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نتايج نشاندهنده وجود مزيت نسبي باال درمورد کارخانههای توليد لوله ( 1و  3و  )4و

کارخانههای پوشش ( 1و  2و  )3هردو است .اما کارخانههای توليد لوله ( 1و  3و  )4نسبت
به کارخانههای پوشش (1و2و )3از توان رقابت هزينهاي کمتر برخوردارند .همچنين ميزان

حمايت از بخش کارخانههای پوشش چه به شکل اسمي و چه مؤثر کمتر است.
طبقهبندی C0, F14, F15, D21: JEL
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مقدمه
امروزه جهانيشدن فرآيندي رو به گسترش است که همه عرصههاي اقتصادي ،اجتماعي
و فرهنگي را در بر میگیرد و تمامي کشورهاي جهان بهگونهاي با آن درگيرند .ايران در

ربع قرن گذشته به داليل مختلف ــ بهويژه مشکالت سياسي و جنگ ــ از اين روند تأثیر
کمتري پذيرفته است .اين در حالي است که ادغام روزافزون اقتصاد کشورهاي جهان در
پرتو جهانيشدن ،فرصتهاي بيشماري را فراروي رشد و توسعه کشورها قرار داده است.
البته بايد توجه داشت که در کنار اين فرصتها ،اقتصاد کشورها با چالشهاي متعددي نيز

مواجه است.

 .1طرح مسئله
«از ديدگاه کلي ،جهانيشدن اقتصاد ادغام بیشتر اقتصاد ملي در اقتصاد جهاني است.

ادغام بیشتر ،اثرات فراواني بر ساختار توليد اقتصاد ملي ،نقش شرکتهاي چند مليتي،
سرمايهگذاري مستقيم خارجي ،انتخابهاي مصرفکننده و ساير جنبههاي توليد و مصرف

کشورهاي شرکتکننده در تجارت دارد .همچنين يک اثر ويژه جهانيشدن اقتصاد ،تغيير

عمق طبيعت رقابت در بازارهاي کاال و خدمات است».

1

در راستاي بهرهبرداري از ذخاير نفت و گاز در ايران ،صنعت نفت توسعه روزافزون

داشته است .ساخت و توليد لوله يکي از زيربخشهاي اين صنعت براي انتقال نفت و گاز و

فرآوردههاي مربوط به آن است.

در سال  ،1346کارخانههای لولهسازي اهواز با راهاندازی اولين کارخانه قطر کوچک فعاليت

خود را آغاز کرده و در سال  1365با راهاندازی کارخانه قطر بزرگ ،لولههايي از قطر شش اينچ

تا  56اينچ با ضخامت حداکثر يک اينچ را توليد و به بازار ارائه کرد .شرکت لولهسازي اهواز
بهعنوان مهمترين توليدکننده لولههای نفت و گاز کشور محسوب میشود و در تأمين لولههاي

مورد نياز نفت و گاز کشور نقش اساسي دارد .اين صنعت ،ازجمله صنايعي است که احتماالً

بهشدت از فرآيند جهانيشدن متأثر میشود؛ لذا اين تحقيق درصدد است آثار جهانيشدن اين
صنعت در ايران را ــ بهويژه توسط ارزيابي بنگاههاي اقتصادي کشور ــ بررسي کند.

1. Lloyd, J. (1994), p. 165.
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1ـ .1ضرورت و اهميت
عضويت در سازمان جهاني تجارت براي هيچ کشوري اجباري نيست ،بلکه اقدامي داوطلبانه

برای بهرهمندي آن کشور از منافع تجارت آزاد با ساير کشورهاي عضو است .از اینرو،

باتوجه به افزايش عضويت و گسترش پوشش سازمان در تجارت بينالملل و اين واقعيت
که کشورهاي عضو از امتيازات متقابلي مانند دسترسي به بازارهاي يکديگر ،منتفع ميشوند

و کشورهاي غيرعضو از اين منافع بیبهرهاند ،ميتوان گفت در آيندهای نهچندان دور،

پيوستن به سازمان عم ً
ال اجتنابناپذیر خواهد بود.1

چالش اصليای که کشورها در فرآيند پيوستن به اين سازمان با آن مواجهاند ،اين است

که آينده اقتصادي آنها به کجا ميانجامد؟ زيرا بيم آن ميرود که در يک فضاي جهاني،
بسياري از فعاليتهاي اقتصادي يک کشور ،فلسفه وجودي خود را از دست بدهند .بهدليل
رشد تکنولوژي و ارتباطات ،همهچيز در حال انتقال است؛ لذا الزم است با ديد باز به اين

فرآيند پيوست و در اين مسير ضروري است به ارزيابي اقتصادي اثر پيوستن ايران به سازمان

تجارت جهاني بر صنايع مختلف کشور پرداخته شود.
2ـ.1اهداف پژوهش

 )1تحليل مزيت نسبي و مزيت رقابتي توليد لوله در ايران؛

 )2تحليل تأثیر الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر صنعت لولهسازي؛

 )3ارزيابي توان بقای صنعت لولهسازي ايران در صورت پيوستن به سازمان تجارت جهاني.
3ـ .1پيشينه پژوهش
ولي بيگي ( ،)1382در تحقيقي تحتعنوان «اندازهگیری مزيت نسبي در صنعت خودروسازي
کشور با استفاده از ( »)DRCبه اين نتيجه رسيد که هرچند بعضي قطعات رتبه بااليي دارند ولي

در سالهاي اخير مزيت نسبي خود را از دست دادهاند و بعضي از قطعات نيز رتبه پاييني دارند.

کلباسي و جاللي ( )1381در تحقيقي تحتعنوان «بررسي اثرات جهانيشدن بر تجارت

خارجي ايران» با استفاده از دو شاخص  LITو  IITو معرفی و اندازهگیری اثر اين شاخصها
 .1عسگري جودشري ،مهناز)1378( ،؛ ص.41
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بر گروه کاالهاي واسطهاي و سرمايهاي ،به اين نتيجه رسيدند که بخش کشاورزي در گروه

کاالهاي واسطهاي و بخش ساختمان در گروه کاالهاي سرمايهاي توانايي الزم براي ورود
به بازارهاي جهاني را دارد.

براساس مقاله سيگل ،)2007( 1تحتعنوان «رقابتپذیری بينالمللی و مزيت رقابتی:

سير و چارچوبی برای اندازهگيری» ،مفهوم رقابتپذیری يا مزيت رقابتی به اشکال مختلف
تعبير و تفسير شده و بهنوعی تداخل یافته است .هرچند بیترديد منشأ مفهوم مزيت رقابتی،

مدل تجارت ريکاردو است ،در عين حال وقتی به فراتر از مدل کالسيکی نظريه تجارت

و بهويژه در بعد اندازهگيری تعميم پيدا میکند ،تفاسير مختلفی از آن بهعمل میآید .در
اين مقاله ابتدا ادبيات موضوع مرور میشود و مشخص ه اصلی شاخصها از بعد اينکه آيا
کالن هستند يا خرد ،ايستا هستند يا پويا ،اثباتی هستند يا هنجاری ،تحققيافتهاند يا قابلتحقق

و کاربردهای مختلفشان شناسايي شده است؛ سپس اين شاخصها برای مشخص شدن

چگونگی ارتباط یا تمایزشان ادغام شدهاند .هدف اصلی این اندازهگیری ،مقداری کردن

شاخصهای مختلف رقابتپذیری و نشان دادن چگونگی استفاده سياستگذاران از اين
شاخصها برای ارزيابی سياستهای صنعتی و تجاریشان است .اين جنبه اخير با بهکارگیری
اين شاخصها در مورد چند کشور هند ،مالی ،کنيا و اوگاندا در جريان اصالحات تجاری
آنها مورد ارزيابی قرار گرفته است.

شولز )1999( 2در مقاله خود بيان کرد که نتايج مطالعات انجامشده درخصوص اثر

جهانيشدن توسط گرت ،)1995( 3کوساک ،)1997( 4سوانک )1997( 5و رودريک
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( )1998بيانگر آن است که شاخصهاي متفاوتي براي نشان دادن اثر جهانيشدن مدنظر
است و اختالف زيادي در شاخصهاي انتخابشده وجود دارد.

مارتين روما )1999( 7با بررسي آزادسازي واردات ناشی از جهانيشدن ،پيشبيني کرد

که اشتغال  0/4تا  0/5درصد کاهش مییابد.

