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Abstract
The aim of this study was to provide solutions to improve the competitiveness of
pharmaceutical companies in order to increase market share and welfare of pharmaceutical
users. This research is a mix research with exploratory approach which in terms of
quantitative and qualitative research in the field of methodology and in terms of research
philosophy includes deductive-inductive research. The statistical population of the study is
all pharmaceutical factories, pharmaceutical companies in Lorestan province which the
members of sample were selected in the qualitative part using the snowball sampling method
and in the quantitative part were selected using the multi-stage cluster sampling method. In
the qualitative section, the sample members of the research using a bullet-sampling method
are selected and in the quantitative part of the research, they selected by Multi-stage cluster
sampling. Since the present study is a mixed research with a quantitative and qualitative
approach, both the interviewing tools and the questionnaire are used simultaneously.
Regarding to analyze the research data, it should be noted that for analyzing qualitative data,
the coding method and the ATLAS.TI software were used, also analysis in qualitative section
with fuzzy Delphi were used. The results show that improving the welfare of consumers and
strengthening market share, benefiting from a variety of medicinal plants in the province, the
existence of many scientific and research centers and their cooperation with pharmaceutical
companies, the dependence of pharmaceutical companies on medicinal plants, the emergence
of arrears due to inability to pay debts and the lack of research and development to benefit
from medicinal plants, are the most important factors that affect the competitiveness of
pharmaceutical companies.
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چکيده
پژوهش حاضر با هدف ارائه راهکارهای ارتقاء رقابتپذيری شرکتهای دارويی بهمنظور افزايش سهم بازار و رفاه
مصرفکنندگان دارو انجام پذيرفت .اين پژوهش از نوع پژوهشهای آمیخته با رويکرد اکتشافی است که از حیث روششناسی
در قالب پژوهشهای کمی و کیفی و از نظر فلسفه پژوهش در زمره پژوهشهای قیاسی -استقرايی میگنجد .جامعه آماری
پژوهش ،کلیه کارخانجات داروسازی ،بنگاههای تولید دارو و شرکتهای داروسازی در استان لرستان هستند که اعضای نمونه
پژوهش در بخش کیفی ،با استفاده از روش نمونهگیری گلولهبرفی و در بخش کمی پژوهش نیز با روش نمونهگیری خوشهای
چندمرحلهای انتخاب شدهاند .ازآنجاکه پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای آمیخته با رويکرد کمی و کیفی است ،بهطور توامان
از هر دو ابزار مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است .درخصوص چگونگی تحلیل دادههای پژوهش نیز الزم به ذکر است که
برای تحلیل دادههای کیفی ،از روش کدگذاری و نرمافزار  ATLAS.TIکه مخصوص تحلیل دادههای کیفی است ،استفاده
شده است .همچنین در مرحله کمی پژوهش ،با استفاده از روش دلفی فازی ) (Delphi Fuzzyتحلیل دادهها انجام شده است.
نتايج پژوهش نشان میدهد که بهبود رفاه مصرفکنندگان و تقويت سهم بازار ،بهرهمندی از انواع گیاهان دارويی در سطح
استان ،وجود مراکز علمی و تحقیقاتی زياد و همکاری آنها با شرکتهای داروسازی ،وابستگی شرکتهای دارويی دنیا به
داروها و گیاهان دارويی تولیدی در داخل کشور ،بهوجودآمدن زنجیره مطالبات معوق بهخاطر ناتوانی پرداخت بدهی و نبود
بخش تحقیق و توسعه در جهت بهرهمندی از گیاهان دارويی ،مهمترين عواملی هستند که رقابتپذيری شرکتهای داروسازی
را تحتتاثیر قرار میدهد.
واژگان کليدی :توان رقابتی ،رقابتپذيری ،شرکتهای داروسازی ،روش دلفی فازی
اين مقاله حاصل يک طرح تحقیقی است که با حمايت مالی صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور انجام شده است.
استناد :موسوی ،سید نجم الدین؛ غفوریان شاگردی ،امیر و شریعت نژاد ،علی ( .)1400ارتقاء رقابتپذيری شرکتهای دارويی؛
تبیین راهکارها به منظور افزايش سهم از بازار مصرفی دارو .مطالعات رفتار مصرفکننده.57-78 ،)3( 8 ،
مطالعات رفتار مصرفکننده ،1400 ،دوره  ،8شماره  ،3صص .57-78
دریافت 1398/12/27 :پذیرش1399/11/21 :
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ارتقاء رقابتپذیری شرکتهای دارویی؛ تبیین راهکارها به منظور افزایش سهم از بازار مصرفی دارو

 .1مقدمه
يکی از مهمترين ويژگیهای دنیای تجارت امروز ،وجود رقابت است .رقابت يک مفهوم بااهمیت و ضروری در
فرايند مديريت و برنامهريزی سازمانها و شرکتها است که با توجه به سیر شتابنده تغییر و تحوالت امروز بايد به
عنوان يک رکن اساسی درنظرگرفته شود .از نظر تئوریهای اقتصادی ،اقتصادهای باز ،غیرمتمرکز و رقابتی،
عملکرد بهتری نسبت به ساير نظامهای اقتصادی داشتهاند .بهطور کلی رقابت در تمام ابعاد ،سبب بهبود عملکرد
اقتصاد و افزايش کارايی آن میشود .وجود رقابت موجب کاهش قیمتها ،ارائه کاالها با خصوصیتها و کیفیتهای
مختلف و بهبود دسترسی مصرفکنندگان به کاالها و خدمات میگردد ) & Shahiki, Mohammadpour
 .(Mohseni, 2015وجود رقابت در بازارها موجب بهبود کیفیت محصوالت و خدمات شده که منتفع اصلی اين امر،
مشتريان و مصرفکنندگان هستند .افزايش رقابت در بازارهای آزاد ،گزينههای پیشروی مشتريان را افزايش داده
است و آنها را با حجم زيادی از محصوالت مواجه ساخته است (.)Moradzade, Yagoubi & Safoura, 2021
در بازارهای رقابتی ،تولیدکنندگان همواره در پی افزايش کیفیت محصوالت و خدمات خود هستند که اين امر نهتنها
موجب بهبود سهم بازار آنها میشود ،بلکه سبب میشود که مشتريان و مصرفکنندگان رضايت بااليی نسبت به
محصوالت و خدمات آنها داشته باشند .در حقیقت ،در صورت افزايش توان رقابتی و رقابتپذيری شرکتها و
کارخانجات داروسازی ،عالوه بر افزايش سهم بازار و پاسخگويی به نیازهای مشتريان و نیل به سودآوری ،با توجه به
رسالت و ماموريت خود ،میتوانند در راه بهبود وضعیت سالمت مصرفکنندگان به شکل موثرتری گام بردارند.
ازاينرو ،سوال اصلی پژوهش حاضر آن است که چه راهکارهايی برای ارتقاء رقابتپذيری شرکتهای دارويی
بهمنظور افزايش سهم بازار و بهبود رفاه مصرفکنندگان دارو میتوان ارائه داد؟
از منظر تئوریهای اقتصادی ،افزايش رقابت و رقابتپذيری موجب بهبود رفاه مصرفکنندگان است؛ چراکه در
سايه افزايش رقابت در بازار ،بنگاههای اقتصادی ناچار به افزايش کیفیت و نزديکشدن به قیمت رقابتی هستند که
منتفع اصلی اين امر ،مصرفکنندگان هستند ) .(Feizpour & emami, 2016در حقیقت بهبود رقابتپذيری
شرکتها و بنگاههای فعال در يک کشور ،يک تعامل دوسو برنده برای بنگاهها و مصرفکنندگان است ،چراکه در
صورت افزايش رقابتپذيری ،بنگاه هم سهم بازار بیشتری بهدست میآورد که نتیجه آن سودآوری باالتر در
بلندمدت است و هم آنکه مشتريان وفادار و همیشگی بهدست میآورد که در بلندمدت هزينههای بنگاه از جمله
هزينههای بازاريابی را کاهش میدهد .لذا ايجاد مزيت رقابتی يکی از مهمترين اهداف هر شرکت بوده ،بهطوریکه
کسب موفقیت در بازار رقابتی منوط به تحقق مزيت در رقابت برای شرکت است ( Almasitabar & Namamian,
 .(2020از داليل مهم ناکامی شرکتهای تولیدی و خدماتی ايران در بازارهای داخلی و بینالمللی ،میتوان به
ضعف توان رقابتی و عدم رقابتپذيری آنها در بازارهای هدف اشاره نمود .چنانچه بتوان ريشههای ضعف توان
رقابتی و عدم رقابتپذيری و عوامل تشکیلدهنده و مؤثر بر رقابتپذيری صنايع و بنگاههای اقتصادی در کشور را
شناسايی نمود ،میتوان راهکارهايی را جهت افزايش قدرت رقابتی و رقابتپذيری اين شرکتها در فضای
کسبوکار کشور پیشنهاد کرد .بنابراين مسأله اصلی مطالعه حاضر ،ضعف توان رقابتی و رقابتپذيری پايین صنايع و
شرکتهای داخلی است که موجب شده متعاقب آن سهم بازار و رفاه مصرفکنندگان نیز کاهش يابد .کشور ايران
در میان کشورهای هممنطقه خود پس از امارات متحده عربی (رتبه  ،)16قطر (رتبه  ،)18عربستان سعودی (رتبه
 ،)29آذربايجان (رتبه  ،)37کويت (رتبه  ،)38بحرين (رتبه  ،)48قزاقستان (رتبه  ،)53ترکیه (رتبه  ،)55گرجستان
(رتبه  ،)59اردن (رتبه  )63و عمان (رتبه  )66در رتبه هفتادوششم جدول رقابتپذيری قرار گرفته
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است) .(Ghasemian, 2015در حقیقت آمار ارائهشده ،شاخص رقابتپذيری جهانی بازتابنده وجود يک مسئله در
رقابتپذيری بنگاههای اقتصادی کشور است .در حقیقت مسئله اصلی پژوهش حاضر ،وضعیت نامطلوب
رقابتپذيری و ضعف توان رقابتی بنگاهها و صنايع کشور است که صنايع دارويی کشور نیز از اين قاعده مستثنی
نیست .صنعت داروی لرستان با دراختیارداشتن سهم باالی بازار داروی کشور ،از صنايع پرپتانسیل و باقابلیت شناخته
میشود) .(Rasekhi, Imani & mousavi, 2014با توجه به پتانسیلها و قابلیتهای غیرقابل انکار صنعت
داروسازی استان لرستان ،شناسايی راهکارهايی در جهت بهبود توان رقابتی و رقابتپذيری شرکتهای فعال در
صنعت داروسازی ،ضرورتی غیرقابل انکار است .در صورت بهبود وضعیت توان رقابتی و رقابتپذيری شرکتهای
داروسازی با توجه به پتانسیلها و قابلیتهای صنعت داروسازی استان ،میتوان امیدوار به ظهور شرکتهای
مطرحی در عرصه رقابت بینالملل بود .ازاينرو ،پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از انجام مطالعه کیفی و
کمی ،راهکارهای الزم را در جهت رفع مسئله و افزايش رقابتپذيری و بهبود توان رقابتی در شرکتهای داوسازی
بهمنظور افزايش سهم بازار و بهبود رفاه مصرفکنندگان ارائه نمايد.
 .2مبانی نظری پژوهش
 .1-2رقابت و تاثير آن بر رفاه مصرفکنندگان

