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تنظيم بازار سيمان خاكستري در سال 1387
سارا اسدبيگي
دریافت88/6/15 :

پذیرش89/4/14 :

سيمان  /تقاضا  /مصرف  /پيشبيني  /برآورد  /بازار  /برآوردهاي خودرگرسيوني با وقفههای
تأخيري

چكيده
سیاستگزاریهای ارشادی و راهبردی ،سرمايهبري ،انرژيبري و آاليندگي باالي توليد

سيمان ايجاب ميكند كه ساختار تقاضاي اين كاال با توجه به محدوديتهاي عرضه آن
بهنحو مقتضي مطالعه شود .از اينرو ،اين مقاله میکوشد با دو شيوه بررسي مؤلفههاي بازار
و استنتاج از تابع تقاضا (با استفاده از روش برآوردهاي خودرگرسيوني با وقفههاي تاخيري)،
مصرف سيمان در سال  1387را بررسی میکند .يافتههاي تحقيق حاضر با عنايت به اين مهم

كه طي سالهاي گذشته ،مصرف سيمان كشور همواره از سوي عرضه تهديد شده است،
نشان میدهد كه در ايران قيمت اين نهاده ،هزينههاي عمراني دولت و ارزش افزوده بخش
ساختمان ،تأثیر قابلتوجهي بر افزايش تقاضاي اين محصول داشته است .بر اين اساس ،دولت
از طريق تعيين قيمت ،تخصيص بودجههاي عمراني براي گسترش ظرفيت توليدي اقتصاد،
ايجاد فرهنگ مناسب مصرف و كمك به بازاريابي صادراتي ،نقش مؤثري در تنظيم بازار

سيمان و نوسانهای ناشي از آن دارد.

طبقهبندی .C12, C13,C22, L52, L61, L88 : JEL

* كارشناس ارشد اقتصاد ،معاونت امور اقتصادي ،وزارت امور اقتصادي و دارايي.

S_asadbeigi@yahoo.com
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مقدمه و كليات تحقيق
امروزه رشد و توسعه صنعتي بهمنظور افزایش سطح توليد و مصرف و در نتيجه افزايش رفاه

اجتماعي ،سرلوحه اهداف اقتصادي دولتها است ،حالآنكه اين مسير همواره با موانعي

روبهرو است كه هرگونه تعلل و كوتاهي درخصوص آن به پيدايش بحرانهاي اقتصادي
ختم خواهد شد .يكي از داليل چنين رويدادي عدم تعادل بازار عرضه و تقاضا است كه
اگر برنامهريزان و مديران اقتصادي كشور بخواهند از بروز يا تخفيف اثرات مخرب آن

جلوگیری کنند ،بيترديد بايد اطالعات آماري الزم را براي زمانهاي مختلف از روند

شاخصهاي مختلف اقتصادي و صنعتي كشور در اختيار داشته باشند .در اين زمينه ،از آنجا

كه سيمان بهعنوان يكي از مهمترين عناصر توسعهاي در تأمین زيرساختهاي اقتصادي
كشورها ،نهادهاي استراتژيك محسوب ميشود و رابطهاي كام ً
ال مثبت ميان فرآيند رشد

اقتصادي با توليد و مصرف سرانه سيمان وجود دارد .در اين مقاله تالش ميشود با طراحي
مدلي مناسب ،با توجه به متغيرهاي اثرگذار چشماندازي از وضعيت تقاضاي سيمان در ايران
ارائه شود .در اين راستا ،فرضيه «هزينههاي عمراني دولت اثر مثبت و معنيداري بر تقاضاي

سيمان دارد» آزموده میشود.

شايان ذكر است که مبناي اين تحقيق ،اطالعات مرسوم به شيوه كتابخانهای و استفاده از

نظرات كارشناسان اين صنعت در نهادهاي گوناگون ،به دو شيوه كتابخانهاي و ميداني است.

تجزيه و تحليل دادهها نيز به دو روش بررسي مؤلفههاي بازاري و تكنيكهاي اقتصادسنجي
و نرمافزارهاي مربوطه متكي است.

 .1پيشبيني مصرف از طريق بررسي مؤلفههاي بازار سیمان
در ادامه ضمن بررسي وضعيت توليد ،توزيع ،بازرگاني و قيمت سيمان طي سالهاي 1380
تا  ،1386چشماندازي از مصرف سيمان طي سال  1387ارائه خواهد شد.
1ـ .1توليد
الزم به ذكر است توليد سيمان در ايران به داليلي چون سابقه  70ساله ،دسترسي آسان به
منابع اوليه ارزان و فراوان (گچ و آهك) و در نتيجه پايين بودن هزينه حملونقل و دسترسي
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به سوخت ،انرژي ارزانقيمت و بازار گسترده داخلي و كشورهاي همسايه ،از مزيتهاي

فراواني برخوردار است .حال آنكه سرمايهبر بودن ،ديربازده بودن و هزينه باالي حمل اين
نهاده ،نوعي انحصار طبيعي براي توليدكنندگان و عرضهكنندگان محصوالت اين صنعت
ايجاد كرده است .به تبع چنين شرايطي ،بروز معضالتي در توليد ،توزيع و قيمتگذاري

سيمان انكارناپذير بوده و از اينرو ،همه ساله تدابير و راهكارهايي براي تنظيم بازار اين كاال

سنجيده ميشود .از اينرو ،در سال ( 1380ابتداي دوره تحقيق در اين بخش از مطالعه)،
كمبود توليد سيمان و مشكالت تنظيم بازار ناشي از آن ،به انتقال نام اين كاال به سبد حمايتي
انجاميد و سپس «هيات امناء حساب ذخيره ارزي» در تاريخ  1381/3/7اعطاي تسهيالت

ارزي به طرحهاي سرمايهگذاري در صنعت سيمان كشور را با لحاظ سودي معادل نرخ

سود بين بانكي ارزهاي مربوطه در بازار بينالمللي(اليبور) 1به شرط آنكه کمتر از  2درصد
نباشد ،دوره تنفس حداكثر دو سال و دوره بازپرداخت تسهيالت حداكثر  10سال اعالم

کرد.

گستردگي اعتبارات تخصيصي دولت به متقاضيان سرمايهگذاري در صنعت سيمان

كشور (تا آذرماه  1383به  997/63ميليون يورو و  10339/74ميليارد ريال 2از محلهاي

مختلف) از سويي و اجرايي شدن طرح جامع سيمان با رويكرد تنظيم بازار اين كاال از سوي
ديگر ،به سرمايهگذاري بيسابقهای در صنعت سيمان كشور منجر شد و تعداد  36كارخانه
توليد سيمان كشور در سال ( 1380با توليد  26ميليون تن سيمان) به  43كارخانه تا ابتداي

سال ( 1385با ظرفيت توليد  32ميليون تن سيمان) افزايش يافت .در شرايط فعلي نيز بر پايه
اطالعات موجود مقررشده طي سالهاي  1386تا  ،1388حدود  45ميليون تن ظرفيت جديد
به ساختار توليد سيمان كشور افزوده شود .بر اين اساس ،دولت ستاد ويژه سيمان 3را تشکیل
1. LIBOR- London Inter-Bank Offer Rate.

 .2وزارت بازرگاني(.)1383
 .3اين ستاد با حكم وزير صنايع و معادن و عضويت معاون امور معادن و صنايع معدني اين وزارتخانه ،مدير كل دفتر صنايع
معدني وزارتخانه مذكور ،دبير انجمن كارفرمايان سيمان ،نماينده تاماالختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي و نماينده
تاماالختيار وزارت نفت و نيز مجري طرح سيمان هر منطقه و نماينده بخش خصوصي بهعنوان مدعو ،تشكيل شده
است .ساير سياستها و محورهاي اين ستاد عبارت است از :بررسی نحوه تأمین منابع مالی  ،سوخت  ،آموزش و تأمین
منابع انسانی متخصص و تقویت زیرساختهای صادرات؛ شناسایی امکانات صدور خدمات فنی و مهندسی و نظارتی
در صنعت سیمان به سایر کشورها متناسب با سیاستهای دولت ،هماهنگی كامل برای راهاندازی طرحها در زمانبندی
مشخص و تهیه طرح جامع سیمان در افق چشمانداز  20ساله.
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داد .اين ستاد موظف شد ظرفيت توليد سيمان را تا پايان سال  1387به  62ميليون تن برساند.