1. Siggel.
2. Schulz.
3. Garet.
4. Cosac.
5. Sovank.
6. Rodric.
7. Martin Roma.

پژوهشنامه بازرگانی

6

4ـ .1سؤالهاي پژوهش
)1وضعيت مزيت نسبي و مزيت رقابتي توليد لوله در ايران چگونه است؟

)2اثر اقتصادی پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني بر صنعت لولهسازي اهواز چيست؟
 )3آيا درصورت پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني ،صنعت لولهسازي قابل بقاست؟

اين مقاله میکوشد آثار پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني را در صنعتي مانند

صنعت لولهسازي (مطالعه موردي لولهسازي اهواز) بررسی کند .به اين منظور به تعيين
مزيت نسبي توليد لوله فوالدی با استفاده از روش هزينه منابع داخلي ( )DRCو تحليل

مزيت رقابتي با استفاده از شاخصهای توان رقابت داخلي و بينالمللي ( )UCو ضرايب

حمايتي ( )NPCپرداخته ميشود .سرانجام باتوجه به تحليلها و محاسبات انجامشده نتايج و
پيشنهادهای سياستي ارائه میشود.

 .2مباني نظري
در زمينه تخصيص منابع ،بحث حول مفهوم اصل کالسيکي مزيت نسبي متمرکز است که

برمبناي آن ،رشد توسط تخصص تشويق ميشود .مدافعان اين اصل ،نظريات خود را از

ديويد ريکاردو ،جان استوارت ميل و آلفرد مارشال اقتباس کردهاند و معتقدند تخصص و
تقسيم کار بينالمللي به تمام کشورهاي شرکتکننده در تجارت بينالملل سود ميرساند و
همچنين توليد جهاني کليه کاالهاي قابل تجارت را افزایش میدهد .البته اين امر مستلزم آن

است که هر کشور کااليي را صادر کند که در آن بيشترين مزيت نسبي را دارد.

مزيت نسبي ،تعاريف متعددي دارد ،از جمله چنانچه کشوري کااليي را نسبت به ديگر

کاالها ارزانتر توليد کند اين کشور در توليد چنين کااليي مزيت نسبي دارد ،بنابراين با
وارد شدن به صحنه تجارت جهاني ميتواند از صدور کااليي که در آن مزيت نسبي دارد
منتفع شود .1تعريف کليتري براي مزيت نسبي این است که عالوه بر عوامل توليد به عوامل
بازار نيز توجه دارد .در اين تعريف مزيت نسبي عبارت است از توانايي يک کشور در توليد

و صدور کااليي با قيمت ارزانتر.2
 .1موسينژاد ()1375؛ ص .67
 .2نادري ()1380؛ ص .123
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از اينرو ،اقتصاددانان معتقدند هر کشور بايد به توليد کااليي بپردازد ،که کمترين هزينه

فرصت و همچنين در سطح جهاني از لحاظ هزينه توليد ،مزيت نسبي دارد .بررسي و محاسبه

کمي مزيت نسبي به شکل امروزي ،از جمله مباحثي است که از دهه  1960وارد ادبيات
ّ
اقتصاد شده و در زمينه محصوالت مختلف کاربرد دارد.
1ـ .2مفهوم توان رقابت هزينهاي
با توجه به اينکه اين تحقيق درصدد ارائه يک تحليل اقتصادي از اثرات الحاق به سازمان

تجارت جهاني است ،از مفهوم اقتصادي توان رقابت هزينهاي و بهدليل کاربرد آن در سطح

يک بنگاه از مفهوم اقتصاد خرد استفاده ميشود .بهطور ساده ،توان رقابت يعني توان فروش

محصوالت به شکل سودآور يا بهعبارت ديگر ،براي اينکه يک بنگاه توان رقابت داشته
باشد ،الزم است بتواند محصوالت خود را با قيمت پايينتر و کيفيت باالتري نسبت به
رقباي خود عرضه کند .بهاينترتيب ،يک صنعت يا بنگاه در صورتي ميتواند رقابت کند
که هزينههاي واحدش کوچکتر يا مساوي رقبايش باشد .اين رقبا ميتوانند داخلي يا

جهاني باشند .البته ،وقتي صحبت از باز شدن اقتصاد يا آزادسازي تجاري است ،توان رقابت

بينالملل اهميت ويژهاي پيدا ميکند.
2ـ .2منابع توان رقابت هزينهاي

منابع توان رقابت ممکن است دو منشأ داشته باشد:
الف) منابع واقعي توان رقابت هزينهاي ،مثل بهرهوري عوامل و فراواني آن (ارزاني
عوامل) ،که اين نوع منابع مزيت نسبي را افزايش ميدهند.

ب) انحرافات قيمتي محصول و عوامل توليدي ،که اين نوع منابع ممکن است توان رقابتي
را افزايش يا کاهش دهند .از آنجا که اين نوع منابع نتيجه انواع سياستگذاریها

هستند ،اهمیت بسيار دارند و میتوان سياستهاي دولت را از لحاظ ارزیابی کرد که
توان رقابت هزينهاي را افزايش میدهند يا کاهش.1

 .1جزئيات مربوط به منابع توان رقابتی به ضميمه  1منتقل شده است.
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 .3روش پژوهش
اين پژوهش از نوع تحليلي ـ تجربي است که براي ارزيابي اقتصادي بودن پيوستن ايران به

تجارت جهاني در صنعت فوالد از روش  DRCيا هزينه منابع داخلي براي سنجش مزيت

نسبي توليد لوله توسط لولهسازي اهواز و همچنين شاخص مزيت رقابتي  UCآشکارشده

بهره میبرد.

1ـ .3روش هزينه منابع داخلي DRC

مفهوم هزينه منابع داخلي ،کاربردي از تحليل بازدهي عوامل توليد بر پايه ارز خارجي است؛

بهعبارت ديگر  DRCهزينه فرصت ازدسترفته واقعي منابع داخلي برحسب قيمتهاي

جهاني است که صرف توليد يک کاال ميشود.

طبق تعريف برونو ( DRC ،1)1972عبارت است از مقدار هزينه منابع داخلي که در فعاليت

توليدي استفاده میشود تا يک واحد ارز خارجي بهدست آيد ،يا در يک واحد ارز خارجي

صرفهجويي شود يا  DRCنسبت ارزش سايهاي دادههاي خالص داخلي به ارزش سايهاي
ستاندههاي خالص مبادلهشده در قيمتهاي جهاني است .اين معيار اولينبار توسط برونو در

سال  1972مطرح شد و سپس کروگر ،)1972( 2لوفسکي ،)1972( 3ادوارد ز ،)1984( 4گرين

اوي ،)1990(5فين )1995(6و پرکينز)1997(7با انجام تعديالتي از آن استفاده کردند.8

اين معيار نشاندهنده هزينه فرصت منابع داخلي توليد کااليي به ارزش يک دالر است.

بديهي است مقدار شاخص بهدستآمده بیانگر سودآوري و رقابتپذیر بودن يا نبودن کاال
است .اگر مقدار محاسبهشده آن بزرگتر از يک باشد ،حاکي از عدم وجود مزيت نسبي

توليد کاال در داخل کشور است .همچنين اگر هزينه فرصت مزبور برحسب پول داخلي

(ريال) محاسبه شود در اين شرايط ،شاخص  DRCدرخصوص هر محصولي قابليت مقايسه

 .8سيف ()1379؛ ص .43

1. Bruno.
2. Krueger.
3. Lofsky.
4. Edwards.
5. Greenaway.
6. Fin.
7. Perkins.
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با قيمت سايهاي ارز (دالر) را خواهد داشت .اگر مقدار آن از نرخ سايهاي ارز بیشتر باشد
نشاندهنده عدم وجود مزيت نسبي و اگر این رقم از نرخ سايهاي ارز کمتر باشد حاکي

از وجود مزيت نسبي توليد کاالي مورد نظر و رقابتپذیری آن در عرصه بينالملل است.
1ـ1ـ .3روششناختي جديد ( DRCمبتني بر حسابداري اقتصادي فعاليتها)

در روششناختي جديد ،برای محاسبه  DRCاز هزينههاي حسابداري واحدهاي اقتصادي

استفاده ميشود .اين روش محاسبه  DRCتوسط گرين اوي و ميلنر )1993( 1در ماداگاسکار

و پرکينز ( )1990در چين استفاده شده است .هدف اصلي دستیابی به مقدار  DRCکااليي
به روش دقيق و نزديک به واقعيت از رابطه زير است:2
()1

هزینه فرصت منابع داخلی به پول ملی

=DRC

(نرخ مؤثر ارز)(ارزش افزوده جهانی)

اجزاي فرمول فوق به قرار زير است:
الف ـ هزينه عوامل داخلي
الف ـ  )1هزينههاي عوامل اوليه توليد

هزينه نیروی کار ،اعم از دستمزد ،حقوق و پاداش مستقيم و غيرمستقيم براي توليد يک

واحد کاال که با توجه به هزينههاي فرصت ،تعديل شده است.

