 وصول مقاله96/3/32 :
 اصالح نهايي96/2/32 :
 پذيرش نهايي96/2/37 :

اندازهگیری و پیشبینی بهرهوری کل عوامل تولید در شرکتهای تولید دارو
در ایران :رویکردی بر روش تولیدی

چکیده

الهام غالمی /9فرزانه علیپور2

مقدمه :امروزه بهبود بهرهوری موثرترین روش دستیابی به رشد با توجه به کمبود منابع و افزایش رقابت مطرح است .کلید بهبود
بهرهوری در اندازهگیری و تحلیل بهرهوری نهفته است .تحلیل و اندازهگیری بهرهوری نیز زمانی عملی است که تغییرات بهرهوری
طی زمان با شاخصهای بهرهوری نشان داده شود.
روش پژوهش :این تحقیق از نوع همبستگی  -تحلیل رگرسیونی است .در ابتدا ضرایب کشش تولیدی سرمایه و نیروی کار از
طریق برآورد تابع تولید کاب داگالس با استفاده از اطالعات  01شرکت تولید دارو فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای
 0831الی  0818و روش دادهها تابلویی با اثرات ثابت محاسبه شد .سپس با لحاظ ضرایب برآوردی در شاخص کندریک ،شاخص
بهرهوری کل عوامل تولید شرکتها برآورد گردید .در ادامه این شاخص برای سالهای  0811الی  0813با اعمال سناریوی تداوم
روند موجود نیروی کار ،سرمایه و ارزش افزوده برای هر شرکت پیشبینی شده است.
یافتهها :بهرهوری کل عوامل تولید طی سالهای  0831الی  0818نشان میدهد شرکت البرز دارو و لقمان از حیث جایگاه از
وضعیت بهتر و با ثباتتری برخوردار هستند و شرکت تهران شیمیدر پایینترین جایگاه قرار دارد .با فرض تداوم روند موجود نیروی
کار ،سرمایه و ارزش افزوده ،شرکت لقمان و البرز دارو و همچنین ابوریحان و اسوه برای پنج سال آتی از وضعیت مناسبی برخوردار
خواهند بود ،اما تهران شیمیهمچنان با وضعیت نامناسبی مواجه خواهد بود.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج تحقیق تهران شیمیجهت ارتقاء وضعیت بهرهوری کل عوامل تولید بایستی مدیریت چرخه
بهرهوری را به طور جدی دنبال کند.
کلید واژهها :بهرهوری کل ،شرکتهای تولید دارو ،روش تولیدی ،شاخص کندریک.

 -0استادیار ،گروه اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران( ،نویسنده مسئول) ،پست الکترونیک:
elham_gholami4@yahoo.com
 -2کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
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اندازهگیری و پیشبینی بهرهوری کل عوامل تولید