موفقيت اين ستاد در توسعه ظرفيتهاي توليدي سيمان در كشور سبب شد ظرفيت توليد
سيمان در سال  1387به ميزان  64ميليون تن برسد.

توليد ماهانه سيمان طي دوره  1380 -1386در جدول ( )1ارائه شده است .چنانكه

مشخص است توليد ماهانه سيمان طي دوره مورد بررسي ،براي ماههاي مختلف تقريباً با
آهنگ ثابتي افزايش يافته است .با وجود راندمان مطلوب باالي  90و حتي  100درصدي
توليد در اين صنعت طي سالهاي گذشته ،بهنظر ميرسد تداوم سرمايهگذاري در اين صنعت

مطابق اطالعات موجود ،پيشبيني توليد سيمان مطابق گزينه سوم را براي دوره زماني بهمن

 1386تا اسفند  1387تا حدود زيادي قابل اتكا کند.

جدول 1ـ توليد محققشده سيمان در سالهاي  1380تا دي  1386و
پيشبيني براي ساير ماهها تا پايان سال ( 1387ارقام به تن)
توليد

1380

1381

1382

1383

1384

1385

1386

*1387

**1387

فروردين 2441268 2452369 2353883 2078300 2048104 1865136

2840314

3499108/1 3104238/3

ارديبهشت 2683257 2764370 2783994 2516000 2402185 2131584

3140079

3847057 3412921/6

خرداد

2895986 2709947 2682024 2583500 2246342 1998360

3110369

3845770 3411779/8

تير

2999206 2804272 2773596 2636200 2444397 2299920

3396481

4162909/4 3693130/5

مرداد

2939757 2789887 2775416 2624800 2516812 2524000

3456299

4183245/2 3711171/5

شهريور 3084383 2945479 2878344 2873000 2752549 2594000

3481600

3725859

4199801

مهر

3034963 2793837 2835693 2660700 2501268 2339000

3495351

4292555/4 3808146/2

آبان

2785825 2656723 2650111 2572800 2525548 2256800

3365319

4131395/7 3665173/1

آذر

2853941 2701503 2640875 2431200 2213009 2238600

3548540

4400921/2 3904283

2965114

3633365/1 3223344/6

دي

2743279 2577799 2452098 2292200 2337588 2010600

بهمن

3679252/7 3264053/9 3023847/3 2854358 2539157 2572876 2474600 2207749 2139200

اسفند

4030764/9 3575898/3 3293012/5 3089923 2654242 2756000 2723100 2299224 2247600

جمع كل 47906146 42500000 39116325/8 34406146 32389585 32154910 30466400 28494775 26644800
منبع :وزارت صنايع و معادن ،سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان ،پايگاه اطالعرساني تنظيم بازار وزارت بازرگاني،
معاونت توسعه بازرگاني داخلي ،دفتر توسعه بازار كاال و خدمات (.)www.cmrd.ir
*گزينه دوم ،تعديل گزينه پيشبينيشده با عنايت به اعالم وزارت صنايع و معادن مبني بر دستیابی به توليد  42/5تن سيمان در خرداد
 1387و اعمال نسبتهاي توليد ماهانه بهدستآمده در گزينه نخست پيشبيني.
** گزينه سوم ،بر پايه توليد سال  ،1385تحقق ظرفيت توليد پيشبينيشده براي سال  1386و نيمي از ظرفيت توليد پيشبينيشده
براي سال  1387با احتساب راندمان  70درصدي براي كارخانجات جديد ،دستیابی به  3ميليون تن افزايش توليد از محل طرحهاي
توسعه (در راستاي وظيفه ستاد ويژه سيمان مبني بر تحقق  62ميليون تن ظرفيت توليد جديد سيمان تا پايان سال  )1387و اعمال
نسبتهاي توليد ماهانه بهدستآمده در گزينه نخست پيشبيني.
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2ـ .1توزيع (مصرف)
با توجه به آمار دريافتي درخصوص توزيع سيمان و ساير مالحظات مندرج در جدول ()1
و ( ،)2خاطرنشان ميشود آمار ماهانه توزيع در سالهاي  1384 ،1383 ،1381و 1386

كام ً
ال مستند است ،اما براي مابقي سالها (با توجه به مدت نگهداري كوتاه سيمان بهسبب

فسادپذيري آن) از آمار مصرف سيمان (منتج از رابطه توليد به انضمام واردات منهاي
صادرات) استفاده شده است.

جدول 2ـ توزيع (مصرف) ماهانه سيمان در سالهای  1380تا  1386و
پيشبيني براي ساير ماهها تا پايان سال ( 1387ارقام به تن)
توزيع
(مصرف)

1380

1381

1382

1383

1384

1385

فروردين

1795798

1829909

1843604

2101157

2094138

2353204

2675469

ارديبهشت 2011225

2383987

2164965

2677994

2430580

2624998

3145952

خرداد

1905431

2214158

2116392

2633519

2486941

2989718

3129021

3398685/8

تير

2157687

2373728

2332613

2574403

2501094

2939063

3577487

3892031/4

مرداد

2351669

2433330

2541622

2599892

2671881

2990309

3470693

3703305/4

4789427/2

شهريور

2459759

2584444

2708747

2617047

2705239

3153558

3391896

3578498/6

4628016/5

مهر

2190658

2433479

2487414

2578018

2600747

3030192

3466998

3742686/3

4840357/8

آبان

2140640

2471867

2651158

2435315

2587057

2889107

3363119

3626118/6

4689602/6

آذر

2169919

2033982

2142481

2518674

2590973

2709425

3409783

3676551/1

4754826/2

دي

1934155

2221517

2419669

2289610

2457405

2660080

2897506

3099415/9

4008426/2

بهمن

1998886

2256836

2530338

2260368

2504773

2939364

3429568/7 3175019/8

4435407/7

اسفند

1617017

2173623

2267382

2570593

2632765

3023837

3884149/1 3427102/8

5023309/4

**1387

1386

*1387
2859282

3697864/9

3389487/2

4383570/9
4395467/4
5033503/5

جمع كل 54679780/2 42279780/2 39130046/6 34302855 30263593 29856590 28206385 27410860 24732844

منبع :گزارشات ساالنه وزارت بازرگاني،سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كاال و خدمات ،اداره كل نظارت بر كاالهاي
فلزي و معدني ،اداره كل نظارت بر مواد معدني و مصالح ساختماني.
گزارشات ساالنه وزارت بازرگاني ،سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان ،معاونت نظارت بر كاالهاي زيربنايي و
خدمات زيربنايي ،دفتر نظارت بر كاالهاي فلزي و معدني و محاسبات مؤلف بر مبناي آمار صادرات و واردات گمرك ،جدول
( )3و (.)4
* پيشبيني براساس فرمول نرخ رشد هندسي.
** پيشبيني با در نظر گرفتن تحقق الزامات ساخت  1/5ميليون واحد مسكوني در سال (متضمن افزايش حداقل  12/4ميليون
تني مصرف سيمان ــ مطابق تصويبنامه شماره /51516ت37541ن مورخ  1386/4/6نمايندگان ويژه رياستجمهوري) و اعمال
نسبتهاي توزيع مصرف ،پيشبينيشده در گزينه نخست.

3ـ .1بازرگاني خارجي
بررسی روند واردات و صادرات ماهانه سيمان طي سالهاي گذشته بهخوبي نشان ميدهد كه
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محدوديت تجارت جهاني سيمان به دلیل فسادپذيري و هزينه حمل باال ،مصرف اين نهاده
را كام ً
ال به توليد داخلي وابسته کردهاست .عالوه بر اين ،دخالتهاي متعدد دولت در بازار
سيمان و قيمتگذاري اين محصول ،افزايش انگيزه كارخانهها به صادرات و بیرغبتي تجار

به واردات را درپي داشتهاست (نمودار  .)1با اينوجود ،وضع محدوديت بر صادرات جهت

تنظيم بازار و الزام دستگاههاي دولتي به واردات سيمان موردنياز (بهويژه در طرح جامع
سيمان و مصوبات سالهاي  1385و  1386هیأتوزيران) روند طبيعي حاكم را مختل کرده

است؛ از اينرو ،در دوره مورد بررسي ،بازرگاني خارجي (صادرات و واردات) سيمان از
راهبرد يا روند مشخصي تبعيت نميكند و وضعيت آن بسيار نوساندار و غيرقابل پيشبيني
.

است و تابعي از قيمت منطقهاي اين كاال و تصميمات دولت در اين خصوص است.

