منظور بقاي آنها در بازار و توسعه صادرات از اهميت زيادي برخوردار است.وري صنايع داروسابهره
است تا بتـوان   علل تعيين كنندة بهره وري كل عوامل توليد زمينه شناسايي پژوهش در مقاله،اين  ديگر هدف

مـورد بررسـي    به داليل تفاوت بهره وري بين صنايع داروسازي و علل تغيير بهره وري در صنعت مـذكور در دوره 
) پي برد.  فرضيات تحقيق عبارتند از سـرمايه انسـاني و تحقيـق و توسـعه تـأثير مثبـت و       1379-1386(سالهاي 

معناداري بر ارتقاي بهره وري كل عوامل صنعت دارو داشته اند و تفاوتهاي بهره وري در بـين صـنايع داروسـازي    
  كشور رو به كاهش است.

پرداختن به شاخص بهره وري درآمـدي كـه بـه لحـاظ مطـرح شـدن بـا         در اين پژوهش قصد داريم به جاي
هاي مالي قابليت درك بيشتري را از بقاء براي بازار فراهم آورده است، از شاخص بهره وري عوامل فيزيكي كميت

استفاده كنيم. در نظر گرفتن بهره وري درآمدي از آنجا ما را دچار مشكل مـي كنـد كـه ايـن شـاخص وابسـتگي       
. اين مشكل از آنجا نشأت مي گيرد كه نقش تازه واردان صـنعت  1م و بااليي  با سطح قيمت هاي بازار داردمستقي

  كه محصول خود را با قيمت پايين تر از سطح بازار ارائه مي كنند، ناديده گرفته مي شود.
ز روش ديوژيـا در  در اين پژوهش، ابتدا بهره وري كل عوامل در صنايع منتخب داروسازي كشور با اسـتفاده ا 

اندازه گيري و سپس با ارائه مدل مناسب عوامل تأثيرگذار بر آن با تمركـز بـر سياسـت هـاي      1379-1386دوره 
ارتقاي سرمايه انساني و فناوري تحليل خواهد شد و ميزان تأثير هر يك بر بهره وري بـرآورد خواهـد شـد. بـراي     

شركت برتر داروساز كشور كه فعال در سـازمان بـورس    20دستيابي به شاخص صنعت از اطالعات درون سازماني 
  اوراق بهادار كشور مي باشند بهره خواهيم جست.

  
  

                                                 
 سطح قيمت بنگاه. Piبهره وري فيزيكي و   Wiكه  TFPR=WiPiبهره وري درآمدي  ١
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  مباني نظري
در چارچوب نظريات رشد اقتصادي، بهره وري كل عوامل منتسب به بخشـي از رشـد مـي شـود كـه توسـط       

ه سولو معروف گرديـده اسـت. بنـابراين،    تغييرات نيروي كار و سرمايه توضيح داده نمي شود كه در ادبيات به ماند
براي شناسايي عوامل موثر بر رشد بهره وري كل عوامل بايد از نظريات رشد اقتصادي استفاده شود. بطـور كلـي،   

در نظريـات رشـد برونـزا، دخالـت      نظريات رشد به دو دسته تقسيم مي شوند: نظريـات رشـد بـرون زا و درون زا.   
. با توجه به ناتواني الگوهـاي نئوكالسـيك در توضـيح اساسـي     ا در نظر مي گيرندصورت برونزبه  را پيشرفت فني

ترين واقعيتهاي رشد، الگوهاي رشد درونزا مطرح گرديدنـد كـه بـر خـالف الگوهـاي رشـد نئوكالسـيك، عامـل         
مي شـوند  تكنولوژي را به صورت درونزا وارد الگوهاي رشد كردند.الگوهاي رشد درونزا، عمدتاً به دو شاخه تقسيم 

يا اقتصاد انديشه ها مي باشد و ديگري مبتني بر سرمايه انساني است و رشد بلند مدت  R&Dكه يكي مبتني بر 
  پايدار را ناشي از انباشت سرمايه انساني مي داند.

توسعه فن آوري، موتور رشد اقتصادي است كه با انجام تحقيق و توسعه بدست مي آيد. الگوهـاي مبتنـي بـر    
R&D مطـرح شـد، بـر پايـه اثـر      1992)، و آقيون و هويـت ( 1991)، گروسمن و هلپمن(1990سط رومر(كه تو (

) با تغييـر برخـي از فـروض نـواقص ايـن      1995مقياس بود و با تجربيات تاريخي سازگاري نداشت. بنابراين جونز(
  نيز مي شود.الگوها را رفع كرد و نشان داد كه اين اقدام سبب رفع اثرات سياستي بر رشد بلند مدت 

در مطالعات سالهاي اخير به اهميت سرمايه انساني در رشد اقتصادي صنايع، تأكيد شده است. بطـور كلـي دو   
دسته مطالعه در زمينه اثر سرمايه انساني بر رشد مطرح مي باشد: در مدل لوكاس، سرمايه انساني صرفاً يك نهاده 

نرخ رشد سرمايه انساني بستگي دارد و هـر چـه نهـاده بيشـتر     در تابع توليد است. در نتيجه، نرخ رشد محصول به 
). ربلو 2002(لوكاس،  باشد توليد بيشتر خواهد بود. لوكاس رشد پايدار را ناشي از اثر سرريز نيروي انساني مي داند

بعد نمايد. ياين مدل را تعديل كرده و نشان مي دهد كه حتي در فقدان اين سرريزها نيز اقتصاد رشد بلند مدت را حفظ م
از آن رومر بيان كرد كه سطح سرمايه انساني هم بر نرخ رشد اثر گذار است. در مـدل نلسـون و فلـپس، سـرمايه     
انساني صرفاً به صورت يك نهاده مطرح نمي باشد، بلكه، به عنوان منشأ ابداع و ابتكار مطرح مي گـردد و از ايـن   

  تاً سطح سرمايه انساني دارد.رو نرخ رشد توليد بستگي به نرخ ابداعات و نهاي
از منظر ديگر، بر اساس نظريات رشد درون زا متغيرهاي تأثيرگذار بر بهره وري كل عوامل توليد به سه دسته 
دانش فني، سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي تقسيم بندي مـي شـوند. دانـش فنـي خـود عـواملي چـون انتقـال         

ه بنگاه اقتصادي و فناوري اطالعات و ارتباطـات را دربـر مـي گيـرد.     تكنولوژي خارجي، فعاليتهاي تحقيق و توسع
سرمايه انساني بعنوان يكي از منابع تأمين رشد پايدار به عواملي چون كيفيت اسـتخدام و بكارگمـاري، آمـوزش و    

هـايي  توانمندسازي، انگيزش، بهداشت و سالمت و... وابسته است. در نهايت، سرمايه اجتماعي با ايجـاد مكـانيزم   
 پذيريهمچون پايين آوردن هزينه مبادالت، كاهش نرخ جابجايي افراد، تسهيم دانش و نوآوري، افزايش توان ريسك

   و بهبود كيفيت محصوالت تأثير مثبتي بر عملكرد اقتصادي بنگاه ها و بهبود بهره وري آنها دارد.
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م. در برخي موارد بهـره وري بنگاههـاي   در ادامه بحث به نحوه اندازه گيري بهره وري كل عوامل مي پردازي
اقتصادي با شاخص هاي مالي كه بيانگر بازده درآمدي سرمايه گذاري مي باشند اندازه گيري مي شـود و از آنجـا   
كه اين شاخص ها ارتباط مستقيم با سطح قيمت هـا دارد، بهـره وري بنگاههـاي نوظهـور را كـه بـدليل عرضـه        

فعاليت مي كنند را به درستي محاسبه نميكند، لذا شاخص هاي ديگري تحت محصوالت و خدمات با قيمت پايين 
ــه بهــره وري كــل عوامــل (    ــد كــه ب ــده ان ــوان بهــره وري فيزيكــي مطــرح گردي ــروف هســتندTFPعن  ) مع

.سـود آوري بنگـاه ارتبـاط مسـتقيم بـا بهـره وري كـل عوامـل دارد (كنـدريك و          )2008(لوسياموستروهمكاران، 
وري كل عوامل با باالبردن هزينه ورود تازه واردان صنعت موجب افزايش بقاي بنگاه هـاي  ) و بهره 2004كريمر،

 وري،بهـره  )2009( 1موجود خواهد شد. بطور كلي مطابق كار تحقيقاتي لوسياموستر، جان هالتونگ و چـاد سيورسـن  
  ت دارد.سوددهي و كشش قيمتي رابطه مستقيم و قيمت نهاده ها رابطه عكس با بهاي ورود به صنع

  را به صورت زير تعريف كرد: Aيا  TFPبا توجه به توضيحات ذكر شده، مي توان عوامل موثر بر 
TFP=G(HC,TEC,OUTPUT,NQ,TR,UR,MAR) )2( 

درصد شاغالن داراي آموزش عالي به عنوان شاخص سرمايه انساني از نـوع آمـوزش رسـمي     HCكه در آن 
سرانه هزينه آموزشي به عنوان شاخص سرمايه انساني از نوع  TRدهد، است كه سطح كمي آموزش را نشان مي

سـرمايه تحقيـق و توسـعه بـه عنـوان       TECآموزش غير رسمي است كه سطح كيفي آموزش را نشان مي دهد، 
 NQارزش توليدات به قيمت ثابت به عنوان شاخص مقياس كلي توليـد بنگـاه،    OUTPUTشاخص فناوري، 

ـ بازار و غـات يتبل نهيهز نسبت MARن شاخص مقياس توليد هر محصول، تعداد تجمعي محصوالت به عنوا  يابي
نسبت ارزش افـزوده بالفعـل بـه ارزش افـزوده      URبه عنوان معكوس بهره وري تبليغات و بازاريابي و  ستانده بر