مقدمه
بهرهوری معیاری برای ارزیابی عملکرد نظامها و تعیین
میزان موفقیت یا ناکامیدر رسیدن به اهداف نظام با
توجه به مصرف منابع است .اگر چه امروزه مفهوم
بهرهوری فراتر از یک معیار کمیمطرح شده است ،اما
از اهمیت اندازهگیری کمیآن کاسته نشده و به عنوان
مهمترین شاخص در ارزیابی عملکرد ،دارای کاربرد
وسیعی است.
بهرهوری شاخصی است که با استفاده از آن میتوان
پیوند میان مهارتها و انگیزه ،منابع انسانی ،تکنولوژی،
مواد اولیه ،سرمایه ،مدیریت و شرایط محیطی را تحلیل
و بررسی کرد .ارتقاء بهرهوری بر پدیدههای اصلی
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی جامعه مانند تورم ،سطح
رفاه عمومی ،سطح اشتغال ،توان رقابت سیاسی و
اقتصادی و مانند اینها تأثیرات عمیقی دارد .پایه حرکت
های بهرهوری در منابع انسانی نهفته است و شاید
بتوان ادعا کرد که افزایش بهرهوری در هر کشوری به
داشتن انسانهایی ماهر ،توانمند و با انگیزه وابسته
است[ ]08باید توجه داشت که بهرهوری باال باعث باال
رفتن سطح زندگی و رفاه اجتماعی از راه درآمد واقعی،
رقابت ملی وکیفیت زندگی میشود .درآمدها با استفاده
بهینه از نهادهها (دادهها) و تولید ستاندههای مناسبتر و
بیشتر افزایش مییابد و این خود باعث میشود که
تولید بهگونهای مناسبتر افزایش یابد و بتوان در دنیای
پررقابت موفق شد .این موفقیت خود باعث رونق کسب
و کار و در نتیجه کیفیت بهتر زندگی جامعه میگردد.
این فرآیند جز با نگرش درست به بهرهوری و افزایش
آن قابل دسترس نخواهد بود[.]01
ارتقاء بهرهوری ملی برآیند افزایش بهرهوری در
سازمانها ،موسسات و بنگاههای اقتصادی است و
سطح آن را میتوان به عنوان معیاری برای سنجش
پیشرفت و توسعه یک کشور در مقایسه با سایر کشورها
در نظر گرفت .در سطح سازمانها و موسسات نیز
بهرهوری محور اصلی رقابت و میزان کیفیت ترکیب
مناسب عوامل تولید برای ایجاد ارزش بیشتر است .در
صنایع تولیدی نیز اندازة بهرهوری یکی از معیارهای
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مهمی است که از طریق آن میتوان به قدرت یک
فعالیت صنعتی برای دستیابی به مزیت های نسبی در
سطح داخلی و خارجی پی برد .به عبارت دیگر ،رشد
بهرهوری یکی از پیش شرطهای اساسی ارتقاء سطح
رقابتپذیری بخش صنعت و موفقیت آن در شرایط
رقابت فزایندة جهانی به شمار میرود ،زیرا این امر
سبب کاهش بهای تمام شدة کاالی تولیدی از طریق
کاهش هزینة متوسط تولید و منجر به افزایش میزان
سودآوری محصوالت نهایی در واحدهای تولیدی آن
صنعت خواهد شد[ .]0آثار چنین تحولی ،افزایش
چشمگیر تقاضا و از همه مهمتر افزایش توان رقابت
محصوالت داخلی در بازارهای خارجی است .این امر
منجر به توسعة تولید و استفاده از حداکثر ظرفیتهای
تولید خواهد شد و در نتیجه حجم سرمایهگذاریهای
جدید صنعتی افزایش یافته و به دنبال آن ،استفاده از
ابداعات و نوآوریها گسترش مییابد .بنابراین،
اندازهگیری بهرهوری به عنوان اولین گام از چرخه
بهرهوری از دو بعد یعنی نشان دادن روند تغییرات
شاخص بهرهوری طی ادوار زمانی برای یک موسسه
(که به سازمانها برای تحلیل علل کاهش یا افزایش
بهرهوری کمک میکند) و همچنین مقایسه بهرهوری
بین سازمانها و موسسات دیگر (به منظور یافتن
موقعیت نسبی که میتواند برای برنامهریزیهای آینده
در مورد محصول ،فرآیند ،بازار و غیره در محیط رقابتی
موثر واقع شود) میتواند مورد استفاده واقع گردد[.]7
لذا ،با توجه به نیاز شرکتهای تولید دارو که در عمده
این شرکتها چرخه مدیریت بهرهوری به عنوان یک
پروژه تعریف و در دست اجرا میباشد ،مقاله حاضر
درصدد تجزیه و تحلیل عملکرد شرکتهای مذکور به
عنوان یک سازمان تولیدی طی دوره های زمانی
مشخص و مقایسه آن با شرکتهای رقیب در این
صنعت و فعال در بورس اوراق بهادار ج.ا.ا است.
سواالت مدنظر در این مقاله به شرح زیر میباشد:
 شاخص بهرهوری کل عوامل تولید در شرکتهایتولید دارو فعال در بورس به چه میزان است؟