ﻧﻣﻭﺩﺍﺭ ) :(۱ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺳﻳﻣﺎﻥ )ﺗﻥ(
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ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ

1,000,000
1,000,000
500,000
500,000
۱۳۸۷

۱۳۸۶

منبع :سايت سيمان ايران.

۱۳۸۵

۱۳۸۴

۱۳۸۳

۱۳۸۲

۱۳۸۱

۱۳۸۰

00

ﻣﺎﺧﺬ :ﺳﺎﻳﺖ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ.

نمودار 1ـ صادرات و واردات سیمان (تن)

 .1-4قيمت
جدول ( ،)3بيانگر وضعيت قيمت سيمان در دوره مورد بررسي است .با توجه به ساير
اطالعات موجود ،مهمترين نكات در تحليل آمار و روندهاي مربوط به آن عبارت است از:
•قيمت بازار سيمان روند افزايشي دارد.

•رويكرد اخير دولت در كاهش نرخ تورم و تثبيت قيمتها ،به تثبيت شاخص بهاي
عمدهفروشي سيمان ،حداقل براي سالهاي  1385و  1386انجاميد .اگرچه در اين
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راستا به نظر نميرسد قيمت درب كارخانه سيمان در طول سال  1387افزايش
قابلتوجهي داشته باشد ،اما پيشبيني قيمت اين كاال در بازار آزاد بهسبب وابستگي
به سياستهاي دولت ،وضعيت متغيرهاي بازار و تأثیرپذيري از ركود جهاني اقتصاد،

بسيار مشكل است.

•متوسط قيمت تمامشده يك تن سيمان در كارخانههاي جديد بيش از  40هزارتومان
است ،1درحاليكه براساس اطالعات جدول ( ،)5قيمت مصوب هر تن سيمان 38

هزار تومان تعیین شده است .بديهي است تداوم وضع موجود موجبات كندي اجراي

طرحها ،تأخير راهاندازي و درنتیجه عدمدسترسي به توليد هدفگذاريشده را فراهم
ميآورد.

•در سال  1384و در شرايطي كه تنها  4ماه از تجربه آزادسازي سيمان ميگذشت و
تفاوت قيمت رسمي و بازار آزاد اين محصول كمتر از  25درصد بود ،سيمان به سبد

حمايتي بازگردانده شد كه اين امر اختالف قيمت يادشده در سال  1386را به بيش
از  100درصد رسانيد .2اطالعات جدول ( )3نيز نشان میدهد که با وجود اينكه

قيمتهاي مصوب بسيار پايينتر از قيمتهاي جهاني سيمان هستند ،اما اين نهاده

در بازار آزاد به قيمتهايي باالتر از قيمتهاي جهاني نيز به فروش ميرسد .بر اين
پايه ،افزونه(رانت)هاي كالني عايد شبكههاي غيررسمي توزيع ميشود؛ درحالیكه
منافع مالياتي دولت و لزوم ايجاد انگيزه براي افزايش توليد ايجاب ميكند که به هر
شكل ممكن سودهاي نامتعارف متمركز در اين بخش حذف شود .بهويژه اينكه،

بر پايه اعالم وزارت صنايع و معادن «تأثیر سيمان در قيمت تمامشده ساختمان كمتر
از يك درصد است».3

•با استناد به برنامه توزيع سيمان توسط وزارت بازرگاني در شش ماهه دوم سال
 ،1386استانهايي كه فعاليتهاي توسعهاي ،عمراني و ساختمانسازي بيشتري
دارند ،سهميه كمتري دريافت کردهاند .4بنابراين تخصيص نامناسب سهميههاي

 .1وزارت صنايع و معادن (.)1386
 .2همان.
 .3بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران (.)1386
 .4مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي(.)1386

جدول 3ـ قيمت مصوب سيمان طي سالهاي  1384تا  1386و
افزونههاي حاصل از فروش در بازار آزاد
افزونههاي ناشي از فروش هر تن سيمان خاكستري در بازار آزاد

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

شرح

قيمت جهاني سيمان*
(تن/ريال)

قيمت مصوب سيمان خاكستري*
(تن/ريال)

قيمت سيمان خاكستري
در بازار آزاد** (تن/ريال)

574740 547200

575980 548400

سال 1384

--

--

سال 1385

360000 360000
360000 360000

سال 1386

---

سال
1384

527234 542440 380000 360000 360000 617500 574740 546000
496678 479631
516355 511000

سال
1385

سال
1386

543333 597684 410985 380000 360000 360000 582372 567300 533400

606055 606448 448515 380000 360000 360000 582876 567300 535200

----

سال
1386

ريال

50985
88515

123140 651969 583230 483140 380000 360000 360000 583758 568540 538200

178865 762508 623124 538865 380000 360000 360000 584703 569780 539400

206515 857464 640247 566515 380000 360000 360000 585396 569780 539400

254916 891529 620041 614916 380000 360000 360000 585900 569780 540600

271013 843000 586056 631013 380000 360000 360000 585900 572260 543000

225700 964240 573156 585700 380000 360000 360000 611000 571640 544500

221618 612675 541815 581618 380000 360000 360000 611000 574740 545400
182440
119631
151000

سال
1384

درصد

14/2
24/6
34/2
49/7
57/4
70/8
75/3
62/7
61/6
50/7
33/2
41/9

سال
1385

ريال

237684
246448
223230
263124
280247
260041
226056
213156
181815
167234
136678
156355

سال
1386

درصد

66
68/5
62
73/1
77/8
72/2
62/8
59/2
50/5
46/5
38
43/4

سال
1384

ريال

163333
226055
271969
382508
477464
511529
463000
584240
232675
----

سال
1385

درصد

43
59/5
71/6
100/7
125/6
134/6
121/8
153/7
61/2
----

** وزارت صنايع و معادن.

منبع* :انجمن كارفرمايان سيمان ايران (قيمت جهاني سيمان خاكستري در كشورهاي مختلف و شركتهاي مختلف متفاوت بوده و قيمت مندرج در جدول براساس قيمت وارداتي سيمان خاكستري
از كشور هندوستان و چين كه بيشترين ميزان واردات از كشورهاي مزبور تأمین ميشود درج شدهاست)،

*** سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان ،به نقل از پايگاه اطالعرساني تنظيم بازار وزارت بازرگاني ،معاونت توسعه بازرگاني داخلي ،دفتر توسعه بازار كاال و خدمات (.)www.cmrd.ir
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توزيعي ميان بخشهاي مصرفكننده در مناطق مختلف سبب شده مصرفكنندگان
به بازار غيررسمي توزيع روي آورند و عدم اجراي اصل تأمین سيمان از نزديكترين

كارخانه به محل اجراي ساختوساز و تكليف برخي كارخانهها به تأمین سيمان
مورد نياز چندين استان (گسترش حوزه جغرافيايي توزيع) مهمترين عامل افزايش

قيمتهاي بازار است.

 .1-5پيشبيني مصرف براساس بررسي مؤلفههاي بازاري سيمان
خروج غيرقانوني سيمان از مرزهاي كشور به علت اختالف قيمت سيمان در داخل و خارج

(جدول  )3و توان اندك واردات اين كاال در مواقع بحراني بهدليل محدوديتهاي تجاري،
منجر به لزوم هماهنگي مصرف با ميزان توليد شده است .بر اين اساس ،در این تحقیق از

پيشبيني ميزان واردات و صادرات ماهانه كشور در سال  1387چشمپوشي شد .عالوه بر
اين ،با توجه به گرمسير بودن كشور ،مصرف و توليد سيمان در تمامي ماههاي سال قابلتوجه

بوده و غالباً روند تغييرات يكساني دارد؛ اما در فواصل زماني خرداد تا شهريور هر سال با در
مدار مصرف قرار گرفتن  8استان سردسير كشور (از طريق شروع فعاليتهاي ساختوساز)،

استانهاي مذكور  70تا  80درصد نياز ساالنه مصرفي خود را در دوره مذكور طلب میکنند.

به هر ترتيب ،در جدول ( )1و ( ،)2توليد و مصرف سيمان در سال  1387بررسی شده

است .بررسي آمار بهدستآمده حاكي از آن است كه با تداوم روند فعلي و در صورت عدم

لحاظ تجارت خارجي سيمان انتظار ميرفت بازار عرضه و تقاضاي سيمان در سال  1387به

تعادل برسد و بدون نياز به به واردات در تمامي ماههاي سال  1387صادرات نيز داشته باشيم.