هزينههای مربوط به سرمايه که انعکاسدهنده هزينههاي فرصت ازدسترفته مربوط به

ارزش سرمايه بنگاه است و از ضرب بهره در ارزش اسمي سرمايه بنگاه بهدست ميآيد .نرخ

بهرۀ مورد استفاده بايد شامل تورم نيز باشد.
الف ـ  )2هزينههاي عوامل غيرتجاري

اصوالً هزينههاي عوامل غيرتجاري به مواردي اطالق ميشود که نه ميتوان آنها را صادر

 .2سيف ()1379؛ ص .54

1. Greenaway and Milner.
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کرد و نه میتوان آنها را وارد کرد .بهدليل همين ويژگي است که ميتوان برای آنها
قيمتهاي داخلي را بهعنوان هزينههاي فرصت در نظر گرفت .از اين دست هزينهها میتوان
به آب ،برق ،سوخت ،ماليات (بهعنوان بهاي خدمات عمومی) ،اجاره ،هزينههاي تعميرات و

نگهداري ،بيمه و ديگر موارد غيرتجاري اشاره کرد.
ب ـ ارزش افزوده جهاني

در مخرج کسر  DRCبايد ارزش افزوده جهاني يک واحد محصول محاسبه شود .در اين

مورد قيمت جهاني محصول عامل تعيينکنندهای است .اگر کااليي صادراتي باشد ،ميتوان
از قيمت فوب آن استفاده کرد ،براي کاالهاي وارداتي نيز قيمت سيف مالک است.
الزم است به این نکته توجه شود که نسبت  ،DRCهزينه فرصت عوامل داخلي را براي

صرفهجويي يک واحد ارز خارجي در کاالهاي وارداتي ،محاسبه میکند.

پس از مشخص شدن بهاي خارجي محصول به ارز خارجي ،بايد ارزش اقالم و موارد

تجاري مصرفشده در توليد يک واحد محصول به ارز را محاسبه و از آن کم کرد تا ارزش

افزوده خالص به ارز خارجي بهدست آيد .سپس باید نتيجه را در نرخ مؤثر ارز خارجي
ضرب نمود.1

2ـ .3نحوه محاسبه توان رقابت هزينهاي
براي اندازهگيري توان رقابت يک بنگاه از نسبت هزينه واحد ( )UCاستفاده ميشود .به اين
ترتيب که يک بنگاه يا صنعت داراي توان رقابتي است اگر ،هزينههاي واحدش کوچکتر

يا مساوي رقباي داخلي و خارجياش باشد .نسبت هزينه واحد ( )UCبهعنوان هزينه کل

( ،)TCتقسيم بر ارزش محصول ( )VOتعريف ميشود.

در اقتصاد خرد ،هزينه واحد بهعنوان هزينه کل ،تقسيم بر تعداد محصول  Qتعريف

میشود و به اين ترتيب ،هزينه واحد فيزيکي کاال بهدست ميآيد .اما ،زماني ميتوان از آن
به شکل هزينه واحد استفاده کرد که محصوالت دو رقيب کامال همگن باشند ،اين مورد
امروزه با توجه به ترکيبات محصول ،کيفيت متفاوت و همچنين ،خدمات پس از فروش

متفاوت ،بهندرت يافت میشود .بههمين دليل ،بهجاي تقسيم هزينه کل توليد ( )TCبه تعداد
 .1محاسبات عملی به ضميمه  2انتقال داده شده است.
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محصول )Q( ،به ارزش محصول ( )VOيعني  P.Qتقسيم ميشود .بنابراين ،فرض ميشود
که مرغوبيت کاال و خدمات پس از فروش در قيمت کاالها مستتر شده و قيمت کاالها
متناسب با کيفيتشان است .به اين ترتيب ،وقتي بنگاهها داراي هزينه کل برابر هستند ولي

يکي محصولش را با کيفيت باال توليد کرده و با قيمت باالتر از ديگري ميفروشد ،ارزش
محصولش بیشتر شده و نسبت هزينه واحدش کاهش مییابد .يعني اين بنگاه نسبت به بنگاه

ديگر توان رقابتي بيشتري دارد .پس بهطورکلی ،تعريف شاخص باال بهعنوان هزينه کل

به ارزش محصول منجر ميشود که اوالً ،مشکل کيفيت و ترکيب متفاوت محصول از بين
رفته و ثانياً ،دادههاي تحقيق به رقباي خارجي بستگي نداشته باشد .به اين ترتيب ،معياري
که براي اندازهگیری توان رقابتي استفاده ميشود همان هزينه واحد است که بهصورت زير
بيان ميشود:
()2

À1

TC
P.Q

=

TC
VO

=UC

در اينجا ارزش محصول ( ،)VOميتواند با قيمتهاي درب کارخانه ( ،)1Pdقيمتهاي

جهاني ( )2Pwيا در قيمتهاي سايهاي ( )3Psارزيابي شود .اگر نرخ ارز انحراف نداشته باشد
بايد  Pwو  Psبا هم برابر باشند .با توجه به اين سه نوع قيمتي که میتوان در نسبت هزينه

واحد استفاده کرد ،توان رقابتي به سه نوع توان رقابتي صادراتي يا بينالمللي (،)4UCx
توان رقابت داخلي ( )5UCdو مزيت نسبي ( )6UCsتقسيم ميشود .توان رقابت صادراتي يا

بينالمللي بهصورت زير نشان داده میشود:
()3

À1

Tcd
apw

=

Tcd
Vow

=UCx

در اينجا  TCDهزينه کل توليد در قيمتهای داخلي و  VOWارزش محصول در

قيمتهاي جهاني است که همان قيمتهاي سيف محصوالت مشابه وارداتي يا فوب براي
1. Domestic price.
2. World price.
3. Shodow price.
4. International Export Competitiveness.
5. Domestic Competitveness.
6. Comparative Advantage.
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صادرات است .اين معيار نشان میدهد که اگر هزينه واحد يک بنگاه بزرگتر از يک باشد،

قادر به رقابت در بازارهاي بينالمللي نیست ،به اين معنيکه نمیتواند محصول خود را صادر
کند و برعکس.

شاخص توان رقابت داخلي با مقايسه هزينه توليد داخلي با ارزش محصول به قيمتهاي

داخلي ارزيابي و به شکل زير محاسبه میشود:
()4

À1

Tc
Q.Pd

=

Tcd
Vod

=UCd

در اينجا  Pdقيمت محصول را در داخل کشور نشان ميدهد که برابر است با

) Pd=PW(1+NRP1و  NRPنرخ حمايت اسمي ضمني است که از مقايسه قيمتها به
دست ميآيد.

-1

()5

Pj
Prj

=NRP

 Pjقيمت داخلي و  Prjقيمت وارداتي يا صادراتي ( (CIF/FOBاست .مزيت نسبي نيز

بهصورت زير محاسبه ميشود:
()6

À1

TCS
Q.PS

=

TCS
VoS

=UCS

در اينجا  (1+REo)Ps= Pwکه  REoمابهالتفاوت نرخ تعادلي ارز و نرخ ارز جاري

است و  TCSمجموع تمام هزينههايي است که انحرافات قيمتي و يارانهها از آن حذف

شده است.

