بررسي ارتباط ميان اندازه بنگاه و رشد بهره وري در صنعت داروسازي ايران

چکيده
این مطالعه به بررسی ارتباط بين اندازه بنگاه و رشد بهره وری در صنعت داروسازی ایران
می پردازد .نمونه مورد مطالعه شامل  32بنگاه توليدکننده داروهای شيميایی فعال در بورس اوراق
بهادار می باشد .جهت بررسی اثر اندازه ی بنگاه بر بهره وری و کارائی این بنگاه ها بر اساس تعداد
نيروی کار به دو دسته بزرگ و کوچک ـ متوسط تقسيم شده اند .در این دسته بندی ،همچنين اثر
نوع مالکيت بنگاه بر رشد بهره وری نيز مورد بررسی قرار گرفته است .در این مطالعه از روش
تحليل پوششی داده ها جهت محاسبه تغيير بهره وری و نيز کارایی استفاده شده است .نتایج این
مطالعه نشان می دهد ارتباط معنی داری ميان اندازه بنگاه و رشد بهره وری کل در بنگاه های
منتخب حاضر در صنعت داروسازی ایران وجود ندارد .این نتيجه اعتبار نظریه گيبرات را در زمينه
استقالل رشد بنگاه از اندازه اوليه آن را مورد تایيد قرار می دهد .این مطالعه نشان می دهد که
سياستگذاران اقتصادی نباید سياست های حمایتی خود را فقط به بنگاه های کوچک اختصاص
دهند زیرا این بنگاه ها توان ایجاد اشتغال بيشتر از بنگاه های بزرگ را ندارند.
کليد واژه ها  :اندازه بنگاه ،بهره وری کل عوامل توليد ،توزیع اندازه بنگاه ها ،روش ناپارامتریک.
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An Investigation on the Relationship between Firm Size and
the Growth of Productivity in Iranian Pharmaceutical
Industry

Abstract:
The study investigates the relationship between firm size and
performance which is proxied by the growth of productivity, technical
efficiency and technological changes in Iranian pharmaceutical industry.
The empirical investigation is based on twenty three pharmaceutical
firms which are accepted in Tehran stock exchange. The firms are
classified in terms of the number of workers into big and small-medium
size. Based on the classification, the effect of ownership on the growth of
productivity has been also studied. Data envelopment analysis (DEA) is
used to estimate productivity and efficiency changes during the period of
time. The results of the study show that there is no significant
relationship between firm size and the growth of total factor productivity
in the selected incumbent firms of pharmaceutical industry. The finding
support Gibrat’s law about independence of growth rate and initial firm
size. The study supports the notion that policy makers should not allocate
supporting policies to small firms because they are not more job creative
than their larger counterparts.
Key words: Firm size, Total Factor Productivity, Firm Size Distribution,
Non-Parametric Method.
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ـ مقدمه
در عصر حاضر به دليل جهانی شدن اقتصاد ،بنگاه ها در حال رقابت شدید با یکدیگر برای
تصاحب بازارهای مختلف می باشند و بنگاه هایی می توانند سهم خود را در بازار حفظ کرده یا ارتقا
دهند که از توان رقابت باالیی برخوردار باشند .شایان ذکر است ،یکی از الزامات مهم و اساسی
ارتقای توان رقابت بنگاه ها ،افزایش بهره وری 1آنها در استفاده از عوامل توليد است .به عبارت
دیگر ،بهبود مستمر در بهره وری ،شرط الزم برای ارتقای قدرت رقابت پذیری است .بهره وری از دو
مؤلفه اصلی و مهم کارایی و اثربخشی تشکيل شده است .کارایی به استفاده کارآمد از منابع در
فرآیند توليد مربوط می باشد و اثربخشی عبارت است از درجه و ميزان نيل به اهداف تعيين شده.
بنابراین بهره وری استفاده بهينه از منابع موجود به منظور نيل به اهداف بنگاه می باشد.
تغيير در بهره وری تأثير عظيمی بر بسياری از پدیده های اقتصادی و اجتماعی مانند رشد
سریع اقتصادی ،ارتقاء سطح زندگی ،بهبود در موازنه پرداختها ،کنترل تورم و حتی مقدار و کيفيت
اوقات فراغت دارد .این تغييرات روی سطح مزدها ،روابط ميان هزینه و قيمت ،سرمایه گذاری مورد
نياز و اشتغال اثر دارد .برخی کشورها که نمی توانند با سطح بهره وری رقبای خویش هماهنگ
گردند ،سعی می کنند که مشکالتشان را با کاهش ارزش پول خود جبران کنند .اما این اقدام
موجب می شود که درآمد واقعی مردم با گرانتر شدن کاالهای وارداتی و افزایش تورم داخلی کاهش
یابد (پروکوپنکو.)32: 1233 ،
به منظور بررسی ارتباط بين اندازه بنگاه و رشد بهره وری ،از شاخص بهره وری کل عوامل
توليد مالم کوئيست 3استفاده شده و از مدل تحليل پوششی داده ها برای اندازه گيری شاخص
استفاده شده که در آن رویکرد ستاده گرا مدنظر قرار گرفته است .نمونه مورد بررسی بنگاه های
داروسازی فعال در بورس ایران طی سال های  1231تا  1231می باشد.