الهام غالمی و همکار

 رتبه شرکتهای تولید دارو فعال در بورس اوراقبهادار از منظر شاخص بهرهوری کل عوامل تولید
چگونه است؟
 روند بهرهوری کل عوامل تولید در شرکتهای تولیددارو فعال در بورس اوراق بهادار طی سالهای 0811
الی  0813چگونه است؟
اندازهگیری بهرهوری دارای روندی است که از تعریف
بهرهوری و تعیین اهداف آغاز میشود و آنگاه باید به
تعیین شاخصهای مورد نظر و واحدهای مربوط به
ورودیها و خروجیها پرداخت و با بررسی آمار موجود یا
محاسبات و پیشگوییها و حدسهای عالمانه ،مقادیر
واقعی ورودیها و خروجیهای فرآیند مورد نظر را
استخراج نمود و با استفاده از روابط و تعاریف ،اندازهگیری
بهرهوری انجام میگیرد .معموال هدف از اندازهگیری
بهرهوری یافتن دلیل یا راهی برای ارتقای آن است.
وقتی محاسبهگر هدف از اندازهگیری بهرهوری را درک
کند ،میتواند تشخیص دهد که در محاسبات خود کدام
جزئیات را کنار بگذارد تا هم کار اندازهگیری سادهتر شود
و هم از صرف هزینه و زمـان برای بررسی آن جزئیات
دست و پا گیر خـودداری شود .بـدین ترتیب ،اندازهگیری
بهرهوری نیز با بهرهوری باال انجـام میشود .به این
معنی که با صرف کمترین هزینه و زمان ،محاسبهای
انجام و نتایجی به دست میآید که در راستای بهسازی
عملکرد فعالیتهای مورد نظر ،بیشترین کاربرد را داشته
و اثر گذارتر و سودمندتر باشد[.]5
در چند دهه گذشته ،تحقیقات بسیاری به اندازهگیری
بهرهوری در صنایع و سازمانهای سراسر دنیا با
روشهای مختلف پرداختهاند که به طور خالصه
میتوان به موارد ذیل اشاره نمود.
کو ،هلپمن و هافمستر مطالعهای در خصوص  77کشور
در حال توسعه به روش تخمین تابع تولید انجام دادند.
آنها به این نتیجه رسیدند که عمدهترین موارد افزایش
بهرهوری کل عوامل تولید کشورهای در حال توسعه
انباشت سرمایه تحقیق و توسعه شرکا از طریق واردات
کاال ،تجارت آزادتر با کشورهای صنعتی ،نیروی کار
آموزش یافتهتر و انجام پروژههای مشترک است[.]01
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برنشتاین و مامونیس در مطالعهای تحت عنوان تحقیق
و توسعه ،سرمایه و رشد بهرهوری در صنایع دارای
تحقیق و توسعه در ایاالت متحده آمریکا ،برای
اندازهگیری بهرهوری عوامل تولید در چهار صنعت تولید
مواد شیمیایی ،تولید ماشین آالت غیر الکتریکی ،تولید
لوازم الکتریکی و تولید ماشین آالت حمل و نقل ،از
روش تابع تولید و دادههای سری زمانی سال های
 0155-2111استفاده نمودند .نتایج این مطالعه نشان
میدهد که حداکثر نرخ رشد بهرهوری کل عوامل تولید
مربوط به صنایع تولید لوازم الکتریکی در سالهای -11
 0115بوده است[.]1
شیخ ظهور سرور و همکاران برای تحلیل بهرهوری در
صنعت خودرو سازی پاکستان ،بهرهوری عوامل کل را
با استفاده از دو روش یعنی روش پیشنهادی سومانث و
رویکرد تابع تولید (تابع تولید داگالس) اندازهگیری
نمودند .آنها به این نتیجه رسیدند که بهرهوری کار و
بهرهوری سرمایه در این صنعت پایین است که به
خسارات زیاد و رشد اندک منجر شده است .مقادیر
پایین بهرهوری عوامل کل نشانگر حداقلِ بهرهگیری از
تکنولوژی در این موسسات بود[.]01
قلمباز و همکاران در مطالعهای با تخمین مدل عوامل
تولید ،بهرهوری شرکت بهرهبرداری نفت و گاز کارون
پرداختند .در این راستا آنها شرکت بهرهبرداری نفت و گاز
کارون که بزرگترین شرکت بهرهبرداری نفت و گاز کشور
است بعنوان موضوع پژوهش انتخاب و بهرهوری عوامل
تولید آن را طی دوره  0815-0837و الگوی تصحیح
خطا تخمین زدهاند .نتایج حاصل نشان داد که در طول
دوره مورد بررسی شکل تابع تولید به صورت کاب -
داگالس است و متوسط رشد بهرهوری در شرکت بهره
برداری نفت و گاز کارون  3/8درصد میباشد .کشش
نیروی کار  1/11کشش سرمایه  1/05و کشش انرژی
 1/55میباشد .نتیجه آزمون والد نشان میدهد که بازده
نسبت به مقیاس فزاینده و برابر  0/81میباشد[.]1
خاکسار در مقاله خود تحت عنوان اندازهگیری و تحلیل
بهرهوری در صنعت آلومینیوم کشور ،بهرهوری نهایی
عوامل تولید به روش تخمین تابع تولید کاب داگالس

اندازهگیری و پیشبینی بهرهوری کل عوامل تولید

را بررسی نمودند .در این تحقیق ضرایب آلفا و بتا که
سهم سرمایه و نیروی کار را تعیین میکنند به ترتیب
 1/30و  1/01درصد محاسبه شده است .این نتیجه
بیانگر نقش ناچیز نیروی انسانی در تولید است ،لذا
پیشنهاد شده است که جهت دستیابی به تولید بیشتر
سهم قابل توجهی به سرمایه اختصاص داده شود .از
سویی کشش جانشینی بین عامل کار و سرمایه 1/81
درصد بدست آمده است که بیانگر آنست که در این
کارخانه جابجایی عوامل تولید بسیار ناچیز است و تحرک
کمیبین این دو عامل وجود دارد و به راحتی نمیتوانیم
سرمایه و کار را جانشین یکدیگر نماییم .در این تحقیق
همچنین با توجه به اینکه درجه همگنی تابع تولید بزرگتر
از یک ( )8/11محاسبه شده است ،لذا بازدهی فزاینده
نسبت به مقیاس نتیجه شده است .این مطلب بیانگر
آنست که با افزایش عوامل تولید درصد افزایش تولید
بیشتر از درصد افزایش عوامل تولید است (.)1
طبری و خوشایی طی پژوهشی به اندازهگیری بهرهوری
کل عوامل تولید شرکت نوشابهسازی خوش نوش
ساری طی دوره زمانی  0832-33پرداختند .آنها برای
این منظور در ابتدا دادههای مربوط به موجودی سرمایه
را بر اساس روش روند نمایی در این شرکت برآورد
نمودند و سپس با استفاده از رویکرد تولیدی و بررسی
توابع مختلف تولید ،شکل تابع تولید کاب – داگالس را
بهعنوان مناسبترین تابع تولید برای این شرکت
انتخاب نمودند .در نهایت با استفاده از شاخص
کندریک ،بهرهوری کل عوامل تولید و همچنین رشد
آن طی دوره مورد مطالعه محاسبه شد .نتایج نشان
دادند که در طول دوره مطالعه روند بهرهوری کل
عوامل تولید این شرکت نهایتاً کاهش پیدا کرده ولی
چون بهرهوری متوسط باالتر از بهرهوری نهایی
میباشد .بنابراین این شرکت در ناحیه دوم تولید قرار
گرفته است[.]3
با توجه به ادبیات تجربی موجود تاکنون در هیچ مطالعه
ای برآورد بهرهوری کل عوامل تولید در شرکتهای
تولید دارو در ایران مد نظر قرار نگرفته است ،از اینرو
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هدف اصلی مقاله حاضر برآورد و پیشبینی بهرهوری
کل عوامل تولید شرکتهای مذکور میباشد.
روش پژوهش
در طبقهبندی انواع تحقیقات براساس روش ،تحقیق
حاضر از نوع تحقیق توصیفی – همبستگی است که
برای برآورد ضرایب کشش تولیدی سرمایه و نیروی
کار از تحلیل رگرسیون استفاده میگردد .هدف اصلی
در مقاله حاضر اندازهگیری و پیشبینی بهرهوری کل
عوامل تولید ده شرکت تولید داروی فعال در بورس
اوراق بهادار تهران طی سالهای  0831الی 0818
است .برای این منظور از شاخص کندریک استفاده شده
است که فرمول محاسباتی آن به شرح زیر است:
()0