3ـ .3تحليل ضرايب حمايتي
برای تحليل نقش عوامل حمايتی در ايجاد مزيت رقابتی ،الزم است ضرايت حمايتی تحليل
شود .به اين منظور از برآورد ضريب حمايت اسمي محصول ( ،)NPCضريب حمايت اسمي

A
نهاده ( )NPCIو ضريب حمايت مؤثر ( )EPCشرکت استفاده ميشود.
E
محاسبه ضريب حمايت اسمي محصول ،از نسبت درآمد بازاري ( )Aبه درآمد سايهاي ()E

=  NPCبراي

استفاده ميشود که فرمول آن بهصورت زیر است:

1. Nominal Rate of Protection.
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()7

A
E

=NPC

اگر  NPCبزرگتر از واحد باشد قيمت بازاري در داخل بیشتر از قيمت سايهاي آن

است ،لذا يارانه غيرمستقيمي به محصول تعلق ميگيرد .درصورتيکه  NPCکوچکتر از

واحد باشد ،قيمت سايهاي از قيمت داخلي محصول بیشتر شده و دولت ماليات غيرمستقيمي
را به محصول تحميل ميکند و اگر  NPCمعادل واحد شود هيچگونه حمايتي از محصول
صورت نميگيرد.

براي محاسبه ضريب حمايت اسمي از نهاده ( ،)NPCIاز نسبت هزينه نهادهها به قيمت

بازاري ( )Bبه هزينه اين نهادهها به قيمت سايهاي ( )Fبهصورت زير استفاده ميشود:
()8

B
F

=NPCI

اگر  NPCIبزرگتر از واحد باشد ،هزينه نهادهها به قيمت بازار از هزينه آنها به

قيمت سايهاي بزرگتر است؛ يعني توليدکننده در استفاده از اين نهادهها ماليات غيرمستقيم
پرداخت ميکند .اگر  NPCIکوچکتر از واحد باشد برعکس ،هزينه نهادهها به قيمت بازار
از هزينه آنها به قيمت سايهاي کوچکتر است ،لذا توليدکننده در استفاده از اين نهادهها

يارانه دريافت ميکند .در نهايت اگر  NPCIبرابر واحد شود هيچ حمايتي از نهاده صورت

نمیگيرد.

ضريب حمايت مؤثر ( ،)EPCارزش افزوده حاصل از توليد به قيمتهای بازار ( )A-Bرا

به ارزش افزوده محصول برحسب قيمت سايهای ( )E-Fنشان ميدهد .با محاسبه اين ضريب
ميتوان اثر مداخله دولت در بازار نهادهها و بازار محصول را بهطور همزمان بررسي کرد.

بنابراين:

()9

A-B
E-F

=EPC

در واقع صورت و مخرج کسر ،همان تفاضل صورت و مخرج ضرايب حمايتي محصول

و نهادهها در بخشهای پيشين است .اگر  EPCبزرگتر از واحد باشد سياست دولت
حمايت از فرآيند محصول است و اگر کوچکتر از واحد باشد دولت با مداخله و اعمال

سياستهای خود به زيان توليدکننده عمل کرده است.
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در نهايت اگر  EPCبرابر واحد شود نشانگر اين است که هيچ سياستي در مورد توليد

محصول بهوسيله دولت اعمال نميشود و يا درصورت اعمال همديگر را خنثي میکنند.

 .4تجزيه و تحليل دادهها و نتايج
شرکت لولهسازي اهواز با سالها تجربه توليد و فعاليت ،از عمده شرکتهاي صنعتی ايران
محسوب ميشود که تقريباً اکثر لوله نفت و گاز مورد نياز کشور را تأمين ميکند .بهدليل

وابستگي زياد اين شرکت به خارج از حيث تأمين مواد اوليه خود ،درصورت الحاق ايران

به سازمان تجارت جهاني ،احتماالً از اين الحاق متأثر ميشود .سؤال اين است که اين الحاق
چه تبعاتي براي اين شرکت در پي دارد؟

برای تحليل اين تبعات ،با تفکيک بخشهاي توليدي اين شرکت به کارخانههای توليد

لوله ( )4 ،3 ،1و کارخانههای پوشش ( ،)3 ،2 ،1توجيه اقتصادي ورود به سازمان تجارت

جهاني ارزیابی شده است .به اين منظور از تحليل مزيتهاي نسبي ،رقابتي و ضرايب حمايتي
شرکت لولهسازي اهواز استفاده شده است .براي تحليل مزيت نسبي شرکت به تفکيک

کارخانههای توليد لوله ( )4 ،3 ،1و کارخانههای پوشش ( )3 ،2 ،1از شاخص هزينه منابع

داخلي ( )DRCو براي تحليل مزيت رقابتي از شاخصهای توان رقابت داخلي و بينالمللي
( )UCاستفاده شده است.

1ـ .4وضعيت هزينههاي شرکت
خالصه انواع هزينهها به تفکيک طي سالهای  86و  87در جدول ( )1آمده است و در

ضميمه  3مقاله به اختصار بررسي میشوند.

جدول 1ـ انواع هزينهها بهتفکيک طي سالهاي  86و 87
(ارقام به ميليون ريال)
شرح

هزينه سال87

هزينه سال86

حقوق ،دستمزد و مزاياي کارکنان

259318

245332

کاالها و مواد مصرفي

87185

71097

خدمات پيمانکاري

68780

52025
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شرح

هزينه سال87

هزينه سال86

ساير هزينهها

300708

87675

استهالک

20515

17290

جمع کل

736506

473419
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منبع :گزارشات حسابداري صنعتي.1

نتيجه محاسبات  DRCبراي کارخانههای توليد لوله و کارخانههای پوشش نشان

ميدهد که شرکت لولهسازي اهواز در هردو بخش مزيت نسبي بااليي در توليد دارد،

زيرا هردو کوچکتر از واحدند .درواقع رقم  0/72شاخص  DRCبراي کارخانههای توليد
لوله ( )4 ،3 ،1بيانگر اين است که هزينههاي داخلي محصوالت برابر  0/72درآمدهاي آن

است .بهعبارت ديگر براي کسب يک واحد درآمد ارزي در بازارهاي داخلي در شرايط

کنوني  0/72هزينه صرف ميشود .به تعبير ديگر ،به ازاي هر واحد ارز خارجي با توليد
لوله در داخل 0/28 ،صرفهجويي ارزي وجود دارد .رقم  0/51شاخص هزينه منابع داخلي

 DRCبراي کارخانههای پوشش نيز بيانگر مزیت نسبی شرکت لولهسازي اهواز در توليد
کارخانههای پوشش است .عالوه بر آن ،مزيت نسبي اين کارخانهها از کارخانههای توليد
لوله بیشتر است .مفهوم اين رقم آن است که شرکت براي توليد محصوالت پوشش از 0/51

منابع داخلي استفاده کرده و لذا صرفهجويي ارزي حاصل از توليد پوشش لوله در داخل

بهجاي واردات آن  0/49ارز خارجي است .از اينرو ،چون شرکت لولهسازي در هردو

بخش کارخانهها براساس شاخص هزينه منابع داخلي ،مزيت نسبي دارد و ميتواند با ورود
ايران به بازارهاي جهاني و سازمان تجارت جهاني موقعيت خود را حفظ کرده و آسيب

نبیند (جدول .)2

نتايج محاسبات نشان ميدهد که توان رقابت داخلي شرکت لولهسازي در بخش

کارخانههای توليد لوله معادل  93درصد است که اين رقم بيانگر توان رقابت داخلي اين
شرکت در بازارهاي داخلي است زيرا هزينههاي آن به ميزان  93درصد درآمدهايش
است .بهعبارت ديگر براي کسب يک واحد درآمد در بازارهاي داخلي در شرايط کنوني

 93درصد هزينه صرف ميشود .شاخص توان رقابت بينالمللي نيز معادل  99درصد
 .1جزييات هزينههای شرکت در ضميمه  3آورده شده است.
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است که معرف ناچيز بودن توان رقابت کارخانههای  1و  3و  4توليد لوله در بازارهاي

بينالمللي است ،چرا که براي فروش هر واحد در بازارهاي جهاني نزديک به يک واحد
هزينه ميشود .بنابراين توان رقابتي شرکت لولهسازي در بخش توليد لوله در داخل بیشتر از
بازارهاي بينالمللي است و در اين زمينه مزيت رقابتي هزينهاي ندارد ،لذا با ورود ايران به
سازمان تجارت جهاني ،تداوم اين بخش از فعاليتهاي شرکت ممکن است با مشکل مواجه

