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چكیده 
صنعت آهن و فوالد از جمله صنايع به شدت سرمايه بر و نيازمند به تكنولوژی باال و پيشرفته 
بوده و رشد و توسعه آن، در اقتصاد هر كشوری موجب توسعه و پيشرفت ساير صنايع مربوطه 
شركت  سه  در  تعرفه  ميزان  به  توجه  با  دولت  حمايت  ميزان  پژوهش  پيش رو  در  می شود. 
به خود  را  توليد كشور  از 70 درصد  بيش  )كه  فوالد خوزستان  و  مباركه، ذوب آهن  فوالد 
با  و شاخص های حمايتی  نسبی  مزيت  منظور  اين  به  است.  محاسبه شده  داده اند(  اختصاص 
 1393 تا   1390 سال های  مقطعی  داده های  برای  سياستی  تحليل  ماتريس  تكنيك  از  استفاده 

تجزيه و تحليل شده است.
براساس يافته های اين تحقيق برمبنای شاخص حمايت اسمی محصول، تمام محصوالت 
فوالد مباركه به غير از تختال در سال 1390، فوالد خوزستان )به غير از تختال در سال 1393( و 
همچنين تمام محصوالت ذوب آهن در چهار سال حمايت شده اند. شاخص حمايت اسمی از 
نهاده نشان می دهد هيچ حمايتی از نهاده های قابل تجارت مورد استفاده در توليد محصوالت 
انجام نشده و هر سه شركت تعرفه پرداخت كرده اند. شاخص حمايت مؤثر  هر سه شركت 
تمام   ،1390 سال  در  مباركه  فوالد  پوشش دار  و  ذوب آهن  كالف  محصول  می دارد  بيان 
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محصوالت ذوب آهن و فوالد مباركه در سال های 1391 تا 1393 )به غير از كالف و ميلگرد 
در سال 1391( حمايت شده اند. همچنين، حمايت مؤثری از تمام محصوالت فوالد خوزستان 
در چهار سال )به غير از تختال در سال1393( صورت گرفته است. براساس هزينه منابع داخلی 
دو محصول سرد و پوشش دار در سال 1390 و 1393 با روش ارزش سرمايه در بورس اوراق 
فوالد  محصوالت  تمام  دارند.  نسبی   مزيت  ثبتی  سرمايه  با   1393 و   1391 سال  در  و  بهادار 
خوزستان در سال 1391 با روش ارزش سرمايه در بورس اوراق بهادار و سرمايه ثبتی دارای 
سال  در  و  تختال  محصول  فقط   1393 سال  در  درحالی كه  بوده،  نسبی  مزيت  و  سودآوری 
ثبتی مزيت نسبی داشته اند. محصول گرم شركت  با سرمايه  1390 و 1392 تمام محصوالت 
فوالد مباركه نيز با سرمايه ثبتی شركت در سال 1391 و 1392 سودآور بوده است. شركت 
ذوب آهن در توليد تمام محصوالت در هر دو روش محاسبه شده در چهار سال فاقد مزيت 

نسبی و سودآوری بوده  است. 