ساختار بازار و تأثیر آن بر رفاه مصرفکنندگان ،موضوعی است که میتوان ظهور آن را با تاريخ علم اقتصااد هامزاد
دانست .اگرچه در عمل تقريباً نمیتوان شرايط رقابت کامل را تصور نمود اما میتوان با تحققبخشی از شرايط ايان
بازار ،تحقق بازاری با ساختار نزديک به رقابت کامل را انتظار داشت .در ايران با تصويب سیاستهای کلی اصال 44
قانون اساسی ،سعی شده است تا زمینههای شکلگیری رقابت در اقتصاد ايران پديد آيد تاا باا تحقاق آن ،بار رفااه
اجتماعی افزوده شود ( .)Feizpour & emami, 2016مهمترين پیامدهای نبودن رقابت و نداشتن بازارهای رقابتی،
تخصیص غیربهینه منابع ،انتقال سود از مصرفکننده به تولیدکننده و نهايتاً کاهش رفاه مصرفکننده و میزان رفاهی
است که از بین میرود که همگی براساس تئوریهای اقتصادی اثبات گرديدهاند ) Shahbazi, kavousi, Peikani
 .(& Erfania, 2010به عبارت ديگر ،ادبیات اين حوزه ،رابطه مثبتای را میاان سااختار باازار و رفااه ازدساترفتاه
مصرفکنندگان برقرار میداند ،بهطوریکه با فاصلهگرفتن از ساختار رقابت کامل ،هزينه اجتماعی ناشای از آن نیاز
افزايش میيابد .بر اين اساس ،دولتها برای حمايت از حقوق افراد جامعه و کاهش رفاه ازدسترفته مصرفکنندگان،
همواره سعی نمودهاند در سیاستها و قوانین ابالغی به منع انحصار و تنظیم آن بپردازناد ( Feizpour & emami,
 .(2016در مجموع و علیرغم توجه برنامههای توسعهای کشور به موضوع ساختارهای غیررقابتی و پیامادهای آن،
در عمل در اقتصاد ملی چنین ساختارهايی و پیامدهای آن ازجمله هزينههای رفاهی ازدسترفته که بر جامعه تحمیل
میگردد ،همچنان برقرار است .بهطور کلی و با مطالعاه ادبیاات پاژوهش ،مشاخص مایگاردد کاه موضاوع رفااه
ازدسترفته مصرفکنندگان يکی از مهمترين پیامدهای فاصلهگرفتن ساختار بازار از بازار رقابت کامل بوده و تقريبااً
در تمامی ادبیات و تئوریهای اقتصادی و مطالعات اقتصاددانان اين حوزه بدان پرداخته شاده اسات ) Sahiki tash
.(& nasim feizi, 2016
 .2-2رقابتپذیری

در دنیای پرتالطم فعلی ،يکی از ويژگیهای سازمانهای موفق ،برخاورداری از قادرت رقاباتپاذيری اسات.
قادرت رقابتپذيری بیش از هر چیز در داشتن ديدگاههای جديد در مورد آن نشات مایگیارد .ازآنجاکه تعاريف
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مختلفای از رقاباتپاذيری و حاوزه هاای مارتبط باا آن ،مانند ديدگاه مبتنی بر منابع ،ديدگاه مبتنی بر بازار ،اقتصاد
و تولید ارائه شده است ،رسیدن به يک تعريف واحد و يکپارچه مشکل است ) Barney, wright & ketchen,
 .(2001رقابتپذيری ،مفهومی چندبعدی بوده کاه مایتواناد در ديادگاههای مختلف ملی ،صنعت و سازمان ،ماورد
بررسای قارار گیارد .در حاال حاضار ،رقاباتپاذيری موضاوعی محوری در سراسر دنیا محسوب شده و از آن به
عنوان ابزاری جهات دساتیابی باه رشاد اقتصاادی مطلاوب و توساعه پايدار ياد میشود .در اقتصادی بینالمللی،
رقابتپذيری را بهصورت امکان بهدستآوردن موقعیات مناساب و پايادار در بازارهای جهانی تعريف کردهاند .در
عصری که جهانیشدن ،فرآينادی رو باه گساترش تلقای مایشاود ،رقاباتپذيری موضوعی مهم بین
سیاستگذاران در سطوح مختلف ملی ،صنعت و سازمان بهشامار مایآياد ) .(Shurchurlu, 2002رقابتپذيری
« توانايی افزايش سهم بازاری و يا سوددهی و ماندن در صحنه رقابت برای يک دوره طوالنی» است ) & Lee
 .(Karpova, 2019رقابتپذيری در سطح شرکت را میتوان بهصورت توان شرکت در طراحی ،تولیاد و ياا ارائاه
محصاوالتی که در مقابل محصوالت رقبا ،دارای قیمتی پاايینتار ياا کیفیتای بااالتر در مقابال هزيناهای برابار
باشاد ،تعرياف نماود .در مورد رقابتپذيری صنايع نیز بايد به ايان نکتاه اشااره نماود کاه ياک صانعت در
صورتی قادر به رقابت میباشد که سازمانهای وابسته به آن ،دارای توان رقابتی بااليی باشاند ).(Porter, 1998
رقابتپذيری را میتوان بهصورت مجموعهای از دارايیها و فرآيندهايی دانست کاه دارايایهاا قابل دستیابی يا
قابل ايجادشدن بوده و فرآيندها نیز اين دارايیها را به نتايج اقتصادی تبديل مایکنناد .به عبارت ديگر ،دارايیها
می توانند مستقیاً از طبیعت بهدست آيند (مانند منابع طبیعی) و فرآيندها نیز ايان دارايایهاا را به خروجی (شامل
خدمات و محصوالت) برای فروش و عرضه در بازار تبديل مایکنناد کاه در نهايات ،اين خروجیها نیز به کسب
مزيت رقابتی برای سازمانها و صنايع منجر خواهند شد .نظريات اقتصاددانان تجارت بینالملل و شواهد تجربی
بیانگر اين نکته است که رقابتپذيری بهطور کلی عبارت است از قابلیتها و توانمندیهايی که يک کسبوکار،
صنعت ،منطقه و کشور دارا میباشند و میتوانند آنها را حفظ کنند تا در عرصۀ رقابت بینالمللی نرخ بازگشت
بااليی را در عوامل تولید ايجاد کرده و نیروی انسانی خود را در وضعیت مطلوبی قرار دهند .به عبارت ديگر،
رقابتپذيری توانايی افزايش سهم بازار ،سوددهی ،رشد ارزش افزوده و ماندن در صحنه رقابت بینالمللی برای يک
دوره طوالنی است .رقابتپذيری تنها به افزايش سهم از بازار محدود نشده و بحث سودآوربودن نیز از اهمیت بااليی
برخوردار است؛ همچنین دستیابی به رقابتپذيری به تنهايی نمیتواند مبین شرايط بهینه باشد ،بلکه حفظ شرايط
رقابتپذير است که از اهمیت برخوردار است ) .(Bamel, 2020رقابتپذيری در اثر ترکیبی از دارايیها و فرآيندها
بهوجود میآيد .از اين منظر دارايیها يا بهصورت موهبتی است (مثل منابع طبیعی) و يا ساختهشده بهوسیلۀ انسان
است (مثل زيرساختها) و فرآيندها که دارايیها را به منافع اقتصادی حاصل از فروش به مشتريان تبديل میکند و
در نهايت موجب ايجاد رقابتپذيری میشود ( .(Maria angeles, 2013از نظر سازمان توسعه و همکاریهای
اقتصادی ،سطحی از تولید کاال و خدمات کشور که در شرايط بازار آزاد بتواند تقاضای بازارهای جهانی را کسب کند
و سطوح مختلف اين تقاضا را برآورده سازد و در عین حال به اين وسیله ،درآمد واقعی شهروندان را از نظر موسسه
توسعه در بلندمدت افزايش دهد ،بازتابی از سطح رقابتمندی آن کشور است ( & Mahmoudzade, arimi
.)hassanpour, 2013
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 .2-3رقابتپذیری ملی

مفهوم رايج رقابتپذيری در سطح ملی ،توانايی کشورها در تولید محصوالتی است که میتوانند در رقابت بینالمللی
عرض اندام نمايند .به اعتقاد مون و همکاران 1،رقابتپذيری يک کشور میتواند موقعیت رقابتی آن کشور در بازار
بینالمللی بین ساير کشورهای مشابه از نظر توسعه اقتصادی باشد .پورتر ،چارچوب "الماس" را براساس شش منبع
پیشنهاد نموده و در بخشهای اقتصادی  10کشور صنعتی بهکار برده است .بنابر نظر پورتر ،شرايط عوامل تولید،
شرايط تقاضا ،صنايع مرتبط و پشتیبان ،استراتژی ،ساختار و رقابتپذيری بنگاه ،دولت و رويدادهای اتفاقی مهمترين
عوامل در رقابتپذيری ملی هستند ).(Porter, 1990
 .4-2رقابتپذیری صنعت