حال آنكه ،تحقق الزامات ساخت  1/5ميليون واحد مسكوني در سال با روند فعلي فرآوري
مصرف سيمان ،كمبود حدود  7ميليون تن سيمان براي سال  1387را به دنبال داشته است.

درهرحال ،بررسي صحت يافتههاي اين بخش از مقاله نيازمند پيشبيني مقادير كمي مصرف
بر مبناي تابع تقاضا است كه در ادامه به آن میپردازیم.

 .2پيشبيني مصرف براساس تابع تقاضاي سيمان
در اين بخش با عنايت به مطالعات تجربي و مباني نظري ،به تبيين و برآورد تابع تقاضاي
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سيمان در كشور خواهيم پرداخت تا بر اين اساس بتوانيم عالوه بر آزمون فرضيه ،به الگويي
مناسب براي پيشبيني مصرف دست يابيم.

1ـ .2مطالعات تجربي
طبيبيان ( )1363در تحقيقي نسبت سيمان مصرفشده در كل سرمايهگذاري ساختمان

برحسب قيمتهاي ثابت سال  1353را بهصورت تابعي از نسبت قيمت سيمان به قيمت

تيرآهن بهعنوان كاالي جانشين و متغير مجازي دوران انقالب ،برآورد کرده است:

CÊI=28.705-9.05Pcs+9.68D

سازمان مديريت صنعتي ( )1374حساسيت تقاضاي سيمان را در قالب نسبت قيمت

سيمان به تيرآهن ،متغير مجازي دوران انقالب و درآمدملي مطالعه کرده است:

LCEI=12.39-0.162LPcs+0.396LY+0.206Dr

درافشاني ( )1376در مطالعه خود تابع تقاضاي سيمان كشور را متشكل از متغيرهاي

مصرف ،شاخص قيمت نسبي سيمان به فوالد و ارزش افزوده بخش ساختمان ،به شكل زير

برآورد کرد:

LCD=7.26-0.091LIPCS+0.21LVBF+0.07T

بيدآباد ( )1384ساختار اقتصادي سيمان ايران را در قالب مدل تقاضاي سيمان (برمبناي

متغيرهاي توليد ناخالص داخلي و شاخص قيمت عمدهفروشي سيمان) ،طبق رابطه زير براي
سالهاي  1342تا  1382برآورد کرده است:

LC=4.1-0.2LWP+0.9LGDPF+0.06T-0.27D5978

پرنتيك ( 1)2000در جهت دستیابی به یک مدل ساختاري برای تقاضاي سيمان در

امریکا ،اطالعات مورد نياز را به سه دسته نسبت مصرف منطقهاي سيمان به ساختمان یا

بهعبارتی نسبت سيمان در ساختمان ،قيمت سايرمصالح ساختماني و اطالعاتی همچون ميزان
بالخيزي ،نزوالت ،روزهاي گرم ،سهم كشاورزي ،سهم صنايع ،نرخ بهره ،رشد درآمد و
1. David Prentic (2000).
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میزان جادهها و سدها تقسیم میکند.

در مطالعه رولر و استين ( 1)2003سيمان بهعنوان يك كاالي همگن مدلسازی شده

است و با فرض اينكه واردات وجود ندارد و ساير شرايط در طول دوره مورد بررسي ثابت
است ،تخمين با متغيرهاي ساختاري صورت گرفته است .مدل انتخاب شده در اين مطالعه
يك مدل خودرگرسيوني داراي وقفه توزيعي 2است.

سالو ( 3)2004در مطالعه خود الگوي تقاضاي سيمان برزيل را مدلسازی کرده است.

او با بيان اينكه منحني تقاضاي سيمان مشتق از تقاضاي ساختمان و درنتيجه متأثر از

چرخههاي اقتصادي مربوط به بازار اين بخش است ،بازار مصرف سيمان برزيل را از نظر
جغرافيايي مطالعه کرده است .در هر بازار مورد توجه او ،تعداد  156مشاهده بهصورت

ماهانه براي سالهاي  1991تا  2003وجود داشتهاست .در مطالعه او از آنجا كه ميزان فروش
سيمان متأثر از فصول مختلف سال دانسته شده؛ بنابراین سه متغير فصلي ( )Dummyبهكار

گرفته شده است .با استفاده از يك جزء تعاملي بين قيمتها و متغير برونزاي فعاليتهاي
ساختمانسازي يعني  Yitlogpitنيز عالوه بر فراهم شدن امكان تغيير مكان منحني تقاضا
از طريق جزء  ،Yitدرصورت تغيير توليد ناخالص داخلي بخش ساختمان به منحني اجازه

گردش ميدهد.

2ـ .2چارچوب نظري تحقيق و تصريح الگوي تقاضاي سيمان
در علم اقتصاد دو روش براي بهدستآوردن توابع تقاضاي نهاده وجود دارد .اولين روش
استخراج توابع تقاضاي مستقيم نهادهها با مشتقگيري از تابع سود نسبت به قيمت هر نهاده

است .روش دوم مشتقگيري از تابع هزينه نسبت به قيمت هر نهاده و بهدست آوردن تابع

تقاضاي غيرمستقيم (مشروط) نهادهاست .در اين تحقيق از روش دوم براي به دستآوردن
تابع تقاضاي سيمان استفاده ميشود؛ زيرا در روش اول براي برآورد پارامترها به قيمت
محصول نياز داريم؛ درحاليکه در کشور ،آمارهاي قابل اتکايي در زمينه این موضوع وجود
ندارد.

1. Lars-Hendrik Roller & Frode Steen (2003).
2. Autoregressive Distributed Lag (ADL).
3. Salvo, Alberto (2004).
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تابع هزينه مورد استفاده در اين تحقيق ،تابع هزينهاي ترانسلوگ ( )CESاست که بسط

طبيعي تابع کاب ـ داگالس محسوب میشود .اين تابع اجازه ميدهد کشش جانشيني در
بعضي موارد غير از واحد باشد .نقطه ضعف  CESثابت بودن کشش مقياس است ،بنابراین
منحني هزينه متوسط بنگاه ،پيوسته افزايشي ،کاهشي يا افقي است که با  Uشکل بودن

منحني هزينه متوسط بلندمدت تناقض دارد؛ لذا در اغلب مطالعات تجربي از تابع هزينه
ترانسلوگ به فرم لگاريتمي استفاده میشود که در آن کششهاي جانشيني نهادهها با سطح

محصول و سهم نهادهها تغيير مییابد .استفاده از اين فرم ،هم از جنبه نظري و هم از جنبه

کاربردي و اقتصادسنجي بر ساير فرمها ترجيح دارد.

تابع هزينه ترانسلوگ اولينبار در سال  ١٩٧١توسط کريستين سن ،جورگنسون و الئو

1

معرفي شد .اگرچه تابع هزينه بهکار گرفته شده توسط آنها نسبتاً ساده و محدود بود ،اما
از آن پس ،بهکارگيري اين تابع براي بررسي رفتار توليدکننده در بنگاههاي چندنهادهاي و

چندمحصولي نيز متداول شد .تابع هزينه ترانسلوگ در بیشتر مطالعات بهصورت بسط مرتبه
دوم سري تيلور و در معدودي از آنها با بهکارگيري بسط ناقص مرتبه سوم سري تيلور

استفاده شدهاست .در اين مقاله نيز از بسط مرتبه دوم اين تابع استفاده میکنیم.