1( Productivity
2) Malmquist total factor productivity
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ـ ـ صنعت داروسازي در ايران
صنعت داروسازی همانند سایر صنایع توليدی کشور ،تابع شرایط خاصی است که تأمين
هریک از این شرایط ،میتواند تأثير بسزایی بر امر توليد برجای بگذارد .هر چند طی سالها توليد
محصوالت دارویی ،مشکالت فراوانی در مسير توسعه این صنعت وجود داشته ،اما توجه جدی به
مشکالت و ارایه راهکارهای مفيد میتواند منجر به حل مشکالت موجود شود .سطح کيفيت
محصوالت دارویی به عوامل مهمی همچون مواد اوليه مؤثر و کمکی ،نوع و بستهبندی و برخورداری
از تکنولوژی روز بستگی دارد .قيمت کاال هم فاکتور تعيينکننده دیگری است که با توجه به الزام
کارخانههای توليد دارو در ایران به توليد محصوالت با حداقل قيمت ،تأثيرات سویی بر کيفيت توليد
برجای میگذارد .عالوه بر آن ،نتيجه افزایش قيمت مواد اوليه ،بيشتر شرکتهای داروسازی را وادار
کرده به دنبال مواد اوليه ارزانتر باشند.
بر اساس آمار منتشر شده از مجله  Fortunateدر سال  3113ميالدی 61 ،درصد داروهای
مورد نياز کشور در داخل تهيه می شوند و تنها  2درصد داروها وارداتی هستند که لزوماً تمامی
داروهای وارداتی از بهترین کمپانیهای دارویی وارد نمیشوند .اما ارزش ریالی همين  2درصد
حدود  21درصد ارزش ریالی کل داروهای توليدی ایران است .به این مفهوم که بيشتر تالش ها در
صنعت داروسازی بر تهيه داروهای ارزان قيمت تمرکز یافته و موضوعات مهمتری چون رسيدن به
محصوالت با تکنولوژی پيشرفته و اصالحات استانداردهای کيفيت جهانی و روزآمد کردن دستگاه
ها نادیده گرفته شده است که در نتيجه سود کمتری را نصيب داروسازی های کشور می کند .این
در حالی است که صنعت داروسازی دنيا در بين  22صنعت سودآور جهان رتبه سوم را دارد.
از دالیل پایين بودن سود بنگاه های داروسازی در ایران می توان به قيمت پایين
محصوالت ،عدم وجود یک برنامه استراتژیک مدون در صنعت داروسازی ،فاصله داشتن صنعت
داروسازی کشور با استانداردهای کيفيت جهانی ) ،(GMPبيگانه بودن با اصطالحاتی همچون
بازاریابی ،بازرگانی برون مرزی ،کمبود نقدینگی ،نوع مالکيت دولتی و شبه دولتی بنگاه ها و
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بسياری موارد دیگر که موجب فاصله روزافزون صنایع داروسازی با استانداردهای جهانی و هزینه
زیادی را صرف وارد کردن داروهای وارداتی می نماید.

2ـ مروري بر مطالعات انجام شده
در رابطه با بهره وری و اندازه بنگاه دو نظریه وجود دارد .نظریه اول بيان می کند که
افزایش اندازه بنگاه به طور مستقيم بهره وری را افزایش می دهد و بهره وری بنگاه های بزرگ
بيشتر از بنگاه های کوچک است .نظریه دوم که به نظریه گيبرات 1مشهور است بيان کننده
استقالل بهره وری و رشد بنگاه از اندازه آن است.
2ـ ـ رابطه مستقيم بهره وري و اندازه بنگاه
زرمز 3و هالکوس )3113( 2در مقاله ای تحت عنوان " کارایی بهره وری و اندازه بنگاه  :یک
تحليل تجربی شرکت های با مالکيت خارجی " به بررسی رابطه بهره وری و اندازه برای  262بنگاه
کشور یونان که دارای مالکيت خارجی هستند ،طی دوره زمانی  1662تا  3111می پردازد .بنگاه ها
بر اساس تعداد نيروی کار به سه دسته کوچک ،متوسط و بزرگ تقسيم می شوند .به منظور بررسی
اندازه بنگاه و تغييرات بهره وری از شاخص بهره وری مالم کوئيست استفاده شده که با استفاده از
توابع فاصله ای برآورد می شود .توابع فاصله ای مربوط به هر بنگاه بوسيله تکنيک تحليل پوششی
داده ها با رویکرد ستاده گرا برآورد می شوند .نتایج اندازه گيری پارامترهای بهره وری عوامل کل
( ،)TFPتغيير فنی ( 2)TECو تغيير کارایی ( 2)EFCبرای این بنگاه ها نشان می دهد که بنگاه
های با اندازه متوسط بيشترین مقدار بهره وری کل عوامل و بنگاه های بزرگ کمترین مقدار بهره
وری کل را داشته اند .تفاوت ميانگين رشد بهره وری کل عوامل توليد در بنگاه های بزرگ و
کوچک ـ متوسط با استفاده از آزمون مان ـ ویتنی ـ ویلکاکسون معنادار بوده است.
) Gibrat ’s Law
2) Tzeremes
3) Halkos
) Technological change
) Efficiency change
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تيل 1و سادربم )3112( 3در مقاله " اندازه و بهره وری در بنگاه های صنعتی آفریقا " به
بررسی اثر اندازه بر کارایی و بهره وری بنگاه در دوره زمانی  1661-1663در کشور غنا به عنوان
یک کشور در حال توسعه می پردازد .به منظور اندازه گيری ناکارایی در این بنگاه ها از روش تحليل
مرزی تصادفی استفاده شده است .تابع توليد معرفی شده به صورت زیر است :