زمانی که رقابتپذيری صنعت به عنوان محیط خرد فعالیت و رقابت بنگاهها و کسبوکارها درنظرگرفته میشود،
ماهیت زيرساختی بهخود گرفته ،به سطح ملی شباهت پیدا میکند؛ از طرف ديگر زمانی که به عنوان مجموعهای از
بنگاههای فعال در يک حوزه تخصصی در مقايسه با صنايع رقیب در فضای رقابتی ملی و بینالمللی منظور
میگردد ،ماهیتی کارکردی بهخود گرفته و به سطح بنگاهی شبیه میشود .بر اين اساس ،رقابتپذيری صنعت در
برخی موارد از لحاظ مفهومی و نیز از نظر شاخصهای تعیینکننده رقابتپذيری با رقابتپذيری کشور و بنگاه ،نقاط
مشترکی دارند .به نظر پورتر ،دو عامل اصلی برای سودآوری يک کسبوکار در بازار وجود دارد که عبارتنداز :ساختار
صنعتی که کسبوکار در آن فعالیت میکند و موضعيابی رقابتی کسبوکار در آن صنعت .اين دو عامل استراتژيک
هستند که منجر به تدوين و اجرای استراتژی کسبوکار میشوند ) .(Hax & wild, 2001ساختار صنعت ،ارزش
ايجادشده توسط فعالیت اقتصادی اعضای صنعت و نیز توان آنها برای سهیمشدن در ثروت ايجادشده را توصیف
میکند .درواقع يک صنعت زمانی میتواند رقابتپذير بوده و نسبت به صنايع رقیب در بازارهای رقابتی ارزش
بیشتری ايجاد نمايد که از هماهنگی خوبی با عوامل محیط ملی برخوردار بوده و نیز از تعادل مناسبی در بین
نیروهای ساختار داخلی خود بهرهمند باشد ) .(Dess, 2003پورتر بهطور معمول ساختار صنعت را متشکل از پنج
نیرو میداند :شدت رقابت بین رقبای موجود در صنعت ،تهديد تازهواردها به صنعت ،تهديد محصوالت جانشین،
قدرت چانهزنی خريداران و قدرت چانهزنی عرضهکنندگان .اين پنج نیرو جذابیت و رقابتپذيری صنعت را در
بازارهای رقابتی مشخص میکنند .يک بنگاه فعال در يک صنعت خاص میتواند با درنظرداشتن اين نیروها ،موضع
رقابتی مناسبی برای خود در آن صنعت و در بازار رقابتی رقم زند .بر اين اساس است که گفته میشود صنعت و
رقابتپذيری آن ،از يک ماهیت بینابینی برخوردار است ).(Porter, 1990
 .2-5رقابتپذیری بنگاه

در دو دهه اخیر شاهد دو مکتب فکری متفاوت در زمینه رقابتپذيری بودهايم :رويکردهای مبتنی بر فناوری و
رويکردهای مبتنی بر شايستگی .فناوری اطالعات ،باعث بهبود کارآيی و ايجاد مزيت استراتژيک میگردد .براساس
رويکرد مبتنی بر شايستگی ،شرکتها ،مهارتها و شايستگیهای منحصربهفرد خود را از طريق تحکیم و تثبیت
داخلی و خارجی شناسايی نموده و تحت کنترل درمیآورند .به عبارت ديگر ،بر مبنای رويکرد مبتنی بر فناوری
اطالعات ،فناوری اساس رقابتپذيری است ،درحالیکه مبنای رويکرد دوم ،سازمان يادگیرنده میباشد که در آن بر
قوتها جهت ماندگاری از طريق الگوبرداری و نیز پیشبینی و پاسخگويی اثربخش به تغییرات تأکید میشود.
تعريف ديگر ،رقابتپذيری را به عنوان توانايی افزايش درآمدها با سرعتی برابر با رقبا و ايجاد سرمايههای ضروری
Moon et al
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جهت رويارويی با آنها در آينده میداند .در يک تعريف جامعتر ،رقابتپذيری را بدينشرح بیان میکنند:
رقابتپذيری به معنی توانايی سازمان در جهت ماندگاری در کسبوکار و محافظت از سرمايههای سازمان،
بهدستآوردن (بازگشت) سرمايهها و تضمین شغلها در آينده است ).(Akimova, 2001
 .6-2ضرورت رقابتپذیری برای شرکتهای داروسازی