F14, F40, L61, C0 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

يك  بر  بالغ   2013 سال  در  جهان  در  خام  فوالد  توليد  وضعيت  می دهد  نشان  اطالعات 
ميليارد و 582 ميليون تن در نقاط مختلف جهان بوده كه بيش از 98 درصد اين رقم فقط در 
62 كشور توليد شده است. توليد فوالد چين با 8/7 درصد افزايش به 779 ميليون تن در سال 
2013 رسيد كه با دارا بودن  47 درصد توليد جهان، بيش ترين سهم را به خود اختصاص داده 
است. ژاپن دومين فوالدساز بزرگ جهان با توليد 110/6 ميليون تن در جايگاه دوم قرار دارد. 
در  به ترتيب  تركيه  و  برزيل  اوكراين،  آلمان،  جنوبی،  كره  روسيه،  هند،  امريكا،  كشورهای 
رديف كشورهای عمده توليدكننده فوالد و جمهوری اسالمی ايران با 15/6 ميليون تن در رتبه 
پانزدهم قرار دارد1. با توجه به سابقه تاريخی ايران در توليد فوالد و نقاط قوت و فرصت هايش 
)همانند شركت های فعال و معتبر جهانی با تكنولوژی های مورد قبول در صنعت فوالد ايران، 
نزديكی به بازارهای جهانی جهت فروش محصوالت فوالدی، بازار رو به رشد مصرف فوالد 
و محصوالت فوالدی در داخل كشور، تكنولوژی توليد و دسترسی به نهاده های اوليه توليد 
همچون سنگ آهن و منابع گاز(، می توان ادعا كرد ايران در صنعت فوالد دارای مزيت بوده 
و انتظار می رود در ميان كشورهای توليدكننده فوالد جايگاه ويژه ای داشته باشد. حال آن كه 
متوجه  توليدكنندگان عمده  بررسی شرايط وضعيت  و  توليد جهانی  آمار  به  اجمالی  نگاه  با 
می شويم كه آهنگ رشد توليد در كشور بسيار كم بوده و كشورهايی با كم ترين امكانات برای 
توليد فوالد، بيش ترين رشد را در توسعه اين صنعت مادر داشته اند. اين تحقيق می كوشد ميزان 
حمايت محصوالت توليدی صنعت فوالد در سه شركت فوالد مباركه اصفهان، ذوب آهن و 
فوالد خوزستان ــ اعم از محصوالت سرد، گرم، پوشش دار، نيمه  نهايی ــ را بر مبنای داده های 
مقطعی سال های مالی منتهی به  1390 تا 1393 با استفاده از شاخص های مختلف حمايتی و 
شاخص مزيت نسبی سنجيده و با سنجش حمايت و تعيين مزيت نسبی محصوالت سودآور با 
قدرت رقابتی باال ، بنگاه های توليدی به سمت مناسب هدايت شده و تخصيص كارآمد و بهينه 
منابع به وجود  آيد. همچنين، قيمت ها و درآمدهای بازاری محصوالت، ميزان حمايت دولت 
در توليد اين محصوالت و همچنين در صورت حذف مداخالت دولت، سودآوری برمبنای 

قيمت های حقيقی نيز محاسبه شود.

              www.imidro.gov.ir 1393 ،1. ايميدرو
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1. پيشينه تحقيق

هامفری1  توسط  امريكا  در  حمايت  ميزان  سنجش  برای  نخستين بار  مؤثر  حمايت  ايده 
)اياالت متحده و بازار مشترک( و كوردن2 برای استراليا در بخش صنعت استفاده شد. باالسا3 
نرخ حمايت  برآورد  با  باسيوی4  و  تعرفه در كشورهای صنعتی  تحقيق حمايت  انجام  با  نيز 
مؤثر و ارزيابی ساختار تعرفه به صورت تجربی در صنايع اياالت متحده، در اين زمينه پيشگام 
مبانی   )1971( حمايت  تئوری  عنوان  با  خود  معروف  كتاب  در  كوردن  همچنين،  بودند. 
نظری حمايت مؤثر و ساختار حمايتی را به تفصيل بررسی كرده است. شاخص هزينه منابع 
محاسبه  زمينه  در  ديگر  مطرح شد. روش  برونو5  توسط  در سال 1972  اولين بار  نيز  داخلی 
شاخص های حمايتی، كاربرد ماتريس تحليل سياستی يا پم است. اين تكنيك برای اولين بار 
پروژه ها  تحوالت  مطالعه  برای  استنفورد  و  آريزونا  دانشگاه  محققان  توسط  سال 1981  در 
داده شد6. سپس، در سال 1987 توسط مونكه  توسعه  پرتغال  و سياست های كشاورزی در 
سياست های  ارزيابی  به  نسبی  مزيت  محاسبه  بر  عالوه  روش  اين  گرديد.  ارائه  پيرسون7  و 
برای  مهمی  تحليلی  ابزار  پم  ماتريس  می پردازد.  خاصی  محصول  يا  بخش  درباره  دولت 
اندازه گيری درجه دخالت دولت در امر توليد و محاسبه مزيت نسبی، در اختيار پژوهشگران 
قرار می دهد. از اين رو، استقبال از اين روش در مطالعات خارج از كشور به نسبت زياد بوده 