که در آن

بهره وری عوامل کل،

دهنده ناکارایی،

تابع بردارهای نهاده،

نشان

پسماند ،نتيجه این بررسی نشان می دهد که یک ناکارایی تخصيصی قابل

توجه در بنگاه های مورد مطالعه وجود دارد .برای بنگاه های کوچک که به دليل اندازه شان از
تکنولوژی کاربرتری نسبت به بنگاه های بزرگ استفاده می نمایند ،نبود آموزش ،افزایش سن و نبود
حق تصدی موجب کاهش بهره وری نيروی کار شده و بهره وری بنگاه را کاهش می دهد.
داوان )3111( 2در مقاله " اندازه بنگاه و تغيير بهره وری  :تئوری و شواهد مربوط به
مجموعه بنگاه های آمریکا " رابطه توليد را برای بنگاه های بازرگانی عمومی کشور آمریکا با اندازه
متفاوت در دوره زمانی  1631تا  1636تخمين زده و سپس تغييرات بهره وری را اندازه می گيرد.
در این مقاله بنگاه ها بر اساس متوسط موجودی سرمایه به سه دسته کوچک ،متوسط ،بزرگ
تقسيم می شوند .این مدل با استفاده از داده های پانل تخمين زده شده است .به منظور برآورد
بهره وری از نسبت سرمایه کل به نيروی کار برای هر بنگاه استفاده شده است .نتایج این بررسی
نشان می دهد که بنگاه های کوچک بهره وری بيشتر و به همان نسبت ریسک باالتری نسبت به
همتاهای خود با اندازه بزرگتر دارند .عکس العمل بنگاه های کوچک در برابر نااطمينانی های بازار،
فشارهای سرمایه و سایر چالش ها ،آن ها را کاراتر از بنگاه های بزرگ ساخته است .اما این کارایی
همراه با افزایش هزینه ریسک پذیری بوده است.

1) Teal
2) Soderbom
3) Dhawan

موسایی ( )3116در مقاله " تحليل کارایی در صنایع ایران " به بررسی کارایی صنایع ایران
به عنوان موتور رشد طی برنامه چهارم توسعه می پردازد .در این مطالعه از روش تحليل مرزی
تصادفی به منظور تخمين مرز کارایی برای سه گروه صنایع با اندازه های متفاوت و دو گروه مالکيت
دولتی و خصوصی ،استفاده شده است .نتایج نشان می دهد که کارایی بنگاه های کوچک بيشترین
مقدار بوده و  13/1درصد می باشد در حاليکه کارایی بنگاه های بزرگ کمترین مقدار بوده و 23/2
درصد می باشد .سطح کارایی متوسط طی دوره مورد مطالعه برای بنگاه های کوچک تقریبا ثابت
بوده ،برای بنگاه های متوسط افزایش یافته و برای بنگاه بزرگ کاهش یافته است .کارایی بنگاه های
خصوصی  31/3درصد بوده و بيشتر از کارایی بنگاه های دولتی ( 21/1درصد) می باشد.
موالیی و دیگران ( )1231در مقاله " بررسی و مقایسه بهره وری گروه های مختلف
صنعتی کوچک و بزرگ ایران " بهره وری کل ،متوسط و نهایی فعاليت های مختلف صنعتی کوچک
و بزرگ ایران را طی دوره زمانی  1211تا  1233محاسبه نموده است .در این بررسی از تابع توليد
کاب ـ داگالس استفاده شده و ميانگين نسبت ارزش افزوده به عامل توليد کار و سرمایه جهت
محاسبه بهره وری متوسط مورد استفاده قرار گرفته است .نتایج پژوهش حاکی از آن است که کل
صنایع کوچک ،عليرغم آنکه بيش از  63درصد از واحدهای صنعتی و بيش از  21درصد از شاغالن
بخش صنعت را در خود جای داده اند ،دارای بهره وری کل متوسط و نهایی کمتری نسبت به کل
صنایع بزرگ که تنها  3درصد از واحدهای صنعتی کشور را تشکيل می دهد ،می باشد .اما برخی از
گروه های صنعتی کوچک دارای بهره وری بيشتری نسبت به صنایع بزرگ هستند و این در حالی
است که صنایع کوچک بر خالف صنایع بزرگ از انواع حمایت های دولتی برخوردار نمی باشند.

2ـ2ـ مطالعات انجام شده در زمينه عدم ارتباط اندازه بنگاه و بهره وري
تاور 1و دیگران ( )3111در مقاله " اندازه بنگاه و بهره وری در صنعت برق کشور برزیل " به بررسی
مفهوم اندازه بنگاه برای بنگاه های توزیع کننده برق می پردازد .شاخص در نظر گرفته شده برای
سنجش بهره وری بنگاه ،شاخص مالم کوئيست بوده که با استفاده از تکنيک تحليل مرزی تصادفی
تخمين زده شده است .نتایج بررسی نشان می دهد که در دوره زمانی مورد مطالعه بهره وری کل
عوامل مثبت بوده اما روند کاهشی داشته است .این امر به دليل سهم مثبت تغيير فنی بوده که در
اثر نوآوری تکنولوژیکی اتفاق می افتد .همچنين نه کارایی فنی و نه جابه جایی مرز توليد هيچ یک
مستقيما متأثر از اندازه بنگاه نيستند.
رینالدی )3113( 3در مقاله " اندازه بنگاه در یک اقتصاد در حال گذار" به بررسی اثر
کاهش مقياس بنگاه بر بهره وری آن برای کشور روسيه می پردازد .این مقاله بهره وری بنگاه ها را
در دو حالت اقتصاد تمرکزگرای شوروی سابق که در آن بنگاه ها دارای مالکيت دولتی و بزرگ
بودند و اقتصاد خصوصی فعلی که اندازه بنگاه ها کاهش یافته و خصوصی شده اند ،با یکدیگر
مقایسه می نماید و با استفاده از مدل های حداقل مربعات خطا 2و تحليل مرزی تصادفی ،بهره وری
بنگاه ها تخمين زده شده است .نتایج این بررسی نشان می دهد که اگر چه این بنگاه ها به لحاظ
اندازه کوچکتر از قبل شده اند اما این مورد اساسا اثری بر بهره وری آنها نداشته است .همچنين به
نظر نمی رسد که بنگاه های بزرگی که در گذشته تحت حمایت دولت بوده اند ،غيرمفيد بوده
باشند.
لنسينک ،وان استين و استرکن )3112( 2در مقاله ای تحت عنوان "عدم اطمينان و رشد
بنگاه" داده های مربوط به  311بنگاه هلندی را طی دوره زمانی 1662ـ 1666مورد بررسی قرار
دادند .مدل بکار گرفته شده در تحقيق مدل الجيت بوده و معيار اندازه بنگاه ،اشتغال بوده است.
1) Tover
2) Rinhaldi
3( Ordinary Least Squares
) Lensink, Van Steen & Sterken

