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چکیده
با توجه به نقش گسترده مس در توسعه اقتصادی جوامع و همبستگی بسیار آن با رشد تولیدات
صنعتی ،صنعت مس ایران میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا نموده و به یکی
از عمدهترین منابع ارزآور کشور تبدیل شود؛ بنابراین ،توجه به این صنعت امری ضروری

و اجتنابناپذیر است .از اینرو ،در این مقاله کوشیده شده است تا توان رقابت صنعت مس
ایران (مطالعه موردی شرکت ملی مس ایران) ارزیابی شود و برای ارزيابي و محاسبه توان

رقابتي و رقابتپذيري از شاخصي به نام نسبت هزينه واحد ( )UCاستفاده شده است .این
شاخص نیز خود به سه شاخص دیگر (توان رقابت داخلي ،توان رقابت صادراتي و مزيت
نسبي) تقسيم میشود.

در این گزارش ،ابتدا سه شاخص مذکور برای شرکت ملی مس ایران محاسبه شده و

سپس ،با استفاده از آنها توان رقابتی این شرکت ارزیابی شده است .همچنین ،آثار اجرای

طرح هدفمندی یارانهها ،افزایش نرخ ارز و کاهش نرخ تعرفهها بر توان رقابتی این شرکت

 .1عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،گروه مدیریت صنعتی
		
Mrasti20@yahoo.com
 .2عضو هيأت علمي مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
ابراهیم علی رازینی ،مسئول مکاتبات.
A_Razini@yahoo.com

52

پژوهشنامه بازرگانی ،شماره  ،76پاییز 1394

نیز بررسی و تحلیل شده است .نتايج اين پژوهش داللت بر آن دارد كه در صورت اجراي
همزمان طرح كامل هدفمندي يارانهها (حذف كل يارانه انرژي) و افزايش نرخ ارز ،امكان
توان رقابتي بسيار مناسب و باالیی براي شركت ملي مس ايران تا سطح  0/69در سال 1390

و  0/45در سال  1391وجود داشته است.

طبقهبندی C63, F14, L16 :JEL
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مقدمه
مس فلزی چکشخوار و انعطافپذیر است که رسانای عالی گرما ،الکتریسیته محسوب

شده و در برابر فرسایش مقاوم است .این عنصر بهصورت طبیعی در پوسته زمین وجود داشته
و بهعنوان مادهای غذایی نقشی حیاتی در حفظ سالمت افراد ایفا میکند .مس و آلیاژهای

آن برای کاربردهای مختلفی استفاده میشوند که برای سطح زندگی معقول مناسب است.

تولید و استفاده از آن برای توسعه جامعه ضروری بوده و عامل مهمی در تضمین توسعه
پایدار است.

با توجه به اینکه مس نقش بسیاری در توسعه اقتصادی جوامع داشته و درواقع با رشد

تولیدات صنعتی همبستگی زیادی دارد؛ صنعت مس کشور با رشد تولیدات صنعتی میتواند

نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایران ایفا کرده و به یکی از عمدهترین منابع ارزآور کشور
تبدیل شود .بنابراین ،توجه به این صنعت امری ضروری و اجتنابناپذیر است .در این راستا،
گزارش حاضر به ارزیابی توان رقابت صنعت مس ایران میپردازد.

ساختار گزارش به اینگونه است که پس از مقدمه به مبانی نظری تحقیق اشاره شده و

در قسمت بعد به مطالعات انجامشده پرداخته میشود .سپس وضعیت تولید و تجارت صنعت
مس در جهان و ایران مرور شده و توان رقابتی شرکت ملی مس محاسبه خواهد شد .در
آخر نیز نتیجهگیری و توصیههای سیاستی ارائه میشود.

 .1مبانی نظری تحقیق
توان رقابتي و رقابتپذيري يك اقتصاد به توان رقابتي و رقابتپذيري بنگاهها و

شركتهاي داخلی آن بستگي دارد .با اينحال ،توان رقابتي و رقابتپذيري اقتصاد ملي
چيزي فراتر از جمع ساده يا ميانگين توان رقابتي و رقابتپذيري بنگاههاي آن است.

بنابراین ،توان رقابتي و رقابتپذيري در سه سطح ملي يا كشوري ،صنعت و بنگاه ،مورد
بحث و بررسي قرار میگيرد .در اين مطالعه ،توان رقابتي و رقابتپذيري در سطح بنگاه
مورد نظر است .در اين راستا اشاره میشود يكي از ويژگيهای بنگاههاي موفق امروز،

برخورداري از توان رقابتي و رقابتپذيري است .توان رقابتي و رقابتپذيري ،بيش از هر

چيز از داشتن ديدگاههای جديد درباره آن نشأت میگيرد ،در عين حال بستر محيط و
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زمان نیز تغييرات چشمگيري در شاخصهای رقابتپذيري ايجاد کرده است .باید توجه

داشت که تنها تئوريها و چارچوبهای مفهومي از رقابتپذيري کاربردی دائمي میيابند
که بهقدر کافي برای سازگاري فرآيندهاي مديريتي و تغييرات محيطي انعطافپذير باشند.

همچنین ،رقابتپذيري بنگاه از سوي بسياري از محققان بهصورت مفهومي چند بُعدي ارائه
شده است .1آکيموا 2نيز به رقابتپذيري بهعنوان مفهومي چندبُعدي نگريسته است.

طبق تعريف مارتز ،رقابتپذيري معادل قدرت اقتصادي يك واحد 3در مقابل رقبايش

در بازاري است كه بهراحتي كاالها ،خدمات ،مهارتها و ايدهها فراتر از مرزهاي جغرافيايي
عرضه میشود .رقابتپذيري در سطح بنگاه میتواند بهعنوان توانايي بنگاه در طراحي ،توليد
و بازاريابي محصوالت و فروش آنها بيشتر از رقبا تعريف شود .به گفته كريستنسن 4از
دانشكده بازرگاني دانشگاه هاروارد ،دولتها وقتی قادر به رقابت هستند كه بنگاههايشان
بتوانند رقابت كنند .پورتر نیز بيان میكند كه اين يك بنگاه است كه در بازار رقابت ميكند

و نه دولت .5همچنین ،مكگاهان 6در تحقيقي نشان میدهد  ۳۶درصد واريانس سوددهي
وابسته به ويژگيهای دروني شركتها و فعاليتهای آنها است.

صاحبنظران ديگري چون بارتلت و قوشال 7و پراهالد و همل 8نيز براي شناسايي منابع

رقابتپذيري بنگاهها بر خود بنگاه و استراتژيها و موقعيت منابعش تمركز كردهاند.

بهطوركلي در دو دهه اخير شاهد دو مكتب فكري متفاوت در زمينه توان رقابتي و

رقابتپذيري بنگاهها بودهايم :رويكردهاي مبتني بر فناوري و رويكردهاي مبتني بر شايستگي.

فناوري اطالعات ،باعث بهبود كارآيي و ايجاد مزيت استراتژيك میشود .براساس رويكرد
مبتني بر شايستگي ،شركتها ،مهارتها و شايستگيهای منحصربهفرد خود را از راه تحكيم

و تثبيت داخلي و خارجي شناسايي کرده و تحت كنترل درمیآورند .بهعبارت ديگر ،بر
مبناي رويكرد مبتني بر فناوري اطالعات ،فناوري اساس رقابتپذيري است ،درحاليكه
1. Ambashta & Momaya (2000).
2. Akimova (2000).
3. Entity
4. Christensen

 .5پورتر (.)1998

6. McGahan (2006).
7. Bartlett & Ghoshal (1989).
8. Prahald & Hamel (1990).
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مبناي رويكرد دوم ،سازمان يادگيرنده است كه در آن بر توانايي جهت ماندگاري از راه
الگوبرداري و نيز پيشبيني و پاسخگويي اثربخش به تغييرات تأكيد میشود .1گروهي ديگر