و در داخل نيز مطالعاتی درباره محصوالت مختلف دامی و زراعی انجام شده است. 
هزينه  و  مؤثر،  نرخ حمايت  اسمی،  نرخ حمايت  سه شاخص   )1379( فرزين  و  مجتهد 
محاسبه   1375 و   1370 سال های  برای  ستانده  ـ  داده  جدول  از  استفاده  با  را  داخلی  منابع 
كرده اند كه در آن، قيمت سايه ای انرژی، ارز، عوامل اوليه توليد )كار و سرمايه( و نهاده های 
غيرقابل تجارت با روش های مناسبی محاسبه شده است. براساس مطالعه ايشان، نهاده انرژی و 
نرخ ارز يكی از مهم ترين عوامل مؤثر بر ساختار حمايت بوده كه ساير حمايت های تعرفه ای 

1. Humphrey (1962).
2. Corden (1963).
3. Balassa (1965).
4. Basevi (1966).
5. Bruno.
6. Pearson & et.al. (2003).
7. Monke  and  Pearson.
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و غيرتعرفه ای را تحت تأثير قرار می دهند. اين صنعت در ايران مزيت نسبی داشته و احتمال  
دارد با فروش نهاده های انرژی به قيمت جهانی، از دست برود. 

منتظرحجت و فخرايی )1383( در تحقيقی با عنوان »محاسبه نرخ حمايت اسمی خالص 
كل مستقيم و غيرمستقيم در صنعت فوالد ايران در سال های 1380- 1376«، ميزان حمايت 
مستقيم و غيرمستقيم دولت از صنعت فوالد را با استفاده از روش نرخ حمايت اسمی خالص 
كل )كه مورد تأييد بانك جهانی است(، محاسبه كردند. براساس نتايج مطالعه ايشان، نرخ 
حمايت اسمی خالص در مورد تمام محصوالت فوالدی رقيب واردات و محصوالت فوالد 
صادراتی منفی است و اگرچه سياست های مستقيم دولت پيوسته از توليدكنندگان حمايت 
برآيند  شده  باعث  )غيرمستقيم(  بازرگانی  و  ارزی  سياست های  در  حمايت  عدم  اما  كرده 

حمايت ها منفی شود.
خيابانی و همكاران )1386( رفتار موانع غيرتعرفه ای را با محاسبه حمايت مؤثر براساس 
رويكرد داده ـ ستانده در بخش صنعتی تحليل كرده اند. اهم نتايج بررسی ايشان، داللت برآن 
دارد كه بيش ترين ميزان حمايت در زيربخش های صنعتی كشور، و تفاوت بين تعرفه اسمی 
و نرخ حمايت مؤثر برای تعداد قابل توجهی از زيربخش های صنعتی قابل مالحظه است. و 
ميزان حمايت محاسبه شده براساس نرخ تعرفه های محاسبه شده در بيش تر موارد بزرگ تر از 
نرخ حمايت مؤثر محاسبه شده براساس  نرخ تعرفه كتاب قانون است كه نقش وجود موانع 

غيرتعرفه ای در رابطه با افزايش حمايت مؤثر را مورد تأييد قرار می دهد.
به ارزيابی بنگاه های اقتصادی )مطالعه موردی لوله سازی  نصرالهی و همكاران )1390( 
DRC(، و مزيت  اهواز( توسط تحليل ضرايب حمايتی )NPC(، تعيين مزيت نسبی )روش 
رقابتی )روش UC( پرداخته و دريافتند ميزان حمايت از بخش كارخانه های پوشش چه به 