6

فرضيه مورد تحقيق در این بررسی تفاوت رشد بنگاه در بنگاه های بزرگ و کوچک می باشد .نتایج
تحقيق نشان داد که تصویر کامال شفافی از رشد بنگاه وجود ندارد و یافته ها مطابق با قانون
گيبرات بوده و رشد بنگاه مستقل از اندازه های بنگاه است.
بسچی و تراوتو )3113( 1در مقاله "تعيين کننده رشد بنگاه های کوچک و متوسط" یک
نمونه از بنگاه های کوچک و متوسط ایتاليایی را برای دوره زمانی  1662-1663مورد بررسی قرار
دادند .تعداد  3231بنگاه در این تحقيق مورد بررسی قرار گرفت .یک مدل چند متغيره که در آن
متغير وابسته تغييرات اندازه بنگاه بوده و متغيرهای مستقل عبارتند از سن ،اندازه ،رانت های بازار،
ميزان دسترسی به بازارهای خارجی و توانایی تأمين مالی خارجی بود ،تخمين زده شد .یافته های
اصلی مدل نشان داد که قانون گيبرات برای بنگاه های بزرگ مورد تأیيد قرار گرفت.
بوکلی ،دانينگ و پيرس )1632( 3داده های مربوط به بزرگ ترین بنگاه های جهان در 16
گروه صنعتی را جمع آوری نموده و در دو سال  1633و  1633بررسی کردند .نمونه مورد بررسی
شامل  121بنگاه در سال  1633و  311بنگاه در سال  1633می باشد .نرخ های رشد بنگاه ها روی
متغيرهای اندازه ،درجه چند مليتی بودن بنگاه ها و دامی های مليت و صنعت رگرس شدند .نتيجه
حاصل این بود که در اغلب موارد ارتباط بين رشد بنگاه و اندازه بامعنا نبود و قانون گيبرات برقرار
بود .البته نرخ های رشد به طور بامعنا بين مليت ها و گروه های صنعتی متفاوت بود .یافته های این
پژوهش در مقاله ای با عنوان " تجزیه و تحليل رشد و سودآوری بزرگ ترین بنگاه های جهان "
قابل مشاهده است.

3ـ مباني نظري
بهره وری یک بنگاه نسبت محصول توليد شده به نهاده به کار رفته برای توليد آن است.
بهره وری هر نقطه از مجموعه امکانات توليد در زیر یا روی مرز کارایی قابل اندازه گيری است و
1) Becchetti & Trovato
2) Buckly, Dunning & Pearce
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عبارت از شيب خط رسم شده از مبدأ به آن نقطه می باشد .بر این اساس هرچه شيب خط رسم
شده از مبدأ بيشتر باشد بهره وری افزایش خواهد یافت و نقاط باالتر بهره وری بيشتری دارند.
تغيير در بهره وری از دو طریق می تواند اتفاق افتد .یکی تغيير کارایی و دیگری تغيير فن آوری.
ـ تغيير کارایی ،توانایی یک بنگاه ناکارا در رسيدن به بنگاه هایی است که روی مرز کارایی قرار
دارند.
ـ تغيير فن آوری موجب جابه جایی منحنی توليد بنگاه می شود (مازومدار و راجيو.)111 :3116 ،
در تفاوت ميان مفاهيم کارایی و بهره وری می توان گفت که اندازه گيری کارایی ،یک
ارزیابی ایستا از هر بنگاه است در حاليکه بهره وری ،ارزیابی می کند که چگونه بنگاه می تواند
کارایی و فن آوری خود را از یک دوره به دوره بعد افزایش دهد و یک ارزیابی پویا از بنگاه به دست
می دهد (هاکمن.)3 : 3113 ،1
نتيجه اینکه یک بنگاه می تواند به طور فنی کارا باشد اما امکان پيشرفت بهره وری از
طریق استفاده از صرفه های مقياس برای آن وجود داشته باشد .بهره وری و کارایی فنی تنها زمانی
یکسان هستند که تکنولوژی توليد ،بازدهی ثابت نسبت به مقياس 3داشته باشد.
3ـ ـ اندازه گيری بهره وری
شاخص بهره وری کل عوامل مالم کوئيست تغييرات بهره وری را بين دو دوره زمانی برای
یک بنگاه با استفاده از توابع فاصله ای اندازه گيری می کند .توابع فاصله ای ،کارایی تبدیل نهاده به
ستاده را در یک دوره زمانی اندازه می گيرد .این توابع شامل دو دسته توابع فاصله ای نهاده گرا 2و

1( Hackman
2) Constant return to scale
) Input-Oriented
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توابع فاصله ای ستاده گرا می باشند .تابع فاصله ای ستاده گرا ،حداکثر مقدار ستاده را با وجود یک
مقدار نهاده معين به دست می دهد (هالکوس و تزرمز.)313 :3113 ،
معادله ()1
مقدار 𝜹 مساوی یک خواهد بود اگر  qروی منحنی امکانات توليد قرار گيرد و کمتر از یک
خواهد بود اگر  qزیر منحنی امکانات توليد قرار داشته باشد.
شاخص مالم کوئيست می تواند نسبت به هر تکنولوژی در دوره  tیا  sبه صورت زیر تعریف
شود.
معادله ()3

3

1

1

که به شکل زیر ساده می شود :
معادله ()2

3

1

1

شاخص مالم کوئيست به دو قسمت تجزیه شده است .عبارت خارج از براکت اثر تغيير کارایی
است که بيانگر نسبت کارایی فنی دوره  tبه کارایی فنی دوره  sمی باشد.
قسمت دوم معادله تغيير فن آوری را نشان می دهد .تغيير فن آوری ،موجب جابه جایی مرز
کارایی و در نتيجه تغيير مقدار توليد بين دو دوره زمانی می شود .اگر  xtدر دوره اول مقدار  ytرا
توليد نماید ،به دليل جابه جایی مرز کارایی ،این مقدار نهاده در دوره  t+مقدار  yt1را توليد می
نماید که  yt1 < ytمی باشد.