  مي باشد.  2بالقوه به عنوان پراكسي نرخ بهره برداري از ظرفيت بنگاه اقتصادي

  م شدهمروري بر مطالعات انجا
دانستني هايي در مورد تقاضا: رشـد آهسـته تـازه    ") در مقاله اي با عنوان 2009( 3فوستر، هالت ونگر و سيورسن - 
 پـردازد. به بررسي ارتباط سطح تقاضا و ميزان رشد و سطح بهره وري بنگاههاي توليدي تازه وارد به صنعت مي "واردان

انع ورود تازه واردان به صنايع مختلف بر مبناي سطح تقاضاي در اين پژوهش مدلي معرفي مي گردد كه در آن مو

                                                 
1 Lucia Foster, John Haltiwange, Chad Syverson 

  براي محاسبه لگاريتم نسبت توليد بالفعل به توليد بالقوه، ابتدا تابع توليد زير را برآورد مي كنيم: ٢
i + βilnkit + vitα lnyit=   

جمله  vitلگاريتم سرمايه سرانه و  t  ،lnkitدر سال  iلگاريتم ارزش افزوده سرانه صنعت  yit lnكه در آن 
اختالل تابع توليد است. پسماندهاي تابع توليد برآورد شده بيانگر لگاريتم نسبت ارزش افزوده بالفعل به ارزش 

 ره برداري از ظرفيت مي باشد.افزوده بالقوه است كه به عنوان پراكسي نرخ به
3 Lucia Foster, John Haltiwange , Chad Syverson 
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اوليه صنعت با دو عامل اندازه و قدمت شركتهاي فعال در بازار محاسبه مي گردد. نتايج اين پژوهش حـاكي از آن  
است كه شركت ها با سطح تقاضاي مشخص شروع مي كنند و رفته رفته رشد آنها روند نزولي به خود مي گيـرد.  

امر موجب كوچك شدن تدريجي شركت هايي مي شـود كـه بهـره وري خـود را در گـرو كوچـك سـازي و        اين 
  تخصصي شدن مي يابند. 

تخصيص مجدد منابع، گردش مالي و اثربخشي بـر   ") مقاله اي با نام 2008فوستر، هالت ونگر و سيورسن (-
امل فيزيكي و فاكتورهاي تـأثير گـذار   به بررسي نقش بهره وري عو "سودآوري شركت مؤثر هستند يا بهره وري؟

بر آن بر سطح تقاضا و بقاي سازمان ها پرداخته است. به عقيده نويسندگان اين مقاله، در گذشته بقاي سازمان ها 
با معيار هايي همچون ميزان سودآوري و گردش مالي ارزيابي مي شدند كه اين معيار بقاء سازمان هاي تـازه وارد  

زه شان بازده مالي كمتري را تجربه مي كنند، ناديده مي گرفت. اين پژوهش تمركز خود را بـر  كه به دليل ورود تا
بهره وري عوامل فيزيكي در كنار معيارهاي مالي و نقش آن بر بقاء و رشد سازمان منعطف كرده است. اين مقالـه  

ره وري فيزيكي، هزينه ورود تـازه  به بيان مدلي مي پردازد كه در آن بقاي بنگاه در صنعت با عوامل تكنولوژي، به
واردان و تقاضاي كل صنعت اندازه گيري مي شود. همچنين بهره وري درآمدي بـه عنـواني تـابعي از بهـره وري     
فيزيكي نشان داده ميشود. در بخشي از اين پژوهش محققان به دنبال اثبات اين مطلـب هسـتند كـه بهـره وري     

شتباه به عنوان شاخصي براي تعيين ميزان بهره وري بنگاههاي اقتصادي درآمدي يا همان بازده سودآوري كه به ا
كاربرد دارد به دليل ارتباط مستقيمي كه با سطح قيمتها دارد معيار دقيقي براي تعيين ميـزان بهـره وري بنگاههـا    

مجبـور بـه   محسوب نمي شود، چون اين معيار بهره وري تازه واردان صنعت را كه به دليل قـرار گـرفتن در بـازار    
  عرضه محصوالت با قيمتي پايين تر از سطح بازار هستند را ناديده مي گيرد.

سـرمايه   2) در مطالعـه اي ارتبـاط سـطح تحصـيالت    2007( 1دانشگاه بوفالو آمريكا –بانك فدرال نيويورك -
اسـت.   انساني و بهره وري كل عوامل را در صنايع كالن شهرهاي آمريكا براسـاس الگـوي سـولو بررسـي كـرده     

جيسون ابل و همكاران با مشاركت بانك فدرال نيويورك و دانشگاه بوفالو آمريكا تحقيقات گسـترده اي در مـورد   
در صنايع كالن شهرهاي آمريكا داشته انـد كـه ماحصـل آن در     1960-2005اطالعات بخش صنعت در سالهاي 

 2ه است . در اين تحقيق آمده است كه بـا  مقاله اي با نام بهره وري و سطح تحصيالت سرمايه انساني منتشر شد
درصـد   20برابر شدن جمعيت نيروي كار تحصيل كرده (با تحصيالت متوسطه) رشد بهـره وري كـل عوامـل بـه     

  رسيده است، اگر چه نقش عامل تحقيق و توسعه بر اين رشد قابل مالحظه بوده است.
باط اثرهاي آستانه اي سرمايه انساني با بهـره وري،  ) در مقاله اي به بررسي ارت2006( 3لوپز، ريكونا و سرانو-

داگـالس و   –پرداختند. آنها از تابع توليد كـاب   2000-1980در مناطق اسپانيا در شرايط باز بودن اقتصاد در دوره 
براي محاسبه بهره وري كل عوامل از شاخص ديويژيا استفاده كرده اند. در اين مطالعه، براي اندازه گيري سرمايه 

نتـايج پـژوهش ، يـك سـري      نساني از نسبت شاغالن مقطع متوسطه و عالي به كل شاغالن استفاده شده است.ا
                                                 

1 Federal Reserve Bank of New York  & University at Buffalo 
2 Education level 
3 Lopez, E, Requena, B F, Serrano, G 
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 مقاديرآستانه اي را براسـاس سـطوح سـرمايه انسـاني ارائـه ميدهـد ، يعنـي هرچـه سـرمايه انسـاني ازحـدمعيني           
به مراتـب بيشـتر اسـت. بـه بيـان       باالترباشد، منافع حاصل از بازبودن اقتصاد بر روي بهره وري اي) (حدودآستانه

ديگر، باز بودن اقتصاد زماني مي تواند تأثيرات به سزايي بر بهره وري داشته باشد كه سرمايه انسـاني الزم وجـود   
  داشته باشد.

 1982- 2001) مطالعاتي را در خالل سـالهاي  2004( 1سازمان مطالعات بهره وري هندوستان: دانشگاه جاوا هارال- 
سازي هندوستان صورت داده است تا با استخراج بهره وري كل عوامـل توليـد در صـنعت، ارتبـاط     در صنعت دارو

و سرمايه گذاري تحقيق و توسعه با بهره وري روشن گردد. اين تحقيق با  (FDI)سرمايه گذاري مستقيم خارجي 
 گـذاري ه كه سياست هاي سرمايهداگالس اجرا شده و در نهايت اين گونه نتيجه گيري شد –استفاده از تابع توليد كاب 

تحقيق وتوسعه تأثير به مراتب بيشتري نسبت به سياست هاي آزادسازي سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر صنعت 
  داروسازي اين كشور داشته است.

در زمينه روش هـاي انـدازه    APO3 ) با همكاري سازمان بهره وري آسيا2004( 2ناكاجيما، نامورا و ناتسورا-
مطالعاتي را انجام داده و الگوي سولو را  1993-2002خص بهره وري كل عوامل توليد در خالل سالهاي گيري شا

مناسبترين روش تشخيص داده است و براين اساس مطالعاتي در كشورهاي سنگاپور، مـالزي، كـره، ژاپـن، هنـد،     
درصـد بـوده    2/1ه ميزان ب TFPايران، چين و بنگالدش انجام داده است. در كشور مالزي متوسط رشد شاخص 

، 5/35، شدت تقاضا 2/1درصدي، تغييرات ساختار اقتصادي  3/34است همچنين عوامل آموزش و كارآموزي تأثير 
درصدي را در اين شاخص نشان مي دهد. همانطور كه مالحظـه   9/13و پيشرفت فني تأثير  1/15ساختار سرمايه 

قش را در ارتقاء بهره وري مالزي ايفا كرده انـد. در ادامـه ايـن    شود شدت تقاضا و آموزش به ترتيب بيشترين نمي
مطالعه به اقدامات زيرساختي كشور مالزي در امر ارتقاء منابع انساني اشاره شده است كه از جمله آنهـا مـي تـوان    

  توسعه مراكز علمي، تحقيقاتي و دانشگاهي را نام برد.
مان گسترش و نوسازي صـنايع ايـران بـه انـدازه گيـري      )در مطالعه اي ديگر با همكاري ساز1387عاطفي( -
وري كل عوامل توليد در صنايع منتخب خودروسازي كشور و عوامل تأثيرگذار بر آن پرداخته اسـت . در ايـن   بهره

مـورد بررسـي قـرار گرفتـه      1386تا  1380شركت بزرگ خودرو سازي كشور در بازه زماني  15تحقيق، اطالعات 
، از جمله تحقيق و توسـعه، تجهيـزات، مـواد، نيـروي     TFPي با بررسي عوامل تأثيرگذار بر است. اين كار پژوهش