vt
K t  Lt

TFPt 

در رابطه مذکور TFP ،شاخص بهرهوری کل عوامل
تولید در زمان  L ، tو  Kبه ترتیب سرمایه و نیروی
کار و همچنین  vارزش افزوده کل است  .و 
ضرائب میباشند که به ترتیب کشش تولید نسبت به
نیروی کار و کشش تولید نسبت سرمایه هستند .نکته
شایان ذکر این است که برای استفاده از این شاخص
الزم است سهم عوامل تولید از تولید برآورد گردد .برای
این منظور از روش تابع تولید استفاده شده است .لذا،
الزمه سنجش بهرهوری کل عوامل آن است که
تصریح تابع تولید مشخص باشد.
توابع تولید مختلفی در ادبیات وجود دارد که از
متداولترین آنها که کاربرد گستردهای در ادبیات
اقتصادی دارد ،تابع تولید کاب  -داگالس میباشد که
توسط کاب و داگالس در سال  0132معرفی شده
است[ .]2در این مقاله نیز با تاسی از مطالعه شیخ ظهور
و همکاران ( )2100از تابع تولید کاب داگالس برای
سنجش بهرهوری کل عوامل شرکتهای تولید دارو
استفاده شده است .تصریح عمومیتابع تولید مذکور به
صورت زیر است:
()2
Q  AL K 