1) Output-Oriented
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تغيير کارایی ) (EFFخود به دو قسمت تجزیه می شود  :کارایی مقياس و تغيير کارایی
تکنيکی خالص .تغيير کارایی تکنيکی خالص از محاسبه تغيير کارایی در شرایط بازدهی متغير
نسبت به مقياس به دست می آید (.(EFFVRS

در توضيح کارایی مقياس می توان گفت  :بنگاهی که در شرایط بازدهی ثابت نسبت به مقياس
عمل می کند حداکثر کارایی و بهره وری را دارد .این بنگاه برای سایر بنگاه ها با بازدهی متغير
مقياس یک همتای 1کارا است که کارایی بنگاه ها نسبت به آن سنجيده می شود .بنابراین برای هر
بنگاه مقدار کارایی (نسبت نهاده به ستاده) با بازدهی ثابت مقياس و مقدار کارایی با بازدهی متغير
( به دست

مقياس محاسبه شده که از تقسيم این دو مقدار ،کارایی مقياس (

می آید (هالکوس و زرمز.)313 :3113 ،
برای بنگاه iام در یک دوره زمانی مشخص ،مسئله برنامه ریزی خطی 3که بایستی حل شود،
بر اساس رویکرد ستاده گرا در مدل تحليل پوششی داده ها ،به صورت زیر خواهد بود.
معادله ()2

1
یک بردار 1
نهاده برای بنگاه  iام ،

از نهاده ها برای

از مقادیر ستاده برای بنگاه iام ،
از ستاده ها برای

یک ماتریس

بنگاه می باشد λ .یک بردار 1

یک بردار 1

بنگاه و

از وزن ها و

از مقادیر
یک ماتریس

یک اسکالر است.

بنگاه بایستی توليدش را  λبرابر کند تا کارایی اش به سطح کارایی بنگاه مرجع ـ که برابر با
یک است ـ برسد.

1) Peer
) linear programming
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شاخص مالم کوئيست از چهار تابع فاصله ای تشکيل شده که با استفاده از تحليل پوششی
داده ها برآورد می شود .بنابراین برای هر بنگاه در هر دوره زمانی ،چهار مسئله برنامه ریزی خطی
نوشته می شود که برای کل بنگاه ها طی  1دوره زمانی مورد بررسی ،تعداد  223مسئله برنامه
ریزی خطی خواهد شد که حجم باالیی از محاسبات را شامل می شود .تابع فاصله ای بنگاه در دوره
 tنسبت به داده های همان دوره به صورت زیر می باشد :
1

معادله ()2

1

s.t

1
1

تابع فاصله ای بنگاه در دوره  sنسبت به داده های همان دوره به صورت زیر می باشد :
1

معادله ()1

1

s.t

1
1

تابع فاصله ای بنگاه در دوره  tنسبت به داده های دوره  sبه صورت زیر می باشد :
1

معادله ()3

1

s.t

1
1

تابع فاصله ای بنگاه در دوره  sنسبت به داده های دوره  tبه صورت زیر می باشد :
1

معادله ()3
1
1
11

1

s.t

4ـ برآورد مدل
به منظور بررسی ارتباط بين اندازه بنگاه و بهره وری در صنعت داروسازی ،تعداد  32بنگاه
توليدکننده دارو فعال در بورس اوراق بهادار ،انتخاب شده است .انتخاب شرکت های پذیرفته شده
در بورس به دليل دسترسی به صورتهای مالی این شرکت ها می باشد .این نمونه شامل توليدکننده
های داروهای گياهی و توليدکننده های مواد اوليه دارویی نمی باشد .همچنين شرکت های سرمایه
گذاری دارویی موجود در بازار بورس نيز در این نمونه قرار ندارند.
در نمونه مورد مطالعه در این تحقيق ،به این دليل که تعداد نيروی کار همه بنگاه ها باالی
 21نفر بوده است بنابراین بنگاه ها به دو دسته "کوچک ـ متوسط" و بنگاه های"بزرگ" تقسيم
بندی شده است .در حقيقت بنگاه های موجود در دسته بندی کوچک ـ متوسط ،همگی متوسط
هستند و بين  21تا  321نفر نيروی کار دارند.
4ـ ـ داده ها
نهاده های مورد استفاده بر اساس مطالعات انجام شده توسط مازومدار و راجوی،)3116( 1
عبارتند از :
1ـ حقوق و دستمزد نيروی کار
3ـ هزینه مواد خام (هزینه مواد اوليه و بسته بندی)
2ـ انرژی (هزینه برق و آب و سوخت)
2ـ سرمایه (جمع دارایی ها)
و ستاده مورد استفاده عبارت از ارزش توليد کل ساالنه بنگاه می باشد.

1) Mazumdar and Rajvee
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4ـ2ـ نتايج تجربي
بر اساس شاخص مالم کوئيست و با استفاده از مدل تحليل پوششی داده ها با رویکرد
ستاده گرا ،ميانگين بهره وری کل عوامل توليد ( ،)TFPتغيير کارایی ( )EFFو تغيير فن آوری یا
جابه جایی مرز توليد ( )TECبرای هر بنگاه ،برآورد شده و در جداول زیر آورده شده است .ابتدا
بنگاه ها به دو دسته خصوصی و دولتی تقسيم شده و سپس بر اساس اندازه بررسی شده اند.
جدول شماره  :ميانگين رشد بهره وري کل و اجزاي آن براي بنگاه هاي خصوصي
نوع مالکيت