از محققان بر رابطه میان رقابتپذيري و عملكرد سازماني تمركز دارند .اسكات ()1989

رقابتپذيري را بهعنوان توانايي افزايش درآمدها با سرعتي برابر با رقبا و ايجاد سرمايههای
ضروري جهت رويارويي با آنها در آينده تعريف میكند .پيس و استفان ( )1996در يك
تعريف جامعتر ،رقابتپذيري را اینگونه شرخ میدهند :رقابتپذيري به معناي توانايي بنگاه

در جهت ماندگاري در كسبوكار ،محافظت از سرمايههایش ،بهدست آوردن (بازگشت)
سرمايهها ،و تضمين شغلها در آينده است.2

همانطوركه اشاره شد ،تغييرات چشمگيري در شاخصهای رقابتپذيري ایجاد شده

است و محققان شاخصهاي مختلفي براي محاسبه توان رقابتي و رقابتپذيري بنگاهها بهکار

میبرند که در اين مطالعه از شاخص ارائهشده توسط اكهارد سيكل و جان كوكبرن استفاده

شده است .آنها براي ارزيابي و محاسبه توان رقابتي و رقابتپذيري از شاخصي بهنام نسبت
هزينه واحد ( 3)UCاستفاده کردهاند .اين شاخص كه بهعنوان توان رقابت هزينهای نيز ناميده

میشود ،برابر با هزينه كل ( 4)TCتقسيم بر ارزش كل محصول ( 5)VOاست .براساس اين

شاخص ،يک بنگاه داراى توان رقابتى است اگر هزينههای واحدش ()UCکوچکتر يا
مساوى رقباى داخلى وخارجىاش باشد .توجه داشته باشید که در اقتصاد خُ رد هزينه واحد

بهصورت هزينه کل ( )TCتقسيم بر تعداد محصول( )Qتعريف میشود و به اين ترتيب،
هزينه واحد فيزيکى کاال بهدست میآيد؛ اما وقتی میتوان از اين شکل هزينه واحد استفاده

کرد که محصوالت دو رقيب کام ً
ال همگن باشند ،که اين مورد در جهان واقع (با توجه به
ترکيبات محصول ،کيفيت متفاوت و همچنين خدمات پس از فروش متفاوت) ،بهندرت

يافت میشود .به همين دليل ،بهجاى تقسيم هزينه كل توليد ( )TCبه تعداد محصول (،)Q
آن را به ارزش محصول ( )VOيعني تقسيم  P. Qميكنند .بنابراين ،فرض میشود مرغوبيت

کاال و خدمات پس از فروش در قيمت کاالها مستتر بوده و قيمت کاالها با کيفيت آنها
 .1بوث و فيليپ (.)1998
 .2آكيموا (.)2000

3. Unit Cost.
4. Total Cost.
5. Value of Output.
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متناسب است .به اين ترتيب ،وقتى هزينه کل دو بنگاه برابر است ولى يکى محصولش را با
کيفيت باال توليد کرده و با قيمت باالتر از ديگرى میفروشد ،ارزش محصولش بيشتر شده

و نسبت هزينه واحدش کاهش میيابد .اين امر به این معنا است که اين بنگاه نسبت به بنگاه

ديگر توان رقابتى بيشترى است.

حال با توجه به اينكه در مخرج كسر و بهجاي قيمت محصول چه قيمتي قرار گيرد،

شاخص مربوطه به سه نوع تقسيم میشود .اگر قيمت داخلي قرار گيرد ،توان رقابت داخلي
بهدست میآيد؛ اگر قيمت جهاني قرار گيرد ،توان رقابت صادراتي بهدست آيد و اگر

قيمت سايهای قرار گيرد ،مزيت نسبي بهدست خواهد آمد.

 .2مطالعات انجامشده
تاکنون مطالعات مختلفی در راستاي بررسي توان رقابتي و رقابتپذيري بنگاهها و صنايع

گوناگون در سطح جهان و ايران صورت گرفته است .برخی از مطالعات مرتبط با اين

موضوع به صورت زير هستند:
1ـ .2مطالعات داخلی

مطالعات متعددي درباره اندازهگيري و ارزيابي توان رقابتي و رقابتپذيري بنگاهها و

صنايع با روششناسیهای مختلف در داخل كشور انجام شده است که در ادامه به چند مورد

آنها پرداخته میشود.

حسن كلباسي و همكاران ( )1382در مقالهای به موضوع «محاسبه توان رقابت هزينهای

واحدهاي توليدي فوالد با پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني» پرداختهاند .در اين
مقاله ،نويسندگان با استفاده از شاخصهایی نظير هزينه هر واحد توليد و شاخص هزينه منابع

داخلي براي سال  ،1380توان رقابتي صنعت مذكور را ارزیابی کرده و نشان دادند شاخص
توان رقابت داخلى مجتمع فوالد مبارکه در سال مورد بررسى برابر  0/84بوده که نشانگر
توان رقابت هزينهای مجتمع فوالد مبارکه در شرايط قبل از الحاق ايران به  WTOاست.

همچنين ،شاخص توان رقابت صادراتى مجتمع در سال مورد بررسى برابر  1/003است که
نشان میدهد اوالً توان رقابت صادراتى توليدات مجتمع فوالد مبارکه در نقطه سربهسرى
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است ،ثانياً بزرگتر بودن اين عدد از مقدار شاخص توان رقابت هزينهای داخلى نشان

میدهد محصوالت فوالدى کشور از حمايت تعرفهای و غيرتعرفهای برخوردارند .همچنين،
شاخص مزيت نسبى در سال مورد بررسى  1/39تعیین شده است که نشاندهنده عدم توان
رقابت هزينهای مجتمع فوالد مبارکه بعد از الحاق ايران به  WTOاست.

صادقي ،زينالعابدين ( )1384در طرح تحقيقاتي با نام «اثرات الحاق ایران به سازمان

تجارت جهانی بر صنایع مس ایران با رهیافت ( DRCمطالعه موردی مجتمع مس سرچشمه
کرمان)» به محاسبه هزينه منابع داخلي مجتمع مس سرچشمه كرمان پرداخته است .نتايج

حاصل براساس دو نرخ ارز سايهای و نرخ ارز مؤثر نشان میدهد كه اين مجتمع در الحاق

به سازمان جهاني تجارت داراي مزيت نسبي است ولي در سناريوي نرخ ارز رسمي مزيت

نسبي ندارد.

صادقي ،زينالعابدين و ديگران ( )1390در مقالهای به موضوع «بررسي توان رقابتي

صنايع نساجي استان يزد» ،با استفاده از شاخص توان رقابت هزينهای پرداختهاند .براساس

نتایج این تحقیق ،کارخانههایی که براساس موجودي سرمایهشان از تمام ظرفیتهاي خود
استفاده نکردهاند ،توان رقابتی پایینی داشته و هنگام تعدیلشدن قیمتهاي انرژي براساس

قیمتهاي بینالمللی ،بیشتر کارخانههایی که فناوري قدیمیتري دارند ،توان رقابتی خود
را از دست میدهند.

نجارزاده ،رضا و ديگران ( )1386در مقالهای به موضوع «سنجش توان رقابتي

محصوالت مجتمع پتروشيمي تبريز در راستاي الحاق به  »WTOپرداختند .در اين مقاله،
شاخصهای توان رقابتي براي مجتمع پتروشيمي تبريز از راه نسبت هزينه واحد محاسبه
شده است .محاسبات انجامشده نشان میدهد مجتمع مورد نظر بدون احتساب هزينه فرصت
سرمايه ،داراي توان رقابتي در بازارهاي داخلي و خارجي است ،اما با الحاق ايران به سازمان

تجارت جهاني ،توان رقابت با رقبا را نخواهد داشت .با احتساب هزينه فرصت سرمايه ،اين
مجتمع در بازارهاي داخلي و خارجي توان رقابتي و مزيت نسبي ندارد .بررسي انحرافات
قيمتي بهعنوان يكي از عوامل مؤثر در توان رقابتي بنگاهها در داخل كشور نشان میدهد

سياستهای دولت در جهت حمايت از اين بنگاه بوده و توان رقابتي آنها را به ميزان 33
درصد افزایش داده است.
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نجارزاده ،رضا و مهديه رضا قليزاده ( )1387در مقالهای با نام «بررسي توان رقابت

هزينهای صنعت فرش دستباف درصورت پيوستن ايران به  WTOبا استفاده از ماتريس

تحليل سياست ( ،»)PAMتوان رقابتي صنعت فرش دستباف را ارزيابي کردهاند .براساس

نتايج تحقیق ایشان ،شاخص توان رقابت صادراتي برابر  0/81بوده و نشان میدهد فرش
دستباف مذكور در شرايط فعلي در بازارهاي جهاني توان رقابت هزينهای داشته و همچنين،

شاخص مزيت نسبي براساس هزينه واحد كه همان مزيت رقابتي واقعي در شرايط رقابت
آزاد است ،برابر با  0/83است که نشان میدهد استان آذربايجان شرقي در توليد اين فرش

مزيت نسبي دارد.