رقابتپذيری معیاری کلیدی برای ارزيابی درجه موفقیت کشورها ،صنايع و بنگاهها در میدانهای رقابتی،
اقتصادی و تجاری بهحساب میآيد؛ بدينمعنی که هر کشور ،صنعت يا بنگاهی که از توان رقابتی بااليی در
بازارهای رقابتی برخوردار باشد ،میتوان گفت که از رقابتپذيری باالتری برخوردار میباشد .بهطور کلی اقتصاد
ايران در شرايطی است که از يک طرف جهت آزادسازی تجاری تحت فشار شديد بینالمللی است و از طرف
ديگر بهمنظور توسعه پايدار ،ناگزير از توسعه قابل مالحظه صادرات غیرنفتی و افزايش سهم آن در توسعه
اقتصادی کشور است .با وجود منابع و ظرفیتها و استعدادهای زياد ،بهنظر میرسد بنگاههای ايران بهواسطه
حمايت ،هدايت و مديريت مناسب ،میتوانند به درجه قابل قبولی از رقابتپذيری در عرصه بازارهای جهانی
دست يافته و منشأ اثرات قابل توجهی در بهبود شرايط شوند ) .(Aghazade & estiri, 2007صنعت داروسازی
ازجمله صنايعی است که در بخش کاالهای غیرنفتی پتانسیل بالقوه و زيادی را برای کسب ارز و ايجاد اشتغال
بههمراه دارد به همین علت ،توجه به اين صنعت و افزايش رقابتپذيری و توان رقابتی محصوالت دارويی از
اهمیت زيادی برخوردار است .امروزه اقتصاد جهانی با سرعت بااليی به سمت جهانیشدن در حال حرکت
میباشد ،در اين حالت کشورهايی در بازار جهانی موفق خواهند بود که در بازارهای داخلی خود توانسته باشند
رقابتپذيری را تقويت کنند .در حقیقت بنگاههايی که از يک سیستم رقابتی قوی داخلی وارد بازار جهانی
میشوند به دلیل ارائه کاالهای دارای قیمتهای پايین و کیفیت مناسب که از نتايج رقابت است ،در بازارهای
جهانی از شانس موفقیت بااليی برخوردارند .اين مهم يکی از داليلی است که انجام پژوهش حاضر را ضرورت
می بخشد .عالوهبر آنچه گفته شد ،دارابودن هوش رقابتی بهمنظور افزايش توان رقابتی و رقابتپذيری ،به عنوان
يک مفهوم ضروری در فرايند مديريت و برنامهريزی راهبردی شرکتهای دارويی مطرح است .شرکتها
میتوانند از طريق تجزيهوتحلیل نقاط قوت و ضعف رقبا ،رقابتپذيری و توان رقابتی خود را بهبود بخشیده و در
نتیجه عملکرد بهتری در برابر رقبا داشته باشند .شرکتهای دارويی ،به عنوان شرکتهای مهم و تاثیرگذار در
بهداشت و درمان کشور ،به دلیل نقش بسیار ارزنده و مهمی که در راستای بهبود سطح بهداشت و درمان کشور
دارند ،از اهمیت بسیاری برخوردارند .عالوهبراين ،خاصیت نهادی شرکتهای داروسازی ،اين شرکتها با توجه به
پتانسیل موردتوجهی که در آنها وجود دارد به شرط عملکرد هوشمند ،میتوانند باعث توسعه کشور در حوزه
بهداشت و درمان و متعاقبا توسعه در حوزه صنعت و اقتصاد گردند .هوش رقابتی سمتوسوی رقابت را به اين
شرکتها نشان داده و به آنها اين امکان را میدهد که از طريق تجزيهوتحلیل حرکات رقبا بتوانند قبل از آنکه
تحتتاثیر محیط پیرامون قرار بگیرند ،نسبت به توسعه و بهبود وضعیت رقابتپذيری و توان رقابتی خود اقدام
کنند که اين امر در بلندمدت منجر به کسب مزيت رقابتی پايدار برای اين شرکتها و در نتیجه بهبود عملکرد
آنها میشود ).(Sepahvand & Shariatnejad, 2016
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 .3پيشينه پژوهش
درخصوص مفاهیم توان رقابتی و رقابتپذيری در بخشهای متنوع اقتصادی ،پژوهشهای مختلفی انجام شده
است .در اين بخش به تفکیک پژوهشهای داخلی و خارجی به پیشینه پژوهشهای انجامشده در ارتباط با
رقابتپذيری اشاره میشود .در ارتباط با رقابتپذيری در صنعت داروسازی نیز بايد گفت & Rasekhi, Imani
) mousavi (2014در پژوهشی با عنوان بررسی رقابتپذيری بینالمللی صنعت داروسازی ايران به اين نتیجه
رسیدند که رقابتپذيری صنعت داروسازی ايران در سطح پايینی قرار دارد ،اما بررسیهای انجامشده ،حاکی از سطح
پايین اما در حال رشد تجارت درون صنعت محصوالت دارويی در طی زمان میباشد .همچنین نتايج بررسی
کشورهای منتخب ،سطح باالتر رقابتپذيری صنعت داروسازی در کشورهای توسعهيافته نسبت به کشورهای در
حال توسعه را نشان میدهد .بهطور خالصه براساس نتايج حاصل ،رقابتپذيری بینالمللی ايران در بخش
داروسازی ،مطلوب نمی باشد .بنابراين تالش بیشتری برای ارتقای عوامل موثر بر رقابتپذيری موردنیاز است.
) Shokrkhodaei & forouzanfar (2016به طراحی مدل رقابتپذيری بنگاههای اقتصادی با مطالعه صنعت
داروسازی ايران مبادرت نمودند .نتیجه اين پژوهش مشتمل بر ارائه يک مدل در جهت بهبود رقابتپذيری
شرکتهای داروسازی است jalalpour & nadi (2015) .در پژوهشی با عنوان تحقیقوتوسعه صنايع دارويی
کشورهای در حال توسعه ،تحقیقوتوسعه را به عنوان مهمترين عامل و فاکتور اثرگذار بر افزايش توان رقابتی و
رقابتپذيری صنعت داروسازی کشورهای در حال توسعه میدانند .موضعيابی رقابتپذير شرکتهای دارويی با
رويکرد استراتژيک عنوان پژوهشی است که ) Haghighi, shahhoseini & rajabi (2011آن را انجام دادهاند.
نتايج اين پژوهش نشاندهنده آن است که شرکتهای دارويی از نظر موقعیت رقابتی در موقعیتهای محافظهکارانه
قرار دارند Khalighdargahi (2013) .در پژوهش خود با عنوان بررسی عوامل موثر بر افزايش توان رقابتی صنعت
گیاهان دارويی استان گیالن ،به اين نتیجه رسید که در صنعت داروهای گیاهی نیروهای رقابتی مايکل پورتر تاثیر
مثبتی بر افزايش توان رقابتی صنعت گیاهان دارويی دارد .جامعه آماری اين پژوهش شرکتهای داروسازی استان
گیالن و هدف از انجام اين پژوهش ،شناسايی مهمترين عوامل اثرگذار بر توان رقابتی صنعت داروسازی استان
گیالن بوده است Feizpour & emami (2016) .در پژوهشی با عنوان رقابت و تأثیر آن بر افزايش رفاه اجتماعی،
به اين نتیجه دست يافتند که رقابت و بازار رقابت کامل تاثیر زيادی بر افزايش رفاه مصرفکنندگان دارد.
) Aghzade & baniabbas (2016در پژوهشی به اين نتیجه رسیدند که رقابت و رقابتپذيری بنگاههای بیمه
تاثیر مثبت و معنیداری بر افزايش رفاه مصرفکنندگان دارد .يافتههای اين پژوهشگران مويد آن است که پس از
آغاز خصوصیسازی در صنعت بیمه ،از میزان انحصار بازار بیمه کاسته شده؛ شاخص رفاه ازدسترفته در طول ده
سال موردمطالعه کاهش يافته يا به بیان ديگر رفاه مصرفکننده افزايش يافته و بر ريسک بیمهگری در اين دوره
بهشدت افزوده شده است .درخصوص پژوهشهای خارجی انجامشده درخصوص رقابتپذيری شرکتهای
داروسازی بايد گفت که ) Macgahan (2006در پژوهشی نشان میدهد که 36درصد از واريانس سوددهی يک
بنگاه بستگی به ويژگیهای درونی توان رقابتی آن بنگاه دارد (2013) Maria-Angeles .در پژوهشی با عنوان
رقابت در صنعت داروسازی به اين نتیجه دست يافتند که تبلیغات در صنعت داروسازی ذهنیتی ايجاد میکند که
طی آن داروهايی که کیفیت تبلیغاتی باالتری دارند بهتر خريداری میشوندTracey, Vonderembse & Lim .
) (1991چگونگی سرمايهگذاری در تکنولوژی تولیدی پیشرفته جهت تأثیر بر قابلیتهای رقابتی شرکتهای
داروسازی همچون قیمت ،کیفیت و تحويل و نوآوری را با مدلسازی معادالت ساختاری نشان دادند .آنها نشان
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دادند که تکنولوژی تولیدی پیشرفته تأثیر مثبتی بر قابلیتهای رقابتی تولید بهصورت کلی دارد اما تأثیر آن بر
قابلیت رقابتی «کیفیت» معنیدار تشخیص داده نشد.
به عنوان جمعبندی از ادبیات و پیشینه پژوهش بايد گفت که امروزه شرکتهای داروسازی هم در تولید ،هم در
توزيع و هم در تحقیقات و کیفیت تقريبا با هم در شرايط مساوی رقابت میکنند .آنچه باعث پیروزی بر رقبا
می شود تمايز در تمامی مراحل تولید داروها يا در يکی از مراحل از جمله توزيع ،بازاريابی ،تحقیقوتوسعه میباشد .با
توجه به تحقیقاتی که قبال صورت گرفته ،عملکرد شرکتهای دارويی تحتتاثیر مستقیم مزيتهای رقابتی میباشد؛
درواقع بین مزيتهای رقابتی و عملکرد شرکتهای داروسازی ارتباط معنادار و مستقیم وجود دارد .همچنین
مزيتهای رقابتی بر بهبود عملکرد بنگاه تاثیرگذارند ،البته برای شرکتهای داروسازی مزيتهای رقابتی يکسان
نیست و هر بنگاهی مزيت رقابتی مخصوص و مرتبط با خود را دارد که با استفاده از اين مزيتها میتواند در بهبود
سطح رقابتپذيری خود گام بردارد .ازاينرو شناسايی راهکارهای بهبود رقابتپذيری برای شرکتهای دارويی يک
ضرورت اساسی است که پژوهش حاضر با اين هدف انجام شده است.
 .4روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای آمیخته با رويکرد اکتشافی است که از حیث روششناسی در قالب
پژوهشهای کمی و کیفی و از نظر فلسفه پژوهش در زمره پژوهشهای قیاسی-استقرايی میگنجد .جامعه
آماری پژوهش ،کلیه کارخانجات داروسازی ،بنگاههای تولید دارو و شرکتهای داروسازی در استان لرستان
هستند .در بخش کیفی پژوهش ،چون برای يافتن مشکالت ،موانع ،پتانسیلها و ظرفیتهای توان رقابتی و
رقابتپذيری به نظر افراد خبره و مطلع نیاز است ،لذا با استفاده از روش نمونهگیری گلولهبرفی اعضای نمونه
انتخاب میشوند .در بخش کمی پژوهش نیز از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحله ای استفاده میشود.
درخصوص اين روش نمونهگیری الزم به توضیح است که استان لرستان به  4خوشه براساس مناطق
جغرافیايی (شمال ،جنوب ،شرق و غرب) تقسیم شده و از میان آنها کارخانجات تولید دارو انتخاب میشوند.
سپس در هر يک از کارخانجات با استفاده از پرسشنامه اطالعات الزم از مديران ارشد ،مديران میانی ،مديران
بازاريابی ،سرپرستان و کارشناسان امور بینالملل و ديگر افراد که دارای اطالعات الزم هستند ،دادههای
موردنیاز گردآوری میشود .الزم به ذکر است که حجم نمونه با استفاده از کفايت نظری  50نفر بوده است.
ازآنجاکه پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای آمیخته با رويکرد کمی و کیفی است ،از هر دو ابزار مصاحبه و
پرسشنامه استفاده میشود .برای آزمون روايی و پايايی در بخش کیفی از روشهای روايی نظری و پايايی
درونکدگذار و میانکدگذار استفاده شد .همچنین در بخش کمی برای آزمون روايی و پايايی از روش روايی
محتوايی و پايايی از روش نرخ ناسازگاری بهره گرفته شد .در اين پژوهش ،مولفههای بهبود رقابتپذيری و
همچنین موانع و مشکالت ارتقاء رقابتپذيری با استفاده از مصاحبه با مديران ارشد ،مديران میانی ،مديران
بازاريابی ،سرپرستان و کارشناسان امور بینالملل و ديگر افراد که دارای اشرافیت اطالعاتی هستند ،شناسايی
می شوند .در حقیقت مطالعه کیفی با استفاده از روش مصاحبه و تحلیل متون با استفاده از روش کدگذاری
انجام شده است .سپس برای تعیین میزان اهمیت و اولويتيابی اين عوامل با استفاده از ابزار پرسشنامه،
مهمترين عوامل جهت ارائه راهکار نهايی مشخص میشوند .درخصوص چگونگی تحلیل دادههای پژوهش
نیز الزم به ذکر است که برای تحلیل دادههای کیفی از روش کدگذاری و نرمافزار  ATLAS.TIکه
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مخصوص تحلیل دادههای کیفی مستخرج از مصاحبه است ،استفاده شد .در اين مرحله از تحلیل دادهها
عوامل و مولفههای موثر بر رقابتپذيری بهدست میآيند .پس از آن که اين عوامل شناسايی شد ،نوبت به آن
است تا مهمترين عوامل برای ارائه راهکارهای نهايی مشخص شوند .در مرحله کمی پژوهش با استفاده از
روش دلفی فازی ) (Delphi Fuzzyبه اولويتبندی عوامل موثر بر افزايش توان رقابتی و رقابتپذيری
بهصورت جداگانه پرداخته میشود تا پس از مشخصشدن مهمترين عوامل ،راهکارهای نهايی براساس موانع
و مشکالت و پتانسیلها و ظرفیتهای شناسايیشده ارائه شود.
 .5یافتههای پژوهش
 .5-1یافتههای بخش کيفی

در اين بخش از پژوهش ،با استفاده از مطالعه کیفی ،مجموعه عوامل شناسايیشده در ارتباط با مولفههای مرتبط با
بهبود رقابتپذيری شرکتهای داروسازی ،ذکر میشود .در جدول زير نمونه کدگذاری نشان داده شده است.
جدول ( .)1نمونه کدگذاری
کد انتخابی

عنوان کد

کدهای محوری
قوانین زياد و پیچیده

قوانین و مقررات خارجی و
بهداشتی محدود کننده
FC6

قانین و بروکراسی
دستوپاگیر
مقررات بازدارنده
صادرات به جای تسهیل
صادرات

کدهای انتخابی
قوانین و مقررات زائد
بروکراسی پیچیده
محدوديت قوانین و مقررات
مقررات دستوپاگیر
مقررات بازدارنده
قوانینی پیچیده
مقررات محدودکننده صادرات
نبود مقررات تسهیلکننده
مقررات زياد واردات و صادرات

در جدول ( ،)2به مجموعهای از ظرفیتها و نقاط قوت و موانع و مشکالت پیشروی بهبود رقابتپذيری
شرکتهای داروسازی اشاره میشود تا براساس آنها راهکارهای نهايی پژوهش در جهت ارتقاء رقابتپذيری مطرح
شود.
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جدول ( .)2ظرفيتها ،نقاط قوت ،موانع و مشکالت رقابتپذیری شرکتهای داروسازی
موانع و مشکالت