و آموزش كاركنان در كنار انـدازه گيـري    R&Dانساني، انرژي و مطالعه ميزان سرمايه گذاري صورت گرفته در 
يسه با ستانده كـل  بهره وري انرژي، مواد و تجهيزات سعي كرده شاخص هاي مالي قابل اندازه گيري را جهت مقا

 2/5هـاي مـورد بررسـي شـده     صنعت فراهم كند. اين مطالعه نشان مي دهد بهره وري كل عوامل توليد در سـال 
در خالل اين سالها با راه اندازي كارگاههاي پيشرفته تحقيقاتي رشـد   R&Dدرصد رشد داشته و سرمايه گذاري 

در زمينه آموزش كاركنـان رشـد چشـمگيري داشـته     درصدي را تجربه كرده است، همچنين سرمايه گذاري  926
                                                 

1 Jawaharlal Nehru University, Pradhan, Jaya Prakash 
2 Takanobu Nakajima,`Koji Nomura & Toshiyuki Matsuura 
3 Asian Productivity Organization 
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وري رسيده است، همچنين بهره 1386در سال  8/268به  1380در سال  5/66است. بهره وري نيروي كار از رقم 
 1385هاي به ترتيب در سال 33/1و  13/1بوده كه در خالل اين سالها كاهش و به  29/2، 1380سرمايه در سال 

هشگر علت اين افت بهره وري را باال رفتن تـراكم سـرمايه و رشـد سـرمايه گـذاري در      رسيده است. پژو 1386و 
رسـيده اسـت.    41/0بـه   37/0تجهيزات توليدي صنعت مي داند. بهره وري مواد رشد نامحسوسي داشته و از رقم 

رسيده  1386در سال  46/76به  1380در سال  24/36درصد در سال از رقم  6/9بهره وري انرژي با متوسط رشد 
است . در نهايت يافته هاي تحقيق نشان مي دهد سرمايه گذاري در تحقيق توسعه و رشـد بهـره وري انـرژي در    

درصـد بهـره وري كـل عوامـل      2/5درصد بيشتر از ساير عوامل در رشد  14و  22اين صنعت به ترتيب با نسبت 
  ايفاي نقش كرده اند.

رائه مدلي جهت اندازه گيري بهره وري كل عوامـل پرداختـه و   ) در پژوهشي به ا1386عقيقي و كيمياگري (-
تأثير شاخص هاي جزئي عملكرد را در صنعت نفت كشور مورد مطالعـه قـرار داده اسـت . ايـن پـژوهش در ابتـدا       

 –باتوجه به اطالعات سري زماني عوامل ورودي نيروي كار و سرمايه و با استفاده از روش سولو (تابع توليد كـاب  
) به محاسبه بهره وري كل عوامل پرداخته و در ادامه ارتباط بهره وري كل عوامل با شاخص هاي جزئـي  داگالس

عملكرد در دو حوزه اصلي نيروي كارو سرمايه از طريق مدل اقتصاد سنجي بررسي شـده اسـت. عـالوه بـر روش     
تايج حاصل از روش اصلي مقايسـه  اصلي در هر مرحله، بررسي ها با استفاده از مدل كندريك نيز انجام شده و با ن

 10اطالعات مورد بررسي در اين مدل در بازه زماني  .شده است كه هر دو روش نتايج يكساني را نمايان مي سازد
دهـد   نتايج اين پروژه نشان مـي  استخراج شده و از روش پنل ديتا مورد بررسي قرار گرفته اند. 1385-1375ساله 

اوالً به دليل نوع صنعت (نفت) و شـرايط خـاص آن از نظـر محـدوديت ميـزان       مورد مطالعه، هاي كه در شركت
  برداشت با توجه به ظرفيت و حجم ذخيره نفتـي موجـود در چـاه، بـازدهي نسـبت بـه مقيـاس كـوچكتر از يـك          

، شاخص نسبت صف و سـتاد  TFP) است و ثانياً تأثيرگذارترين شاخص جزيي عملكرد مطالعه شده بر 6/0(حدود 
 هـاي باشد. پس از آن بـه ترتيـب شـاخص    نشانگر اهميت باالي سازماندهي و ارايه چارت سازماني مناسب مي است كه

روي برداري از مخازن و باالخره درجه آمـوزش ديـدگي نيـ    تكنولوژي مورد استفاده در بهره نوعتجربه و تخصص، 
   اند. شركت داشته TFPبيشترين تأثير را بر  انساني
) در پژوهشي، بهره وري كل عوامـل را بـا اسـتفاده از روش مانـده سـولو و تقريـب       1386اميني و مصلي ( –

 هـاي اندازه گيري نموده اند. در اين مطالعه، روند بهره وري كل عوامـل در كارگـاه   1383- 1373ترنكوئيست در دوره 
ي نشـانگر آن  تحليل شده است. نتايج اندازه گيـري بهـره ور   ISICبزرگ صنعتي كشور به تفكيك كد دورقمي 

درصد افزايش يافته و سهم  9/6است كه شاخص بهره وري كل عوامل در دوره مورد بررسي بطور متوسط ساالنه 
درصدبوده است. عالوه براين، باتوجه به الگوي رشد درون زا و بـا تاكيـد برسـرمايه     8/65آن در تأمين رشد توليد 

بهره وري كل از روش پنل دنيا محاسـبه شـده و نتـايج    انساني، نقش تحصيالت، مهارت و پيشرفت فني در رشد 
بيانگر آن بوده كه سرمايه انساني از نوع آموزش، مهارت و تخصص تأثير مثبـت و معنـاداري بـر بهـره وري كـل      

  عوامل داشته اند.
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  جايگاه صنعت داروسازي ايران در بين ساير صنايع كشور

 تاريخچه صنعت
كي از آن است كه دانش و فن داروسازي نخستين بـار در ايـران پديـدار    بسياري از شواهد و قراين موجود حا

از خواص گياهـان   "ترتيا"شده است. برحسب عقيده زرتشتيان و آنچه در اوستا نقل شده است اولين طبيب به نام 
 دارويي در درمان بيماري ها استفاده كرده است. مكتب اكباتان نزديك به يكصد سال پس از زرتشت توسط يكـي 

با هدف آموزش طب و داروسازي ايجاد گرديد و سالها بعد بـا ورود مكاتـب    "پورآهوستات"از شاگردان وي به نام 
يوناني جالينوس و ارسطو گسترش يافت. در زمان ساسانيان و شـاپور اول، اولـين مدرسـه و بيمارسـتان در ايـران      

م بـه ايـران و ظهـور دانشـمنداني همچـون      تأسيس گرديد. اين مدرسه جندي شاپور نام داشت. پس از ورود اسال
ذكرياي رازي و بوعلي سينا، اين علم با معرفي كتب و اكتشافات گسترش فراواني يافت. بـدون شـك مـي تـوان     

ميالدي با همت اميركبير و  1850صنعت داروسازي را جزء اولين صنايع ايران به حساب آورد. اين صنعت در سال 
(هـ.ش) اولـين البراتـوار داروسـازي بـا      1325كان داروساز توسعه يافته و در سال تأسيس دارالفنون و تربيت پزش

شركت داروسازي در ايران مشـغول   60همت دكتر غالمعلي عبيدي به شكل كنوني آن ايجاد گرديد. امروز حدود 
  ) 1378 درصد داروي موردنياز كشور را توليد مي كنند. (تحسيري، 96به فعاليت هستند كه 

 صنعت داروسازي در بين صنايع كشورجايگاه 
درصد كل ارزش افزوده بخش صنعت كشور  76/1، 1379بنابراعالم پايگاه اطالعاتي مركز آمار ايران در سال 

% 81/1درصـد بـه    2/12با متوسط رشـد سـاالنه    1386متعلق به صنعت داروسازي بوده است. اين ارقام در سال 
  نشان مي دهد. 1379ل رسيده كه افزايش اندكي را نسبت به سا

% كل صنعت بوده است كـه  85/1ارزش سرمايه گذاري به قيمت ثابت صنعت داروسازي كشور 1379در سال 
  % كاهش يافته است.82/0اين رقم به به  1386در سال 

% شاغالن كارگاههاي صنعتي ده نفر كـاركن و بيشـتر، در ايـن صـنعت     62/1حدود  1379همچنين در سال 
% رسيده اسـت. افـزايش انـدك سـم اشـتغال ايـن صـنعت،        75/1به  1386ند. اين نسبت در سال فعاليت داشته ا

  هماهنگ با افزايش ماليم سهم ارزش افزوده آن است. 
% 3/0% بـراي صـنعت داروسـازي و    1/1نسبت هزينه هاي تحقيق و توسعه به ارزش افـزوده،  1379در سال 

% بـراي  2/0% براي صـنعت داروسـازي و   8/0به  1386براي بخش صنعت كشور محاسبه شده است كه در سال 
بخش صنعت كشور رسيده است. علي رغم كاهش اين شاخص در كل صنعت و صنعت داروسازي، شاهد اختالف 

در ايران  R&Dقابل توجه شاخص در صنعت داروسازي و بخش صنعت كشور هستيم كه البته سهم هزينه هاي 
ل توسعه موفق بسيار پايين است كه نشان از فضاي غير رقـابتي اقتصـاد   نسبت به كشورهاي توسعه يافته و در حا

  ها براي صرف منابع مالي در فعاليت هاي تحقيق و توسعه دارد.ايران و عدم وجود انگيزه در بنگاه
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 1386% بوده كه اين نسبت در سال 2/1، 1379سهم صادرات صنعت داروسازي از كل صنعت كشور در سال 
  فته است. سهم قابل توجه صادرات محصوالت دارويي ايران به مواد اوليه دارو اختصاص دارد.% كاهش يا7/0به 

  داده هاي آماري
شركت داروسازي عمده و مجهز به البراتوار داروسازي در كشور مشـغول بـه فعاليـت     60درحال حاضر حدود 