نصرالهي ،خديجه و ديگران ( )1390در مقالهای با عنوان «ارزيابي بنگاههاي اقتصادي

کشور با رويکرد عضويت درسازمان تجارت جهاني با تعيين مزيت نسبي (روش ،)DRC

مزيت رقابت (روش  )UCو تحليل ضرايب حمايت ( »)NPCبه بررسي تبعات ورود ايران
به سازمان جهاني تجارت بر شركت لولهسازي اهواز پرداختهاند .در اين راستا با استفاده
از مفهوم مزيت نسبي ،مزيت رقابتي و تحليل ضرايب حمايتي به بررسي تبعات ناشی از

ورود ايران به سازمان جهاني تجارت ( )WTOبر کارخانههای توليد لوله ( 1و  3و  )4و

کارخانههای پوشش ( 1و  2و  )3پرداخته شده است.

نتايج بهدستآمده نشانگر 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 ( 1و  2و  )3توان رقابت هزينهای کمتری دارند .همچنين،
ميزان حمايت از بخش کارخانههای پوشش چه به شکل اسمي و چه مؤثر کمتر است.

حسيني و ملكمحمدي ( )1386در مقالهای کوشیدند مزيت نسبي و رقابتي صنعت چرم

ايران را در بازارهاي جهاني را بسنجند .نويسندگان اين مقاله با بهكارگيري شاخصهایی

نظير هزينه منابع داخلي ،شاخص مزيت نسبي آشكارشده ،موقعيتيابي تجاري (نقشهريزي

تجاري ) و شاخص سهم بازار پايدار توان رقابتي صنعت چرم ايران را بررسي کردند.

نتايج حاصل از محاسبه شاخصها نشان میدهد ايران در صدور پوست (ماده اوليه

اصلي صنعت چرم) داراي مزيت است زیرا سياست كشور ،جايگزيني صدور اين ماده

با محصوالتی با ارزش افزوده باالتر است .شاخصهای مبتني بر اطالعات تجاري بيانگر
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خروج تدريجي كشور از بازار پوست است .برحسب شاخص ( DRCهزينه منابع داخلي)،

ایران در زمينه چرم داراي مزيت بالقوه بوده و شاخص ( RCAمزيت نسبي آشكار شده)
نشان میدهد اين مزيت در سالهای اخير به فعل درآمده و ايران در صدور چرم داراي

مزيت نسبي شده است .براساس شاخص ( TMنقشهريزي تجاري) ،اگرچه ایران در گروه

برندگان بازار چرم قرار گرفته ،اما در سالهای اخير بازار چرم در جهان رو به افول است .در
اين صورت ،شناخت بازارهاي صادراتي و اعتالي عوامل تعيينكننده مزيت رقابتي اهميت

مضاعف میيابند .تحليل شاخص ( CMSسهم بازار پايدار) نشان میدهد مزيت كشور در
بازار چرم پايدار نيست ،اين امر عالوه بر رو به افول بودن بازار اين محصول در سالهای

اخير به انتخاب نامناسب بازارها و اثر رقابتي منفي برمیگردد .در زمينه محصوالت چرمي،
اگرچه شاهد رشد صادرات هستيم ،اما به دلیل آنکه  RCAهنوز كوچكتر از يك است،

كشور فاقد مزيت نسبي است .شاخص  TMنشان میدهد بازار اين نوع محصوالت روبه

افول بوده و در نتيجه رقابت در آن دشوار است .شاخص  CMSنيز براي بيشتر بازارهاي

صادراتي منفي است .در مجموع ،اگرچه صادرات صنعت چرم ایران رشد داشته اما تا
رسيدن به مزيت پايدار و رقابتي ــ بهويژه در محصوالت با ارزش افزوده باالتر ــ فاصله

داشته و پيمودن اين فاصله مستلزم توجه به عوامل تعيينكننده مزيت رقابتي چون فناوري،

تحقيق و بازاريابي است.

توكلي ،اكبر ( )1381در طرح تحقيقاتيای با عنوان «اندازهگيري مزيتهای نسبي بالقوه

فعاليتهای صنعتي در ايران را از روش شاخص هزينه منابع داخلي» به محاسبه شاخص
هرينه منابع داخلي و مزيت نسبي آشكارشده كاالهاي مهم در سالهاي  1375الي 1380

پرداخته است .اين روش ،مشكالت ناشي از بهکارگیری ضرايب فني جدول داده ـ ستانده

در محاسبه ( DRCازقبيل دسترسي دشوار ،عدم قابليت تعميم به كاالي خاص ،حساس
بودن ضرايب داده ـ ستانده به حمايتهای غيربهينه و )...و پسنگر بودن آن را ندارد؛ و

براي محاسبه شاخص هزينه منابع داخلي به هزينههای حسابداري واحدهاي توليدي و هزينه

فرصت (قيمت سايهاي) عوامل بهكاررفته در توليد يك كاال توجه میكند .اين روش بهدليل
استفاده از قيمتهای سايهاي ،پيشنگر محسوب میشود.

حسيني ،سيد صفدر و ديگران ( )1389در مقالهای با عنوان «بررسي توان رقابتپذيري
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برنج ايران :ارقام دانه بلند پر محصول در استان گيالن» ،با استفاده از شاخص توان رقابت
هزينهای رقابتپذيري برنج ايران را بررسی کردهاند .براساس نتايج بهدستآمده از مطالعه

ایشان ،توليد برنج دانه بلند پرمحصول در استان گيالن در سالهای زراعي يادشده در
مقايسه با توليدكنندگان عمده جهاني داراي توان رقابتپذيري داخلي است .اندازه ميانگين

كوچكتر از واحد ( )0/52شاخص بيانگر توان رقابت هزينهای داخلي زراعت برنج دانه
بلند پر محصول در استان گيالن و مقادير بزرگتر از واحد شاخص توان رقابت هزينهای

صادراتي ( )UCxبيانگر عدم وجود رقابت صادراتي سامانه توليد برنج دانه بلند پر محصول
استان گيالن در مقايسه با ساير رقباي جهاني در سالهاي مورد مطالعه است.

نصرالهي ،خديجه و رضا حسيني ( )1391در مقالهای با نام «تحليل توان رقابت هزينهای

صنعت الستيك ايران (مطالعه موردي مجتمع صنايع الستيك يزد)» با استفاده از شاخص
توان رقابت هزينهای به بررسي رقابتپذيري صنعت الستيك پرداختهاند .نتايج آنها

نشاندهنده وجود توان رقابت هزينهای در کارخانجات راديال و تيوب بوده اما کارخانجات

باياس فاقد مزيت نسبي و توان رقابتي در سطح داخلي و بينالمللي است .اين در حالي است
که بهشدت از محصوالت باياس حمايت میشود ،حمايتها از محصوالت راديال ناچيز

بوده و از محصوالت تيوب اص ً
ال حمايتي نمیشود.
2ـ .2مطالعات انجامشده در خارج

در این بخش به برخي مطالعات خارجي كه صرفاً با استفاده از شاخصهای مورد نظر اين

تحقيق انجام شدهاند ،اشاره میشود.

جان كوكبرن و ديگران 1در مقالهای با نام «اندازهگيري رقابتپذيري و منابع آن :مطالعه

موردي بخش صنايع كارخانهای كشور مالي» با استفاده از مفهوم رقابتپذيري مبتني بر

هزينه واحد به بررسي رقابتپذيري صنايع كارخانهای كشور مالي و منابع اين رقابتپذيري

پرداختهاند.