شايان ذكر است تابع تقاضاي مشتقشده مورد نياز اين مطالعه به روش حداقل هزينه با

استفاده از روش  ARDLاستخراج خواهد شد كه براساس آن ميتوان رابطه بلندمدت ميان

متغيرها و رابطه كوتاهمدت را در الگوي تصحيح خطا برآورد کرد .شكل كلي يك الگوي

 ARDLبهصورت زیر است:

Q(L, p)Yt=õβi(L, qi)Xit+θWt+Ut

كه در آن:
Q(L, p)=1-Q1L-Q2L2-...-QpLp

i = 1,2,...., k

i

β i ( L, qi ) = 1 − β i1 L − β i 2 L2 − ... − β iq Lq

در روابط يادشده فوق L ،عملگر وقفه بوده و  Wtبرداري از متغيرهاي غيرتصادفي
1. Christensen, L.& D.W. Jorgenson, L.J. Lau (1971).
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(قطعي) نظير متغير روند ،عرض از مبدا ،متغيرهاي مجازي و ساير متغيرهاي برونزا با

وقفههاي ثابت است Yt .متغير وابسته و  Xiمتغيرهاي مستقل هستند p ،تعداد وقفههاي متغير
وابسته و  qiتعداد وقفههاي متغير مستقل را نشان ميدهند .درواقع اين الگو زماني پايدار است
كه تمام ريشههاي چندجملهای ) Q(L, pخارج از دايره واحد قرار گيرند .در اين صورت

با پذيرش پايداري الگو ،تعادل بلندمدت يا ميانگين مسير  Ytدر طول زمان بهصورت زیر
خواهد بود:

k

E (Yt ) = ∑ Di (1) X it
i =1

) β i ( L, q i
) Q ( L, p

براي آزمون وجود رابطه همانباشتگي ،اين فرضيه آزمون ميشود:

= )Di (1

p

∑α

H0 :

∑α

H1 :

−1 ≥ 0

i

−1  0

i

i =1
p

i =1

در روابط فوق  pنشاندهنده تعداد وقفههاي بهينه متغير وابسته و  αiضريب متغير وابسته

به وقفه است ،ضمن آنكه آماره  tموردنياز براي انجام اين آزمون بهصورت زير است:
−1
i

p

i

∑α
i =1
p

∑ Sα

=t

i =1

چنانچه آماره  tمحاسباتي فوق از كميت بحراني ارائه شده توسط بنرجي ،دوالدو و مستر

بزرگتر باشد ميتوان نتيجه گرفت كه رابطه تعادلي بلندمدتی ميان متغيرهاي الگو وجود

دارد.

بهمنظور استخراج تابع تقاضاي سيمان به شواهد تجربي نيز استناد میکنیم كه نشان
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میدهد در ابتداي رواج استفاده از سيمان در كشور ،ميزان مصرف اين ماده بهدليل استفاده

دولت از آن در امور زيربنايي عمدتاً تابعي از فعاليتهاي عمراني دولت بهخصوص در
زمينه تأسيسات زيربنايي بوده است ،ولي بعدها با متداول شدن مصرف سيمان بهعنوان يكي

از اصليترين مصالح ساختماني ،1عوامل ديگري چون سطح درآمدها ،كمیت و كيفیت

فعاليت خانهسازي و روشهاي مورد استفاده در آن و قيمت سيمان در بازار به عامل فوق
افزوده شد و در مجموع ميزان مصرف سيمان را تابع تغييرات خود ساخت .طبق مباني نظري
تقاضاي نهادههاي توليد ،براي تصريح تابع تقاضاي سيمان از متغيرهايي چون قيمت سيمان،
قيمت خدمات و انواع مصالح ساختماني كه در اين بخش از ضريب اهميت بااليي برخوردار

ص داخلي ،مصرف سيمان در دوره گذشته ،ارزش افزوده
بودهاند ،درآمد ملي ،توليدناخال 
بخش ساختمان ،هزينههاي عمراني دولت ،تعداد پروانههاي ساختماني صادرشده در مناطق

شهري ،سطح زيربناي فعاليتهاي ساختماني استفاده شد .درنهايت با توجه به آزمون
فرضهاي مختلف ايستايي ،همانباشتگي ،تصريح مدل ،همخطي ،نرمال بودن ،قدرت
پيشبيني و خودهمبستگي و با مالك قراردادن ضابطه شوارتز ـ بيزين ،مشخص شد كه
الگوي زير به روش  ARDLبراي سالهاي  1344تا  1385بهترين برازش را ارائه ميدهد.
LCc=α1+α2LPc+α3LVb+α4LOmran+α5Trend+α6LCC(-1)+Dum4452

در رابطه فوق  Ccبيانگر ميزان مصرف سيمان Pc ،2نشاندهنده شاخص متوسط قيمت

ش افزوده بخش ساختمان Omran ،بودجههاي عمراني
رسمي درب كارخانه سيمان Vb ،ارز 

دولت و نماد  Trendنشاندهنده متغير روند است .عالوه بر اين ،از آنجا كه پيش از شوك
نفتي سالهاي  1353تا  1356و محدوديت نقدينگي بخش خصوصي ،احداث ساختمانهاي

بتني و يا اسكلت فلزي را بهعنوان فعاليتي سودآور براي جلب سرمايهگذاران محسوب
نميشد ،در اين مدل از متغير مجازي سالهاي پيش از  1353بهعنوان سالهاي كمتوجهي
بخش خصوصي به ارزش افزوده اين بخش جهت اخذ تصميمات اقتصادي سرمايهگذاري

 .1اصالحات اقتصادي و اجتماعي مانند انقالب سفيد و اصالحات ارضي ،يكي از اصليترين عوامل افزايش مصالح
ساختماني در آن دوران است؛ چرا كه با انجام اصالحات ارضي و متعاقباً رشد سريع و ناهماهنگ بخش صنعت
و خدمات ،مهاجرت مهارنشده روستائيان به شهرهاي بزرگ را بههمراه داشت كه اين امر همراه با گسترش پديده
آلونكنشيني منتج از آن ،خود موجبات احداث مسكن و ساختمانهای جديد و بتني را فراهم آورد.
 .2شايان ذكر است كه اطالعات مزبور كلينكر را دربرنمیگيرد.
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استفاده شدهاست.

شايان ذكر است بررسي سياستهاي تنظيم بازار در دوره مورد بررسي نشان ميدهد

تغييرات فراوان در مصرف و تقاضاي اين نهاده استراتژيك (جدول  ،)4به تغيير ساختاري

تابع تقاضا منجر نشدهاست.

جدول 4ـ اهم اقدامات دولت در زمينه تنظيم بازار سيمان از سال  1346تا كنون
شرح اقدامات

سال

 1346-1371قيمتگذاري و توزيع سيمان مستقيماً توسط دولت انجام میشد.
 1371-1376عرضه سيمان به قيمت تثبيتي.
حذف نام سيمان از فهرست كاالهاي مشمول قيمتگذاري ،آزادسازي توزيع با تعيين سقف قيمت توسط
1376/12/25
كارخانجات.
 1378/07/11مصوبهشماره  34885شوراي اقتصاد مبني بر آزادی قيمتگذاري و توزيع سيمان.
 1380/02/22مصوبه /6954ت2455هیأتوزيران كه سيمان را در زمره كاالهاي بخش دوم گروه اول سبد حمايتي قرار داد.
1381/03/7

تصميم هيأت امناء حساب ذخيره ارزي مبني بر اعطاي تسهيالت ارزانقيمت ارزي به طرحهاي سرمايهگذاري
در صنعت سيمان.

تصويب «طرح جامع سيمان» و قيمتگذاري توسط كميته ماده ( )1طرح با لحاظ پيشنهاد انجمن صنفي
1381/12/25
كارفرمايان سيمان و مكانيزم خودكنترلي.
تعادليشدن نرخهاي سيمان در قالب توافقنامه فيمابين معاونت توسعه بازرگاني داخلي و معاونت صنايع معدني
1382/08/18
وزارت صنايع و معادن و اجراي دومين مرحله افزايش قيمت در سطح كشور.
مصوبهشماره  /73585ت  32416هـ هیأت وزيران درخصوص حذف سيمان از فهرست كاالها و خدمات سبد
1383/12/26
حمايتي و واگذاري توليت سيمان به وزارت صنايع و معادن.
1384/07/9
1386/07

مصوبهشماره /38760ت33907هـ هیأت وزيران مبني بر حذف مصوبه قبلي و بازگرداندن سيمان به سبد
حمايتي.
تشکیل ستاد ویژه راهاندازی طرحها و رفع موانع تولید سیمان.

منبع :مصوبات هيأت محترم وزيران طي سالهاي مختلف.

3ـ .2آزمون ايستايي متغيرها و برآورد الگو
براي آزمون ايستايي 1میتوان از همبستهنگار يا آزمون ريشه واحد 2كه براساس تحقيق ماداال
 .1ايستا بودن متغيرها نشان میدهد ميانگين ،واريانس و ضرايب خودهمبستگي سريهای زماني متغيرهاي مورد بررسي در
طول زمان ثابت هستند .از اين نوع ايستايي بهعنوان «ايستايي كوورايانس» ياد میشود.
2. Unit root.
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( )1992سودمندترين آزمون است 1و با بهكارگيري آزمون ايستايي ديكي ـ فولر تعميميافته

2

يا آزمون فيليپس ـ پرون 3استفاده کرد .نرمافزار  Microfit4.0مقادير بحراني مككينون

4

را جهت استفاده و مقايسه با كميت آماره آزمون ديكي ـ فولر تعميميافته ارائه ميکند.