ظرفيتها و نقاط قوت

کاهش سهم بازار براساس تضعیف رفاه مصرفکنندگان
نبود بخش تحقیقوتوسعه در جهت بهرهمندی از گیاهان دارويی
به عنوان يک پتانسیل پراهمیت برای شرکتهای داروسازی
تکنولوژی ضعیف و بهدور از روزآمدی

بهبود رفاه مصرفکنندگان و تقويت سهم بازار
وابستگی شرکتهای دارويی دنیا به داروها و گیاهان دارويی تولیدی
در داخل کشور
وجود مراکز علمی و تحقیقاتی زياد و همکاری آنها با شرکتهای
داروسازی
وجود انحصار تخصص در برخی داروهای تولیدی
تنوع محصوالت تولیدی
عقبماندگی صنعت داروسازی برخی کشورهای منطقه و پیشرفت
صنعت داروسازی کشور
وجود طیف مهارتهای گسترده و سطح آموزش مناسب
فارغالتحصیالن داروسازی
وجود نیروی متخصص برای استخدام در شرکتهای داروسازی
بهرهمندی از انواع گیاهان دارويی در سطح استان

قوانین و مقررات خارجی و بهداشتی محدودکننده
ناتوانی در واردات مواد اولیه داروهای تخصصی
وصول با تاخیر مطالبات شرکتهای داروسازی و کاهش حاشیه
سود و سرمايه در گردش آنها
بهوجودآمدن زنجیره مطالبات معوق بهخاطر ناتوانی پرداخت بدهی
شرکتها از سوی بیمه ،بیمارستان و داروخانه
شکنندگی قیمت دارو بهخاطر فشار قیمت حمايتی
عدم توانايی شرکتهای داروسازی در تامین مالی پروژهها و تولید
محصوالت بهخاطر ضعف سیستم بانکی کشور
بیتوجهی شرکتهای داروسازی به دستورالعملهای بینالمللی

توانايی تولید محصوالت دارويی در سطح استاندارد جهانی

 .5-2یافتههای کمی
 .5-2-1نظرسنجی مرحله اول

در اين مرحله ظرفیتها ،نقاط قوت ،موانع و مشکالت شناسايیشده در ارتباط با بهبود رقابتپذيری شرکتهای
داروسازی در قالب پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار میگیرد و با توجه به گزينه پیشنهادی و متغیرهای زبانی
تعريفشده نتايج حاصل از بررسی پاسخهای قیدشده در پرسشنامه برای بهدستآوردن میانگین فازی مولفهها
موردتحلیل قرار میگیرند .برای محاسبه میانگین فازی از روابط زير استفاده میشود.

در اين رابطه  Aiبیانگر ديدگاه خبره iام و  Aaveبیانگر میانگین ديدگاههای خبرگان است .بعد از محاسبه میانگین
فازی مثلثی برای مولفهها از فرمول مینکووسکی ،اعداد فازی قطعیشده برای هر مولفه محاسبه میشود.
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جدول .3نتایج شمارش پاسخهای مرحله نخست نظرسنجی
خيلی کم

کم

متوسط

زیاد

خيلی زیاد

0

1

4

11

34

0

3

3

12

32

متغيرها
نبود بخش تحقیقوتوسعه در جهت بهرهمندی از گیاهان دارويی به
عنوان يک پتانسیل پراهمیت برای شرکتهای داروسازی
بهبود رفاه مصرفکنندگان و تقويت سهم بازار

3

3

4

11

29

تکنولوژی ضعیف و بهدور از روزآمدی

5

5

5

10

25

قوانین و مقررات خارجی و بهداشتی محدودکننده

2

3

8

9

28

ناتوانی در واردات مواد اولیه داروهای تخصصی

3

3

3

11

30

0

0

4

10

36

2

3

10

8

27

4

5

4

11

26

3

6

6

10

25

0

0

2

10

38

0

3

3

9

35

0

3

6

7

34

2

3

3

10

32

3

4

5

11

27

4

5

7

9

25

3

4

6

11

26

4

4

5

12

25

5

6

6

11

22

کاهش سهم بازار براساس تضعیف رفاه مصرفکنندگان

3

4

4

12

27

توانايی تولید محصوالت دارويی در سطح استاندارد جهانی

وصول با تاخیر مطالبات شرکتهای داروسازی و کاهش حاشیه سود و
سرمايه در گردش آنها
بهوجودآمدن زنجیره مطالبات معوق بهخاطر ناتوانی پرداخت بدهی
شرکتها از سوی بیمه ،بیمارستان و داروخانه
شکنندگی قیمت دارو بهخاطر فشار قیمت حمايتی
عدم توانايی شرکتهای داروسازی در تامین مالی پروژهها و تولید
محصوالت بهخاطر ضعف سیستم بانکی کشور
بیتوجهی شرکتهای داروسازی به دستورالعملهای بینالمللی
بهرهمندی از انواع گیاهان دارويی در سطح استان
وابستگی شرکتهای دارويی دنیا به داروها و گیاهان دارويی تولیدی در
داخل کشور
وجود مراکز علمی و تحقیقاتی زياد و همکاری آنها با شرکتهای
داروسازی
وجود انحصار تخصص در برخی داروهای تولیدی
تنوع محصوالت تولیدی
عقبماندگی صنعت داروسازی برخی کشورهای منطقه و پیشرفت
صنعت داروسازی کشور
وجود طیف مهارتهای گسترده و سطح آموزش مناسب فارغالتحصیالن
داروسازی
وجود نیروی متخصص برای استخدام در شرکتهای داروسازی

 پس از جمعآوری نظرات خبرگان در نظرسنجی مرحله اول ،نوبت به ارزيابی میانگین نظرات آنها است.
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جدول ( .)4ميانگين دیدگاههای خبرگان حاصل از نظرسنجی مرحله اول
ميانگين

ميانگين

فازی

فازی مثلثی
)(m, α, β

زدایی
0/998

(،0/92 ،0/985
)0/67

0/961

(،0/88 ،0/955
)0/63

0/942

(،0/86 ،0/94
)0/61

0/917
0/862

(،0/925
،0/835
)0/595
(،0/775 ،0/89
)0/54

0/818

(،0/73 ،0/855
)0/5

0/853

(،0/885
)0/53 ،0/765

0/838

(،0/75 ،0/875
)0/52

0/786

(،0/835
)0/47 ،0/695

0/867

(،0/78 ،0/895
)0/545

متغيرها

ميانگين

ميانگين

فازی

فازی مثلثی
)(m, α, β

زدایی
بهرهمندی از انواع گیاهان
دارويی در سطح استان
وابستگی شرکتهای
دارويی دنیا به داروها و
گیاهان دارويی تولیدی در
داخل کشور
وجود مراکز علمی و
تحقیقاتی زياد و همکاری
آنها با شرکتهای
داروسازی
وجود انحصار تخصص در
برخی داروها
تنوع محصوالت تولیدی
عقبماندگی صنعت
داروسازی برخی
کشورهای منطقه و
پیشرفت صنعت
داروسازی کشور
وجود طیف مهارتهای
گسترده و سطح آموزش
مناسب فارغالتحصیالن
داروسازی
وجود نیروی متخصص
برای استخدام در
شرکتهای داروسازی
باالرفتن هزينههای
بهداشتی و اهمیت
پیداکردن آن
توانايی تولید محصوالت
دارويی در سطح استاندارد
جهانی

متغيرها

(،0/89 ،0/97
)0/64

نبود بخش تحقیقوتوسعه در جهت
بهرهمندی از گیاهان دارويی به عنوان
يک پتانسیل پراهمیت برای شرکتهای
داروسازی

0/95

(،0/955
،0/865
)0/615

بهبود رفاه مصرفکنندگان و تقويت سهم
بازار

0/885

(،0/8 ،0/905
)0/565

0/972

0/812

(،0/85
)0/5 ،0/725

0/877

(،0/79 ،0/9
)0/55

0/893

(،0/81 ،0/91
)0/755

0/990

(،0/91 ،0/98
)0/66

0/863

(،0/89
،0/775
)0/535

0/837

(،0/75 ،0/87
)0/52

0/83

(،0/865
)0/505 ،0/74

تکنولوژی ضعیف و بهدور از روزآمدی

قوانین و مقررات خارجی و بهداشتی

ناتوانی در واردات مواد اولیه داروهای
تخصصی
وصول با تاخیر مطالبات شرکتهای
داروسازی و کاهش حاشیه سود و سرمايه
در گردش آنها

بهوجودآمدن زنجیره مطالبات معوق
بهخاطر ناتوانی پرداخت بدهی شرکتها از
سوی بیمه ،بیمارستان و داروخانه
شکنندگی قیمت دارو بهخاطر فشار قیمت
حمايتی
عدم توانايی شرکتهای داروسازی در
تامین مالی پروژهها و تولید محصوالت
بهخاطر ضعف سیستم بانکی کشور
بیتوجهی شرکتهای داروسازی به
دستورالعملهای بینالمللی
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 .5-2-2نظرسنجی مرحله دوم:

پس از آنکه نظرسنجی مرحله اول درخصوص متغیرهای اثرگذار در بهبود رقابتپذيری شرکتهای داروسازی
انجام شد ،نوبت آن است که نظرسنجی مرحله دوم نیز صورت گیرد.
جدول ( .)5نتایج شمارش پاسخهای مرحله دوم نظرسنجی
خیلی کم

کم

متوسط

زياد

خیلی زياد

0

1

4

12

33

متغیرهای اثرگذار در بهبود توان رقابتی و رقابتپذيری شرکتهای
داروسازی در سطح بنگاه
نبود بخش تحقیقوتوسعه در جهت بهرهمندی از گیاهان دارويی به
عنوان يک پتانسیل
روشهای تولید منسوخ و ناکارآمد