نتايج بررسي حاكي از آن است كه تنوع كمي در ميان صنايع و شركتهاي كشور

1. Cockburn, John., Siggel, E., M. Coulibaly and S. Vezina,(1998); “Measuring Competitiveness and Its
Sources: The Case of Mali’s Manufacturing Sector”, African Economic Policy Paper, Discussion Paper,
no. 16 (October).
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مالي وجود دارد .به نظر میرسد صنايع صابونسازي و كارتنسازي حتي در بازار داخلي
نیز غيررقابتي هستند .از سوي ديگر ،صنايع فلزي و پارچه چاپشده داراي مزيت نسبي

روشني بوده و حتي در مورد دوم پتانسيل صادراتي نيز وجود دارد .مزيت نسبي كشور مالي
به وضوح در فعاليتهاي كاربر نهفته است كه تمايل به عملكرد بهتر از فعاليتهاي سرمايهبر

و نهادهبر دارند .اين نتايج عمدتاً از هزينههای پائين نيروي كار ناشي میشود.

اكهارد سيگل و ديگران 1در مقالهای با نام «اصالحات سياستي ،رقابتپذيري و

چشماندازهاي صنايع كارخانهای كنيا »1984-1997 :به بررسي رقابتپذيری صنايع
كارخانهای كنيا پرداخته و آن را با اوگاندا مقايسه كردهاند .براساس نتايج بهدست آمده

از این تحقیق ،در بخش صنايع توليدي تنها تعداد كمي از صنايع ،داراي مزيت نسبي بوده

و در اواسط دهه  1980از رقابت بينالمللي برخوردار بودهاند .اين وضعيت پيشرفتی نداشته
و بهنظر میرسد عليرغم انجام بيش از  10سال تعديل ساختاري و تغيير در سياستهاي

تجاري بدتر شده است .در حال حاضر براي حدود نيمي از موارد از تعرفه به جاي حمايت
اسمي ضمني استفاده میشود و بهطور متوسط حمايتها در مقايسه با دهه  1980كاهش

يافته است.

اكهارد سيگل و گرمينا سموگرر 2در مقالهای با عنوان «اصالحات سياستي اوگاندا،

رقابتپذيري صنعت و همگرايي منطقهاي :مقايسهای با كنيا» به بررسي سیاستهای اقتصادی
اوگاندا كه بر بخش صنايع كارخانهای مؤثر است ،پرداخته و رقابتپذيري بینالمللی اين

صنايع را با استفاده از یک نمونه  21شرکتي در  12صنعت تجزیه و تحلیل کردهاند .آنها

مزيت نسبي ،رقابتپذیری صادراتی و داخلی مبتنی بر هزینه واحد را برای صنایع اوگاندا
محاسبه کرده و این شاخصها را با شاخصهای مربوط به صنایع کارخانهای کشور کنیا
مقایسه کردند و نشان دادند بنگاههاي توليد اوگاندا اگرچه داراي رقابتپذيري بينالمللي

نيستند ولي در اين زمينه در حال پيشرفت بوده و در مقايسه با بنگاههاي كنيا عقب نماندهاند.
1. Siggel, E., G. Ikiara, B. Nganda, (2002); “Policy Reforms, Competitiveness and Prospects of Kenya’s
Manufacturing Industries: 1984-1997 and Comparisons with Uganda”, Journal of African Finance and
Economic Development, vol. 5, no. 1(Winter).
2. Eckhard Siggel and Germina Ssemogerere (2004); “Uganda’s Policy Reforms, Industry Competitiveness
and Regional Integration: A Comparison with Kenya”, The Journal of International Trade and Economic
Development, vol. 13, no. 3 (September).
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بنگاههاي اوگاندايي در نمونه مورد بررسي مایلند نسبت به همتايان كنيايي خود

سودآورتر باشند و صنايع صادركننده اوگاندایی متعدد نیستند اگرچه ممكن است برخي
از آنها مزيت نسبي داشته باشند .صنايع اوگاندا با چند مانع عمده براي رقابتپذيري در

صادرات مواجهاند :اول اينكه جغرافياي محصور در خشكي اوگاندا باعث میشود قيمت
همه كاالهاي قابل تجارت داراي هزينههای اضافي حملونقل نهتنها براي كاالهاي وارداتي

بلكه براي حمل كاالهاي صادراتي به بازارهاي بينالمللي باشد .هزينههای حملونقل براي

كشور كنيا با توجه به زيرساختهاي نامناسب آن بسيار قابل توجه است .دوم اينكه تفاوت

بين رقابتپذيري صادراتي و مزيت نسبي كه بهعنوان تمام تحريفهاي قيمتي (بهجز تعرفه

حمايتي براي ستاندهها) تلقي میشوند ،مثبتاند .و اين امر به این معنا است كه تحريفهای
قيمتي براي بنگاهها بهجاي يارانههای ضمني بهعنوان جريمه عمل كردهاند .مهمترين
تحريفها ناشي وضع تعرفه بر نهادههای قابل تجارت ،نرخ ارز بيش از حد ارزشگذاريشده

و هزينه بيش از حد استقراضاند.

اكهارد سيگل 1در مقالهای با نام «اصالحات اقتصادي و تأثیر آن بر صنايع كارخانهاي:

درسهايي از تجربه هند» با استفاده از نسبت شاخص هزينه واحد به بررسي و تجزيهوتحليل
اصالحات اقتصادي انجامشده از اوايل دهه  1990بر صادرات و اشتغال كشور هند پرداخته و

نشان میدهد رقابتپذيري صنايع هند بهطور قابلتوجهي افزايش يافته و مزيت نسبي برخي
از آنها ارتقا يافته است .همچنین ،به نظر میرسد منابع به سمت صنايع داراي مزيت نسبي

حركت كرده و اين امر در برخي صنايع به افزايش صادرات منجر شده است .بهويژه جالب

توجه است كه صادرات بهواسطه مزيت نسبي بهشدت تحريك شده و بهعلت كاهش در
هزينه واحد و رشد بهره وري توسعه پيدا كرده است.

 .3وضعیت تولید صنعت مس در جهان و ایران
چنانچه فرآيند توليد مس و مصنوعات آن را به صورت كلي به سه بخش توليدات

معدني ،توليدات ذوب و توليدات مس تصفيهشده تقيسم شود ،نمودار ( )1توليدات معدني
1. Siggel, Eckhard (2007); “Economic Reforms and Their Impact on The Manufacturing Sector: Lessons
From The Indian Experience”, Asia-Pacific Development Journal, vol. 14, no. 1(june).
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مس  20كشور برتر جهان در سال  2011را نشان میدهد .همانطوركه در این نمودار مشاهده

میشود ،حدود يكسوم توليدات معدني مس در سال  2011به کشور شيلي اختصاص دارد
و ميزان توليدات معدني اين كشور در اين سال حدود  5/3ميليون تن بوده است .ايران در
اين سال در رتبه  14جهان قرار داشته است.
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Source: International Copper Study Group (ICSG) (2013); The World Copper Factbook 2012, p. 10.

نمودار 1ـ توليدات معدني مس  20كشور برتر جهان در سال( 2011هزارتن)

جدول ( )1نیز وضعيت توليدات معدني مس را به تفكيك مناطق توليدي جهان در سال

 2012نشان ميدهد .همچنين ،برای مقايسه وضعيت اين توليدات در سالهاي آينده ،ميزان
آنها براي سال  2015نيز پيشبيني شده است .همانطوركه در جدول مذكور مشاهده

میشود ،توليدات معدني مس جهان در سال  2015به ميزان  18/3ميليون تن خواهد رسید كه
نسبت به سال  2012به ميزان  10/9درصد افزايش مییابد .بيشترين ميزان توليدات معدني

در سال  2012نیز بهترتيب به امریکاي جنوبي و مركزي ،آسيا و امریکاي شمالي تعلق داشته

و اين روند در سال  2015نيز به همين روال خواهد بود.