براين اساس ميتوان فرض  H0مبتني بر وجود ريشه واحد ) (ρ=1يا غيرايستايي هريك

از سريهاي زماني را آزمود .توضيح اينكه ،بنا به استدالل پرون استفاده از آماره ديكي
فولر در شرايطي كه يك سري زماني دچار تغييرات ساختاري و شكستگي در دادهها است

مناسب نیست .به هر ترتيب ،انجام آزمون ريشه واحد براي متغيرهاي بهكارگرفته شده تابع
تقاضاي سيمان ايران نشان داد تمامي متغيرها در سطح تفاضل مرتبه اول ايستا هستند .در

تخمين مدل با سريهاي زماني مورد اشاره نيز تركيب خطي متغيرهاي مدل ) I(1تشخيص

دادهشدند ،لذا در برآوردها دچار رگرسيون كاذب نخواهيم شد.

پيش از اين عنوان شد كه در اين تحقيق از روش  ARDLبراي برآورد مدل استفاده

خواهد شد ،5زیرا با بهكارگيري اين روش ميتوان همزمان ،عالوه بر برآورد رابطه بلندمدت

ميان متغيرها ،مدل كوتاهمدت تصحيح خطا را نيز برآورد کرد .بر اين اساس ،الزمه آنكه
الگوي پوياي مزبور به سمت تعادل بلندمدت گرايش يابد ،اين است كه اوالً ،مجموع αiها
p

) (i=1,2,...,pكمتر از يك باشد؛ ثانياً ،اگر  ∑ α i − 1 ≥ 0را به مجموع انحراف معيار اين
i =1
ضرايب تقسيم كنيم ،آماره آزموني از نوع آماره  tبهدست خواهد آمد كه ميتوان آن را
با كميتهاي بحراني ارائهشده توسط بنرجي ،دوالدو و مستر مقايسه کرد .بر اين اساس،

چنانكه فرضيه  H0مبني بر عدم همانباشتگي رد شود ،همانباشتگي تابع تقاضاي برآوردشده
تأیید میشود و ميتوان بدون نگراني از تورش الگو ،از روشهاي متداول اقتصادسنجي

در برآورد پارامترها به كمك دادههاي سري زماني استفاده کرده و ضمن سود بردن از

آمارههاي  tو  Fدر استنباطهاي آماري ،برآورد كام ً
ال سازگاري از ضرايب الگو بهدست

آورد.

 .1رسول بيدرام ()1381؛ ص .113

 .5براي اطالعات بیشتر و تكميلي به فصلهای  7و  8كتاب روشاقتصادسنجي
)(1997مراجعه شود.

2. Augmented Dickey Fuller.
3. Phillips-Perron Test .
4. MacKinnon Critical Values.
Jack Johnston and John DiNardo
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p

→

−1 ≥ 0

i

→

−1  0

i

∑α

 H 0 :عدم همانباشتگي

∑α

 H 1 :همانباشتگي

i =1
p

i =1

آماره  tمورد نياز براي انجام آزمون فوق بهصورت زير قابل محاسبه است ،بر اين اساس

خواهيم داشت:

p

= -6.51

0.23138-1

=

αˆ1 -1

0.11793

1

ˆSα

=

αi-1

i=1

=t

p

Sαi

i=1

از آنجا كه كميت بحراني ارائهشده توسط بنرجي ،دوالدو و مستر در سطح اطمينان

 95درصد برابر  -4/25است .1لذا فرضيه  H0رد ميشود و ميتوان گفت كه يك رابطه
تعادلي بلندمدت ميان متغيرهاي الگو وجود دارد .نتايج اوليه برآورد الگو با استفاده از روش

 ARDLدر جدول شماره ( )5ارائه شده است.

جدول 5ـ نتايج اوليه برآورد الگو با استفاده از روشARDL
متغير وابسته لگاريتم ميزان مصرف سيمان ( )LCCاست و در مجموع از تعداد  42مشاهده براي سالهاي  1344تا 1385
استفاده شده است)1,0,0,0( ARDL .
نام متغير

ضريب

انحرافمعيار

 tآماره

بحرانيكميت

لگاريتم ميزان مصرف سيمان با يك
دوره وقفه

0/23138

0/11793

1/9620

0/058

لگاريتم شاخص قيمت سيمان

-0/12425

0/032624

-3/8085

0/001

لگاريتم ارزش افزوده بخش ساختمان

0/18934

0/08456

2/2391

0/032

لگاريتم هزينههاي عمراني دولت

0/11009

0/037523

2/9339

0/006

DW=1/8459

متغير مجازي براي سالهاي قبل از -0/23225 1353

0/065807

-3/5293

0/001

)F=1237/8 (0/000

جزء ثابت

3/3488

0/5948

5/6301

0/000

متغير روند

0/058302

0/01053

5/5366

0/000

منبع :يافتههاي تحقيق.

 .1نوفرستي (.)1378

R2=0/99544

=0/99464

2

R
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آزمون تشخيص فروض كالسيك نيز نشان ميدهد كه جمله اختالل به لحاظ

خودهمبستگي ،فرم تبعي ،نرمال بودن توزيع و واريانس همساني شرايط كالسيك را دارا

است .در ادامه رابطه تعادلي بلندمدت زير استخراج شد ،با توجه به آزمونهاي انجام گرفته

در نرمافزار  Microfit4.0نتايج جدول ( )6بهدست آمد و صحت آزمون زیر مورد تأیید
قرار گرفت.

LCC=α0+α1LVB+α2LOMRAN+ α4LPC+ α5T+ α6DUM4452
جدول 6ـ رابطه تعادلي بلندمدت براساس ضابطه شوارتز ـ بيزين
متغير وابسته لگاريتم ميزان مصرف سيمان ( )LCCاست و در مجموع از تعداد  42مشاهده
براي سالهاي  1344تا  1385استفاده شده است)1,0,0,0( ARDL .
نام متغير

ضريب

انحرافمعيار

 tآماره

كميتبحراني

LPC

-0/16165

0/033109

-4/8824

0/000

LVB

0/24634

0/089237

2/7605

0/009

LOMRAN

0/14323

0/055230

2/5933

0/014

DUM4442

-0/30217

0/76363

-3/9570

0/000

C

4/3569

0/51952

8/3864

0/000

T

0/075853

0/0071643

10/5876

0/000

منبع :يافتههاي تحقيق.

وجود همانباشتگي بين متغيرهاي الگو ،زمينه را براي استفاده از الگوهاي تصحيح خطا 1فراهم
میآورد .عمدهترين دليل اهميت اين الگو آن است كه اين الگوها نوسانات كوتاهمدت

متغيرها را به مقادير تعادلي بلندمدت آنها ارتباط ميدهند .نتايج جدول ( )7كه بر اين
اساس تدوين شده است ،نشان ميدهد كه ضريب تعيين تعديل شده ( )R2تقريباً  0/6است
كه قابل قبول است .ضريب جمله تصحيح خطا حدود  -0/77است .اين ضريب نشاندهنده

اين است كه  77درصد از انحرافهاي لگاريتم مصرف سيمان از مقادير بلندمدت آن پس
از گذشت يكسال تعديل ميشود .به بيان ديگر ،بخشي از اثر شوكهاي ايجاد شده در

اقتصاد به سالهاي آتي انتقال مییابد.

1 - Error Correction Model (ECM).
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جدول 7ـ الگوي تصحيح خطا
متغير وابسته تفاضل مرتبه اول لگاريتم ميزان مصرف سيمان ( )dLCCاست و در مجموع از تعداد  42مشاهده
براي سالهاي  1344تا  1385استفاده شده است.
نام متغير
dLPC

dLVB
dLOMRAN
dDUM4452
dC
dT
)ecm(-1

ضريب

انحرافمعيار

 tآماره

كميتبحراني

-0/12425

0/032624

-3/8085

0/001

0/18934

0/084560

2/2391

0/032

0/11009

0/037523

2/9339

0/006

-0/23225

0/065807

-3/5293

0/001

3/3488

0/59480

5/6301

0/000

0/058302

0/010530

5/5366

0/000

0/76862

0/11793

-6/5176

0/000

2

R =0/69034
R 2 =0/63570

DW=1/8459
)F=12/6331 (0/000

منبع :يافتههاي تحقيق.