در بين شركت هاي فعال در سـازمان   هستند كه نيمي از آنها در سازمان بورس اوراق بهادار كشور عضويت دارند.
استخراج و مـورد   1386الي  1379شركت داروسازي در دوره زماني سالهاي  20بورس، گزارشات مديريتي و مالي 

 دارو هيـ اول مـواد  ديـ تول، لقمـان  ي،ميشـ  تهـران  ،دارو ديتول ،دارو پارسبررسي قرار گرفت. اين شركتها عبارتند از: 
 ،اسـوه  ،انيـ ح جـابربن  ،داملـران ، دارو روز ،سـبحان  ي،فاراب ،رياكس ،نادارويس ي،قيزرت يها فراورده ،ميحك ،پخش

  1.دارو رانيا ي،ديدكترعب البراتوار ،كوثر ،حانيابور ،داروپخش كارخانجات
  از رابطه تعديل موجودي سرمايه استفاده شده است:    2در اين تحقيق براي برآورد موجودي سرمايه

)3(  Kt=(1-ρ).Kt-1+It 
 t-1موجودي سرمايه در سال  Kt-1و  tسرمايه گذاري بنگاه در دوره  Itنرخ استهالك صنعت،  ρكه در آن 

باشند. شايان ذكر است، نرخ استهالك صنايع داروسازي براساس عمر مفيد در نظر گرفته شـده توسـط بانـك    مي
بانك مركزي از موجودي سرمايه  مركزي براي ساختمان و ماشين آالت محاسبه شده است. با توجه به برآوردهاي

بخش صنعت به تفكيك ساختمان و ماشين آالت و موجود بودن آمارهاي سرمايه گذاري اين بخش، مي توان نرخ 
  استهالك را به تفكيك ساختمان و ماشين آالت از رابطه زير برآورد كرد:

)4 (  
  

موجودي سرمايه بخش صنعت و معدن  t ،Kt-1در سال سرمايه گذاري بخش صنعت و معدن  Itكه در آن 
به تفكيك ماشين آالت و ساختمان مي باشد. در مرحله بعد ميانگين وزنـي نـرخ اسـتهالك سـرمايه      t-1در سال 

) از نوع ساختمان و ماشين آالت محاسبه گرديد. همچنين براي محاسبه موجودي سرمايه 05/0فيزيكي(به ميزان 
  .)2003، 3رابطه زير استفاده شده است  (تام لي) از 1379سال پايه (

 
  )5(   

  

                                                 
علت كنار گذاشتن ساير شركت هاي فعال در بورس كامل نبودن كليه اطالعات آنان در طول سالهاي مورد  ١

 بررسي است.

 .ماشين آالت توليدي مي شود سرمايه ثابت شامل ساختمان، تجهيزات و ٢
3 Tom Lee 

Kt- It ρ
=1- Kt-1 

80I K
79 = r+ ρ 
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متوسـط رشـد سـاالنه     rنـرخ اسـتهالك و    ρ، 1380سرمايه گذاري به قيمت ثابت در سـال   80Iكه در آن 
  سرمايه گذاري در صنايع منتخب داروسازي كشور مي باشد.

موجودي سرمايه به قيمت ثابت، از شاخص ضـمني   قابل توجه است جهت تبديل متغيرهاي سرمايه گذاري و
استخراج شده، استفاده شده  1تعديل كننده سرمايه گذاري بخش صنعت و معدن كه از جداول حسابهاي ملي ايران

 2.است

  3.)1389سطح بهره وري كل عوامل در دوره هاي مختلف از رابطه ديويژيا بدست مي آيد (اميني و ازوجي، 
)6 (  

  
  

به ترتيب، بيانگر سهم هزينه سرمايه، نيروي كار و ارزش كاالي واسطه اي از هزينه  ctو  a t  ،btكه در آن 
ارزش كـاالي واسـطه    Mتعداد كاركنان،  Lارزش ستانده به قيمت ثابت،  Yهستند.  tكل عوامل توليد در دوره 

 يمت ثابت مي باشد. ارزش كل موجودي سرمايه خالص به ق Kاي و 

نرخ رشد بهره وري كل عوامل با استفاده از تقريب ترنكويست براي داده هاي آماري گسسـته از رابطـه زيـر    
  ):1388محاسبه مي شود (اميني، 

)7 (  (LnM t-1) (LnM t - -c-t)LnL t-1 - (LnL t -b- t  ) -LnK t-1 (LnK t LnY t-

1)-ā t  - =(LnY t TFPG 
به ترتيب، بيانگر متوسط سهم سرمايه، نيروي كار و ارزش كـاالي واسـطه اي از    c-tو  ā t  ،b-tكه در آن 

  هستند.  t-1و  tكل هزينه توليد در دوره 
همچنين بهره وري نيروي كار از تقسيم ستانده كل بر تعداد كاركنان، بهره وري سرمايه از تقسيم ستانده كل بـر  

هاي واسطه اي از تقسيم ستانده كل بر كل هزينه هاي واسـطه اي،  ارزش موجودي كل سرمايه ثابت،بهره وري كاال
  گردد.بهره وري مواد مصرفي از تقسيم ستانده كل بر ارزش مواد مصرفي مستقيم و غير مستقيم توليد حاصل مي

  ):1385در اين تحقيق سرمايه تحقيق و توسعه از رابطه زير بدست آمده است(اميني، 
)8(  KR&Dt= KR&Dt-1+ CR&Dt 

                                                 
 اداره حساب هاي ملي-سايت بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ١

 ساير متغيرهاي ارزشي با استفاده از شاخص ضمني تعديل كننده صنايع ذيربط در حسابهاي ملي به قيمت ثابت سال ٢
ديل كننده ارزش توليد و هزينه هاي واسطه اي با تبديل شده اند. به عنوان مثال، ارزش ستانده با شاخص ضمني تع 76

 شاخص ضمني تعديل كننده هزينه هاي واسطه اي به قيمت ثابت تبديل شده اند.

) به نام بهره وري در اياالت متحده، بخش خدمات، 2004جهت مطالعه بيشتر به مقاله تريپلت و بوثورث ( ٣
 منابع جديد در رشد اقتصادي، مراجعه شود.

Yt 
TFPt=

K t at. L tbt . M tct  
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هزينه تحقيق و توسعه بـه قيمـت ثابـت مـي باشـد. سـرمايه تحقيـق و توسـعه سـال           CR&Dtكه در آن 
  ) از رابطه زير بدست مي آيد:1379پايه(

)9(  
  
v  متوسط نرخ رشد ساالنه هزينه هاي تحقيق و توسعه براي محاسبه متوسط سال هاي تحصيلي شاغالن از
 i ،Wiتعـداد شـاغالن داراي تحصـيالت مقطـع      Li) استفاده شده كه در آن، 10ابطه(ر  WiLi)∑ (L/رابطه

بـراي شـاغالن بيسـواد صـفر، مقطـع       Wiكل شاغالن صنعت مـي باشـد.    L, iمتوسط سالهاي تحصيل مقطع 
تحصيلي زير ديپلم شش، ديپلم دوازده، فوق ديپلم چهارده، ليسانس شانزده، فوق ليسانس هجده و مقطع دكتـري  

  ت و دو سال تحصيلي در نظر گرفته شد.بيس

  بررسي الگوي تحليلي بهره وري
جهت تحليل شاخص هاي بهره وري جزئي و بهره وري كل عوامل توليد، الگوي تحليلي زير در نظـر گرفتـه   
  شده است كه در آن توليد تابعي از سه عامل نيروي كار، سرمايه فيزيكي و كاالهـاي واسـطه اي در نظـر گرفتـه     

  د كه فرم عمومي آن به صورت زير است: شومي
 )11( Y=A.f(K,L,M) 

وري ) است. با فرض بازدهي ثابت نسبت به مقياس، فرم تابعي بهرهTFPبهره وري كل عوامل( Aكه در آن 
نيروي كار، سرمايه و كاالهاي واسطه اي قابل استخراج است. بهره وري سرمايه كه از تقسيم توليد بـر موجـودي   

(شاخص كاربري) و نسـبت كاالهـاي واسـطه اي بـه      مي آيد تابعي از نسبت نيروي كار به سرمايه سرمايه بدست
 سرمايه است و با آنها رابطه مستقيم دارد، يعني داريم:

)12(  Y/K=A.g(L/K,M/K) 

  
  كه در آن:

  
  

>0  g∂ 
<0,  g∂ 

∂ (M/K) ∂ (K/L)  
  بر طرفين داريم: Lليد بر همچنين با تقسيم طرفين رابطه تابع تو

 )13( Y/L=A.f(K/L,M/L)  

>0  ∂f 
>0,  ∂f 

∂ (M/L) ∂ (K/L)  

CR&D79  KR&D
79 = V 

>0,  
  

g∂ 

∂(L/K) 
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بنابراين بهره وري نيروي كار با سرمايه سرانه (شاخص سرمايه بري) و نسبت كاالهاي واسطه به نيروي كـار  
  رابطه مستقيم دارد.

  بدست مي آيد، يعني داريم:  Mيد بر بهره وري كاالهاي واسطه اي نيز از تقسيم طرفين رابطه تابع تول 
 )14( Y/M=A.h(K/M,L/M)  

>0  ∂h 
>0,  ∂h 

∂ (L/M) ∂ (K/M)  
  بهره وري كاالهاي واسطه اي با نسبت نيروي كار و سرمايه به كاالهاي واسطه رابطه مستقيم دارد.