همچنین ،ایران در سال  2012با  235هزار تن ،معادل  1/4درصد سهم توليد جهاني ،در

رتبه پانزدهم جهان قرار گرفته و در منطقه آسيا ،با سهم  7/2درصد توليد اين منطقه ،رتبه
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چهارم را کسب کرده و پيشبيني میشود در صورت به بهرهبرداري رسيدن تمام طرحهاي
توسعه ،ایران در سال  2015با  708هزار تن توليد ،معادل  3/9درصد از سهم توليد جهاني

در رتبه نهم جهان قرار گرفته و در منطقه آسيا با سهم  16/5درصد از توليد اين منطقه ،رتبه
سوم را کسب کند.

جدول 1ـ وضعيت توليدات معدني مس به تفكيك مناطق توليدي جهان
( 2012و )2015
رتبه

منطقه

2015
2012
درصد رشد تولید
سهم تولید سال  2015نسبت به
تولید
سهم تولید
تولید
2012
(هزار تن) جهانی (( )%هزار تن) جهانی ()%

1

امریکای جنوبی و
مرکزی

7.035

42/8

7.150

39/2

1/6

2

آسیا

3.282

19/9

4.297

23/5

30/9

3

امریکای شمالی

2.132

13

2.478

13/6

16/2

4

اروپا

1.466

8/9

1.439

7/9

-1/8

5

افریقا

1.471

8/9

1.889

10/4

28/4

6

استرالیا

1.068

6/5

997

5/5

-6/6

16.454

-

18.250

-

10/9

کل تولیدات معدنی
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نمودار ( )2توليدات ذوب مس  20كشور برتر جهان در سال  2011را نشان میدهد.

براساس این نمودار ،چین در سال  2011حدود  30درصد توليدات ذوب جهان را بهخود
اختصاص داده و رتبه اول جهان را کسب کرده است .پس از آن ،ژاپن و شيلي قرار دارند

كه حدود  9درصد توليدات ذوب جهان را دربردارند و روسيه نيز حدود  5درصد توليدات

ذوب جهان در اين سال را بهخود اختصاص داده است .در اين بين ،ايران در سال  2011در
رتبه  17جهان قرارگرفته و در قاره آسيا نيز پس از ،چين ،ژاپن ،هند ،كره جنوبي ،قزاقستان

و اندونزي رتبه هفتم را به خود اختصاص داده است.
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Source: International Copper Study Group (ICSG) (2013); The World Copper Factbook 2012, p17.

نمودار 2ـ توليدات ذوب مس  20كشور برتر جهان در سال ( 2011هزار تن)

وضعيت توليدات ذوب به تفكيك مناطق توليدي جهان در سال  2012نیز در جدول

( )2نشان داده شده و برای مقايسه وضعيت اين توليدات در سالهاي آينده ،ميزان توليدات
آن براي سال  2015نيز پيشبيني شده است .همانطوركه در این جدول مشاهده میشود،
توليدات ذوب جهان در سال  2015به ميزان  17/2ميليون تن میرسد كه نسبت به سال 2012

به ميزان  24/9درصد افزايش خواهد يافت .بيشترين ميزان توليدات ذوب در سال 2012

بهترتيب به آسيا ،اروپا و امریکاي جنوبي و مركزي تعلق داشته و اين روند در سال 2015
نيز به همين روال خواهد بود.

همچنين ،ایران در سال  2012با تولید  269هزار تن ،معادل  2درصد سهم توليد جهاني

ذوب ،در رتبه چهاردهم جهان قرار گرفته و در سطح منطقه آسيا ،با سهم  3/7درصدي
توليد اين منطقه ،رتبه ششم را بهخود اختصاص داده است .پيشبيني میشود در صورت به

بهرهبرداري رسيدن تمام طرحهاي توسعه ،ایران در سال  2015با  825هزار تن توليد ،معادل

 4/8درصد از سهم توليد جهاني ذوب ،در رتبه پنجم جهان قرار گرفته و در منطقه آسيا با
سهم  7/9درصدي از توليد اين منطقه ،رتبه چهارم را کسب کند.
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جدول 2ـ وضعيت توليدات ذوب به تفكيك مناطق توليدي جهان ( 2012و )2015
رتبه

منطقه

2015
2012
درصد رشد تولید
سهم تولید سال  2015نسبت به
تولید
سهم تولید
تولید
2012
(هزار تن) جهانی (( )%هزار تن) جهانی ()%

1

آسیا

7.321

53/1

10.419

60/5

42/3

2

اروپا

2.804

20/3

2.783

16/2

-0/7

3

امریکای جنوبی و
مرکزی

1.693

12/3

1.979

11/5

16/9

4

امریکای شمالی

946

6/9

1.038

6

9/7

5

افریقا

668

4/8

736

4/3

10/2

6

استرالیا

365

2/6

275

1/6

-24/7

13.796

-

17.231

-

24/9

کل تولیدات ذوب

منبع :شركت ملي صنايع مس ايران« ،گزارش توجيهي هيأتمديره به مجمع عمومي فوقالعاده صاحبان سهام» ،ص .17

توليدات مس تصفيهشده  20كشور برتر جهان در سال  2011در نمودار ( )3نشان داده

شده است .براساس این نمودار ،بيش از يك چهارم توليدات مس تصفيهشده در سال 2011

به چين اختصاص دارد و كشورهاي شيلي و ژاپن پس از آن قرار میگیرند.ايران در اين

سال رتبه بیستم جهان را به خود اختصاص داده است.

جدول ( )3نيز وضعيت توليدات مس تصفيهشده را به تفكيك مناطق مختلف جهان در

سال  2012نشان میدهد .همچنين ،برای مقايسه وضعيت اين توليدات در سالهاي آينده،
ميزان توليدات آن براي سال  2015نيز پيشبيني شده است .همانطوركه در این جدول

مشاهده میشود ،توليدات مس تصفيهشده جهان در سال  2015به ميزان  23/4ميليون تن
خواهد بود كه نسبت به سال  2012به ميزان  17/9درصد افزايش دارد .همچنین ،بيشترين
ميزان توليدات مس تصفيهشده در سال  2012بهترتيب به آسيا ،اروپا و امریکاي جنوبي و

مركزي تعلق دارد .اين روند در سال  2015نيز به همين روال خواهد بود.
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Source: International Copper Study Group (ICSG) (2013); The World Copper Factbook 2012, p. 22.

نمودار 3ـ توليدات مس تصفيهشده  20كشور برتر جهان در سال ( 2011هزارتن)

همچنین ،ايران در سال  2012با  226هزار تن توليد مس تصفيهشده ،معادل  1/1درصد

سهم جهاني ،در رتبه نوزدهم جهان و در منطقه آسيا با سهم  2/3درصد در رتبه ششم قرار

گرفت .پيشبيني میشود در صورت به بهره برداري رسيدن تمام طرحهاي توسعه ،ایران در

سال  2015با  713هزار تن توليد مس تصفيهشده ،معادل  3درصد سهم توليد جهاني ،در رتبه
هفتم جهان و در منطقه آسيا با سهم  5/5درصد در رتبه چهارم قرار گیرد.

جدول 3ـ وضعيت توليدات مس تصفيهشده به تفكيك مناطق مختلف جهان
(سالهاي  2012و )2015
رتبه

منطقه

2015
2012
درصد رشد تولید
سهم تولید سال  2015نسبت به
تولید
سهم تولید
تولید
2012
(هزار تن) جهانی (( )%هزار تن) جهانی ()%

1

آسیا

9.638

48/5

13.004

55/52

34/9

2

امریکای جنوبی و
مرکزی

3.414

17/18

3.354

14/32

-1/8

3

اروپا

3.641

18/32

3.541

15/12

-2/7
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رتبه

منطقه

2015
2012
درصد رشد تولید
سهم تولید سال  2015نسبت به
تولید
سهم تولید
تولید
2012
(هزار تن) جهانی (( )%هزار تن) جهانی ()%

4

امریکای شمالی

1.600

8/05

1.762

7/52

10/1

5

افریقا

1.096

2/52

1.449

6/19

32/2

6

استرالیا

482

2/43

311

1/33

-35/5

19.872

-

23.424

-

17/9

کل تولید مس تصفیهشده

منبع :شركت ملي صنايع مس ايران»،گزارش توجيهي هيأتمديره به مجمع عمومي فوقالعاده صاحبان سهام»،ص .19

 .4شناسايي توانمندي رقابتي شركت ملي مس ايران
همانطورکه در قسمت مبانی نظری اشاره شد ،در این مطالعه از روش توان رقابت

هزینهای برای ارزيابي توانمندي صنعت مس ايران در بازه زماني  1387-91استفاده ميشود.
برای این منظور ،ابتدا روش محاسبه شاخصهای مورد نظر سال  1391تشریح شده و سپس،

شاخصهای محاسبهشده سالهای  1387-91نیز به افزوده میشود.