4ـ .2تحليل و تفسير نتايج تخمين
مشاهده ميشود كه نتايج حاصله از جنبه نظري و تئوريكي كام ً
ال سازگارند درحاليكه تغيير

قيمت سيمان تأثیر معكوسي بر مصرف سيمان دارد ،تغييرات عامل درآمدي بهطور مستقيم

بر تقاضاي اين كاال اثرگذار است .با توجه به مقادير  tمربوط به ضرايب متغيرها مشخص

ميشود كه اين ضرايب با احتمال باالي  94درصد مورد تأیید است .همچنين مقدار F

محاسباتي بر اين داللت دارد كه با احتمال باالي  99درصد ،رگرسيون بهطور كلي معنيدار
است .مقدار  R2تعديلشده نيز بدين معني است كه متغيرهاي توضيحي حدود  99درصد از
تغييرات لگاريتم مصرف سيمان را توضيح ميدهند .از آنجا كه الگو بهصورت لگاريتمي

برآورد شدهاست ،ضرايب برآوردشده بهصورت زیر تفسير ميشود:

•بهازاي يك درصد افزايش قيمت سيمان ،تقاضاي اين كاال در حدود  0/16درصد
در بلندمدت كاهش مییابد .به بيان ديگر ،كشش قيمتي تقاضاي سيمان در كشور
كوچكتر از يك بوده و اين كاال در زمره كاالهاي كمكشش تلقي ميشود.

•افزايش يك درصدي در ارزش افزوده بخش ساختمان در بلندمدت ،ميزان تقاضا را
در حدود  0/25درصد باال خواهد برد.

•لگاريتم هزينههاي عمراني دولت با عالمت مثبت ،در سطح  98درصد معنيدار است.
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بر اين اساس مشاهده ميشود كه يك درصد افزايش در هزينههاي عمراني دولت،

ن اساس ،يافتهها
حدود  0/14درصد بر مصرف سيمان در بلندمدت خواهد افزود .بر اي 
ش افزوده بخش ساختمان
گوياي اثرپذيري شديدتر مصرف سيمان از تغييرات ارز 
نسبت به تغييرات همسان در هزينههاي عمراني دولت است.

•ضريب بهدستآمده براي متغير روند (بيانگر اثرات متغيرهاي حذف شدهاي چون
ي ـ اقتصادي و )...در مدت
زمان ،تغييرات تكنولوژيكي ،عوامل جمعيتي ،نوسانات سياس 

 42ساله منتهي به  1385نشان ميدهد كه ساالنه بهطور متوسط به ميزان  0/08درصد
بر مصرف سيمان در ايران افزوده شدهاست .اين نتيجه در شرايط نبود جانشين مناسب

براي كاالي واسطهاي سيمان ،با نيازهاي جديد جمعيتي و اقتصادي جامعه همسو است.

بنابر مطالب فوق ،صحت فرضيه تحقيق مبني بر اثرگذاري هزينههاي عمراني دولت بر

تقاضاي سيمان مورد تأیید است.

5ـ .2پيشبيني مصرف براساس تابع تقاضاي سيمان
ایجاد و بهرهبرداری از یک واحد تولیدکننده سیمان زمانبر است .از سوی دیگر نیز تأمین
تقاضای مصرفی سیمان از طریق واردات عالو ه بر قیمت تمامشده باال ،نیازمند حجم گستردهای

لونقل دریایی ،بارگیری ،اسکله ،حمل جادهای ،انبارداری و توزیع است ،لذا
از امکانات حم 
در اغلب موارد مقرون به صرفه نیست .بر اين اساس ،پيشبيني مصرف براي تنظيم بازار اين

ي زماني مشخصي را در آينده نزديك
ن منظور ابتدا بايد سر 
نهاده ساختماني ضروري است .بدي 
تعريف كنيم و سپس در يك سيستم تقاضا در چارچوب تئوريهاي اقتصادي از پارامترها

و شاخصهايي استفاده کنیم كه تا حدامكان مطابق با واقعيات كشور باشد .تأكيد بر آينده
نزديك (در اين مقاله بهطور مشخص سالهاي برنامه چهارم توسعه) به اين سبب است كه

بسياري از متغيرها و شاخصهاي تأثیرگذار كه عوامل مستقل تقاضاي كشور را تحتتأثیر قرار

ميدهند ،تابع تقاضاي هر كااليي را در طول زمان بهشدت متأثر ميسازند.

بر اين اساس ،براي پيشبيني مصرف سيمان در طول سالهاي پاياني برنامه چهارم توسعه

1

(سالهاي  1386تا  )1388با استفاده از مدل تبيينشده ،ابتدا الزم است كه مقادير آماري
 .1علت گرايش به دوره نامبرده كوتاه بودن زمان مورد نظر و لزوم كاهش خطاي پيشبيني است.

205

لاس رد یرتسکاخ نامیس رازاب میظنتیظنت

متغيرهاي مستقل مدل پيشبيني شود .بر اين مبنا ،چنانكه در ادامه به اين موضوع پرداخته

شود ،گزينه تداوم روند موجود درخصوص متغير قيمت سيمان و تحقق اهداف برنامه چهارم
توسعه بهمنظور بررسي اثرات آن بر ميزان تقاضاي سيمان مورد توجه قرار گرفته است.

شايان ذكر است از آنجا كه به نظر نميرسد مشكل تحديد مصرف سيمان از سوي توليد،
در سالهاي موردنظر براي پيشبيني مرتفع شود .ارقام پيشبينيشده بيانگر تقاضاي بالقوه و
نه بالفعل سالهاي آتي خواهند بود.

با توجه به نبود مقادير آماري پيشبينيشده براي قيمت سيمان و تغييرات مكرر در

سياستهاي قيمتگذاري اين كاال ،گزينههاي متصور ،تداوم روند قيمتي برنامه سوم توسعه
و همسويي قيمت سيمان با تورم انتظاري سالهاي پاياني برنامه چهارم توسعه است .بر اين
اساس درخصوص گزينه نخست ،ميتوان از رابطه نرخ رشد هندسي متغيرها ،براي پيشبيني
متغير توضيحي موردنظر استفاده کرد .مطابق اين شيوه ،متوسط نرخ رشد ساالنه قيمت

سيمان براي سالهاي برنامه سوم توسعه  20/6درصد بهدست آمد .اما بديهي است كه لحاظ
رشد قيمتي  20درصدي براي سيمان با توجه به سياستهاي دولت مبني بر تثبيت قيمتها و

رويكرد كاهش نرخ تورم در طول برنامه چهارم توسعه غيرمحتمل است .لذا با فرض تحقق
گزينه دوم ،تغييرات ساالنه قيمت سيمان معادل  16درصد درنظر گرفته شد و با توجه به

ساير پيشبينيهاي برنامه درخصوص هزينههاي عمراني و ارزش افزوده بخش ساختمان و

با فرض ثبات ساير عوامل ،مقادير متغير مزبور پيشبيني میشود .نتيجه محاسبات در جدول
( )8شرح داده شده است.

جدول 8ـ مقادير پيشبينيشده مصرف سيمان براساس
اهداف كمي برنامه چهارم
شرح

1386

1387

1388

شاخص قيمت سيمان به قيمت ثابت سال 1376

594/745

689/9

800/29

هزينههاي عمراني دولت به قيمت ثابت سال ( 1376ميليارد ريال)

59003/36

73938/94

95139/47

ارزش افزوده بخش ساختمان به قيمت ثابت سال ( 1376ميليارد ريال)

23888/93

26809/7

30319/77

مصرف سيمان (هزار تن)

40018/66

45156/46

50852/08

مصرف سيمان درصورت تحقق الزامات ساخت  1/5ميليون واحد مسكوني

--

57556/46

--

منبع :يافتههاي تحقيق.
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چنانكه مالحظه ميشود افزايش هزينههاي عمراني و تالش دولت در تثبيت قيمتها

اسباب افزايش چشمگير مصرف سيمان در سنوات پاياني برنامه چهارم توسعه را فراهم

ميآورد .بهنحويكه درصورت تحقق اهداف كمي اهداف برنامه چهارم توسعه در زمينه
هزينههاي عمراني و ارزش افزوده بخش ساختمان و نيز پيشبينيهاي توسعه متناسب

ظرفيتهاي توليدي سيمان (بهعنوان عامل تحديدكننده مصرف) و با فرض ثبات ساير
عوامل ،تقاضاي سيمان در سال پاياني برنامه چهارم توسعه از مرز  50ميليون تن نيز فراتر

خواهد رفت .الزم به یادآوری است که پيشبيني يادشده بر مبناي تابع تقاضا صورت
گرفته است؛ حالآنكه مطابق برآوردهاي بانك مركزي ،الزام به ساخت  1/5ميليون واحد

مسكوني در سال  1387حداقل  12/4ميليون تن بر تقاضاي سيمان كشور خواهد افزود .لذا

چنانچه رقم مزبور بر مقدار پيشبينيشده افزوده شود مصرف سيمان از مرز  55ميليون تن
نيز فراتر خواهد رفت.