0

3

3

13

31

3

3

4

12

28

تکنولوژی ضعیف و بهدور از روزآمدی

5

5

5

11

24

قوانین و مقررات خارجی و بهداشتی محدودکننده

2

3

8

10

27

ناتوانی در واردات مواد اولیه داروهای تخصصی

3

3

3

12

29

0

0

4

11

35

2

3

10

9

26

4

5

4

12

25

3

6

6

11

24

0

0

3

11

36

0

3

3

10

34

0

3

6

8

33

2

3

3

11

31

3

4

5

12

26

4

5

7

10

24

3

4

6

12

25

4

4

6

12

24

5

6

6

12

21

باالرفتن هزينههای بهداشتی و اهمیت پیداکردن آن

3

4

4

13

26

توانايی تولید محصوالت دارويی در سطح استاندارد جهانی

وصول با تاخیر مطالبات شرکتهای داروسازی و کاهش حاشیه سود و
سرمايه در گردش
بهوجودآمدن زنجیره مطالبات معوق بهخاطر ناتوانی پرداخت بدهی
شرکتها از سوی بیمه ،بیمارستان و داروخانه
شکنندگی قیمت دارو بهخاطر فشار قیمت حمايتی
عدم توانايی شرکتهای داروسازی در تامین مالی پروژهها و تولید
محصوالت بهخاطر ضعف سیستم بانکی کشور
بیتوجهی شرکتهای داروسازی به دستورالعملهای بینالمللی
بهرهمندی از انواع گیاهان دارويی در سطح استان
وابستگی شرکتهای دارويی دنیا به داروها و گیاهان دارويی تولیدی در
داخل کشور
وجود مراکز علمی و تحقیقاتی زياد و همکاری آنها با شرکتهای
داروسازی
وجود انحصار تخصص در برخی داروهای تولیدی
تنوع محصوالت تولیدی
عقبماندگی صنعت داروسازی برخی کشورهای منطقه و پیشرفت
صنعت داروسازی کشور
وجود طیف مهارتهای گسترده و سطح آموزش مناسب فارغالتحصیالن
داروسازی
وجود نیروی متخصص برای استخدام در شرکتهای داروسازی
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پس از جمعآوری نظرات خبرگان در نظرسنجی مرحله دوم ،نوبت به ارزيابی میانگین نظرات آنها است.
جدول ( .)6ميانگين دیدگاههای خبرگان حاصل از نظرسنجی مرحله دوم
ميانگين

ميانگين فازی

فازی

مثلثی
)(m, α, β

زدایی
0/995

(،0/919 ،0/985
)0/665

0/957

(،0/875 ،0/955
)0/625

0/938

(،0/855 ،0/94
)0/605

0/913

(،0/83 ،0/925
)0/59

0/857

(،0/77 ،0/89
)0/535

0/815

(،0/725 ،0/855
)0/495

0/85

(،0/76 ،0/885
)0/525

0/83

(،0/74 ،0/87
)0/51

0/782

(،0/69 ،0/835
)0/465

0/863

(،0/775 ،0/895
)0/54

متغيرها

ميانگين

ميانگين فازی

فازی

مثلثی
)(m, α, β

زدایی
بهرهمندی از انواع
گیاهان دارويی در سطح
استان
وابستگی شرکتهای
دارويی دنیا به داروها و
گیاهان دارويی تولیدی
در داخل کشور
وجود مراکز علمی و
تحقیقاتی زياد و همکاری
آنها با شرکتهای
داروسازی
وجود انحصار تخصص
در برخی داروهای
تولیدی
تنوع محصوالت تولیدی
عقبماندگی صنعت
داروسازی برخی
کشورهای منطقه و
پیشرفت صنعت
داروسازی کشور
وجود طیف مهارتهای
گسترده و سطح آموزش
مناسب فارغالتحصیالن
داروسازی
وجود نیروی متخصص
برای استخدام در
شرکتهای داروسازی
باالرفتن هزينههای
بهداشتی و اهمیت
پیداکردن آن
توانايی تولید محصوالت
دارويی در سطح
استاندارد جهانی

متغيرها
نبود بخش تحقیقوتوسعه در جهت
بهرهمندی از گیاهان دارويی به عنوان
يک پتانسیل پراهمیت

0/968

(،0/885 ،0/97
)0/535

0/946

(،0/865 ،0/955
)0/615

روشهای تولید منسوخ و ناکارآمد

0/882

(،0/795 ،0/905
)0/56

تکنولوژی ضعیف و بهدور از روزآمدی

0/809

(،0/72 ،0/85
)0/495

0/784

(،0/785 ،0/9
)0/545

0/89

(،0/805 ،0/91
)0/57

0/986

(،0/905 ،0/98
)0/655

0/859

(،0/77 ،0/89
)0/53

0/833

(،0/745 ،0/87
)0/515

0/826

(،0/735 ،0/865
)0/5

قوانین و مقررات خارجی و بهداشتی
محدودکننده
ناتوانی در واردات مواد اولیه داروها
وصول با تاخیر مطالبات شرکتهای
داروسازی و کاهش حاشیه سود و
سرمايه در گردش آنها

بهوجودآمدن زنجیره مطالبات معوق
بهخاطر ناتوانی پرداخت بدهی
شرکتها از سوی بیمه ،بیمارستان و
داروخانه
شکنندگی قیمت دارو بهخاطر فشار
قیمت حمايتی
عدم توانايی شرکتهای داروسازی در
تامین مالی پروژهها و تولید محصوالت
بهخاطر ضعف سیستم بانکی کشور
بیتوجهی شرکتهای داروسازی به
دستورالعملهای بینالمللی
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با توجه به ديدگاههای ارائهشده در مرحله اول و مقايسه آن با نتايج مرحله دوم ،درصورتیکه اختالف بین میانگین
فازیزدايیشده در دو مرحله کمتر از ( )./1باشد ،در اين صورت فرآيند نظرسنجی متوقف میشود .در جدول ()7
اختالف بین نتايج مرحله اول و دوم ارائه شده است.
جدول ( .)7ميزان اختالف دیدگاه خبرگان در نظرسنجی مرحله اول و دوم
اختالف بین میانگین
فازیزدايیشده
مرحله اول و دوم

میانگین
فازیزدايیشده
مرحله دوم

میانگین
فازیزدايیشده
مرحله اول

0/004

0/968

0/972

متغیرهای اثرگذار در بهبود توان رقابتی و رقابتپذيری شرکتهای
داروسازی در سطح بنگاه
نبود بخش تحقیقوتوسعه در جهت بهرهمندی از گیاهان دارويی به
عنوان يک پتانسیل پراهمیت برای شرکتهای داروسازی
بهبود رفاه مصرفکنندگان و تقويت سهم بازار

0/004

0/946

0/95

0/003

0/882

0/885

تکنولوژی ضعیف و بهدور از روزآمدی

0/007

0/809

0/812

قوانین و مقررات خارجی و بهداشتی محدودکننده

0/007

0/784

0/877

ناتوانی در واردات مواد اولیه داروهای تخصصی

0/003

0/89

0/893

0/004

0/986

0/990

0/004

0/859

0/863

0/004

0/833

0/837

0/004

0/826

0/83

0/003

0/995

0/998

0/004

0/957

0/961

0/004

0/938

0/942

0/004

0/913

0/917

0/005

0/857

0/862

0/003

0/815

0/818

0/003

0/85

0/853

0/008

0/83

0/838

0/004

0/782

0/786

کاهش سهم بازار و تضعیف رفاه مصرفکنندگان

0/004

0/863

0/867

توانايی تولید محصوالت دارويی در سطح استاندارد جهانی

وصول با تاخیر مطالبات شرکتهای داروسازی و کاهش حاشیه سود
و سرمايه در گردش آنها
بهوجودآمدن زنجیره مطالبات معوق بهخاطر ناتوانی پرداخت بدهی
شرکتها از سوی بیمه ،بیمارستان و داروخانه
شکنندگی قیمت دارو بهخاطر فشار قیمت حمايتی
عدم توانايی شرکتهای داروسازی در تامین مالی پروژهها و تولید
محصوالت بهخاطر ضعف سیستم بانکی کشور
بیتوجهی شرکتهای داروسازی به دستورالعملهای بینالمللی
بهرهمندی از انواع گیاهان دارويی در سطح استان
وابستگی شرکتهای دارويی دنیا به داروها و گیاهان دارويی تولیدی
در داخل کشور
وجود مراکز علمی و تحقیقاتی زياد و همکاری آنها با شرکتهای
داروسازی
وجود انحصار تخصص در برخی داروهای تولیدی
تنوع محصوالت تولیدی
عقبماندگی صنعت داروسازی برخی کشورهای منطقه و پیشرفت
صنعت داروسازی کشور
وجود طیف مهارتهای گسترده و سطح آموزش مناسب
فارغالتحصیالن داروسازی
وجود نیروی متخصص برای استخدام در شرکتهای داروسازی

با توجه به اينکه اختالف میانگین فازیزدايیشده نظر خبرگان در دو مرحله کمتر از  0/1میباشد ،خبرگان در مورد
متغیرهای اثرگذار در بهبود توان رقابتی و رقابتپذيری شرکتهای داروسازی در سطح صنعت به اجماع رسیدند و
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نظرسنجی در اين مرحله متوقف میشود .اينک نوبت به آن است تا اولويتهای متغیرهای اثرگذار در بهبود توان
رقابتی و رقابتپذيری شرکتهای داروسازی در سطح صنعت مشخص شود .در جدول زير ،اولويتبندی متغیرهای
اثرگذار در بهبود توان رقابتی و رقابتپذيری شرکتهای داروسازی نشان داده شده است.
جدول ( .)8اولویتبندی متغيرهای اثرگذار در بهبود توان رقابتی و رقابتپذیری شرکتهای داروسازی در سطح
صنعت
متغيرها

اولویتها

متغيرها

اولویتها

ناتوانی در واردات مواد اولیه داروهای
تخصصی
توانايی تولید محصوالت دارويی در
سطح استاندارد جهانی