شود (جدول .)2

نتيجه محاسبات نشان ميدهد که شرکت لولهسازي در بخش کارخانههای پوشش

نهتنها توان رقابت داخلي دارد بلکه توان رقابت داخلي آن از توان داخلي کارخانههای
لوله بیشتر است .رقم  0/83نشاندهنده اين است که هزينههاي توليد اين کارخانههای در

قيمتهاي انحرافي کنوني معادل  0/83درآمدهاي آن است .شاخص توان رقابت بينالمللي
کارخانههای پوشش نيز رقم  0/84است که بیانگر توان رقابت کارخانههای پوشش در
بازارهاي بينالمللي است .الزم به ذکر است که براساس اين شاخص با ورود ايران به سازمان

جهاني تجارت ( ،)WTOکارخانههای پوشش وضعيت مطلوبتري خواهند داشت .نزديک
بودن ارقام شاخص توان رقابت داخلي و بينالمللي کارخانههای پوشش به اين مفهوم است
که با ورود ايران به سازمان تجارت جهاني فعاليت شرکت در توليد محصوالت پوشش

خيلي متفاوت نخواهد شد (جدول .)2

محاسبات نشان ميدهد که شاخص  NPCدر بخش کارخانههای توليد لوله بزرگتر

از واحد است لذا يارانه غير مستقيمي به محصول تعلق ميگيرد .اين يارانه ميتواند بهعنوان

مثال يارانه انرژي باشد .همچنين چون شاخص  NPCIبزرگتر از واحد است ،بنابراین

شرکت لولهسازي اهواز در استفاده از نهادههای خود ،ماليات غيرمستقيم ميپردازد که
ميتواند همان ماليات بر واردات به شکل تعرفه باشد.

شاخص ضريب حمايت مؤثر از کارخانههای توليد لوله رقم  0/87است و چون

کوچکتر از واحد است بنابراين دولت عليرغم برخي از يارانهها از جمله يارانه انرژي از
طريق برقراري تعرفه به واردات مواد اوليه مورد نياز ،به کارخانههای توليد لوله زيان وارد

کرده است (جدول .)2

براساس محاسبات ،چون شاخص  NPCمحصوالت پوشش معادل واحد است ،ميتوان
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گفت تقريباً هيچ حمايتي از محصوالت پوشش توسط دولت انجام نشده است .همچنين
چون شاخص  NPCIاندکي بزرگتر از واحد است لذا هزينه نهادهها به قيمت بازاري بیشتر

از هزينه آنها به قيمت سايهاي است ،بنابراین توليدکننده در استفاده از اين نهادهها ماليات
غيرمستقيم پرداخت ميکند ،گرچه چندان زياد نيست.

شاخص ضريب حمايت مؤثر کارخانههای پوشش (اعم از نهادهها و محصول) رقم 0/98

است و چون کوچکتر از واحد است بنابراين میتوان گفت دولت با دخالت خود به زيان

کارخانههای توليد پوشش نيز عمل کرده است.

با مقايسه بين دو بخش کارخانهها بايد گفت که شرکت لولهسازي بيشترين آسيب را

از سياستهاي دولت در بخش کارخانههای توليد لوله ميبيند تا کارخانههای پوشش .نتايج
حاصل از محاسبات تحقيق در جدول ( )2منعکس شده است.

جدول 2ـ جمعبندي محاسبه معيارهاي مختلف تحقيق
شرح

DRC

UCd

UCs

NpC

NpCI

EPC

کارخانههای توليد لوله

0/72

0/93

0/99

1/067

1/08

0/87

کارخانههای پوشش

0/51

0/83

0/84

1

1/01

0/98

منبع :محاسبات محقق.1

جمعبندی و مالحظات
 )1شاخص  DRCبراي کارخانههای توليد لوله کوچکتر از واحد است ،بنابراين
کارخانههای توليد لوله مزيت نسبي بااليي در توليد دارند.

 )2شاخص  DRCبراي کارخانههای پوشش کوچکتر از واحد است ،بنابراين مزيت بااليي
در توليد دارند.

 )3چون براساس نتيجه بندهاي  1و  2شرکت لولهسازي در هر بخش کارخانهها براساس
شاخص هزينه منابع داخلي مزيت نسبي دارد ،لذا با ورود ايران به بازارهاي جهاني و
سازمان تجارت جهاني تبعات منفي براي شرکت لولهسازي اهواز در پي نخواهد داشت.

 .1کليه محاسبات مربوط به اين بخش به ضميمه  4انتقال داده شده است.
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 )4نتايج محاسبات شاخصهای مزيت رقابت هزينهاي نشان ميدهد که شرکت لولهسازي
در بخش کارخانههای توليد لوله ،داراي توان رقابت داخلي است .شاخص توان رقابت

بينالمللي نيز نزديک يک است که معرف وجود توان رقابتي ناچيز کارخانههای  1و 3

و  4توليد لوله در بازارهاي بينالمللي است .بنابراين شرکت لولهسازي در بخش توليد
لوله در داخل و در بازارهاي بينالمللي مزيت رقابت هزينهاي ناچيز دارد ،لذا با ورود
ايران به سازمان تجارت جهاني امکان تداوم فعاليت شرکت ممکن است به مخاطره افتد.

 )5نتيجه محاسبات شاخصهاي مزيت رقابت هزينهاي نشان ميدهد که شرکت لولهسازي
در بخش کارخانههای پوشش نهتنها توان رقابت داخلي دارد بلکه توان رقابت داخلي
آن از توان رقابت داخلي کارخانههای لوله نیز بیشتر است .براساس اين شاخص با ورود

ايران به سازمان جهاني تجارت ( )WTOکارخانههای پوشش وضعيت مطلوبتری
خواهند داشت.

 )6براساس نتیجه محاسبات ازآنجاکه شاخص ضريب حمايت محصول ( )NPCکارخانههای
لوله بزرگتر از واحد است ،لذا يارانه غيرمستقيمي به محصول تعلق ميگيرد .همچنين
چون شاخص ضريب حمايت نهاده ( )INPCبزرگتر از واحد است ،بنابراین شرکت

لولهسازي اهواز در استفاده از نهادهها خود ،ماليات غيرمستقيم ميپردازد .شاخص

ضريب حمايت مؤثر از کارخانههای توليد لوله نيز کوچکتر از واحد است بنابراين

دولت بهرغم برخي از يارانهها از جمله يارانه انرژي توسط برقراري تعرفه بر واردات
مواد اوليه مورد نياز ،کارخانهها را متضرر کرده است.

 )7محاسبات بيانگر اين است که شاخص ضريب حمايت محصول ( )NPCکارخانههای
پوشش معادل واحد است ،بنابراين ميتوان گفت تقريباً هيچ حمايتي از محصوالت

پوشش توسط دولت انجام نشده است .همچنين چون ضريب حمايت نهاده ()INPC
بزرگتر از واحد است لذا هزينه نهادهها به قيمت بازاري بیشتر از هزينه آنها به قيمت
سايهاي است و درنتیجه توليدکننده در استفاده از اين نهادهها ،ماليات غيرمستقيم
پرداخت ميکند .شاخص ضريب حمايت مؤثر کارخانههای پوشش (اعم از نهادهها و

محصول) کوچکتر از واحد است؛ بنابراين ميتوان گفت که دولت با دخالت خود به
زيان کارخانههای پوشش عمل کرده است .در مقايسه بين دو بخش کارخانهها به نظر
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میرسد سیاستهای دولت بیشترین آسیب را به بخش کارخانههای توليد لوله شرکت
لولهسازي وارد کرده است تا کارخانههای پوشش.

توصیههای سیاستی
 )1به سياستگذاران اقتصادي کشور توصيه ميشود به شکل زمانبندیشده تعرفههاي
مربوط به مواد اوليه مورد نيازشان را کاهش دهند ،زیرا تعرفه باال مغاير با قوانين سازمان

تجارت جهاني نيز هست.

 )2به مديريت شرکت لولهسازي توصيه ميشود که به کارخانههای توليد لوله توجه ويژه
داشته باشد ،زیرا اين کارخانهها نسبت به کارخانههای پوشش توان رقابت بينالمللي و

داخلي پايينتری دارند.