الهام غالمی و همکار

در مدل ( Q ،)2ارزش تولیدات L ،نیروی کار،
 Kانباشت سرمایه و  Aبیانگر ضریب تکنولوژی است
که منعکس کننده سطح بهرهوری میباشد  .و  به
ترتیب کشش تولیدی نسبت به نیروی کار و سرمایه
هستند که مجموع آنها نشاندهنده بازدهی نسبت به
مقیاس تولید است .از آنجا که اطالعات مورد استفاده در
تحقیق حاضر دادههای تابلویی میباشند ،شکل
لگاریتمیتصریح تابع تولید در چارچوب این نوع از دادهها
به صورت زیر میباشد:
LnQit  LnA  LnL it  LnKit  uit
()8
در رابطه ( Qit )8ارزش افزوده شرکت تولیـد دارو  iام در
زمان  tبه عنوان متغیر وابسته است Lit .بیانگر نیـروی
کار شرکت تولید دارو  iام در زمان  tاسـت کـه پراکسـی
مدنظر برای آن از هزینه پرداختی بابـت جبـران خـدمات
نیروی کار است .دلیل انتخاب دستمزد نیروى کار به جـاى
تعداد شاغالن شرکتها ،ناهمگنى شاغالن تولیدى است،
زیرادر این شرکتها شاغالنى با سطح تحصیالت ،سـاعات
کار ،جنسیت و مهارتهاى متفاوت به کار گرفته میشـود.
 K itموجودی سرمایه فیزیکی(داراییهـای ثابـت منهـای
اســتهالک) شــرکت تولیــد دارو  iام در زمــان  tاســت.
همچنین در مدل ( uit )8جمله اختالل مدل رگرسیونی و
 و  ضرائب میباشند کـه بـه ترتیـب کشـش تولیـد
نسبت به نیروی کار و سرمایه هستند .به عالوه ،نماد  iدر
مدلهای مذکور بیانگر مقاطع یعنی  01شرکت تولیـد دارو
شامل شرکت عبیدی ،البـرز دارو ،ایـران دارو ،پـارس دارو،
تهران دارو ،تهران شیمی ،لقمان ،ابوریحان ،اسوه و شرکت
داروسازی امین و نماد  t  1,....Tنیز نشاندهنده زمان
یعنی سالهای  0831الی  0818است.
بنابراین با برآورد مدل ( )8ضـرایب مـد نظـر بـرآورد و بـا
جایگزینی آنها در رابطـه ( )0امکـان بـرآورد و پـیشبینـی
بهرهوری کل عوامـل تولیـد شـرکتهـای منتخـب طـی
سالهای مختلف و مقایسه آنها با یکدیگر میسر میگردد.
یافتهها
همانطور که پیشتر مطرح گردید ،در ایـن مقالـه بـرای
اندازهگیری بهرهوری کل عوامل تولید شرکتهای تولیـد
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دارو فعال در بورس اوراق بهادار ،در ابتدا باید تـابع تولیـد
تصریح شده در رابطه ( )8با استفاده از دادههـای تـابلویی
ده شرکت مذکور طی سالهای  0831الی  0818بـرآورد
گردد .براساس متدلوژی دادههای تابلویی ،قبل از بـرآورد
مدل تابع تولید الزم است از میان سه روش اثر مشـترک،
اثر ثابت و اثر تصادفی روش مقتضی انتخاب شود .بـرای
انتخاب بین دو روش اثـرات مشـترک و اثـرات ثابـت از
آزمون  Fاستفاده شده است( .جدول )0
با توجه به نتایج جدول شماره ( )0آماره آزمون  Fمعـادل
 00/5و ارزش احتمال آن صفر است ،لذا میتوان نتیجـه
گرفت فرضیه صفر این آزمـون یعنـی برابـری عـرض از
مبدأ در تمام شرکتها (مقـاطع) در سـطح معنـیداری 5
درصد مورد تایید نمیباشد .بنابراین ،تخمین تابع تولید بـا
روش دادههـــای تـــابلویی نســـبت بـــه روش اثـــرات
مشترک(دادههای تلفیقی) اولویت دارد .با توجـه بـه ایـن
نتیجه در گام بعدی ،باید از میان روشهای اثرات ثابت و
تصادفی ،روش مناسب انتخاب گردد که در این ارتبـاط از
آزمون هاسمن استفاده شد .با توجه به نتایج جدول شماره
( )0از آنجا که آماره   2معادل  1/88و احتمال متناظر بـا
آن برابر با  1/11است ،لذا ،در سطح معنی داری  5درصد
فرضیه صفر آزمون مذکور مبنی بر اینکه اثرات تصـادفی
را میتوان به جای الگوی اثرات ثابت به کار برد ،پذیرفته
نمیشود و آزمون هاسمن برآورد مدل به صـورت اثـرات
ثابت را پیشنهاد میکند .باتوجـه بـه آزمـونهـای تعیـین
روش مناسب ،روش دادههای تابلویی با اثرات ثابت برای
برآورد تابع تولید انتخاب گردید .به عبارت دیگر ،با برآورد
مدل عرض از مبـدأهای جداگانـهای بـرای هـر یـک از
شرکت های مورد بررسی و ضـرائب ثابـت حاصـل شـده
است .الزم به ذکر اسـت ،ناهمسـانی واریـانس در مـدل
مذکور با بکـارگیری روش  GLSبرطـرف شـده اسـت.
(جدول )2
با توجه به نتایج جدول ( )2ضریب تعیین برآوردی معادل
 1/15است کـه بیـانگر قـدرت توضـیحی بـاالی مـدل
تصریح شده در این تحقیق است .از آنجـا کـه احتمـال
آماره  Fمعادل صفر است ،معنی داری کـل رگرسـیون
نیز در سطح معنیداری  5درصد پذیرفتـه شـده اسـت.