کوچک

بزرگ

نام شرکت

ميانگين رشد بهره وری

ميانگين تغيير کارایی

ميانگين تغيير فن آوری

داروسازی تهران دارو

1/6362

1/6211

1/1333

داروسازی دکترعبيدی

1/1116

1/1111

1/1116

داروسازی کوثر

1/1131

1/6226

1/1313

داروسازی روزدارو

1/1113

1/1126

1/1111

داروسازی اکسير

1/2262

1/1113

1/3331

فرآوردههای تزریقی ایران

1/6126

1/1136

1/6133

داروسازی حکيم

1/6631

1/6313

1/1132

تهران شيمی

1/6632

1/6226

1/1263

داروسازی امين

1/6622

1/1132

1/6661
مأخذ  :یافته های تحقيق

همانطور که مشاهده می شود برای بنگاه های خصوصی کوچک بيشترین مقدار ميانگين
رشد بهره وری مربوط به داروسازی کوثر می باشد .این مقدار برای بنگاه های بزرگ برابر با 1/22
بوده و مربوط به داروسازی اکسير می باشد.
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جدول شماره  : 2متوسط رشد بهره وري کل و اجزاي آن براي بنگاه هاي دولتي
نوع مالکيت

کوچک

بزرگ

نام شرکت

ميانگين رشد بهره وری

ميانگين تغيير کارایی

ميانگين تغيير فن آوری

ایراندارو

1/6631

1/6333

1/1133

داروسازی اسوه

1/6323

1/1361

1/6262

داروسازیزهراوی

1/6622

1/1133

1/1123

داملران

1/1336

1/1233

1/1221

پارس دارو

1/1163

1/1122

1/1221

داروسازی ابوریحان

1/1126

1/6132

1/1231

داروسازی سينا

1/6631

1/6366

1/1112

دارویی رازك

1/6622

1/6323

1/1161

البرز دارو

1/1222

1/1163

1/1326

کيميدارو

1/1322

1/1316

1/1122

داروسازی فارابی

1/1231

1/1111

1/1231

داروسازی جابرابنحيان

1/1161

1/1113

1/1131

دارویی لقمان

1/6622

1/6213

1/1236

کارخانجاتداروپخش

1/1113

1/1132

1/6663
مأخذ  :یافته های تحقيق

برای بنگاه های دولتی کوچک بيشترین مقدار ميانگين رشد بهره وری مربوط به شرکت
داملران می باشد .این مقدار برای بنگاه های بزرگ برابر با  1/13بوده و مربوط به داروسازی جابرابن
حيان می باشد .بنابراین مقدار رشد بهره وری برای یک بنگاه بزرگ خصوصی بيشتر از سایر بنگاه
ها است .برای داروسازی اکسير تغيير کارایی برابر با  1/11و تغيير فن آوری برابر با  1/33می باشد.
می توان گفت که رشد بهره وری داروسازی اکسير عمدتا ناشی از تغيير فن آوری بوده که منجر به
جابه جایی مرز کارایی برای این بنگاه شده است.
ميانگين بهره وری ،تغيير کارایی و تغيير فن آوری برای هر بنگاه طی دوره زمانی  1231تا
 ،1231برآورد شده و در جداول زیر برای بنگاه های کوچک ـ متوسط و بنگاه های بزرگ آورده
شده است .سپس این بنگاه ها بر اساس نوع مالکيت به دو دسته خصوصی و دولتی تقسيم و
مقایسه شده اند.

1

جدول شماره  : 3متوسط بهره وري کل و اجزاي آن براي بنگاه هاي کوچک ـ متوسط
نوع مالکيت

خصوصی

دولتی

نام شرکت

متوسط بهره وری

متوسط تغيير کارایی

متوسط تغيير فن آوری

داروسازی تهران دارو

1/6362

1/6211

1/1333

داروسازی دکترعبيدی

1/1116

1/1111

1/1116

داروسازی کوثر

1/1131

1/6226

1/1313

داروسازی روزدارو

1/1113

1/1126

1/1111

ایراندارو

1/6631

1/6333

1/1133

داروسازی اسوه

1/6323

1/1361

1/6262

داروسازیزهراوی

1/6622

1/1133

1/1123

داملران

1/1336

1/1233

1/1221

پارس دارو

1/1163

1/1122

1/1221
مأخذ  :یافته های تحقيق

جدول شماره  : 4متوسط بهره وري کل و اجزاي آن براي بنگاه هاي بزرگ
نوع مالکيت

خصوصی

دولتی

نام شرکت

متوسط بهره وری

متوسط تغيير کارایی

متوسط تغيير فن آوری

داروسازی اکسير

1/2262

1/1113

1/3331

فرآوردههای تزریقی ایران

1/6126

1/1136

1/6133

داروسازی حکيم

1/6631

1/6313

1/1132

تهران شيمی

1/6632

1/6226

1/1263

داروسازی امين

1/6622

1/1132

1/666

داروسازی ابوریحان

1/1126

1/6132

1/123

داروسازی سينا

1/6631

1/6366

1/1112

دارویی رازك

1/6622

1/6323

1/1161

البرز دارو

1/1222

1/1163

1/1326

کيميدارو

1/1322

1/1316

1/1122

داروسازی فارابی

1/1231

1/1111

1/1231

داروسازی جابرابنحيان

1/1161

1/1113

1/1131

دارویی لقمان

1/6622

1/6213

1/1236

کارخانجاتداروپخش

1/1113

1/1132

1/6663
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همانطور که مشاهده می شود متوسط بهره وری کل عوامل توليد برای شرکت داروسازی
اکسير ،بيشترین مقدار ( )1/2262را نسبت به سایر بنگاه های داروسازی دارد .بيشترین مقدار
متوسط کارایی خالص در این دوره مربوط به شرکت پارس دارو ( )1/1122و بيشترین مقدار
متوسط تغيير فن آوری مربوط به داروسازی اکسير ( )1/3133است .می توان گفت که رشد بهره
1