كل  ورين است كه بهرهنكته قابل توجه در روابط شاخص هاي بهره وري نيروي كار، سرمايه و كاالهاي واسطه آ
  ) بر هر سه شاخص بهره وري جزئي تأثير مثبت دارد.Aعوامل (

از منظر ديگر، شاخص بهره وري كـل عوامـل يـك نـوع ميـانگين نمـايي از شاخصـهاي بهـره وري جزئـي          
سـرمايه و   هـاي بهـره وري نيـروي كـار،    و شـاخص  TFP)مي توان رابطه بين 6است،يعني با استفاده از رابطه (

  هاي واسطه اي را بصورت زير نمايش داد:كاال
)15(  TFP=APLa .APKb.Mc 

به ترتيب، بيانگر سهم هزينه سرمايه، نيروي كار و ارزش كاالي واسـطه اي از هزينـه كـل     cو  a  ،bكه در آن 
  .باشندبهره وري كاالهاي واسطه اي مي Mبهره وري نيروي كار و  APKبهره وري سرمايه،  APLعوامل توليد، 

  ري در صنايع منتخب داروسازي كشورتجزيه و تحليل رشد بهره و
بنا بر اطالعات استخراج شده از گزارشات صنايع منتخب داروسازي و نتايج طرح آمارگيري مركز آمار ايران از 

% ارزش افـزوده  68% ارزش كـل سـتانده،   58، حـدود   1386نفر كاركن به باال در سـال   10كارگاه هاي صنعتي 
  بنگاه  اقتصادي بررسي شده است.  20% سهم اشتغال صنعت  متعلق به 38صنعت و 

مي باشد كـه داليـل    درصد 9/11 متوسط نرخ رشد ساالنه بهره وري نيروي كار در صنايع منتخب داروسازي
است. افزايش شاخص هاي سرمايه انسـاني و فنـاوري نيـز در     TFPو   K/L ،M/Lآن افزايش سرمايه سرانه 

در نهايت بهره وري نيروي كار نقش داشته اند. همچنين متوسط نـرخ رشـد سـاالنه بهـره وري      و TFPافزايش 
قابـل   TFPو  L/K  ،M/Kمي باشد كه با توجه به روند افزايشي نسبت هـاي   درصد 2/11 سرمايه در صنعت

ه بـا توجـه   درصد مي باشد ك 5/0توجيه است.  متوسط نرخ رشد ساالنه بهره وري كاالهاي واسطه اي در صنعت 
درصد)، بهره وري انرژي نيز روند مشابهي داشته است. بنابراين، بهبـود جزئـي   6/0به رشد ساالنه بهره وري مواد (

  در بهره وري انرژي و مواد اوليه دليل افزايش بهره وري كاالهاي واسطه اي بوده است. 
مي باشد كه در اين رشد، نقش درصد  3/4متوسط نرخ رشد ساالنه بهره وري كل عوامل در صنعت داروسازي

نيروي كار و سرمايه برجسته است. متوسط سهم رشـد بهـره وري كـل عوامـل در      شاخص هاي بهره وري جزئي
درصـد بـوده اسـت كـه بيـانگر       6/29رشد ستانده صنايع منتخب داروسازي كشور در خالل سالهاي مورد بررسي 
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و نشان مي دهد رشد توليد عمدتاً متكـي بـه اسـتفاده     استراتژي نهاده محوري در گسترش صنايع داروسازي است
  بيشتر از منابع بوده است.

ديگرنكته حائز اهميت، واگرايي بهره وري كل عوامل در صنايع منتخب داروسـازي كشـور مـي باشـد، يعنـي      
هـره  افزايش يافته است. شايان ذكر است، رونـد ب  1379-86تفاوت هاي بهره وري بين صنايع داروسازي در دوره 

وري سرمايه و بهره وري كاالهاي واسطه اي هر دو واگرا مي باشند و تنها شاخص بهره وري نيـروي كـار رونـد    
همگرايي دارد كه علت اين امر را مي توان در همگرايي شاخص هاي سرمايه انساني دانست كه متـأثر از اجـراي   

بر آن مي باشد. علت واگرايي بهره وري  در صنعت دارو و نظارت سخت گيرانه وزارت بهداشت GMP1استاندارد 
كل عوامل توليد را مي توان در تفاوت ديدگاه بنگاههاي داروسازي به استراتژي بهره ور محوري دانست. درصنعت 

گسترش تقاضا براي دارو  ،2داروسازي به لحاظ نظارت و دخالت مستقيم دولت بر ميزان توليد، حمايتهاي تعرفه اي
هاي اقتصادي، همواره حاشيه امنيتي را براي توليد كنندگان بوجود آورده است كه مي توانند  و قيمت گذاري بنگاه

با ضمانت فروش محصوالت توليد شده خود، به سطح فروش مورد نظر دست يابند. از طرفي، بـي كشـش بـودن    
اشـيه سـود بنگـاه    محصوالت دارويي و اهميت كمتر عموم مردم به نشان تجاري داروهاي داخلي، به باال بودن ح

هاي اقتصادي فعال منجر شده است. اين مسئله انگيـزه ارتقـاي بهـره وري در بنگاههـاي داروسـازي را محـدود       
ساخته و تنها عملكرد مديريتي بنگاه هاي موفق كه بسياري از آنها برگرفته از تجارب برون مـرزي مـديران آنـان    

  وعه خود القاء كرده است.مي باشد، استراتژي توسعه بهره ور محوري را بر مجم
شركت داروسازي سبحان براساس دو شاخص متوسط سـالهاي تحصـيل كاركنـان و درصـد شـاغالن داراي      
آموزش عالي در سطح خوبي قرار دارد و بهترين رتبه ها را در شاخص هاي بهره وري جزئي و كـل عوامـل از آن   

فن آوري شركت تهران شيمي بـه خصـوص در    خود كرده است.از منظر ديگر، مي توان پايين بودن شاخص هاي
  بخش تحقيق و توسعه را، علت پايين بودن شاخص هاي بهره وري اين شركت دانست.

) تعيـين  TFPعملكرد كلي شركتها در خصوص استفاده بهينه از منابع توسط شاخص بهره وري كل عوامل (
كارآمد از منـابع، شـركت داروسـازي    بهترين شركت در استفاده  1386در سال  TFPمي شود. بر اساس شاخص 

سبحان بوده و شركت تهران شيمي بدترين عملكرد را داشته است. شركت داروسازي سبحان در زمينه بهـره وري  
است. با  4و  3و در خصوص بهره وري نيروي كار و سرمايه بترتيب داراي رتبه  1كاالهاي واسطه اي داراي رتبه 

ه در كل هزينه توليد در شركت سـبحان، بهـره وري كاالهـاي واسـطه نقـش      توجه به وزن بيشتر كاالهاي واسط
  مهمتري نسبت به ساير شاخص هاي بهره وري جزئي دارد.

بـه عنـوان متغيـر وابسـته و      TFPبراساس مباني نظري و تجربي، رابطه مستقيم و معني داري بين شاخص 
آموزش عالي) و فن آوري (سرمايه تحقيـق   شاخص هاي سرمايه انساني(ميزان تحصيالت و درصد شاغالن داراي

شـاخص   و توسعه و تعداد محصوالت جديد در هر سال) به عنوان متغيرهاي مستقل ديده مي شـود.افزون بـراين،  

                                                 
1 Good Manufacture Practice 

 .1386درصدي واردات دارو در سال  90ميانگين وزني تعرفه  ٢
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بهره وري كل عوامل بر شاخصهاي بهره وري جزئي تاثير مثبت دارد. بر اين اساس، شـركت داروسـازي سـبحان    
ل كاركنان و درصـد شـاغالن داراي آمـوزش عـالي در سـطح خـوب،       براساس دو شاخص متوسط سالهاي تحصي

بهترين رتبه ها را در شاخص هاي بهره وري جزئي و كل عوامل از آن خود كرده است. از منظر ديگر، مـي تـوان   
پايين بودن شاخص هاي فن آوري شركت تهران شيمي به خصوص در بخـش تحقيـق و توسـعه را علـت پـايين      

  ري اين شركت دانست.بودن شاخص هاي بهره و
): رتبه بندي شركتها بر اساس شاخص هاي بهره وري جزئي و بهره وري كل عوامل توليد در 1جدول 

  1386سال
  ايبهره وري كاالي واسطه  بهره وري سرمايه  بهره وري نيروي كار  بهره وري كل عوامل  نام شركت
  1  4  3  1  سبحان

  2  20  19  2  يقيتزر يها فراورده
  8  9  15  3 اروپخشدكارخانجات 

  5  2 8 4  داملران
  3  11 7 5  يديعب دكتر

  4  3  4  6  انيح جابربن
  10  12  17  7  دارو رانيا

  7  8  10  8  نادارويس
  6  17  14  9  اسوه

  9  13  16  10  دارو روز
  13  1 2 11  رياكس

  16  6 12 12  لقمان
  11  15  11  13  حانيابور
  12  10  18  14  ميحك
  15  7  6  15  يفاراب
  18  14  1  16  ودار پارس
  17  16  20  17  دارو ديتول

  14  19  9  18  پخش دارو هياول مواد
  20  5  5  19  كوثر
  19  18  13  20  يميش تهران
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  تصريح مدل
  با توجه به هدف اصلي تحقيق و مباني نظري، عوامل مؤثر بر بهره وري كل عوامل عبارتند از:

  ي به عنوان متغيرهاي جانشين سرمايه انساني.درصد شاغالن داراي آموزش عالي و سرانه هزينه آموزش-1
 به عنوان متغير جانشين فن آوري. )1376سرمايه تحقيق و توسعه به قيمت ثابت سال پايه(-2

) به عنوان متغير مقياس توليد و صرفه جويي هاي ناشـي از  1376ارزش توليدات به قيمت ثابت سال پايه( -3
  مقياس.