اندازهگیری و پیشبینی بهرهوری کل عوامل تولید

کشش تولیدی نهاده سرمایه معادل  1/50به دست آمده
که از لحاظ آمـاری نیـز معنـی دار اسـت .ایـن کشـش
بیانگر آن است که یک درصد افزایش در سرمایه منجر
به افزایش  1/50درصدی تولید توسط شرکتهای تولید
دارو می شود .کشش تولیدی نهاده نیـروی کـار معـادل
 1/20به دست آمده که از لحاظ آمـاری نیـز معنـی دار
است .این کشش بیانگر آن است که یک درصد افزایش
در هزینه نیروی کار منجر بـه افـزایش  1/20درصـدی
تولید توسط شرکتهای تولید دارو میشود .بنابراین ،بـا
توجه به اینکه کشش تولیدی سـرمایه بـیش از نیـروی
کار است ،میتوان گفت سرمایه به عنوان اثرگذارترین
نهاده در شرکتهای تولید دارو محسوب میشود .به این
معنی که یک واحد ماشین آالت بیشتر از نیـروی کـار
میتواند بر تولید دارو در کشور تاثیرگذار باشد .همچنین
مجموع کشش تولیدی؛ نیـروی کـار و سـرمایه بیـانگر
بازدهی نسبت به مقیـاس اسـت و از آنجـا کـه معـادل
 1/72و کمتر از یک به دسـت آمـده ،مـیتـوان گفـت
بازدهی نسبت به مقیاس در این شرکتها کاهنده است.
یعنی با افزایش عوامل تولیـد بـه یـک نسـبت معینـی،
افزایش تولید دارو در کشور به میزانـی کمتـر از نسـبت
افزایش نهادهها میباشد.
حال که با برآورد تابع تولید تصریح شده در رابطـه (،)8
کشش تولیدی نسبت به سرمایه و نیـروی تخمـین زده
شد ،با جایگذاری آنهـا در رابطـه ( ،)0بهـرهوری کـل
عوامل تولید شرکتهای تولید دارو طی سالهای 0831
الی  0818براساس شاخص کنـدریک محاسـبه گردیـد.
(جدول )8
بررسی روند بهرهوری کل شرکتهای تولید دارو طـی
دوره مورد بررسی بیانگر آن است که:
 بهرهوری کل شرکت لقمان در سال  0831معادل 8/11است که با روندی افزایش طی سالهای مورد
بررسی در سال  0818به  7/3رسید .متوسط بهرهوری
کل این شرکت در سالهای مورد بررسی  5/1بوده
است.
 بهرهوری کل شرکت ابوریحان در سال 0831معادل  2/11است که با روند افزایشی طی سالهای
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بعدی به  1/1در سال  0818بالغ گردید .متوسط
بهرهوری کل این شرکت در سالهای مورد بررسی 8/1
میباشد.
 بهرهوری کل شرکت اسوه در سال  0831معادل 0/11است که با روند افزایشی نوسانی طی سالهای
بعدی به  8/8در سال  0818بالغ گردید .متوسط
بهرهوری کل این شرکت در سالهای مورد بررسی
 2/58میباشد.
 بهرهوری کل شرکت البرز دارو در سال 0831معادل  2/17است که با وجود کاهش در دو سال آتی،
به  7/12در سال  0818رسید .متوسط بهرهوری کل
این شرکت در سالهای مورد بررسی  1/52میباشد.
 بهرهوری کل شرکت ایران دارو در سال 0831معادل  2/11است که با وجود افزایش در دو سال آتی،
در سال  0812به طور قابل توجهی کاهش یافت و به
 1/7رسید .اما در سال  0818مجدد افزایش یافت.
متوسط بهرهوری کل این شرکت در سالهای مورد
بررسی  2/05میباشد.
 بهرهوری کل شرکت پارس دارو در سال 0831معادل  5/1است که با روندی کاهشی در سالهای آتی
به حدود  0/23در سال  0818رسید .متوسط بهرهوری
کل این شرکت در سالهای مورد بررسی  2/1میباشد.
 بهرهوری کل شرکت تهران دارو در سال 0831معادل  7/1بوده است که با وجود افزایش در سال
 ،0811در سالهای آتی با کاهش چشمگیری روبرو
گردید .متوسط بهرهوری کل این شرکت در سالهای
مورد بررسی  1/53میباشد.
 شرکت تهران شیمیطی سالهای مورد بررسی ازحیث بهرهوری کل در وضعیت خوبی قرار نداشته و در
تمام این سالها بهرهوری کل از  1/2تجاوز نکرده
است.
 بهرهوری کل شرکت داروسازی امین در سال 0831معادل  2/13است که با روند افزایشی به 5/1
در سال  0812بالغ گردید ،اما در سال  0818با کاهش
مواجه شد .متوسط بهرهوری کل این شرکت در
سالهای مورد بررسی  8/87میباشد.