اولويت يازدهم

بهرهمندی از انواع گیاهان دارويی در سطح
استان
بهوجودآمدن زنجیره مطالبات معوق بهخاطر
ناتوانی پرداخت بدهی شرکتها از سوی
بیمه ،بیمارستان و داروخانه
نبود بخش تحقیقوتوسعه در جهت
بهرهمندی از گیاهان دارويی به عنوان يک
پتانسیل پراهمیت برای شرکتهای
داروسازی
وابستگی شرکتهای دارويی دنیا به داروها
و گیاهان دارويی تولیدی در داخل کشور
بهبود رفاه مصرفکنندگان و تقويت سهم
بازار

اولويت اول

اولويت دوازدهم

شکنندگی قیمت دارو بهخاطر فشار
قیمت حمايتی

اولويت سیزدهم

تنوع محصوالت تولیدی

اولويت چهاردهم

وجود طیف مهارتهای گسترده و
سطح آموزش مناسب
فارغالتحصیالن داروسازی
وجود نیروی متخصص برای
استخدام در شرکتهای داروسازی
عدم توانايی شرکتهای داروسازی
در تامین مالی پروژهها و تولید
محصوالت بهخاطر ضعف سیستم
بانکی کشور
بیتوجهی شرکتهای داروسازی به
دستورالعملهای بینالمللی
عقبماندگی صنعت داروسازی برخی
کشورهای منطقه و پیشرفت صنعت
داروسازی کشور
قوانین و مقررات خارجی و بهداشتی
محدودکننده

اولويت پانزدهم

اولويت شانزدهم

وجود مراکز علمی و تحقیقاتی زياد و
همکاری آنها با شرکتهای داروسازی
کاهش سهم بازار و تضعیف رفاه
مصرفکنندگان

اولويت هیجدهم

وجود انحصار تخصص در برخی داروهای
تولیدی
وصول با تاخیر مطالبات شرکتهای
داروسازی و کاهش حاشیه سود و سرمايه در
گردش آنها
تکنولوژی ضعیف و بهدور از روزآمدی

اولويت هفدهم

اولويت نوزدهم

اولويت بیستم

اولويت دوم

اولويت سوم

اولويت چهارم
اولويت پنجم

اولويت ششم
اولويت هفتم

اولويت هشتم
اولويت نهم

اولويت دهم

 .6بحث و نتيجهگيری
دنیای کنونی ،دنیای متحول و پیچیده از تمامی لحاظ ،باالخص از منظر اقتصادی میباشد .رقابت در دنیای امروز به
عنوان يک بحث بسیار مهم و ضروری برای تمامی شرکتها مطرح بوده و شرکتها برای تداوم حیات و بقای خود
و رقابت با رقبای خود ناچار به برنامهريزی در زمینه بهبود سهم بازار و افزايش رفاه مصرفکنندگان خود میباشند.
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در اين میان شرکتهای تولیدکننده دارو که کاالهای خود را به بیرون مرزهای کشور صادر میکنند ،بیش از ديگر
شرکتها در وادی رقابت آن هم در باالترين سطح قرار دارند و اگر نتوانند برنامهريزی درست و صحیحی در زمینه
بهبود سهم بازار و رفاه مصرفکنندگان خود داشته باشند ،بايد خود را برای مرگ در دنیای تجارت آماده نمايند.
درواقع بازارهای جهانی میدانی برای رقابت شرکتهای مختلف با طرحها و ايدههای مختلف است .امروزه
شرکتهای داروسازی هم در تولید ،هم در توزيع و هم در تحقیقات و کیفیت تقريبا با هم در شرايط مساوی رقابت
میکنند .آنچه باعث پیروزی بر رقبا میشود ،تمايز در تمامی مراحل تولید داروها يا در يکی از مراحل از جمله
توزيع ،بازاريابی ،تحقیقوتوسعه و بهبود رفاه مصرفکنندگان میباشد .با توجه به تحقیقاتی که قبال صورت گرفته،
عملکرد شرکتهای دارويی تحتتاثیر مستقیم سهم بازار و بهبود رفاه مصرفکنندگان میباشد؛ درواقع بین سهم
بازار و بهبود رفاه مصرفکنندگان و عملکرد شرکتهای داروسازی ارتباط معنادار و مستقیم وجود دارد .همچنین
مزيتهای رقابتی بر بهبود عملکرد بنگاه تاثیرگذارند ،البته برای شرکتهای داروسازی مزيتهای رقابتی يکسان
نیست و هر بنگاهی مزيت رقابتی مخصوص و مرتبط با خود را دارد که با استفاده از اين مزيتها میتواند در بهبود
سطح رقابتپذيری خود گام بردارد .در اين بخش به ارائه راهکارهای ارتقاء رقابتپذيری در جهت بهبود رفاه
مصرفکنندگان پرداخته میشود.
تسهیل دسترسی شرکتهای داروسازی به منابع مالی در جهت توسعه تکنولوژی :نتايج پژوهش حاضر ،مبین
آن است که يکی از مهمترين عواملی که ارتقاء توان رقابتی و رقابتپذيری شرکتهای داروسازی را با مخاطره
مواجه میسازد ،ناتوانی شرکتهای داروسازی در تامین مالی پروژههای خود و دشواری دسترسی به منابع مالی در
جهت توسعه شرکت و تکنولوژی است .ازآنجاکه تامین مالی شرکتها يا با تامین اعتبار از بخش خصوصی صورت
میگیرد يا از وامهای بانکی استفاده میکنند ،تسهیل دسترسی شرکتهای داروسازی به منابع مالی يک ضرورت
مهم بهنظر میرسد .ازاينرو انتظار میرود با پیشبینی بودجهای در جهت تامین مالی شرکتهای داروسازی راه
توسعه و پیشرفت اين شرکتها بیش از پیش هموار گردد.
خنثیکردن نوسان نرخ ارز و کاهش هزينه خريد مواد اولیه شرکتهای داروسازی :در وضعیت اقتصادی حاضر
آنچه به عنوان يکی از موانع بهبود رقابتپذيری شرکتهای داروسازی بهصورت مشترک ياد میشود ،نوسان نرخ
ارز و افزايش هزينه خريد مواد اولیه شرکتهای داروسازی است .ازآنجاکه برخی مواد اولیه تولید دارو در
شرکتهای داروسازی از خارج کشور وارد میشود و نوسانات نرخ ارز موجب افزايش بهای مواد اولیه میگردد ،انتظار
میرود که تصمیمگیرندگان اقتصادی با درنظرگرفتن ارز دولتی برای شرکتهای داروسازی ،نوسانات نرخ ارز برای
شرکتهای داروسازی را خنثی کنند .ازآنجاکه افزايش بهای تمامشده شرکتهای داروسازی موجب افزايش قیمت
دارو شده و قیمت دارو به عنوان يک کاالی اساسی افزايش میيابد ،پیشنهاد میشود که ارز دولتی به همه
گروههای دارو تخصیص يابد .چراکه براساس تصمیمات اتخاذشده فقط داروهايی که در گروه اول سالمت قرار
میگیرند ،به آنها ارز دولتی اختصاص خواهد يافت .ازآنجايیکه هرگونه اختالل در زنجیره تامین ارز برای
تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو ،کشور را با کمبودهای دارويی روبهرو میکند ،پیشنهاد میشود ضمن تسريع در
تامین ارز مورد نیاز شرکتهای داروسازی ،ترخیص مواد اولیه وارداتی نیز با تعجیل صورت گیرد.
توجه به توصیههای سازمان جهانی بهداشت :يکی از مهمترين مسائلی که باعث بهبود توان رقابتی و
رقابتپذيری شرکتهای داروسازی میشود ،بهرهمندی از قابلیت صادراتی است؛ حال آنکه ضوابط قابلیت صادراتی
توسط سازمان جهانی بهداشت مشخص میشود .با توجه به نتايج پژوهش ،يکی از موانع رقابتپذيری و بهبود توان

74

ارتقاء رقابتپذیری شرکتهای دارویی؛ تبیین راهکارها به منظور افزایش سهم از بازار مصرفی دارو