وان متغير نشـان دهنـده اثـر قـوام فنـاوري و مقيـاس توليـد بنگـاه بـر          تعداد تجمعي محصوالت جديد به عن
  محصوالت توليدي.

نسبت هزينه هاي تبليغات و بازاريابي بر ارزش ستانده بنگاه به عنـوان شاخصـي از اثربخشـي تبليغـات و      -5
  بازاريابي در افزايش فروش.

عنوان پراكسي نرخ بهره برداري از ظرفيـت و  لگاريتم نسبت ارزش افزوده بالفعل به ارزش افزوده بالقوه به -6
متغيري كه توان مديريتي بنگاه اقتصادي را نشان مي دهد، درنظر گرفته شده است. در ايـن تحقيـق تـابع توليـد     

توليد سرانه محاسبه شده است و از لگاريتم ارزش واقعي توليد سرانه  1داگالس برآورد و لگاريتم ارزش بالقوه-كاب
نشانگر نرخ بهره برداري از ظرفيت ها باشد. به عبارت ديگر، تفاضـل مـذكور بـه معنـاي لگـاريتم      كسر گرديده تا 

) نيـز مـورد   2002( 2نسبت توليد بالفعل به توليد بالقوه نيز مي باشد.گفتني است، اين روش در مطالعه كوروراتـون 
  استفاده قرار گرفته است.

 كل عوامل بصورت زير مي باشد:باتوجه به توضيحات فوق، فرم كلي تابع بهره وري 

TFP= f (HC , TR , TEC , OUTPUT , NQ , UR) 
سـرانه هزينـه هـاي     TRدرصد شاغالن داراي آموزش عالي،  HCبهره وري كل عوامل،  TFPكه در آن 
تعـداد تجمعـي محصـوالت     NQارزش سـتانده،   OUTPUTسرمايه تحقيق و توسعه،  TECآموزشي بنگاه، 

نرخ بهره بـرداري از ظرفيـت    URه هاي تبليغات و بازاريابي بر ارزش ستانده بنگاه و نسبت هزين MARجديد، 
 در ادامه به معرفي چگونگي تأثيرگذاري متغيرهاي فوق بر بهره وري كل عوامل مي پردازيم. است.

درصد شاغالن داراي آموزش عالي به عنوان متغير جانشين سـرمايه انسـاني بيـانگر سـطح آمـوزش رسـمي       
ن صنعت است كه افزايش آن به منزله نوآوري و ابداعات بيشتر و توان بكارگيري فناوريهاي نوين و استفاده شاغال

بهينه از ماشين آالت، تجهيزات، مواد اوليه و نيروي كار ساده (غيرمتخصص) مي باشد. افـزون بـر اينهـا، نيـروي     
ست، يعني سطح مهارت آنهـا را نيـز افـزايش    انساني متخصص داراي اثرات سرريز مثبت بر نيروي كار ساده نيز ا

دهد. دومين جنبه از سرمايه انساني كه به بعد كيفي آموزش ارتباط دارد و مربوط به آموزش هاي غيـر رسـمي   مي

                                                 
1 Theoretical 
2 Cororaton (2002) 
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است. افزايش هدفمند هزينه هاي آموزشي بنگاه با رويكرد بهبود كيفيت نيروي كـار و عملكـرد سـرمايه انسـاني     
  ر بنگاه خواهد شد.موجب افزايش بهره وري د

سرمايه تحقيق و توسعه به عنوان متغيرجانشين سطح فـن آوري مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. صـنعت        
داروسازي جزء صنايع تكنولوژي بر محسوب مي گردد. ورود دانش نـانو و كـاربرد آن در البراتوارهـاي پژوهشـي،     

در ايـن صـنعت، بهـره وري آن را بـه طـور       گسترش پزشكي هسته اي و توسعه فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات   
  محسوسي بهبود بخشيده است. بنابراين، استفاده از فناوريهاي نوين مستلزم صرف هزينه هاي تحقيق و توسعه است.

 شـود. نرخ بهره برداري از ظرفيت از طريق استفاده مطلوبتر از منابع باعث بهبود بهـره وري كـل عوامـل مـي    
از مشكل ظرفيت بيكار به ميزان قابـل تـوجهي برخوردارنـد كـه      "وري پايين معموال گفتني است، صنايع با بهره

  ريشه در كيفيت پايين محصوالت و يا باال بودن قيمت تمام شده آنان دارد.
يكي از متغيرهاي موثر بر بهره وري، مقياس توليد است. بنگاهها با انتخاب مقياس بهينه توليد مـي تواننـد از   

يهاي ناشي از مقياس استفاده كنند. براي اندازه گيـري انـدازه بنگـاه و مقيـاس كلـي توليـد، از       مزاياي صرفه جوئ
متغيرهاي ارزش ستانده بنگاه استفاده مي كنيم. براي در نظر گرفتن ساير ابعاد و جوانب مقياس توليد به دو مقوله 

  م.تبليغات و بازاريابي و تعداد انواع محصوالت توليدي بنگاه توجه مي كني
با امكانات توليدي مفروض، هرقدر بنگاه تعداد بيشتري از انواع محصوالت را توليد كنـد، مقيـاس توليـد هـر     
محصول كوچكتر خواهد شد كه نتيجه آن كاهش بهره وري است. از طرف ديگر، اگر محصوالت جديد دربردارنده 

صول بطور قابـل مالحظـه اي بـاالتر از    دانش و تكنولوژي پيشرفته تري باشند به گونه اي كه قيمت هر واحد مح
محصوالت قديمي باشد و ارزش افزوده بيشتري را ايجاد نمايد، تأثير مثبت بر بهره وري خواهد داشت. برآينـد دو  
اثر منفي و مثبت ذكر شده تعيين كننده اثر تعداد محصوالت جديد بر بهره وري بنگـاه اسـت.  موضـوع ديگـر آن     

و بازاريابي مؤثر مي توان به افزايش فروش توليد بنگاه كمك كـرد. اگـر بـه ازاي هـر     است كه، از طريق تبليغات 
ريال اختصاص داده شده به تبليغات و بازاريابي، ارزش ستانده بيش از يك ريال افزايش يابد، بيانگر اثربخش بودن 

نسـبت هزينـه هـاي تبليغـات و     تبليغات و بازايابي و افزايش بهره وري بنگاه است. بنابراين، انتظـار مـي رود اثـر    
  بازاريابي به ارزش ستانده بر بهره وري كل عوامل منفي باشد.

  با توجه به اهداف مطالعه حاضر و توضيحات فوق، فرم قابل برآورد مدل به صورت زير مي باشد:

itititit

ititititiit

UMARLnURLnTR

LnNQLnOUTPUTLnTECLnHCLnTFP
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4321
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 )16 (  

  به صورت زير مي باشد: 1تعريف متغيرهاي مدل
LnTFPit لگاريتم بهره وري كل عوامل در بنگاه :i  در زمانt  

                                                 
 نحوه محاسبه داده هاي آماري در فصل گذشته بيان شده است. ١
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LnHC it:  لگاريتم درصد شاغالن داراي آموزش عالي در بنگاهi  در زمانt      بـه عنـوان شـاخص سـرمايه
  انساني از نوع آموزش رسمي.

itLnTR لگاريتم سرانه هزينه آموزشي در بنگاه :i  در زمانt   عنـوان شـاخص سـرمايه انسـاني از نـوع      بـه
  آموزش غير رسمي.
LnTECit در بنگـاه   1376: لگاريتم سرمايه تحقيق و توسعه به قيمت ثابت سالi   در زمـانt    بـه عنـوان
  شاخص فناوري.

itLnOUTPUT  در بنگـاه   1376: ارزش توليدات به قيمت ثابت سـالi   در زمـانt    اخص بـه عنـوان شـ
  مقياس كلي توليد بنگاه.

itLnNQ لگاريتم تعداد تجمعي محصوالت جديد بنگاه :i  در زمانt     به عنوان شاخص مقيـاس توليـد هـر
  محصول.

itLnMARدر بنگاه  ستانده بر يابيبازار و غاتيتبل نهيهز : لگاريتم نسبتi  در زمانt     بـه عنـوان معكـوس
  فعاليتهاي تبليغات و بازاريابي.بهره وري 

LnUR it لگاريتم نسبت ارزش افزوده بالفعل به ارزش افزوده بالقوه به عنوان پراكسي نرخ بهره برداري :
  .tدر زمان  iاز ظرفيت در بنگاه 

itU جمله اختالل مدل براي بنگاه :i  در زمانt.  
نظري و توضيحاتي كه در سطور فوق ارايه شد، انتظار مي رود متغيرهاي مربوط بـه درصـد    با توجه به مباني

شاغالن داراي آموزش عالي، سرانه هزينه هاي آموزشي، سرمايه تحقيق و توسعه، نرخ بهره بـرداري از ظرفيـت و   
هـاي  ضـرايب نسـبت هزينـه   تأثير مثبت داشته و ضرايبشان مثبت باشد. همچنين انتظار مي رود  TFPميزان توليد بر 

  تبليغات و بازاريابي به ارزش توليد و تعداد تجمعي محصوالت جديد منفي باشد. 

  تعيين روش برآورد الگو
(تلفيق داده ها) استفاده مي شود زيرا  1در اين مطالعه براي تخمين مدل و آزمون فرضيه ها از روش پانل ديتا

زماني(تعداد سالها) براي برآورد معادله رگرسيون كـافي نيسـت و در   تعداد مشاهدات مقطعي(تعداد صنايع) يا سري 
  نتيجه مي بايست داده هاي مقطعي و سري زماني را ادغام نمود.