الهام غالمی و همکار

 بهرهوری کل شرکت عبیدی در سال 0831معادل  2/87است طی سالهای بعدی تقریبا در همین
سطح ثابت باقی مانده است.
برای پیشبینی برون نمونـهای بهـرهوری کـل عوامـل
تولید براساس شاخص کندریک ،ضرایب برآوردی ارائـه
شده در جدول ( )2ثابت در نظر گرفتـه شـد ،لـیکن بـه
اطالعات متغیرهای ارزش افزوده ،نیروی کار و سـرمایه
شرکتها طی سالهـای  0811الـی  0813نیـاز اسـت.
برای این منظور ،متوسط رشد ساالنه هر یک از متغیرها
طی سالهای  0831الی  0818محاسبه و فرض گردید
متغیرهای مذکور در سالهای پیش بینی معادل همـان
متوسط رشد ساالنه  0831الی  0818رشد داشته باشند.
پیش بینی بهرهوری کل عوامل تولید شرکتهـای تولید
دارو طی سالهای  0811الی  0813براساس سـناریوی
تـداوم روند مـوجود رشد متغیرهـای مـدل ارائـه شـده
است( .جدول )1
همانطور که از نتایج جدول ( )1مشهود اسـت ،شـرکت
تهــران شــیمیدر  5ســال آتــی نیــز از وضــعیت خــوبی
برخوردار نمیباشد .در بین سایر شرکتها نیز به جزء دو
شرکت داروسازی امین و تهران دارو در بقیه موارد روند
بهرهوری کل عوامل تولید طی سالهای مـورد بررسـی
افزایشی بوده است.
بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی در ایـن مقالـه انـدازهگیـری و پـیشبینـی
بهره وری کل عوامل تولید مربوط به ده شـرکت تولیـد
دارو فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سـالهـای
 0831الی  0818است .برای این منظـور در ابتـدا تـابع
تولید کاب داگالس تصریح و بـا اسـتفاده از متـدولوژی
داده های تابلویی به روش اثـرات ثابـت و روش GLS
برآورد گردید .نتایج ایـن بـرآورد بیـانگر آن اسـت کـه
موجودی سرمایه در مقایسه با نیروی کار سهم بیشتری
در تولید شرکتهای تولید دارو ایفاء میکنـد ،از ایـنرو،
برنامه ریزی برای افزایش موجـودی سـرمایه مـیتوانـد
نقش بسزایی جهت ارتقاء بهرهوری آنها داشته باشد.
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با برآورد تابع تولید و به دست آوردن ضرایب موجـود در
شاخص کندریک ،بهرهوری کل عوامل تولید ده شرکت
تولید دارو طی سالهای  0831الی  0818محاسبه شـد.
نتایج بیانگر آن است که باالترین عملکرد بهرهوری کل
عوامل تولید مربوط به شرکت داورسازی امین در سـال
( 0818معادل  )1/31و پایین ترین عملکرد مربـوط بـه
شرکت داروسـازی تهـران شـیمیدر سـال  0818بـوده
است که هیچ بهرهوری نداشته است .شایان ذکر اسـت،
تاکنون هیچ مطالعهای در زمینه بـرآورد بهـرهوری کـل
عوامل تولید در شرکت تولید دارو انجام نشده است کـه
امکان مقایسه نتایج یافتههای این تحقیق با آنها وجـود
داشته باشد.
در پاسخ به این سوال که «رتبه شرکتهای تولید دارو
فعال در بورس اوراق بهادار از منظر بهرهوری کل
چگونه است؟» روند تغییرات رتبه شرکتهای تولید دارو
از حیث بهرهوری کل عوامل محاسبه شده به روش
شاخص کندریک طی سالهای مدنظر بررسی شد که
نتایج بیانگر آن است که در سالهای  0831و  0811دو
شرکت تهران دارو و پارس دارو نسبت به بقیه شرکتها
از وضعیت بهتری برخوردار بودند و در جایگاههای اول
و دوم قرار داشتند .داروسازی امین در سال  0831و
لقمان در سال  0811رتبه سوم را از حیث بهرهوری کل
عوامل به خود اختصاص دادند .در سال  0810بهرهوری
کل عوامل این دو شرکت روندی کاهنده در پیش
گرفت و منجر به تنزل رتبه آنها در سالهای بعد یه
جایگاههای بسیار پایین شده است .این در حالی است
که بهرهوری شرکت لقمان از این سال به بعد بیشتر از
سایر شرکتها بوده و همواره در رتبه نخست قرار
داشته است .شرکت داروسازی امین نیز با وجود حفظ
جایگاه خود در بین سایر شرکتها ،در سال  0818با
افت شدیدی در بهرهوری عوامل تولید خود روبرو شد.
دو شرکت اسوه و ابوریحان که در سالهای ابتدایی
وضعیت مطلوبی نداشتند ،در سالهای بعد توانستند رتبه
خود را در بین سایرین ارتقاء دهند .بررسی روند رتبه
شرکتها نیز حکایت از آن دارد که وضعیت شرکت
لقمان و البرز دارو نسبت به سایرین باثبات تر بوده است.
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در پاسخ بـه ایـن سـوال کـه «رونـد بهـرهوری کـل در
شرکت های تولید دارو فعال در بورس اوراق بهـادار طـی
پنج سال آتی براساس رویکرد تولیـدی چگونـه اسـت؟»،
بهــرهوری کــل شــرکتهــای تولیــد دارو بــا ثابــت در
نظرگــرفتن پارامترهــای بــرآوردی تــابع تولیــد کــاب –
داگالس و رشد متغیرهای موجـود در شـاخص کنـدریک
براساس سناریوی روند موجود ،برای سالهای  0811الی
 0813پیشبینی شده است .نتـایج بیـانگر آن اسـت کـه
چهــار شــرکت لقمــان ،ابوریحــان ،اســوه و البــرز دارو در
بلندمـدت از وضـعیت مناسـبی از حیـث بهـرهوری کلــی
عوامل تولید برخودار هستند ،امـا شـرکت شـیمیتهـران
همچنان با وضعیت نامناسبی مواجه خواهد بود.
در پایان میتوان پیشنهاد نمود؛ براساس نتایج برآورد تابع
تولید موجودی سرمایه در مقایسه با نیروی کار که سهم
بیشتری را در تولید شرکتهای تولید دارو ایفاء میکند،
برنامه ریزی در جهت بهرهوری آن میتواند نقش

آزمون

جدول  - 9آزمون راستنمایی اثرات ثابت و آزمون هاسمن مربوط به مدل ()2
ارزش احتمال
مقدار آماره
درجه آزادی
آماره آزمون

نتیجه آزمون

F

F

()1,83

00/50

1

فرضیه صفر رد میشود

هاسمن

کای دو

2

1/88

1/11

فرضیه صفر رد میشود

متغیرها
عرض از مبدا
سرمایه
نیروی کار
عرض از مبدا لقمان
عرض از مبدا ابوریحان
عرض از مبدا اسوه
عرض از مبدا البرز دارو
عرض از مبدا ایران دارو
 =1/15ضریب تعیین

/ 07

بسزایی در بهبود بهرهوری شرکتهای مذکور داشته
باشد .همچنین ارتقاء از وضعیت موجود به وضعیت
مطلوب با توجه خاص به امر رصد کردن ساالنه
بهرهوری و انجام اقدامات الزم نظیر بکارگیری
مکانیزمهای تشویقی مناسب جهت افزایش رضایتمندی
شغلی نیروی کار و به تبع آن افزایش انگیزه کاری در
آنان ،ترویج فرهنگ کارگروهی بین پرسنل با هدف
ایجاد فضای همفکری جمعی جهت حل مسأله و ارتقاء
بهرهوری در سازمان ،رعایت اصل شایسته ساالری و
تقسیم وظایف براساس تخصص میباشد.
همچنین هر تحقیقی در برگیرنده محدودیتهای خاص
خود است .در تعمیم نتایج این تحقیق با توجه به مطالعه
موردی شرکتهای تولید دارو طی دوره زمانی مشخص
و همچنین روش برآورد بایستی احتیاط الزم را نمود.