توان رقابت به معنای توان فروش محصوالت سودآور است .بهعبارت بهتر ،برای آنکه

یک بنگاه توان رقابت داشته باشد ،باید بتواند محصوالت خود را با قیمت پایینتر و کیفیت

باالتری نسبت به رقبای خود عرضه کند .به این ترتیب ،یک صنعت یا بنگاه اگر هزینههای
واحدش کوچکتر یا مساوی رقبایش باشد (این رقبا میتوانند داخلی یا جهانی باشند)
میتواند رقابت کند.

شاخص توان رقابت هزینهای با سه نوع قیمت قابل محاسبه است :قیمتهای داخلی،

قیمتهای بینالمللی و قیمتهای سایهای.

اگر انحرافی در نرخ ارز وجود نداشته باشد ،قیمتهای بینالمللی و سایهای با یکدیگر

برابر میشوند .بنابراین ،با این سه نوع قیمت ،سه نوع شاخص توان رقابت هزینهای نیز قابل
محاسبه است:
●

●توان رقابت داخلی :این شاخص نشان میدهد که آیا بنگاه در شرایط فعلی و با
وجود انحرافات در قیمت محصول و عوامل تولیدی میتواند در بازارهای داخلی

رقابت کند یا خیر؟ یا بهعبارت دیگر ،آیا بنگاه میتواند در برابر واردات کاالها البته
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با توجه به تعرفه و عوارض گرفتهشده از آنها و محصوالت رقبای داخلی ،رقابت
کند یا خیر.

●

●توان رقابت جهاني (صادراتي) :این شاخص تعیین میکند که آیا بنگاه در شرایط
فعلی و با وجود انحرافات در قیمت محصول و عوامل تولیدی میتواند در بازارهای

جهاني رقابت کند یا خیر.

●

●توان رقابت مزیت نسبی :برای محاسبه این شاخص از قیمتهای سایهای استفاده
میشود تا انحرافهای قیمتی حذف شوند.

بهعبارت دیگر ،قیمتهای سایهای برابرند با ) Ps= Pw (1 + REOکه در آن REO

مابهالتفاوت نرخ تعادلی ارز و نرخ ارز جاری است .اگر توان رقابت داخلی از توان رقابت

مزیت نسبی کوچکتر باشد ،انحرافات قیمتی بهصورت حمایت و در غیر اینصورت

بهعنوان جریمه عمل کردهاند .درواقع ،عدد شاخص نشان میدهد که آیا صنعت مورد نظر
پس از الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت توان رقابت دارد یا خیر.
توان رقابت هزینهای به روش زیر محاسبه میشود:

1
)(ΣjAjPjd+ΣnAnPn+Wu.Lu+WsLs+Kb.Pk.rb+KoPkro+d.k.Pk
ΣiQiPid

=UC

که در آن:

 iنوع محصول؛  Ajمقدار نهادههای قابل تجارت؛  Pjقیمت نهادههای قابل تجارت؛ An

مقادیر نهادههای غیرقابل تجارت؛  Pnقیمت نهادههای غیرقابل تجارت؛  Wuمتوسط نرخهای
دستمزد کارگران غیرماهر؛  Wsمتوسط نرخهای دستمزد کارگران ماهر؛  Luمقادیر نیروی
انسانی غیرماهر؛ Lsمقادیر نیروی انسانی ماهر؛ و rbنرخ بهرهای است که عم ً
ال برای سرمایه

اجاره شده پرداخت میشود.

در این فرمول همچنین ro ،بیانگر هزینه فرصتی سرمایه متعلق به شرکت؛  dنرخ استهالک؛

 kPقیمت کاالهای سرمایهای؛  Kbمقدار کاالی سرمایهای اجارهای؛  Koمقدار کاالی سرمایه

تحت تملک شرکت است.

شاخص توان رقابت صادراتی ( )UCxنیز ،به روشی مشابه این معادله تعیین میشود،

با این تفاوت که در عبارت اول بهجای قیمتهای داخلی ( )Pdjقیمت بینالمللی()PWj
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جایگزین میشوند و برای شاخص مزیت نسبی نیز بهجای تمام قیمتهای داخلی ،دستمزدها
و نرخهای بهره ،قیمت سایهای مطابق با آنها جایگزین میشود.

درصورت وجود انحرافات قیمتی ،شاخص توان رقابت هزینهای در حالتهای داخلی و

مزیت نسبی متفاوت خواهد بود .این انحرافات دو نوعاند:
●
●

●انحراف ناشی از قیمت نهادها

●انحراف ناشی از قیمت محصوالت

مقدار توليد ،قيمت و درآمد شركت ملي مس ايران به قيمتهاي داخلي در سال 1391

در جدول ( )6نشان داده شده است .براساس نتايج این جدول ،مجموع درآمد شركت

ملي مس ايران به قيمتهاي داخلي در سال  1391حدود  48هزار ميليارد ريال بوده است.
همچنین ،مقدار توليد ،قيمت و درآمد شركت ملي مس ايران به قيمتهاي داخلي در سال

 1391نیز در جدول ( )7آورده شده و بر اساس آن ،مجموع درآمد شركت ملي مس ايران
به قيمتهاي جهاني در سال  1391كمي بيش از  47هزار ميليارد ريال بوده است .از سوی

دیگر ،جدول ( )8مقدار توليد ،قيمت و درآمد سايهاي شركت ملي مس ايران در سال 1391

را نشان ميدهد كه براساس آن ،مجموع درآمد سايهاي شركت ملي مس ايران به قيمتهاي

جهاني در سال  1391حدود  102هزار ميليارد ريال است .بنابراين ،همانطور که مشاهده
ميشود ،تفاوت معناداري ميان محاسبه درآمد شركت مذكور در سال  1391به قيمتهاي

داخلي و جهاني وجود ندارد اما با استفاده از قيمتهاي سايهاي درآمد شركت مزبور بيش
از دو برابر دو حالت اول است.

جدول 6ـ میزان توليد ،قيمت و درآمد شركت ملي مس ايران
به قيمتهاي داخلي ()1391
نوع محصول

مقدار (تن)

قيمت هر تن
(ميليون ريال)

درآمد
(ميليارد ريال)

كاتد

128112

185

23688

مفتول

50373

188

9469

كنسانتره طال و نقره

447

3817

1706

مولیبدن

5946

226

1346
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نوع محصول

مقدار (تن)

قيمت هر تن
(ميليون ريال)

درآمد
(ميليارد ريال)

سنگ سولفور

905329

0/23

210

اسلب

960

158

152

كنسانتره مس

169233

49

8353

مس ته پاتيل

60818

41

2486

اكسيد موليبدن

1060

356

377
47787

مجموع
منبع :گزارش صورتهاي مالي حسابرسيشده شركت ملي مس ايران و محاسبات پژوهش.