 )3از آنجا که هزينه مواد اوليه بيشترين سهم را در قيمت تمامشده محصوالت دارد و از
طرف ديگر ايجاد کارخانه تأمين مواد اوليه مورد نياز (اوکسين) در اولويت برنامههاي

شرکت است ،لذا انتظار ميرود با تأمين مواد اوليه در داخل و بهتبع آن کاهش هزينه
تعرفهها و ساير محدوديتها ،قيمت تمامشده محصوالت کاهش یافته و شاخصهاي
مورد بررسي مطلوبتر شده و درنتیجه موفقيت شرکت با ورود به سازمان تجارت

جهاني بیشتر و بیشتر شود.

 )4به مديريت شرکت پيشنهاد ميشود شاخصهاي کليدي درمورد مزيت نسبي ،رقابتي و
ضرايب حمايتي را در هر سال محاسبه و از روند آن مطلع شود.
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ضميمه 1
منابع توان رقابت هزينهاي
منابع توان رقابت دو منشأ دارد:
 .1منابع واقعي توان رقابت هزينهاي ،مثل بهرهوری عوامل و فراواني آن (ارزاني
عوامل) ،که اين نوع منابع مزيت نسبي را افزايش میدهند.

 .2انحرافات قيمتي محصول و عوامل توليدي ،که اين نوع منابع ممکن است توان رقابتي
را افزايش يا کاهش دهند .اين نوع منابع بهعلت اينکه نتيجه انواع سياستگذاریها
هستند ،بسيار مهماند و سياستهای دولت را میتوان از لحاظ افزایش یا کاهش توان

رقابت هزينهای ،ارزيابي کرد.

از اينرو ،بايد ديد کداميک از منابع تأثير بيشتري بر افزايش يا کاهش توان رقابتي

دارند .براي انجام اين کار ،شاخص هزينه واحد جزئيتر و مفصلتر تحليل شده و هزينه کل
با توجه به اجزاي تشکيلدهنده آن بررسي میشود .اين عناصر و اجزا عبارتاند از :ارزش

نهادههای قابل تجارت ( ،)VItارزش نهادههای غيرقابل تجارت ( ،)VInهزينه نیروی کار
ماهر ( ،)LCsهزينه نیروی کار غيرماهر ( ،)LCuهزينه سرمایه تحت تملک شرکت (،)KCo

هزينه سرمايه اجاره شده ( )KCbو هزينه استهالک ()D
(ضـ)1

TC= VIt+VIn+LCu+LCs+KCb+KCo+D

با استفاده از قيمتهای سايهاي ،میتوان انحرافات قيمتي را حذف کرد .با ترکيب

معادالت ( )6و ( )7و استفاده از قيمتهای سايه ،توان رقابت داخلي بهصورت زير قابل

محاسبه است:
(ضـ)2

)(õjAjPdj+õnAnPn+WsWs+Wu.Lu+Kb.Pk.rb+Ko.Pk.ro+d.K.Pk

که در آن i :نوع محصول؛

 Ajمقدار نهادههای قابل تجارت؛
 Pjقيمت نهادههای قابل تجارت؛

1
õiQiPdi

=UCd
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 Anمقادير نهادههای غيرقابل تجارت؛
 Pnقيمت نهادههای غيرقابل تجارت؛

 Roهزينه فرصت سرمايه متعلق به شرکت؛
 Pkقيمت کاالهاي سرمايهاي؛

 Koمقدار کاالي سرمايهای تحت تملک شرکت؛
 Wnمتوسط نرخ دستمزد کارگران غيرماهر؛
 Wsمتوسط نرخ دستمزد کارگران ماهر؛

 Lnمقادير نيروي انساني غيرماهر؛
 Lsمقادير نيروي انساني ماهر؛

 Rbنرخ واقعي اجاره کاالهاي سرمايهای؛
 dنرخ استهالک.

شاخص توان رقابت صادراتي ( )UCxنيز ،به روشي مشابه معادله ( )9تعيين میشود،

با اين تفاوت که در عبارت اول به جاي قيمتهای داخلي ( )Pdjقيمت بينالمللي ()Pwj
جايگزين میشود ،يعني:
(ض)3-

)(õjAjPdj+õnAnPn+WuLu+Ws.Ls+Kb.Pk.rb+Ko.Pk.ro+d.K.Pk

1
õiQiPwi

=UCw

سرانجام ،براي شاخص مزيت نسبي به جاي همه قيمتهای داخلي ،دستمزدها و نرخهای

بهره ،قيمت سايهای مطابق با آنها جايگزين میشود.

ضميمه 2
روش محاسبه هزينه منابع داخلي  DRCدر عمل
روش نوين محاسبه  DRCکه در تحقيق حاضر نيز استفاده شده است برمبناي روش توکلي
است که در مقاله خود تحتعنوان «اندازهگیری مزيتهای نسبي بالقوه فعاليتهای صنعتي
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در ايران از روش  »DRCآن را متناسب با شرايط موجود و ارقام و اطالعات در دسترس

شرکتهای ايراني معرفي کرده است .در اين روش ،براي محاسبه شاخص هزينه منابع

داخلي ،به هزينههای حسابداري و هزينه فرصت (قيمت سايهای) عوامل بهکار رفته در توليد
يک کاال توجه میشود که بهدليل استفاده از قيمت سايهاي ،پيشنگر محسوب میشود.

بر اين اساس شاخص  DRCبهصورت زير محاسبه میشود:
(ض )4 -
در اين فرمول:
 Aهزينه سربار توليد يک واحد محصول (به ريال)؛

 Mهزينههای عوامل غيرتجاري يک واحد محصول (به ريال)؛
 Bضريب تعديل هزينه دستمزد نیروی کار براي تخمين هزينه فرصتي آن (در تحقيق
حاضر ضريب مذکور برابر  0/75منظور شده است)1؛

 Cهزينه دستمزد نیروی کار براي هر واحد محصول (به ريال)؛
 Eضريب تعديل هزينه سرمايه استفاده شده براي تخمين هزينه فرصتي آن و يا نرخ
سايهای بهره (در تحقيق حاضر ضريب مذکور  0/14منظور شده است)2؛

 Fهزينه کل سربار توليد بنگاه توليدي در يک سال براي همه محصوالت (به ميليون
ريال)؛

 Gارزش کل سرمايه شرکت (به ميليون ريال)؛
( )A/Fسهم تناسبي هزينههای سربار براي يک واحد محصول؛
( )G)(Eکل هزينه سرمايه براي همه محصوالت در يک سال (به ميليون ريال)؛
 .1اين ضريب براي کشور ترکيه توسط کروگر و براي ايران تيزهوش تابان ،همين نرخ را در نظر گرفتهاند.براي توضيح
بیشتر ر.ک .سيف اهلل مراد در دانشگاه اصفهان ( )1379تحتعنوان روششناسی و کاربردهاي تحليل هزينه منابع داخلي
« DRCارزيابي يک رهيافت جديد».
 –2اين نرخ را میتوان از حاصل ( )r+d+eبه دست آورد که در آن  rو  dو  eبه ترتيب نرخ بازار سرمايه ،نرخ استهالک
سرمايه ،نرخ عوايد تورمي است که در اينجا  %14در نظر گرفته شده است.
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( )E)(A/F)(Gهزينه فرصتي سرمايه براي يک واحد محصول؛
 Hقيمت جهاني يک واحد محصول به دالر؛
 Iارزش مواد مصرفي و کاالهاي واسطهای مصرفشده براي يک واحد محصول (به
ريال)؛

 :Jارزش کل مواد مصرفي و کاالهاي واسطهای مصرف شده براي همه محصوالت در
يک سال (به ميليون ريال)؛

 Kارزش کل مواد مصرفي و کاالهاي واسطهای مصرفشده براي همه محصوالت در
يک سال (به ميليون دالر)؛

 I/Jسهم تناسبي مواد مصرفي و کاالهاي واسطهای مصرفشده براي يک واحد محصول
(به ريال)؛

) .K(j)/(Iارزش کل مواد مصرفي و کاالهاي واسطهای مصرفشده براي يک واحد
محصول (به دالر)؛

 Lنرخ مؤثر (دالر) به ريال.
به اين ترتيب ،هزينه عوامل اوليه (نیروی کار و سرمايه) و نيز اقالم غيرتجاري (مانند

الکتريسیته ،زمين ،خدمات دولتي و )...توسط صورت کسر  DRCسنجيده میشود .در مقابل

در مخرج کسر ارزش افزوده جهاني کاالي توليدي محاسبه خواهد شد .رقم کوچکتر از
يک  DRCنشانگر وجود مزيت نسبي و رقم بزرگتر از يک بيانگر عدم وجود مزيت نسبي

در توليد يک محصول خاص است.