رقابتی شرکتهای داروسازی غفلت از توصیههای سازمان جهانی بهداشت در تولید دارو است .غفلت از توصیههای
سازمان جهانی بهداشت يعنی نبود قابلیت صادراتی و نبود قابلیت صادراتی به معنای ناتوانی در بازارهای خارجی در
رقابت با شرکتهای خارجی و متعاقبا تضعیف توان رقابتی و رقابتپذيری در عرصه تجارت جهانی است .ازاينرو
پیشنهاد میشود که شرکتهای داروسازی توصیهها و استانداردهای سازمان جهانی بهداشت را بهصورت مداوم
پايش کنند و توصیهها و استانداردهای اين سازمان را در سريعترين زمان بهصورت دستورالعملهای تولید دارو در
شرکت خود تبديل سازند تا زمان تولید دارو ،داروهايی با کیفیت جهانی و صادراتی تولید کنند.
اصالح قوانین و مقررات محدودکننده در امر صادرات برای شرکتهای داروسازی :يکی از اثرگذارترين موانع
ارتقاء توان رقابتی و رقابتپذيری شرکتهای داروسازی است ،وجود بروکراسیهای دستوپاگیر صادرات در بخش
داروهای تولیدی است .ازآنجاکه صادرات دارو به خارج از کشور منوط به اخذ مجوز از موسسه استاندارد و موسسه
تحقیقات پزشکی ايران و گواهی بهداشت از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و ساير گواهیهای ديگر
است که هر کدام از اين گواهیها خود دارای مراحل بسیار زياد و پر از بروکراسی اداری است ،پیشنهاد میشود که
ضمن بازخوانی قوانین و مقررات صادرات نسبت به حذف مراحل غیرضروری اخذ گواهیهای صادراتی اقدام شده و
به معنای واقعی کلمه ،تسهیل صادراتی برای شرکتهای داروسازی اتفاق افتد .ازآنجاکه قوانین و بروکراسی
دستوپاگیر در امر صادرات عالوهبر تاخیر زياد در ارسال و صادرات کاالها موجب تحمیل هزينه انبارداری بیشتر به
شرکتهای داروسازی شده ،انگیزه صادرکنندگان را بهطور جدی کاهش داده و متعاقبا موجب تضعیف وضعیت
رقابتپذيری و کاهش توان رقابتی شرکتهای داروسازی میشود.
حمايت و پشتیبانی از زنجیره دانش قدرتمند در تولید دارو :با توجه به آنکه تولید دارو در زمره تولیدات مبتنی بر
دانش است و تولید آن ارتباط تنگاتنگی با تحقیقات علمی دارد ،حمايت و پشتیبانی از زنجیره دانش تولید دارو بسیار
حائز اهمیت است .در اين راستا شرکتهای داروسازی ضمن تقويت بخش تحقیقوتوسعه خود بايد مسائل و
فرصتهای مهم درخصوص شکاف بازار برای تولید داروهايی که نیاز آنها در آينده احساس میشود ،با برونسپاری
به بخشهای تحقیقاتی دانشگاههای مختلف و با درنظرداشتن زمینههای متنوع همچون تولید ،بازاريابی و فروش،
عالوهبر بهبود سطح کیفی محصوالت تولیدی خود ،توان رقابتی و رقابتپذيری خود را با بهرهگیری از
استراتژیهای بازاريابی مناسب که با کمک تحقیقات علمی دانشگاهی احصا میشود ،افزايش دهند .در اين راستا
پیشنهاد میشود که شرکتهای داروسازی شاکله تقويت توان رقابتی و رقابتپذيری خود را بر دو محور اساسی بنا
نهند .اين دو محور اساسی ،تقويت بخش تولید و بخش بازاريابی است .لذا پیشنهاد میشود که با استفاده از کمک
دانشکدههای پزشکی و داروسازی و در قالب طرحهای پژوهشی برونسپاریشده ،به تقويت بخش تولید خود
مبادرت ورزند و با برونسپاری تحقیقات بازاريابی شرکت خود توان رقابتی و رقابتپذيری خود را بهبود بخشند.
تثبیت قیمت رقابتی دارو نسبت به موارد مشابه خارجی :يکی از برترين وجوه رقابتی تولیدات دارويی کشور و
متعاقب آن استان لرستان ،پايینتربودن قیمت محصوالت دارويی تولیدشده نسبت موارد مشابه خارجی آن است .با
توجه به اينکه داروهای ايرانی جزو ارزانقیمتترين داروها در دنیا محسوب میشود ،در بسیاری از داروخانههای
کشورهای همسايه مانند افغانستان ،عراق و پاکستان داروهای ايرانی مشاهده میشوند .در حقیقت در کشورها و
بازارهايی که کشش قیمتی زياد است و قیمت به عنوان مزيت رقابتی و مهمترين عنصر انتخاب مصرفکننده
محسوب میشود ،قیمت رقابتی داروهای تولیدی در کشور به عنوان يکی از مهمترين مولفههای افزايش توان
رقابتی و رقابتپذيری محسوب میشود .ازاينرو پیشنهاد میشود که اوال شرکتهای داروسازی هدف صادراتی
محصوالت خود را برای کشورها و بازارهايی تعیین کنند که کشش قیمتی دارو در آن کشورها باال است .با عنايت
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به اينکه مصرفکنندگان دارو در بازارهای فوقالذکر به دنبال محصوالت دارويی ارزانتر هستند ،اين مهم میتواند
به عنوان يک مزيت رقابتی تقويتکننده ،توان رقابتی و رقابتپذيری شرکتهای داروسازی را افزايش دهد .ثانیا
پیشنهاد میشود که شرکتهای داروسازی در تبلیغات و بازاريابی خود ،در بازارهای با کشش قیمتی باال ،رکن اول
تبلیغات و اثرگذاری را براساس قیمت ارزان و رقابتی محصوالت خود قرار دهند تا به بهترين نحو ،بهترين موضع
بازار با کشش قیمتی باال را در اختیار خود قرار دهند.
توانايی تولید دارو در طیف متنوع و گسترده با قابلیت صادراتی :يکی از مهمترين وجوه توان رقابتی و
رقابتپذيری شرکتهای دارويی ،توانايی تولید داروهای متنوع با قابلیت صادراتی است .به عنوان مثال کارخانجات
داروسازی اکسیر لرستان به عنوان تنها تولیدکننده انسولین و گاما ايمونکس در کشور به عنوان فعالترين کارخانه
داروسازی در حوزه صادرات دارويی کشور محسوب میشود .يکی از مهمترين ارکان موفقیت اين شرکت به عنوان
يک شرکت با توان رقابتی باال و رقابتپذير ،توانايی تولید محصوالت متنوع و در قامت کیفیت جهانی است .تولید
دارو در طیف متنوع و گسترده با قابلیت صادراتی يکی از مهمترين مولفههای افزايش توان رقابتی و رقابتپذيری
است که شرکتهای داروسازی در سطوح هدفگذاری و عملیاتی خود بايد بدان توجه داشته باشند.
استفاده از بهصرفهبودن صادرات به علت تقويت نرخ برابری قدرت خريد ارزهای مطرح در برابر ريال :گاهی
اوقات در دل تهديداتی که برای بنگاههای اقتصادی وجود دارد ،فرصتهايی ظهور میکند که میتواند نويددهنده
ارتقاء توان رقابتی و رقابتپذيری برای آنها باشد .در شرايط کنونی که نرخ برابری قدرت خريد ارزهای مطرح دنیا
مشکالتی را برای اقتصاد ايران و به تبع آن شرکتهای داروسازی بهوجود آورده است ،شرکتهای داروسازی با
نگاهی فرصتطلبانه و بهدور از هراس از مشکالتی که نوسانات نرخ ارز برای آنها بهوجود آورده است ،با ديد مثبت
به اين موضوع می توانند با افزايش صادرات به بازارهای خود و با توجه به تقويت نرخ برابری قدرت خريد ارزهای
مطرح در برابر ريال ،سود چندبرابری صادرات محصول در برابر فروش در بازارهای خارجی را نصیب خود کنند .اين
راهبرد عالوهبر اينکه موجب افزايش حاشیه سود و نقدينگی شرکتهای داروسازی میشود ،باعث ورود ارز به کشور
شده و در تغییرات مثبت متغیرهای کالن اقتصادی همچون بهبود تراز پرداخت کشور کارگشا است .افزايش حاشیه
سود و نقدينگی شرکتهای داروسازی قطعا باعث بهبود توان رقابتی و رقابتپذيری شرکتهای داروسازی است؛
چراکه نتايج پژوهش اثبات کرده است که يکی از مهمترين موانع ارتقا رقابتپذيری و بهبود توان رقابتی
شرکتهای داروسازی وصول با تاخیر مطالبات شرکتهای داروسازی و کاهش نقدينگی و حاشیه سود و سرمايه در
گردش آنها است.
کاهش تصدیگری دولت در بخش دارويی و شرکتهای داروسازی :يکی ديگر از عواملی که میتواند
رقابتپذيری و توان رقابتی شرکتهای داروسازی را ارتقاء بخشد ،کاهش تصدیگری دولت در بخش دارويی و
شرکتهای داروسازی است .در اين راستا پیشنهاد میشود که کاهش انحصار دولتی و رقابتیکردن بازار دارويی از
طريق پیگیری و اجرای سیاستهای آزادسازی ،مقرراتزدايی و واگذاری شرکتهای داروسازی دولتی و ايجاد
امکان مشارکت و فعالیت بخش خصوصی در اين صنعت در دستور کار قرار گیرد.
نوآوری دانشبنیان به عنوان رکن اصلی ارتقاء توان رقابتی و رقابتپذيری شرکتهای داروسازی :يکی از
عوامل مهم در نشاندادن روند رقابتپذيری و به تبع آن توسعه اقتصادی کشورها ،قدرت نوآوری دانشبنیان بنگاه
های اقتصادی از طريق بخش تحقیقوتوسعه آنها است .با توجه به اينکه دانشگاههای کشور از لحاظ کیفیت
نهادهای پژوهشی و وجود دانشمندان و مهندسان از جايگاه نسبتاً قابل قبولی برخوردار است ،همکاری بخش
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تحقیقوتوسعه شرکتهای داروسازی با نهادهای تحقیقاتی و پژوهشی در جهت نیل به نوآوری دانشبنیان برای
کشف فرصتهای جديد بازار يک ضرورت در ارتقاء توان رقابتی و رقابتپذيری است .بهمنظور تجلی نوآوری
دانشبنیان در شرکتهای دانشبنیان ،پیشنهاد میشود سیر تحوالت تکنولوژيک داروسازی در سطح جهانی رصد
شده و ضمن آيندهپژوهی و تدوين نقشه راه توسعه فناوری شرکتهای داروسازی ،کلیه ظرفیتهای اين حوزه
هماهنگ با اهداف نقشه راه ،مديريت و بهکارگیری شوند.
در نهايت درخصوص وجوه اشتراک و افتراق پژوهش حاضر با ديگر پژوهشهای صورتگرفته بايد گفت که
اين پژوهش با پژوهش ) Feizpour & emami (2016همخوانی دارد .وجه اشتراک هر دو پژوهش در اثرگذاری
رقابت و رقابتپذيری بنگاهها بر رفاه مصرفکنندگان است .همچنین پژوهش حاضر با پژوهش & Aghzade
) baniabbas (2016دارای اشتراک است .هر دو پژوهش نقش بسزايی را برای رقابتپذيری در افزايش رفاه
مصرفکنندگان قائل هستند .بهعالوه در ارتباط با وجه نوآوری پژوهش نیز الزم به ذکر است اين پژوهش
رقابتپذيری در افزايش رفاه مصرفکنندگان دارو را هدف اصلی خود قرار داده که در زمره اولین تحقیقات
درخصوص مفهوم رقابتپذيری با هدف افزايش رفاه مصرفکنندگان در بازار دارو محسوب میشود .در نهايت در
ارتباط با محدوديتهای پژوهش بايد گفت که کمبود مطالعات مشابه خارجی و مشکالت دسترسی به خبرگان برای
مصاحبه و توزيع پرسشنامه مهمترين محدوديتهای پژوهش بوده است.
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:نویسندگان این مقاله
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مديريت بازرگانی و دانشآموخته دکتری دانشگاه عالمه با تالیف کتب متعدد در زمینه مديريت بازاريابی
.ISI, Scopous, ISC و چاپ مقاالت متعدد با نمايه
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