جدول 7ـ میزان توليد ،قيمت و درآمد شركت ملي مس ايران
به قيمتهاي جهاني ()1391
نوع محصول

مقدار (تن)

قيمت هر تن
(ميليون ريال)

درآمد
(ميليارد ريال)

كاتد

128112

180

23024

مفتول

50373

188

9469

كنسانتره طال و نقره

447

3817

1706

مولیبدن

5946

226

1346

سنگ سولفور

905329

0.23

210

اسلب

960

158

151

كنسانتره مس

169233

49

8353

مس ته پاتيل

60818

41

2486

اكسيد موليبدن

1060

356

377

مجموع
منبع :گزارش صورتهاي مالي حسابرسيشده شركت ملي مس ايران و محاسبات پژوهش.
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جدول 8ـ میزان توليد ،قيمت و درآمد سايهاي شركت ملي مس ايران ()1391
نوع محصول

مقدار (تن)

قيمت جهاني هر
تن(دالر)

نرخ ارز مؤثر
(ريال)

درآمد (ميليارد
ريال)

كاتد

128112

7949

25049

25510

مفتول

50373

8082

25049

10198

كنسانتره طال و نقره

447

147687

25049

1654

مولیبدن

5946

9733

25049

1450

سنگ سولفور

905329

10

25049

226

اسلب

960

6785

25049

163

كنسانتره مس

169233

2183

25049

9255

مس ته پاتيل

60818

34951

25049

53245

اكسيد موليبدن

1060

4015

25049

107
101807

مجموع
منبع :گزارش صورتهاي مالي حسابرسيشده شركت ملي مس ايران و محاسبات پژوهش.

براساس جدول ( ،)9هزينه واقعي شركت ملي مس ايران در سال  1391برابر  21.2هزار

ميليارد ريال است که با توجه به محاسبه پيشين ،درآمد شركت ملي مس ايران به قيمتهاي

داخلي و جهاني در سال مذكور (بهترتيب  47.8و  47.1هزار ميليارد ريال) دوباره در اين
جدول ارائه شده و شاخصهاي توان رقابتي داخلي و صادراتي با تقسيم هزينه واقعي بر دو
مورد درآمد نامبرده محاسباتي بهترتيب برابر با  44و  45درصد بهدست آمده است .اين
موضوع بر وجود توان رقابتي شركت مزبور در سال  1391داللت دارد.

جدول 9ـ مقدار هزينه ،درآمد و شاخصهاي توان رقابتي داخلي و صادراتي
شركت ملي مس ايران در سال 1391
درآمد به
هزينه
قيمتهاي داخلي
سال
(ميليارد ريال)
(ميليارد ريال)

1391

21209

47787

درآمد به
قيمتهاي جهاني
(ميليارد ريال)

شاخص توان
رقابتي داخلي

شاخص
توان رقابتي
صادراتي

47123

0/44

0/45

منبع :گزارش صورتهاي مالي حسابرسيشده شركت ملي مس ايران و محاسبات پژوهش.
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همچنین ،براساس اطالعات جدول ( )10که بهاي تمامشده سايهاي به تفكيك اقالم

عمده و مقدار هزينه كل سايهاي شركت ملي مس ايران در سال  1391را نشان میدهد،
هزينه كل سايهاي شركت ملي مس ايران در سال  1391برابر  120.8هزار ميليارد ريال بوده

و بنابراين ،با توجه به محاسبه پيشين درآمد سايهاي شركت ملي مس ايران در سال مذكور
برابر  101.8هزار ميليارد ريال بوده که در جدول ( )11دوباره ارائه شده و شاخص توان

رقابتي مزيت نسبي با تقسيم هزينه سايهاي بر درآمد سايهاي نیز  1.19برآورد شده است.

بنابراين ،برخالف دو شاخص اول ،مقدار شاخص سوم بر عدم وجود توان رقابتي شركت
مزبور در سال  1391با استفاده از قيمتهای سايهاي داللت دارد .اين امر بهدليل محاسبه

قيمتهاي مواد اوليه و انرژي به قيمتهاي سايهاي است كه در اينجا قيمتهاي صادراتي

در نظر گرفته شده و موجب افزايش تقریباً  17برابري هزينههاي انرژي سايهاي و  44برابري

هزينههاي مواد اوليه سايهاي نسبت به مقدارهاي واقعي آنها شده است.

جدول 10ـ مقدار هزينه سايهاي (به تفكيك اقالم عمده) شركت ملي مس ايران
()1391
بهاي تمامشده (ميليارد ريال)
سال

1391

مواد اوليه

انرژي

دستمزد

ساير

77380

26106

3801

14941

ساير هزينهها و
درآمدها
مجموع بهاي (ميليارد ريال)
تمام شده

122229

مجموع
هزينههاي
سايهاي
(ميليارد ريال)

120838

*-13911

منبع :گزارش صورتهاي مالي حسابرسيشده شركت ملي مس ايران و محاسبات پژوهش.
* .این رقم بهعلت باالتر بودن سهم ساير درآمدها از هزينهها ،منفی است.

جدول 11ـ مقدار هزينه سايهاي ،درآمد سايهاي
و شاخص توان رقابتي مزيت نسبي شركت ملي مس ايران ()1391
سال

هزينه سايهاي
(ميليارد ريال)

درآمد سايهاي
(ميليارد ريال)

شاخص توان رقابتي
مزيت نسبي

1391

120838

101807

1.19

منبع :گزارش صورتهاي مالي حسابرسيشده شركت ملي مس ايران و محاسبات پژوهش.
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با توجه به روش گفته شده برای ارزيابي توانمندي صنعت مس ايران در قالب محاسبه

سه شاخص توان رقابت داخلی ،توان رقابت صادراتی و توان رقابت مزیت نسبی برای سال

 ،1391چنین محاسباتی برای سالهای  1387تا  1390نیز انجام شده و نتایج آن به همراه
نتایج محاسبات سال  1391در جدول ( )12آورده شده است.

نتايج داللت بر اين مهم دارد كه در تمام سالهاي مورد بررسي ،شاخصهاي توان

ل مالحظهاي از
رقابتي اول و دوم (شاخصهاي توان رقابتي داخلي و صادراتي) به نسبت قاب 
يك كمتر است .اين موضوع بر توان رقابتي شركت ملي مس با در نظرگرفتن دو شاخص
اول داللت دارد .در واقع با احتساب اين روشها ،درآمد شركت مذكور تقريباً دو برابر
هزينه آن در پنج سال اخير (با ميانگين  0/51براي شاخص اول و  0/49براي شاخص دوم)

شده است.

برعکس ،شاخص سوم (توان رقابتي مزيت نسبي) در تمام سالهاي مزبور باالتر از يك

بوده و بر عدم وجود توان رقابتي شركت ملي مس در سالهاي مورد بررسي با استفاده از
قيمتهاي سايهاي داللت دارد .با احتساب اين شاخص به عكس دو شاخص قبلي ،هزينه

شركت مذكور تقريباً دو برابر درآمد آن در پنج سال اخير (با ميانگين  )1/99بوده است.
اين در حالي است كه شدت عدم وجود توان رقابتي با استفاده از قيمتهاي سايهاي پس از
اجراي طرح هدفمندي يارانهها بهشدت كاهش يافته و مقدار اين شاخص از  2/76در سال

 1388به  2/30در سال  1389و  1/87در سال  1390بهبود يافت .همچنين ،پس از كاهش
ارزش ريال نسبت به دالر نيز مقدار عدم وجود توان رقابتي بهشدت بهبود يافته بهطوريكه
مقدار اين شاخص از  2/30در سال  1389به  1/87در سال  1390و  1/19در سال 1391

رسید .بهعبارت ديگر ،قبل از اجراي طرح هدفمندي يارانهها و همچنين كاهش ارزش ريال،
مقدار شاخص مزبور برابر  2/76بوده كه نشان میدهد تنها  36درصد هزينه سايهاي توسط

درآمد سايهاي پوشش يافته است ،اما پس از اجراي طرح هدفمندي يارانهها و همچنين
كاهش ارزش ريال 84 ،درصد هزينه سايهاي توسط درآمد سايهاي تحت پوشش قرار گرفته
است .همچنین ،احتمال دارد شاخص مزبور در صورت اجراي كامل طرح هدفندي يارانهها
كاهش يابد.
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جدول 12ـ میزان هزينه ،درآمد و شاخصهاي توان رقابتي شركت ملي مس ايران
در سالهای  1387تا ( 1391میلیارد ریال)

سال

هزينه
واقعي

درآمد به درآمد به
هزينه درآمد
قيمتهاي قيمتهاي
سايهاي سايهاي
جهاني
داخلي

شاخص
شاخص شاخص
توان
توان
توان
رقابتي
رقابتي رقابتي
داخلي صادراتي مزيت نسبي

1387

9191

16332

17916

43536

23841

0/56

0/51

1/83

1388

11364

21132

20862

51454

18611

0/54

0/54

2/76

1389

13007

27442

27905

58424

25356

0/47

0/47

2/30

1390

17756

32887

37460

76651

41059

0/54

0/47

1/87

1391

21209

47787

47123

101807 120838

0/44

0/45

1/19

0/51

0/49

1/99

ميانگين
دوره

منبع :گزارش صورتهاي مالي حسابرسيشده شركت ملي مس ايران و محاسبات پژوهش.