وری داروسازی اکسير عمدتا ناشی از تغيير فن آوری بوده که منجر به جابه جایی مرز کارایی برای
این بنگاه شده است.
به طور کلی نتایج باال را می توان در دو جدول زیر خالصه نمود :
جدول شماره  : 5مقايسه رشد بهره وري کل ،تغيير کارايي و تغيير فن آوري بنگاه هاي کوچک ـ متوسط و بنگاه
هاي بزرگ به تفکيک نوع مالکيت
اندازه
کوچک ـ متوسط
بزرگ

نوع مالکيت

ميانگين رشد بهره وری

ميانگين تغيير کارایی

ميانگين تغيير فن آوری

خصوصی

1/1131

1/1126

1/1333

دولتی

1/1336

1/1122

1/1221

خصوصی

1/2262

1/1136

1/3331

دولتی

1/1161

1/1316

1/1131
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بر اساس جدول شماره  ،2ميانگين رشد بهره وری برای بنگاه های بزرگ با مالکيت
خصوصی بيشترین مقدار را دارد .مقدار تغيير کارایی برای بنگاه های کوچک ـ متوسط دولتی
بيشترین مقدار را دارد و ميانگين تغيير فن آوری برای بنگاه های خصوصی بزرگ بيشتر از سایر
گروه های مورد مطالعه است.
به منظور نشان دادن تفاوت در ميانگين بهره وری دو گروه بنگاه های کوچک ـ متوسط و
بزرگ با مالکيت دولتی و خصوصی از آزمون مان ـ ویتنی استفاده می شود که یک آزمون
ناپارامتریک است .اساس کار این آزمون ،رتبه هایی است که به مشاهدات می دهد (اليوت و
وودوارد.)163 :3113 ،3
پيش فرض های آزمون مان ـ ویتنی عبارتند از :
1ـ دو گروه مورد مقایسه از یکدیگر مستقل هستند.

1( Mann-Whitney
2) Elliott and Woodward
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3ـ توزیع فراوانی گروه ها پيوسته است (راجگوپالن.)161 : 3111 ،1
فرضيه صفر آزمون مان ـ ویتنی ـ ویلکاکسون بيان می کند که بين ميانگين دو گروه مورد
بررسی تفاوت وجود ندارد .این آزمون برای نشان دادن تفاوت و یا عدم تفاوت در ميانگين بهره وری
کل عوامل ،تغيير کارایی و تغيير فن آوری (جابجایی در مرز توليد) بنگاه های بزرگ و کوچک ـ
متوسط با مالکيت خصوصی و دولتی با استفاده از نرم افزار  SPSSانجام شده است .نتایج انجام این
آزمون برای گروه های مورد بررسی در جدول زیر آورده شده است.
جدول شماره  : 6نتايج آزمون مان ـ ويتني ـ ويلکاکسون
کوچک ـ متوسط دولتی
1/11
1/12

بزرگ خصوصی
1/21
1/22

ميانگين رشد بهره وري کل
کوچک ـ متوسط خصوصی
بزرگ دولتی

کوچک ـ متوسط دولتی
**1/12
**1/12

بزرگ خصوصی
1/33
1/32

ميانگين تغيير کارايي

کوچک ـ متوسط دولتی
1/22
1/12

بزرگ خصوصی
1/21
1/32

کوچک ـ متوسط خصوصی
بزرگ دولتی
ميانگين تغيير فن آوري
کوچک ـ متوسط خصوصی
بزرگ دولتی
*معنی دار در سطح  1درصد
**معنی دار در سطح  2درصد
***معنی دار در سطح  11درصد
مأخذ  :یافته های تحقيق

همانطور که جدول نشان می دهد ،سطوح معناداری برای نشان دادن تفاوت بين ميانگين
گروه های مختلف بسيار باال است .نبود تفاوت معنادار بين ميانگين رشد بهره وری و اندازه بنگاه
های خصوصی و دولتی به این معنی است که در صنعت داروسازی ،اندازه بنگاه تأثيری بر عملکرد
بنگاه و رشد بهره وری آن نداشته است.سطح معناداری ،تنها تفاوت بين ميانگين تغيير کارایی دو

1( Rajagopalan
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گروه بنگاه های کوچک ـ متوسط خصوصی و دولتی و گروه بنگاه های بزرگ و کوچک ـ متوسط
دولتی را تأیيد می کند.
معنادار نبودن رابطه بين اندازه بنگاه و رشد بهره وری عوامل توليد در صنعت داروسازی
ایران قانون گيبرات 1مبنی بر استقالل رشد بنگاه از اندازه آن را تأیيد می نماید.

5ـ تحليل نتايج
نتایج به دست آمده نشان می دهد که ميانگين رشد بهره وری برای بنگاه های بزرگ با
مالکيت خصوصی بيشترین مقدار را داشته و برابر با  1/22می باشد .ميانگين تغيير کارایی برای
بنگاه های کوچک ـ متوسط با مالکيت دولتی بيشتر از سایر گروه ها است .بيشترین مقدار ميانگين
تغيير فن آوری  1/33بوده که مربوط به بنگاه های بزرگ با مالکيت خصوصی می باشد .همچنين
رشد بهره وری کل برای بنگاه های کوچک ـ متوسط دولتی بيشتر از بنگاه های کوچک ـ متوسط
خصوصی است.
انجام آزمون مان ـ ویتنی ـ ویلکاکسون بر روی گروه های بنگاه با اندازه کوچک ـ متوسط
و بزرگ با مالکيت دولتی و خصوصی بيان می کند که تفاوت معناداری بين ميانگين رشد بهره وری
کل بنگاه های بزرگ و کوچک ـ متوسط وجود نداشته و ارتباطی ميان اندازه بنگاه و رشد بهره وری
کل برای بنگاه های موجود در صنعت داروسازی نيست .این نتيجه می تواند تأیيدکننده نظریه
گيبرات مبنی بر استقالل اندازه بنگاه از رشد آ ن باشد .همچنين عدم تفاوت معنادار بين ميانگين
رشد بهره وری کل بنگاه های خصوصی و دولتی ،نشان می دهد که ارتباطی ميان مالکيت بنگاه و
رشد بهره وری کل برای بنگاه های موجود در صنعت داروسازی وجود ندارد .به نظر می رسد این
نتيجه حکایت از آن داشته باشد که به دليل حمایت های دولت از بخش دولتی و سودآوری پایين
صنعت داروسازی به دليل عدم محاسبه دقيق قيمت دارو ،نبود رقابت و تبليغات ،بنگاه های