جدول  - 2نتایج برآورد مدل  3به روش اثرات ثابت
آماره t
ضرائب
01/1
8/5
02/2
1/50
8/1
1/20
اثرات ثابت (شرکتها)
عرض از مبدا پارس دارو
1/1
عرض از مبدا تهران دارو
1/20
عرض از مبدا تهران شیمی
1/81
عرض از مبدا داروسازی امین
1/05
عرض از مبدا عبیدی
-1/57
 =1/1111احتمال آماره F
 =18/5آمارهF

مدیریت بهداشت و درمان 9316؛ )9( 8

سطح معنی داری
1/1111
1/1111
1/1111
-1/8
1/15
-1/21
-1/85
-1/11

الهام غالمی و همکار

جدول  - 3بهرهوری کل عوامل تولید شرکتهای تولید دارو طی سالهای  9381الی  9313به روش شاخص کندریک
متوسط دوره
0818
0812
0810
0811
0831
شرکت  /سال
5/53
7/77
7/11
1/51
8/17
8/11
لقمان
8/31
1/11
5/18
8/11
2/01
2/11
ابوریحان
2/58
8/88
2/10
2/21
2/71
0/11
اسوه
1/52
7/12
7/10
2/77
2/38
2/17
البرز دارو
2/05
2/07
1/71
2/35
2/58
2/11
ایران دارو
2/11
0/23
1/11
1/57
1/53
5/12
پارس دارو
1/53
2/32
0/11
0/11
3/21
7/11
تهران دارو
1/11
1/20
1/11
1/11
1/11
1/12
تهران شیمی
8/87
2/18
5/31
8/05
8/01
2/13
داروسازی امین
2/01
2/01
2/03
0/18
0/10
2/87
عبیدی

جدول  - 4پیشبینی بهرهوری کل عوامل تولید شرکتهای تولید دارو طی سالهای  9314الی  9318براساس سناریوی تداوم روند
شرکت  /سال
لقمان
ابوریحان
اسوه
البرز دارو
ایران دارو
پارس دارو
تهران دارو
تهران شیمی
داروسازی امین
عبیدی

/ 00

0811
7/37
1/70
1/11
1/71
2/07
0/07
2/77
1/11
2/81
0/71

مدیریت بهداشت و درمان 9316؛ )9( 8

موجود رشد متغیرهای مدل
0811
0815
00/77
01/71
01/51
01/18
1/17
8/78
7/81
1/57
1/57
2/81
1/07
1/01
1/51
1/58
1/11
1/15
1/07
2/80
0/11
0/72

0817
08/83
00/11
5/11
7/23
0/78
1/28
1/71
1/11
0/82
0/37

0813
08/11
02/12
7/31
7/21
5/22
1/80
0/11
1/10
1/10
0/31

متوسط دوره
00/55
01/88
5/03
7/12
2/12
1/81
0/02
1/15
2/00
0/30
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Measuring and Forecasting of Total Factor Productivity in Pharmaceutical
Manufacturing Companies in Iran: an Approach Based Production Method

1

Abstract

Gholami E , Alipour F2

Introduction: Nowadays, improving productivity as the most effective way to achieve
growth is raised. Key to improving productivity lies in the measurement and analysis of
productivity. Also, Analysis and productivity measurement is practical when
productivity changes over time with the productivity indices is showed.
Methodology: This study is a correlation- regression analysis. At first, production
Elasticity coefficients of capital and labor was calculated through estimating a CobbDouglas production function using data of 10 pharmaceutical production companies
active in the Tehran Stock Exchange during years 1389 to 1393 and panel data with
fixed effects . Then, TFP index for these companies is estimated by taking into account
the estimated coefficients in the Kendrick index. The index for the years 1394 to 1398
by applying the scenario of continuity of labor, capital and added value for any
company is predicted.
Results: TFP during the years 1389 to 1393 show that the two companies Alborz Darou
and Luqman is located in the better status and Tehran Chemical Company is located in
the lowest position. Forecasting for TFP during the next five years also shows the two
Luqman and Alborz Darou and Rayhan are in good condition, but Tehran Chemical
Company continues to be exposed to unsuitable conditions.
Conclusion: The findings suggest that Tehran Chemical Company to improve its total
factor productivity should seriously pursue productivity cycle management.
Keywords: Total Productivity, Pharmaceutical Manufacturing Company, Production
Method, Kendrick Index.

1- Assistant professor, Department of Economics, Science and Research, Islamic Azad University,
Tehran, Iran, Correspondent author, Email: elham_gholami4@yahoo.com
2- M.A Student Business Administration, Science and Research, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Journal of Healthcare Management 2017; 8 (1) / 9