 .5شناسايي تأثیر همزمان اجراي كامل طرح هدفمندي يارانهها و افزايش
نرخ ارز بر توان رقابتي شركت ملي مس ايران
ص توان رقابتي در صورت اجراي كامل طرح هدفمندي يارانهها (حذف كل يارانه
شاخ 

انرژي) و همچنين افزايش نرخ ارز و مقايسه آن با وضعيت تحققيافته در جدول ( )13نشان

داده شده است .در اين جدول ،هزينه واقعي در صورت اجراي كامل طرح هدفمندي يارانهها
(حذف كل يارانه انرژي) ارائه شده و درآمد شركت با فرض محاسبه نرخ ارز مؤثر (كه در

سالهاي  1390و  1391بهطور قابلمالحظهاي افزايش يافته) بهدست آمده است .براساس نتايج
این جدول ،در دو حالت اجراي كامل طرح هدفمندي يارانهها (حذف كل يارانه انرژي) و

افزايش نرخ ارز ،نيز امكان توان رقابتي بسيار مناسب شركت ملي مس ايران تا سطح 0/69

در سال  1390و  0/45در سال  1391وجود داشته است .همچنين ،عدم تفاوت شاخص در
صورت حالت اجراي كامل هدفمندي و افزايش نرخ ارز با شاخصهاي توان رقابتي داخلي

و صادراتي در سال  1391به اين دليل است كه افزايش نرخ ارز موجب بهبود توان رقابتي و

افزايش قيمتهاي انرژي موجب كاهش آن شده که برآيند اثر آنها در سال  1391برابر است.
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جدول 13ـ شاخص توان رقابتي شركت ملي مس ايران در صورت اجراي همزمان
هدفمندي كامل يارانهها و افزايش نرخ ارز (سالهاي 91ـ)1387
درآمد به
هزينه واقعي
در صورت قيمتهاي جهاني
شاخص توان
اجراي كامل با فرض افزايش
رقابتي داخلي
نرخ ارز(ميليارد
هدفمندي
ريال)
(ميليارد ريال)

شاخص
توان رقابتي
صادراتي

شاخص در
صورت اجراي
كامل هدفمندي
و افزايش نرخ ارز

1387

16010

23841

0/56

0/51

0/67

1388

19794

18611

0/54

0/54

1/06

1389

21249

25356

0/47

0/47

0/84

1390

28453

41059

0/54

0/47

0/69

1391

45755

101807

0/44

0/45

0/45

0/51

0/49

0/74

سال

ميانگين
دوره
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جمعبندی و مالحظات
مهمترين نتايج و يافتههاي شناسايي آثار اجراي كامل هدفمندي يارانهها ،افزايش نرخ

ارز و كاهش نرخ تعرفهها بر توان رقابتي شركت ملي مس ايران عبارتند از:
●

●براساس نتايج پژوهش حاضر ،ميانگين نسبت هزينه سايهاي به واقعي در دوره پنج
سال 91ـ 1387برابر  4/7و نسبت هزينه انرژي سايهاي به واقعي برابر  14/7است.
درواقع ،نسبت مزبور در مورد هزينههاي انرژي  10برابر بيشتر از كل هزينهها بوده

و ميانگين سهم هزينه انرژي در كل هزينه واقعي در اين دوره پنج ساله نیز برابر 5/9
درصد و سهم هزينه انرژي در كل هزينه سايهاي برابر  17/3درصد بوده است.

●

●يافتههاي اين پژوهش بر اين امر داللت دارد كه در صورت محاسبه هزينه انرژي
براساس قيمتهاي غيريارانهاي ،در پنج سال اخير هزينه شركت ملي مس ايران

حداقل  60درصد و حداكثر  116درصد و بهطور ميانگين  77درصد امكان افزايش

داشته است.
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●

77

●هرچند اجراي كامل طرح مذكور از شدت توان رقابتي بهشكل قابلمالحظهای
میکاهد اما موجب از دسترفتن كامل توان رقابتي شركت ملي مس در سالهاي
مورد بررسي نشده است.

●

●براساس نتايج پژوهش حاضر ،در صورت افزايش نرخ ارز ،امكان افزايش بسيار
شديد توان رقابتي شركت ملي مس ايران تا سطح ( 0/21درآمد تقريباً پنج برابر
هزينه) در سال  1391وجود داشته است .اين در حالي است كه شاخصهاي توان

رقابتي در سال مذكور برابر  0/44و  0/45بوده است .بنابراين ،مالحظه ميشود
افزايش نرخ ارز موجب افزايش توان رقابتي شده است.

●

●نتايج اين پژوهش نشان میدهد افزايش تا سطح دو برابري قيمتهاي انرژي تنها
موجب افزايش حداكثر هفت درصدي هزينه كل و افزايش تا سطح  10برابري

قيمتهاي انرژي موجب افزايش حداكثر  66درصدي هزينه كل شركت مذكور
ميشود .بنابراين ،حتي افزايش  10برابري قيمتهاي انرژي نيز تنها تا سطح 0/75
ميتواند از شدت توان رقابتي شركت ملي مس بكاهد.

●

●شاخص توان رقابتي شركت ملي مس ميتواند از وضعيت تحققيافته  0/21سال
 1391تا سطح ( 0/19براي افزايش  10درصدي نرخ ارز)( 0/17 ،براي افزايش 20

درصدي نرخ ارز)( 0/14 ،براي افزايش  50درصدي نرخ ارز) ،و ( 0/10براي افزايش

 100درصدي نرخ ارز) ارتقا يابد.

●

●با توجه به بررسي انجامشده در مقررات صادرات و واردات ،مشاهده میشود بیشتر
نرخ تعرفههاي محصوالت اصلي مس و مصنوعات آن (بهویژه محصوالت توليدي
شركتهاي مسي مورد بررسي اين پژوهش) ،بسيار پايين بوده و تنها برابر  4درصد
است .از اينرو ،با توجه به این نرخ بسيار پايين ،كاهش نرخ تعرفهها و الحاق به

سازمان جهاني تجارت ( )WTOتأثیر معناداري بر توان رقابتي شركتهاي مس
نخواهد داشت.

●

●همچنین ،براساس نتايج اين پژوهش ،در صورت اجراي همزمان طرح كامل
هدفمندي يارانهها (حذف كل يارانه انرژي) و افزايش نرخ ارز ،امكان توان رقابتي

بسيار مناسب و باال براي شركت ملي مس ايران تا سطح  0/69در سال  1390و 0/45
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در سال  1391وجود داشته است.

●

●با توجه به اينكه براساس نتايج اين پژوهش ،در صورت اجراي توأم طرح هدفمندي
يارانهها (حذف كل يارانه انرژي) و افزايش نرخ ارز ،امكان توان رقابتي مناسب براي

شركتهاي مس وجود دارد ،لذا بهتر است طرح هدفمندی یارانهها کام ً
ال اجرا شود
و نیازی نیست نگران آثار افزایش نرخ ارز بر توان رقابتی این شرکتها باشیم.

●

●با توجه به نرخ بسيار پايين تعرفههاي محصوالت اصلي مس و مصنوعات آن ،نباید
نگران كاهش نرخ تعرفهها و الحاق به سازمان جهاني تجارت ( )WTOبر توان

رقابتي شركتهاي مس بود .بنابراین ،توصیه میشود ایران به سازمان مذکور ملحق

شود زیرا درصورت الحاق توان رقابتی شرکتها همچنان حفظ خواهد شد.

ناریا سم تعنص یتباقر ناوت یبایزرا
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