جمعبندي و مالحظات
هزينه باالي حملونقل و فسادپذيري سيمان سبب شده مصرف اين نهاده استراتژيك
ساختماني بهشدت به توليد داخلی وابسته باشد .از اينرو ،كمبود توليد داخلي ميتواند

در دستیابی به اهداف توسعه اقتصادي كشور ،اختالل ايجاد کند .بر اين اساس ،در اين

مقاله تالش شد با طراحي مدلي مناسب ،چشماندازي از وضعيت تقاضاي سيمان در ايران با
توجه به متغيرهاي اثرگذار ارائه شود .روش تجزيه و تحليل دادهها در اين تحقيق معطوف

به بررسي مؤلفههاي بازاري و تكنيكهاي اقتصادسنجي با استفاده از نرمافزارهاي مربوطه

است.

در روش نخست پيشبيني مصرف ،از مؤلفههاي بازاري سیمان استفاده شد .در اين

بخش مصرف سيمان براساس رابطه متغيرها (توليد ،مصرف ،بازرگاني خارجي و قيمت)
و فرمول نرخ رشد هندسي متغيرها (طي دوره  )1386 -1380و ساير مالحظات سياستي

پيشبيني شد .يافتهها نشان داد درصورت تداوم وضع موجود مصرف سيمان در سال 1387

به حدود  42ميليون تن ميرسد ،اما چنانكه اهداف دولت براي ساخت  1/5ميليون واحد
مسكوني كه متضمن افزايش حداقل  12/4ميليون تني مصرف سيمان است در سال 1387
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تحقق يابد ،مصرف سيمان به حدود  55ميليون تن خواهد رسيد.

در مرحله بعدي پژوهش ،ضمن مروري بر مطالعات تجربي و مباني نظري موضوع،

تابع تقاضاي سيمان در كشور تبیین و برآورد شد تا بر اين اساس بتوانيم به ساختار علمي
موردنياز براي پيشبيني مصرف دست يابيم .برآوردها نشان میدهد که تابع تقاضاي سيمان

با متغيرهاي ارزش افزوده بخش ساختمان ،هزينههاي عمراني دولت و قيمت اين نهاده

بهترين برازش را مطابق الگوهاي خودرگرسيوني با وقفههاي تأخيري خواهد داشت .بر اين
اساس ،صحت فرضيه تحقيق با مضمون «افزايش هزينههاي عمراني دولت ،بر مصرف سيمان
اثر مثبت و معنيداري دارد» مورد تأیید قرار گرفت .براي پيشبيني مصرف سيمان در طول
سالهاي  1386تا  1388با استفاده از مدل تبيين شده ،مقادير آماري متغيرهاي مستقل مدل
مورد پيشبيني قرار گرفتند .بر اين مبنا ،گزينه تداوم روند موجود درخصوص متغير قيمت

سيمان و تحقق اهداف كمي برنامه چهارم توسعه براي ساير متغيرها ،بهمنظور بررسي اثرات
آن بر ميزان تقاضاي سيمان مورد توجه قرارگرفت و مصرف سيمان براي سال  1387معادل

 45ميليون تن پيشبيني شد .بررسیها نشان داد درصورت ساخت  1/5ميليون واحد مسكوني
در سال  1387مصرف سيمان در اين روش حدود  57ميليون تن خواهد بود .در مجموع
يافتههاي تحقيق نشان ميدهد بهدليل محدوديت مصرف سيمان از ناحيه توليد ،چنانچه
براي تأمین مسكن مهر ،واردات متناسب صورت نگيرد ،توفيق در ساخت  1/5ميليون واحد

مسكوني با چالشهاي جدي مواجه خواهد شد.

پيشنهادات
•تسريع در انجام طرحهاي عمراني و احداث مسكن مهر ،با توجه به ركود بخش
ساختمان به سبب ركود اقتصادي اخير.

•عرضه سيمان در بورس براي ايجاد انگيزه بهمنظور بهرهبرداري سريعتر از طرحهاي
جديد توليد سيمان.

•افزايش عمر سازههاي بتني از طريق ساماندهي و ارائه آموزشهاي تخصصي به
كارگران ساختماني و نيز تنظيم و تسريع در اجراي طرح جامع شهري بهويژه
براي مناطق پرجمعيت ،داراي بافت فرسوده و هدفگذاريشده براي اجراي طرح
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انبوهسازي ،بهمنظور تعديل مصرف نامناسب و تنظيم بازار سيمان.

•مديريت و اعمال صحيح اجراي استانداردها ،چه در مكانيابي و چه در فرآيند
توليد ،فرآوري و مصرف كه با ارتقاء عمر سازههاي عمراني از بروز خسارات
سنگين به محيطزيست و جامعه ميكاهد.

•وزارت بازرگاني الزم است با بهكارگيري سياستهاي هماهنگكننده ،در جهت
واردات به موقع سيمان مورد نياز كشور براي تحقق اهداف مسكن مهر اقدام کند.

•الزام واحدها به ذخيرهسازي سوخت موردنياز براي فصل زمستان و تأمین سوخت
واحدهايي كه از امكان ذخيرهسازي محروم هستند بهمنظور بهرهبرداري حداكثر از

ظرفيتهاي موجود.
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منابع
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران« ،بررسي بار مالي مصوبه ساخت  1/5ميليون واحد
مسكوني و برآورد نياز سيمان و فوالد واحدهاي مزبور در سال .»1386

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ،بانك اطالعات سريهاي زماني اقتصادي.
بيدآباد ،بيژن ()1384؛ اقتصاد قيمت سيمان ايران ،انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري گيتي ،تهران،
چاپ اول.

بيدرام ،رسول ()1381؛  Eviewsهمگام با اقتصادسنجي ،انتشارات منشور بهرهوري ،تهران،
چاپ اول.

پیدایش ،منصور ()1383؛ «صنعت سیمان و محیطزیست» ،مجموعه مقاالت همایش بینالمللی
سیمان ،سیمان تهران.

درافشاني ،عباسعلي ()1376؛ «بررسي صنعت سيمان كشور ( ،»)1374-1348پاياننامه كارشناسي
ارشد اقتصاد ،دانشگاه شهيد بهشتي.

سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كاال و خدمات1383( ،و )1382؛ «تحليل صنعت
سيمان» ،تهران.

سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان ()1382؛ «محاسبه قيمت پايه سيمان براي
سال  1381و نرخ فروش سيمان در سال  ،»1382تهران.

سازمان مديريت صنعتي ()1374؛ پيشبيني روند توليد و مصرف سيمان در ايران ،تهران.
صالحمنش ،محمد ()1383؛ «تحلیل بازار سیمان (جهان و ایران)» ،مجموعه مقاالت همایش
بینالمللی سیمان ،سیمان تهران.

طبيبيان ،محمد ()1363؛ پيشبيني و تفكيك استاني مصرف  5قلم كاال از كاالهاي منتخب
وارداتي ،مركز برنامهريزي سيستمها ،دانشگاه صنعتي اصفهان.

علوی ،علی اصغر ()1384؛ «بررسی وضعیت تولید و مصرف سیمان در کشور» ،وزارت صنایع
و معادن ،دفتر نظارت و ارزیابی ،مجله سیمان ،شماره .93

قاليبافان ،مهدي ()1381؛ «بتن ،توانمنديها ،ابربتنها ،مزاياي توليد و مصرف آنها» ،ماهنامه
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.67 شماره،سيمان
 ترجمه میرنظام،)؛ سیستم قیمتها و تخصیص منابع تولیدی1375( . ریچارد اچ،لفت ویچ
. تهران، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی،سجادی

. تهران، انتشارات رسا،)؛ ريشه واحد و همجمعي در اقتصاد1378(  محمد،نوفرستي
، نشر نی، ترجمه سیدجواد پورمقیم،)؛ رویکرد جدید به اقتصاد خرد میانه1378(  هال،وریان
. تهران،چاپ اول

)؛ «لزوم حذف سيمان از فهرست كاال و خدمات بخش دوم گروه1381( وزارت صنايع و معادن
. تهران،»اول سبد حمايتي خانوار
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