سوالي كه اغلب در مطالعات كاربردي مطرح مي شود آن است كه آيا شواهدي دال بر تفاوت ميـان عـرض از   
هـاي مقطعـي يكسـان در     ايد عرض از مبدأ براي تمام واحدمبدأ واحدهاي مختلف مقطعي وجود دارد، يا اين كه ب

  نظر گرفته شود؟ اين سوال را مي توان به صورت فرضيه زير مطرح كرد:
                                                 

1 Panel Data 
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استفاده مي شـود. بـر اسـاس مقـادير مجمـوع مجـذور        Fشايان ذكر است، براي آزمون فرضيه فوق از آماره 

)، مي تـوان آزمـون فرضـيه را    i1) و نامقيد (متفاوت بودن i1( ثابت بودن پسماندها از برازش دو مدل مقيد 

مقـدار   Eviews Ver6كاربرد نـرم افـزار    انجام داد. بر اساس نتايج بدست آمده از i1مبني بر يكسان بودن
 F(19,133)=35.8و براي مدل بهره وري كل عوامل  F(19,139)=16.54براي مدل تابع توليد  Fآماره 

در جدول، فرضيه صفر مبني بـر يكسـان بـودن عـرض از مبـدأ بـراي تمـامي         Fاست و با توجه به مقادير آماره 
واحدهاي مقطعي در سطح معنادار يك درصد رد مـي شـود. بنـابراين، در مـدل بـرآوردي، عـرض از مبـدأ بـراي         

  وت در نظر گرفته شده است.بنگاههاي مختلف، متفا
  براي مدل تابع توليد F): آزمون  2جدول

Test cross-section fixed effects  

Effects Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 16.543911 (19,139) 0.0000 
Cross-section Chi-square 189.144947 19 0.0000 

  براي مدل بهره وري كل عوامل F): آزمون 3جدول
Test cross-section fixed effects  

Effects Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 35.849365 (19,133) 0.0000 

  
هاي مقطعي به طـور   از مبدأ واحد سوال ديگري كه در اينجا مطرح مي شود آن است كه اين تفاوت در عرض

  دارد؟ 3يا مدل اجزاء خطا 2يا اين كه عملكرد تصادفي 1ثابت عمل مي كند
آزموني كه براي كمك به انتخاب ميان دو مدل تاثيرات ثابت و مدل تاثيرات تصـادفي طراحـي شـده اسـت،     

ن آزمون كه براي تشـخيص ثابـت   دو است. فرضيه اي-هاسمن مي باشد. آماره اين آزمون داراي توزيع كاي آزمون

                                                 
1 Fixed effects model 
2 Random effects model 
3 Error components model 
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هاي بودن يا تصادفي بودن تفاوتهاي واحدهاي مقطعي بكار مي رود به اين صورت مي باشد كه بين تخمين زننده
 .مدل اثرات ثابت و مدل اجزاي خطا اساساً اختالف وجود ندارد

  فرض صفر آزمون هاسمن عبارت است از: 
0 = E(UitIXit)   :0 H 

است(يعني مدل اثر تصادفي را فرض مي كند). اگر مدل اثر تصادفي نباشد  Xitاز  مستقل Uitكه مي گويد 
 ): 1387در اين صورت(اشرف زاده،مهرگان،

0≠ E(UitIXit)   :1 H 
براي مـدل   1، آماره اين آزمون با درجه آزاديEviews Ver6هاسمن با استفاده از نرم افزار با انجام آزمون

مي باشد كه در مقايسه با مقـادير آنهـا در    9/22براي مدل بهره وري برابر 7آزادي  و با درجه 5/7تابع توليد برابر 
درصد، فرضيه صفر رد مي شود. بنابراين، براي برآورد مدلهاي موجـود، تفـاوت بـين     90جدول در سطح اطمينان 

  عرض از مبدا براي واحدهاي مقطعي بصورت اثرات ثابت عمل مي كند.
 مدل تابع توليد ): آزمون هاسمن براي4جدول

Test cross-section random effects  

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 7.451548 1 0.0063 

  ):آزمون هاسمن براي مدل بهره وري كل عوامل5جدول
Test cross-section random effects  

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 22.877817 7 0.0018 

  

  برآورد الگو و تحليل نتايج
 1386-1379صنعت داروسـازي منتخـب در دوره    20نتايج حاصل از تخمين مدل به روش اثرات ثابت براي 

) ارائه شده است. شايان ذكر است، بدليل عدم انتشار گزارشات مالي و هيئت مـديره اكثـر بنگاههـاي    6(در جدول 
وجود ندارد. همـان طـوري كـه مالحظـه      1387-1379، امكان برآورد مدل براي دوره 1387اقتصادي براي سال 

نـادار هسـتند و قـدرت    درصـد مع  99شود، تمامي ضرايب مطابق انتظار تئوريك و ضرايب در سـطح اطمينـان   مي
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درصـد از   92درصد مي باشد كه به معناي اين است كه متغيرهاي مسـتقل   92تشريح تعديل شده رگرسيون برابر 
  تغييرات متغير وابسته را توضيح مي دهند.

  1386-1379): نتايج تخمين مدل بهره وري كل عوامل با روش اثرات ثابت در دوره 6جدول
  ي داريسطح معن  ضرايب  نام متغيرها

LnHC 0.258196 0.0041 

LnTEC  0.104000 0.0000 

LnOUTPUT 0.176485 0.0008 

LnNQ -0.046668 0.0022 

LnTR 0.118574 0.0066 

LnUR  0.175943 0.0000 

MAR -0.059448 0.0080 

 92.02R  قدرت تشريح تعديل شده
  F=56.7 سيونآماره معناداري كل رگر
 Pooled EGLS (Cross-section weights)  روش تخمين

  
بـا   دهدضريب متغير لگاريتم درصد شاغالن داراي آموزش عالي از لحاظ آماري مثبت و معنادار است كه نشان مي

 6/2درصدي در ايـن شـاخص، بهـره وري كـل عوامـل را       10فرض ثابت بودن ساير عوامل، يك افزايش نسبي 
ايش مي دهد. بنابراين، تأثير مثبت و معنادار سرمايه انساني از نوع آموزش رسمي در رشد بهره وري كل درصد افز

  عوامل تأييد مي شود. 
ضريب متغير سرانه هزينه آموزشي از لحاظ آماري مثبت و معنادار برآورد شده كه نشان مـي دهـد بـا فـرض     

 2/1سرانه هزينه آموزشي، بهـره وري كـل عوامـل را    درصدي در  10ثابت بودن ساير عوامل، يك افزايش نسبي 
درصد افزايش مي دهد كه نشان دهنده تأثير مثبت سرمايه انساني از نوع آموزش غير رسمي بـر بهـره وري كـل    

  .عوامل است
با توجه به ضرايب مثبت و معنادار درصد شاغالن داراي آموزش عالي و سرانه هزينه آموزشي فرضـيه اصـلي   

  ر تأثير مثبت و معنادار سرمايه انساني بر بهره وري تأييد مي شود. تحقيق مبني ب
نيز مثبـت و معنـادار و بيـانگر     ثابت متيق به توسعه و قيتحق هيسرماهمچنين عالمت ضريب متغير لگاريتم 

درصـدي   10اثرمثبت پيشرفت فناوري بر بهبود بهره وري است. با فرض ثابت بودن ساير عوامل، با يك افـزايش  
درصد خواهد داشت. اين نتيجه،  1، بهره وري كل عوامل رشدي معادل ثابت متيق به توسعه و قيتحق هيسرما در
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بر ارتقاء بهره وري كـل عوامـل را تأييـد مـي كنـد.        R&Dفرضيه تحقيق مبني بر تأثير مثبت و معنادار هزينه 
و سـهم پـايين هزينـه هـاي      R&Dمهمترين دليل كوچك بودن اين ضريب مي تواند كارايي پايين فعاليتهـاي  

 تحقيق و توسعه در توليد برخي از بنگاهها باشد. 

ضريب متغير لگاريتم ارزش توليدات صنايع منتخب داروسازي به قيمت ثابت از لحاظ آماري مثبت و معنـادار  
درصدي  10ش است كه بيانگر اثر مثبت مقياس توليد بر بهره وري است. با فرض ثابت بودن ساير عوامل، با افزاي

درصد خواهـد داشـت. ضـريب متغيـر لگـاريتم تعـداد       8/1در ارزش توليدات، بهره وري كل عوامل رشدي معادل 
درصد افزايش نسبي در تعـداد   10تجمعي محصوالت جديد معنادار و منفي برآورد شده است و بيانگر آن است كه 

مل مي شود. ايـن نتيجـه گيـري نشـان     درصد كاهش در بهره وري كل عوا 5/0تجمعي محصوالت جديد، باعث 
دهنده آن است كه با افزايش تعداد محصوالت جديد و گسترش سبد محصوالت، مقياس توليد روي هر محصـول  

  . 1پايين آمده و تأثير منفي بر بهره وري كل عوامل مي گذارد
آورد شده است و بيـانگر آن  ضريب متغير لگاريتم نسبت هزينه تبليغات و بازاريابي بر ستانده معنادار و منفي بر

درصد كاهش در بهره وري كل عوامل مي شـود.   6/0درصد افزايش نسبي در شاخص مذكور، باعث  10است كه 
اين نتيجه گيري نشان دهنده آن است كه با كاهش شاخص مذكور و يا افزايش بهره وري فعاليتهـاي تبليغـات و   

  فزايش مي يابد. بازاريابي، بهره وري كل عوامل صنايع داروسازي ا
درصـد   10ضريب متغير لگاريتم نرخ بهره برداري از ظرفيت مثبت و معنادار برآورد شده و بيانگر آن است كه 

درصد افزايش در بهره وري كل عوامل مـي شـود. ايـن     8/1افزايش نسبي در نرخ بهره برداري از ظرفيت، باعث 
، به نحـو مطلـوبتري از منـابع توليـد اسـتفاده خواهـد شـد و        نتيجه بيانگر آن است كه با رفع موانع توليد و فروش

  متوسط توليد به ازاي هر واحد از منابع افزايش مي يابد. 
گفتني است، در بين عوامل بررسي شده، شاخص درصد شـاغالن داراي آمـوزش عـالي در مقايسـه بـا سـاير       

ل دارد و بعد از آن متغيرهاي مقياس توليد متغيرهاي ملحوظ شده در مدل، بيشترين تأثير را بر بهره وري كل عوام
  بنگاه و نرخ بهره برداري از ظرفيت قرار دارند.