) Gibrat’s Law
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خصوصی نتوانسته اند توانایی های خود را در مقایسه با دولتی ها نشان دهند و در نتيجه ميانگين
رشد بهره وری آن ها تفاوت چندانی با شرکت های دولتی نداشته است.
مهمترین دليل این عدم تفاوت در ميانگين رشد بهره وری کل گروه های مورد بررسی می
تواند این باشد که به دليل تعيين قيمت داروها از سوی دولت ،بخش مهمی از فروش خالص بنگاه
های دارویی کنترل شده است به این معنی که فروش خالص از حاصلضرب قيمت محصول در
ميزان توليد آن به دست می آید و زمانی که قيمت نه از طریق رقابت در بازار دارو بلکه به صورت
کنترل شده ،تعيين شود بخشی از توليد کاهش خواهد یافت .با توجه به اینکه فروش خالص به
عنوان ستاده در اندازه گيری رشد بهره وری کل مورد استفاده قرار گرفته بنابراین می تواند موجب
عدم تفاوت در ميانگين رشد بهره وری گروه های مورد بررسی شود.
نتایج به دست آمده نشان می دهد که تغييرات رشد بهره وری کل در  12/3درصد از کل
بنگاه های مورد بررسی ،تابع تغييرات فن آوری می باشد .این امر نشان می دهد که تغيير فن آوری
توليد موجود در بنگاه و استفاده از فن آوری های جدید و پيشرفته تر موجب رشد بهره وری کل
بنگاه خواهد شد که در این راستا بکارگيری سرمایه مادی بيشتر و همچنين استفاده از سرمایه های
معنوی و نيروی کار متخصص می تواند هم موجب پيشرفت تکنولوژی شده و هم از طریق تغيير
کارایی فنی سبب رشد بهره وری کل بنگاه شود.
از آنجائيکه در این تحقيق اندازه بنگاه به عنوان عامل مؤثری بر رشد بهره وری شناخته
نشد لذا سياست های حمایتی در این صنعت نباید بر اساس تفاوت در اندازه بنگاه ها باشد.
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6ـ ـ منابع آماري

www.iranbourse.com
www.amar.org.ir
6ـ2ـ منابع فارسي
1ـ ابطحی ،حسن .بابک کاظمی ( .)1236بهره وری .چاپ دوم .تهران  :موسسه مطالعات و
پژوهش های بازرگانی.
3ـ پروکوپنکو ،جوزف ( .)1233مدیریت بهره وری .مترجم  :محمدرضا ابراهيمی مهر.
تهران  :انتشارات مؤسسه کار و تأمين اجتماعی.
2ـ رجبی ،احمد ( ".)1233اندازه گيری تغييرات کارایی و بهره وری صنایع استان فارس و
تحليل عوامل مؤثر بر آن در مقایسه با کشور با استفاده از تحليل پوششی داده ها و تحليل مرزی
تصادفی" .مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان .جلد  .21شماره .2
2ـ زراءنژاد ،منصور .یوسفی حاجی آبادی ،رضا (" .)1233ارزیابی بهره وری عامل توليد
بانک مسکن با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوئيست" .فصلنامه پول و اقتصاد .شماره .3
2ـ ساعی ،مسعود .عالمه حائری ،فریدالدین .علوی ،سيد ابوالقاسم ( " .)1233عوامل مؤثر
بر ميزان بهره وری و رشد آن ،از طریق تدوین شاخص های اختصاصی و ارائه راهکارهایی برای
بهبود آن " .ماهنامه کنترل کيفيت .شماره .22
1ـ شاکری ،عباس .)1233( .اقتصاد خرد  .3تهران  :نشر نی.
3ـ صدرائی جواهری ،احمد ( .)1261اقتصاد صنعتی .چاپ اول .تهران  :انتشارات سازمان
مدیریت صنعتی.
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3ـ طاهری ،شهنام ( .)1231بهره وری و تجزیه و تحليل آن در سازمان ها .چاپ سوم،
تهران  :نشر هوای تازه.
 -6طواری ،مجتبی (" .)1233شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهره وری نيروی
انسانی با استفاده از تکنيک های  AHPو ( MADMمطالعه موردی  :شرکت پوشاك شرق
جامعه)" .پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شيرازـ ل 122 .
11ـ فيض پور ،محمدعلی  .موبد ،ميترا " .)1233( .توقف بنگاه های صنعتی و عوامل مؤثر
بر آن  :مطالعه موردی بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط استان یزد طی برنامه سوم توسعه :
 ."1236-32فصلنامه پژوهش های اقتصادی .سال هشتم .شماره سوم.

11ـ مهرگان ،محمدرضا ( .)1233مدل های کمی برای ارزیابی عملکرد سازمان ها –
 .DEAتهران  :انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
13ـ موالیی ،محمد و دیگران ( " .)1231بررسی و مقایسه بهره وری گروه های مختلف
صنعتی کوچک و بزرگ ایران " .فصلنامه مدرس .دوره  .1شماره 2
12ـ نایبی ،حميدرضا .ابراهيمی ،رضا .نقندریان ،کاظم ( " .)1233محاسبه رشد بهره وری
کل عوامل توليد و بررسی تغييرات ،کارایی و تکنولوژی بخش آموزش عالی دولتی ایران به روش
تحليل پوششی داده ها " .فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران .سال دوم .شماره .1
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