ضميمه 3
ض ـ1ـ .3وضعيت هزينههای شرکت
خالصه انواع هزينههای سالهای  1386و  1387که در جدول ( )1آمده است ،در ادامه به
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اختصار معرفي میشود:
الفـ حقوق ،دستمزد و مزاياي کارکنان

حقوق و دستمزد براساس ضوابط واحد تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي

شرکت ملي نفت ايران و بخشنامههای صادره از وزارت کار و امور اجتماعي ،پرداخت
اضافات عمومي ،شايستگي و ترفيع کارکنان رسمي شرکت محاسبه شده است.
بـ هزينههای کاال و مواد مصرفي

در سال  1387در بخش توليد معادل  87ميليارد ريال در مقابل توليد  470هزار تن لوله

فوالدي و  2485هزار مترمربع پوشش پلياتلين ،کاال و مواد مصرفي هزينه شده است.
گردش مواد اوليه در سال  1387به شرح جدول زير است:

جدول 3ـ گردش مواد اوليه در سال 87
گردش مواد اوليه در سال ( 1387ارقام به کيلو گرم)
کوئيل

ورق تخت

مواد پوشش

جمع

موجودي اول دوره

35759116

19236763

7097827

62093706

خريد طي دوره

121159228

401700439

6064711

528924378

مصرف طي دوره

150994202

332402165

10814020

494210387

منبع :گزارشات حسابداري صنعتي.

جـ خدمات پيمانکاري

در سال  1387هزينهها در بخش پيمانکاري  32/21درصد افزايش داشته است که افزايش
ايجاد شده عمدتاً مربوط به بخشي از خدمات پيمانکاري واگذارهاي جديد در اين سال
(شامل خدمات پيمانکاري کرنهاي سقفي کارخانهها ،استفاده بیشتر از خدمات پيمانکاري

برای تعميرات کلي و دورهای کارخانهها) و افزايش نرخ خدمات پيمانکاران رستوران،
ترابري (اياب و ذهاب پرسنل) افزايش نرخ جراثقالها و تريلرهاي حمل و جابهجايي داخلي
لوله و ...است.
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دـ ساير هزينهها

افزايش در سرفصل ساير هزينهها عمدتاً به بهره وامهای دريافتي و کارمزد بانکي (همچنين

شامل افزايش  16/5ميليارد ريال بهاي آب ،برق ،گاز و تلفن 7/2 ،ميليارد ريال هزينههای
پزشکي پرسنل و )...در سال  1387مربوط است.

هـ ـ استهالک

هزينههای استهالک سال  1387نسبت به سال قبل حدود  18/65درصد افزايش یافته که
دليل عمده آن بهرهبرداري از برخي پروژههای تکميلشده در کارخانهها و اموال منقول

خريداريشده در سال  1387است.

ض ـ2ـ .3مصارف انرژي در بخشهای مختلف شرکت
خالصه انواع مصارف انرژي در سال  1387به شرح جدول ( )4است:
جدول 4ـ هزينه انرژي به تفکيک در سال 87
اطالعات درخصوص مصارف انرژي در بخشهاي مختلف شرکت (واحد ريال)
نوع انرژي
آب مصرفي
برق مصرفي
گاز مصرفي
جمع

بخش توليدي

بخش غيرتوليدي

جمع کل

3216994653

442443000

3659437653

10548676710

1011506677

11560183387

554333900

20310400

574644300

143220005263

1474260077

15794265340

منبع :گزارشات حسابداري صنعتي.

ض ـ3ـ .3هزينه سربار توليد براي يک واحد محصول (به ريال) ()A
براساس بررسيهای بهعملآمده ،هزينه سربار توليد يک واحد محصول در کارخانههای
توليد لوله ( )4 ،3 ،1معادل  221ريال براي هر کيلوگرم و در کارخانههای توليد پوشش

بهطور متوسط  8602ريال براي هر مترمربع است .اين ارقام از تقسيم هزينه سربار توليد بر
توليدات کل دو محصول بهدست آمده است.

ضـ4ـ .3هزينههای غيرتجاري يک واحد محصول ()M
هزينههای غيرتجاري اعم از هزينههای انرژي (برق ،آب وگاز) و مالياتهاست .محاسبات
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نشان میدهد هزينههای غيرتجاري هر کيلوگرم لوله  11775ريال و هر مترمربع پوشش

 1422ريال است.

ضـ5ـ .3ضريب تعديل هزينه دستمزد نیروی کار ()B
ضريب تعديل هزينه دستمزد نیروی کار برای سنجش هزينه فرصت آن در اينجا  %75درنظر

گرفته شده است.

ضـ6ـ .3هزينه دستمزد مستقيم نیروی کار براي هر واحد محصول (به ريال) ()C
هزينه دستمزد مستقيم نیروی کار براي هر کيلوگرم لوله رقم  206ريال و براي هر مترمربع
پوشش  7557ريال است .اين ارقام از محل گزارشات حسابداري صنعتي سال  1387محاسبه

شدهاند.

ضـ7ـ .3ضريب تعديل هزينه سرمايه ()E
ضريب تعديل هزينه سرمايه براي تخمين هزينه فرصت آن است .در اين تحقيق ضريب

مذکور  %14معادل نرخ تسهيالت بانکي در نظر گرفته شده است.
ضـ8ـ .3کل هزينه سربار توليد ()F

هزينه کل سربار کارخانههای لوله  103870ميليون ريال و هزينه کل سربار کارخانههای

پوشش  21378/9ميليون ريال است .اين اطالعات از گزارشات حسابداري صنعتي سال

 1387استخراج شدهاند.

ضـ9ـ .3ارزش کل سرمايه شرکت G
ارزش کل سرمايه شرکت در سال  1387در حدود  185ميليارد تومان است ولي از آنجا

که هدف ،محاسبه شاخص  DRCبراي کارخانههای توليد لوله و کارخانههای پوشش به
تفکيک است ،ارزش سرمايه کارخانهها به تفکيک الزم است .براساس گزارشات حسابداري
صنعتي ارزش کارخانههای توليد لوله  1465344ميليون ريال و ارزش کارخانههای پوشش

 384656ميليون ريال است .الزم به يادآوري است که حدود  20ميليارد تومان افزايش
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سرمايه ناشي از افزايش قيمت و ساير سرمايهگذاریها نظير سيستم هواي فشرده ،تصفيهخانه
آب و فاضالب ،ساختمان اداري و ...در سال  1387صورت گرفته که به نسبت سهم سرمايه

کارخانههای توليد لوله و پوشش توزيع شده است.

ضـ10ـ .3نرخ سايه ارز در اين پژوهش 9000 ،ريال در نظر گرفته میشود.
ضـ11ـ .3قيمت سايهای (جهاني) يک واحد محصول به دالر ()H
از آنجا که محصوالت مشابه محصوالت شرکت لولهسازي اهواز بهطور چشمگيري

مبادله نمیشود ،لذا قيمت جهاني به معناي واقعي براي اين محصوالت وجود ندارد.
براي اين منظور قيمت فروش جهاني برمبناي حذف انحرافات قيمتي محاسبه شد.
بنابراين ،ابتدا از تقسيم فروش کل محصوالت به تفکيک نوع محصول بر ميزان توليد،

قيمت فروش داخلي آنها محاسبه و سپس تعديل شد .انحرافات قيمتي که باید تعدیل
شوند عمدتاً بر دو بخش هستند .يک بخش از انحرافات مربوط به تعرفههای واردات

مواد اوليه و بخش ديگر مربوط به يارانه انرژي است .براي اين منظور بهصورت زير عمل
میشود:

=10132/7

=133096/4

4766828938040
470763000
330773445973
2485217

=

=

فروش کل لوله در سال ( 87ریال)
کل تولید لوله در سال ( 87کیلوگرم)
کل فروش پوشش در سال ( 87ریال)
کل تولید پوشش در سال ( 87کیلوگرم)

= قیمت هر کیلوگرم لوله

= قیمت هر مترمربع پوشش

ت تمامشده محصوالت
براساس اطالعات مربوط به گزارش عملکرد و تحليل قيم 

شرکت يارانه انرژي بسيار کم و در حد يک درصد قيمت تمامشده محصوالت است .براين
اساس ،چون در شرايط رقابت آزاد يارانهای وجود ندارد ،لذا رقم مذکور بايد بهعنوان
بخشي از قيمت تمامشده اضافه شود؛ بنابراين:

قيمت هر کيلوگرم لوله با تعديل هزينه يارانه:
ریال 10132/7+1%×9348/2=10226/1
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قيمت هر مترمربع پوشش لوله با تعديل هزينه يارانه:
ریال 133096/4+1%×110825=134204/65
براي محاسبه انحرافات ناشي از تعرفه بهصورت زير عمل میشود:

براساس بررسيهای به عمل آمده ،نرخ تعرفه مواد اوليه (کوئيل و فوالد تخت) در سال

 1387معادل  %10و نرخ تعرفه مواد پوشش  %4بوده است (گمرک جمهوري اسالمي ايران
 .)1386با ضرب نرخ تعرفه در ارزش ريالي واردات مواد اوليه ،کل هزينه تعرفه بهدست
میآيد:

هزينه تعرفه مواد اوليه مورد نياز کارخانههای لوله:
ریال 10×3473301212916=347330121291

%

الزم به يادرآوري است که ارزش مواد اوليه وارداتي از کسر تعرفه  10درصدي ارزش

تحويلشده مواد اوليه واردشده بهدست آمده است .بهصورت مشابه براي کارخانههای پوشش:
هزينه تعرفه مواد اوليه موردنياز کارخانههای پوشش:

ریال 0/04×141769588025=5670783521
با تقسيم هرکدام از ارقام بر ميزان توليد ،هزينه تعرفه هر واحد بهدست میآيد:
=738

347330121291
4707631000

=2281/8

=

5670783521
2485217

کل هزینه تعرفه لوله در سال 87
کل تولید لوله در سال 87
=

کل هزینه پوشش در سال 87
کل تولید پوشش لوله در سال 87

= هزینه تعرفه هر کیلوگرم لوله (ریال)

= هزینه تعرفه هر مترمربع پوشش (ریال)

چون تعرفهای برای ورود به سازمان تجارت جهاني وجود ندارد ،لذا هزينه تعرفه در اين

شرايط بهعنوان منفعت تلقي شده و از قيمت تمامشده و فروش کسر میشود .بنابراين قيمت
فروش جهاني محصوالت با تعديل تعرفه و يارانه به شرح زير است:
قيمت جهاني هر کيلوگرم لوله:
قيمت جهاني هر مترمربع پوشش:

ریال 10226/1-738=9488/1
ریال 134204/6-2281/8=131922/8
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برحسب نرخ ارز  9000ريال ،قيمت جهاني هر کيلوگرم محصول لوله به دالر  1/054و

هر مترمربع محصول پوشش  14/66است .بنابراين  Hبراي محصول لوله  1/054دالر و براي

محصول پوشش  14/66دالر است.

ضـ12ـ .3ارزش مواد مصرفي و کاالهاي واسطهای مصرفشده براي هر واحد به
ريال ()I
براساس اطالعات حسابداري صنعتي سال  1387ارزش مواد مصرفي و کاالهاي واسطهای مصرفشده

براي هر کيلوگرم محصول لوله  8203ريال و براي هر مترمربع محصول پوشش  59422ريال است.
ضـ13ـ .3ارزش مواد مصرفي واسطهای مصرفشده براي کل محصوالت به
ميليون ريال ()J

مقدار  Jبراي محصوالت لوله  3859122ميليون ريال و براي محصوالت پوشش 147677
ميليون ريال است.

ضـ14ـ .3ارزش کل مواد مصرفي و واسطهای مصرفشده براي محصوالت به
ميليون دالر ()K
براساس نرخ ارز  9000ريال ،مقدار  Kبراي محصوالت لوله  428/7ميليون دالر و براي

محصوالت پوشش  16/4ميليون دالر است.

ضميمه 4
تأثير الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر مبناي شاخص هزينه منابع
داخلي ()DRC
ض ـ1ـ .4محاسبه شاخص هزينه منابع داخلي ()DRC
براساس اطالعات مندرج در بخشهای ضـ1ـ 3تا ضـ14ـ 3ضميمه ،شاخص  DRCبراي
کارخانههای لوله و پوشش بهصورت زير است:
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توليد لوله:
=0/72
توليد پوشش:
=0/51

[×1465344

]×221+117/5+0/75×206+0/14

(×428/7[×9000
[×384656

=DRC

) ]1/054 -

]×221+117/5+0/75×206+0/14

(×16/4[×9000

=DRC

) ]14/66 -

ضـ2ـ .4ارزيابي مزيت رقابت هزينهای شرکت لولهسازي در برابر الحاق ايران
با WTO
براساس مطالب ارائهشده در بخش گذشته ،در اين بخش به تفکيک کارخانههای پوشش
و توليد لوله ،توان رقابت داخلي ( )UCdو توان رقابت بينالمللي ( )Ucsآنها محاسبه

و تحليل میشود .تفاوت عمده شاخصهای توان رقابت داخلي و توان رقابت بينالمللي

بهدليل انحرافات عمده در قيمت نهادهها است که خود ناشي از وضع تعرفهها و يارانه
انرژي است ،خصوصاً که بخش عمده قيمت تمامشده محصوالت را مواد اوليه تشکيل

میدهد.

ضـ1ـ2ـ .4توان رقابت هزينهای کارخانههای توليد لوله ( 1و 3و)4

براي محاسبه شاخص توان رقابت هزينهای از اطالعات هزينه کارخانههای (حسابداري

صنعتي سال  )1387و قيمتهای فروش داخلي و قيمتهای جهاني محاسبهشده در بخش

ضـ12ـ 3استفاده میشود .در اين صورت ،مقدار اين شاخصها برابر است با:
=0/93

=0/99

4445456757947
4766828938040

=

4445456757947
9488/1×470376000

کل هزینه کارخانجات تولید لوله
کل فروش محصوالت لوله
=

=  UCdشاخص توان رقابت داخلی

کل هزینه کارخانجات تولید لوله
تولید لوله×قیمت جهانی هر متر لوله

=  UCsشاخص توان رقابت بینالمللی
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ضـ2ـ2ـ .4توان رقابت هزينهای کارخانههای پوشش ( 1و  2و)3

مشابه بخش قبلي براي محاسبه شاخص توان رقابت هزينهای کارخانههای پوشش (1و2و)3

از اطالعات هزينه کارخانههای و قيمتهای فروش داخلي و جهاني محاسبه شده در بخش

ضـ12ـ 3استفاده میشود .لذا شاخصهای مربوط به توان رقابت هزينهای کارخانههای
پوشش به شرح زير است:

=0/83

=0/99

276174157157
330773445973

=

4445456757947
9488/1×470376000

کل هزینه کارخانجات تولید پوشش
کل فروش محصوالت پوشش
=

=  UCdشاخص توان رقابت داخلی

کل هزینه کارخانجات تولید پوشش
تولید پوشش× قیمت جهانی هر متر مربع پوشش

=  UCsشاخص توان رقابت بینالمللی

ضـ3ـ .4تحليل ضرايب حمايتي در شرکت لولهسازي اهواز
بعد از مشخص شدن وضعيت مزيت نسبي و مزيت رقابتي شرکت لولهسازي ،حال نياز است
وضعيت حمايت از اين شرکت که بخشي از انحرافات قيمتي را توضيح میدهد معلوم شود.

ضـ1ـ3ـ .4ضرايب حمايتي در کارخانههای توليد لوله

براساس آنچه که در باال گفته شد ضرايب حمايت محصول ،ضريب حمايت نهاده و ضريب

حمايت مؤثر در کارخانههای توليد لوله ( )1 ،3 ،4به شرح زیر است:

4766828938040 =0/067
470437600×9488/1

=NPC

4445456757947 =1/08
470437600×9000

=NPIC

EPC= 4766828938040-4445456757947 =0/87

4463558992560-4094218432800
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ضـ2ـ3ـ .4ضرايب حمايتي در کارخانههای پوشش

نتايج محاسبه شاخصهای حمايتي محصول ،نهاده و ضريب حمايت مؤثر کارخانههای
پوشش بهصورت زير است:

330773445973
=1/00
2485217×131922/8
2761741571
=NPIC
=1/01
109651/4×9000
EPC= 330773445973-276174157157 =0/98
327856785257/6-2725/7523353
=NPC