بر اساس نتايج حاصل از برآورد مدل، تفاوت بهره وري بين صنايع مختلف داروسازي بدليل تفاوتهاي موجـود  
س توليـد هـر يـك از    در سرمايه انساني از نوع آموزش رسمي و غيررسمي ،فناوري ،مقيـاس كلـي بنگـاه و مقيـا    

  محصوالت، بهره وري فعاليتهاي تبليغات و بازاريابي و نرخ بهره برداري از ظرفيت بنگاه مي باشد.

  نتيجه گيري و پيشنهادات
در اين پژوهش، ابتدا بهره وري كل عوامل در صنايع منتخب داروسازي كشور بـا اسـتفاده از اطالعـات درون    

و عوامل تأثيرگذار بر آن با تمركز بر سياست هاي ارتقـاي سـرمايه   1379-1386شركت برتر در دوره  20سازماني 
                                                 

رفي محصوالت جديد، معياري از سطح فناوري بنگاه محسوب مي شود ولي اثر منفي آن بر مقياس گرچه مع ١
 توليد عامل مسلط بوده است.
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سپس ضمن بررسي همگرايي يا واگرايي شاخص هاي بهره وري، علل  .انساني و فناوري مورد بررسي قرار گرفت
تفاوت آنها در صنايع منتخب داروسازي مورد تحليل گرديد و در نهايت ميزان تـأثير گـذاري هـر يـك از عوامـل      

  تأثيرگذار بر بهره وري صنعت بررسي شد كه در اين قسمت مهمترين نتايج آن ارائه مي شود.
  بهره وري نيروي كار در صنايع منتخب داروسازي به طور ساالنه افزايش قابل توجهي داشته است. 

  بهره وري سرمايه در صنايع منتخب داروسازي افزايش قابل توجهي داشته است.
  اير كاالهاي واسطه اي رشد اندكي را در طي دوره مورد بررسي نشان مي دهندبهره وري انرژي و س

 هـاي درصد مي باشد كه در اين رشد، نقش شاخص 3/4متوسط نرخ رشد ساالنه بهره وري كل عوامل در صنعت
 نيروي كار و سرمايه برجسته است.  بهره وري جزئي

ايه و بهـره وري كاالهـاي واسـطه اي واگـرا و     در دوره مذكور شاخص بهره وري كل عوامل، بهره وري سرم
شاخص بهره وري نيروي كار روند همگرايي دارد كه علت اين امر را مي توان در همگرايي شاخص هاي سـرمايه  

هـاي  انساني دانست. علت واگرايي بهره وري كل عوامـل توليـد را مـي تـوان در تفـاوت ديـدگاه مـديران بنگـاه        
هره وري محور دانست. درصنعت داروسازي به لحـاظ نظـارت و دخالـت مسـتقيم     داروسازي نسبت به استراتژي ب

گسترش تقاضا براي دارو و قيمت گـذاري غيـر رقـابتي، همـواره      ،1دولت بر ميزان توليد، حمايتهاي تعرفه اي باال
شده خود،  حاشيه امنيتي را براي توليد كنندگان بوجود آورده است كه مي توانند با ضمانت فروش محصوالت توليد

به سطح فروش مورد نظر دست يابند. از طرفي، بي كشش بودن محصوالت دارويي و عدم توجه عموم مـردم بـه   
نشان تجاري داروهاي داخلي، به باال بودن حاشيه سود بنگاه ها منجر شده كه اين مسئله انگيزه ارتقاي بهره وري 

  در بنگاههاي داروسازي را محدود ساخته است.
از برآورد مدل نشان مي دهد تفاوتهـاي موجـود بـين بهـره وري كـل عوامـل صـنايع منتخـب          نتايج حاصل

  داروسازي عمدتاً بدليل عوامل زير است:
مقياس كلي بنگاه و مقياس توليـد   -فناوري.  ج -سرمايه انساني از نوع آموزش رسمي و غيررسمي. ب -الف

  نرخ بهره برداري از ظرفيت بنگاه.-ازاريابي. هبهره وري فعاليتهاي تبليغات و ب-هر يك از محصوالت. د
  ساير نتايج بدست آمده از برآورد الگو به شرح زير است:

شاخص هاي سرمايه انساني از نوع آموزش رسمي و غير رسمي، يعني درصد شاغالن داراي آموزش عـالي و  
  شته است.سرانه هزينه آموزشي، بيشترين تأثير مثبت را بر بهره وري كل عوامل توليد دا

پس از شاخص هاي سرمايه انساني شاخص هاي نـرخ بهـره بـرداري از ظرفيـت و مقيـاس توليـد بنگاههـا،        
  بيشترين تأثيرگذاري را بر بهره وري كل عوامل داشته اند.

سرمايه تحقيق و توسعه به عنوان يكي از شاخص هاي فناوري تأثير مثبت و معنـا داري بـر بهـره وري كـل     
 ين تأثير به نسبت كم است.عوامل دارد ولي ا

 معنادار و منفي برآورد شده است. ستانده بر يابيبازار و غاتيتبل هاي نهيهز ضريب شاخص نسبت

                                                 
 1386درصدي واردات دارو در سال  90يانگين وزني تعرفه م ١
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  ضريب شاخص تعداد تجمعي محصوالت جديد معنادار و منفي برآورد شده است. 
هايي در بازار باقي  در عصر جهاني شدن اقتصادها، بنگاه ها در معرض رقابت شديد با يكديگر هستند و بنگاه

مانند كه بتوانند توان رقابت پذيري خود را بطور مستمر باال ببرند. افزون بر اين، بدليل اجـراي طـرح هدفمنـد    مي
كردن يارانه ها، هزينه هاي توليد بنگاهها افزايش زيادي خواهد يافت، لذا ارتقاي بهره وري شرط الزم براي حفظ 

  با توجه به اهداف فوق پيشنهادات زير مطرح مي گردد:  .قدرت رقابت پذيري بنگاه ها است
با توجه به تأثير باالي شاغالن داراي آموزش عـالي در ارتقـاء سـرمايه انسـاني و بهبـود بهـره وري صـنعت        
داروسازي، بكارگيري فارغ التحصيالن دانشگاهي در رشته هاي مرتبط و ايجاد مشـوق هـايي كـه موجـب بهـره      

 يالت دانشگاهي(آموزش هاي رسمي) مي گردد از موارد حائز اهميت است. مندي كاركنان از تحص

با توجه به تأثير باالي سرانه هزينه هاي آموزشي در ارتقاء سرمايه انساني و بهبود بهره وري، پرداختن هرچـه  
 بيشتر و هدفمندتر بنگاهها به آموزش هاي غير رسمي حين و بدو خدمت، اهميت فراوان دارد.

ه تأثيرگذاري باالي مقياس توليد بر بهـره وري صـنعت داروسـازي، از طريـق ايجـاد محـدوديت در       با توجه ب
 تأسيس صنايع داروسازي با مقياس توليد كوچك مي توان در جهت رشد سريعتر بهره وري گام برداشت. 

ع مـالي، تأسـيس   رفع موانع استفاده كامل از ظرفيت توليد بنگاه ها (مانند كمك به تأمين مـواد اوليـه و منـاب   
شركتهاي مديريت صادرات در زمينه دارو و ...) و كاهش مداخالت دولت بر ميزان توليد و حمايت هاي تعرفـه اي  

 مي تواند به افزايش بهره وري صنايع داروسازي كمك زيادي كند. 

ب ارتقاء بهره مي تواند موج 1ارتقاء توان مديريتي داروسازان با ابزارهاي آموزشي و استخدام نيروي متخصص
 وري و همگرايي اين شاخص در بين صنايع داروسازي گردد.

با توجه به تأثير معنادار تحقيق و توسعه بر بهره وري، توجه بيش از پيش داروسازان به ايـن فراينـد از طريـق    
ي تجهيز البراتوارهاي داروسازي خود بـه تجهيـزات بـا تكنولـوژي روز و بكـارگيري محققـين و يـا بـرون سـپار         

 فعاليتهاي پژوهشي امري ضروري محسوب مي گردد.

به صنايع داروسازي توصيه مي شود همگام با توليد محصوالت جديـد، سـرمايه گـذاري كـافي بـراي حفـظ       
 مقياس بهينه توليد تمامي محصوالت انجام دهند.

ارج فروش كه در با توجه به سياست هاي كنترلي دولت بر ميزان توليد و فروش صنايع داروسازي، افزايش مخ
اي قالب هزينه هاي بازاريابي بكاربرده مي شود، تنها با افزايش هزينه هاي واسطه اي، بهره وري كاالهاي واسطه

 را كاهش داده و موجب كاهش بهره وري كل عوامل مي گردد.

ي ارتقـاء  به وزارت صنايع و معادن توصيه مي شود بهترين تجارب موجود داخلي و خارجي را در زمينه روشها
 بهره وري و كاهش هزينه شناسايي و ترويج نمايند.

  
  

                                                 
 درصد بااليي از مديران شركت هاي داروسازي را پزشكان داروساز تشكيل مي دهند. ١
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