شكل اسمی و چه مؤثر كم است.
خالدی و طوسی )1391( با استفاده از ماتريس تحليل سياستی1، مزيت نسبی و شاخص های 
حمايتی را برای توليد دانه های روغنی آفتابگردان وكلزا برای سال زراعی 87-1386 محاسبه 
كرده و نشان دادند حمايت بااليی از محصول كلزا در استان انجام می شود. اگرچه برحسب 
شاخص هزينه منابع داخلی، توليد اين محصول توجيهی ندارد، اما اتخاذ سياست های ارزی 

1. PAM.
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را دارای مزيت كند. محصول  را مؤثر و محصول  اين حمايت  و تجاری سازگار می تواند 
آفتابگردان نيز دارای مزيت باال و از نظر تخصيص منابع توجيه اقتصادی دارد.

    مارتينز و همكاران )2008( با به كارگيری ماتريس تحليل سياستی به ارزيابی سودآوری 
و  سياستی  تحليل  ماتريس  مقاله  اين  می پردازد.  اسپانيا  شرق  در  منطقه ای  در  برنج  كشت 
تكنيك های تجزيه و تحليل پوششی داده ها برای تحليل سودآوری كشاورزی را تركيب و 

مدل سازی می كند.
اسماعيل و همكاران )2009( با استفاده از معيار هزينه منابع داخلی به تحليل مزيت نسبی 
تفاوت  با وجود  ايران پرداخته و  دو تكنولوژی كوره بلند و احيای مستقيم در بخش فوالد 
انرژی، سرمايه گذاری و مسائل زيست محيطی،  اين دو تكنولوژی در هزينه توليد، مصرف 
هزينه های داخلی توليد يك كاالی مشخص را با ارزش افزوده در قيمت های جهانی مقايسه 
به  كوره بلند  روش  نسبی اند،  مزيت  دارای  تكنولوژی  دو  هر  اگرچه  دادند  نشان  و  كرده 

تكنولوژی احيای مستقيم ارجحيت دارد.
وی ماركس )2011( به محاسبه نرخ مؤثر حمايت برای بخش كاالهای قابل مبادله شامل 
در جدول داده ـ ستانده پرداخته و سپس، محاسبات را با مواردی مقايسه می كند كه در ساير 
مطالعات آسيای جنوب شرقی تخمين زده شده است. نتايج اين تحقيق بيان می دارد الئوس، 
 CEPT كاهش تعرفه ها در واردات تا صفر را برای ساير كشورهای آسه آن تحت ترتيبات
تجاری  موافقت نامه های  در  بيش تر  مشاركت  طريق  از  و  كرده  برنامه ريزی   ،2015 سال  تا 

منطقه ای، به سمت  تجارت آزاد حركت خواهد كرد.
علی و خان )2012( با توجه به رويكرد ماتريس تحليل سياستی به محاسبه ميزان دخالت 
نيشكر پاكستان پرداختند. تجزيه و تحليل ضريب حمايت مؤثر و ضريب  دولت در بخش 
توليدكنندگان  كه  داد  نشان  واردات  جايگزينی  سياست  تحت  محصول  از  اسمی  حمايت 
سال های  در  محصول  بازار  در  هم  و  نهاده  بازار  در  هم  توليدی  مناطق  تمام  در   نيشكر 
5- 2004 و 9 ـ 2008 ماليات پرداخته اند درحالی كه تحت سياست توسعه صادرات، در هر 
دو سال های برداشت محصول از يك حمايت مثبت برخوردار بوده اند. همچنين، مجموعه 
جايگزينی  سياست  دو  هر  برای  نيشكر  توليد  نسبی  مزيت  با  فعلی  كشاورزی  سياست های 

واردات و توسعه صادرات سازگار نيست. 
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2. مبانی نظری
اين  است.  ـ درآمد = سود«  »هزينه  اتحاد  مبنای  بر  )پم(  تحليل سياستی  ماتريس  تكنيك 
مقايسه  براساس  نهاده  مصرف  كارايی  اندازه گيری  جمله  از  مهم  تحليلی  ابزار  سه  تكنيك 
سودآوري بازاري و اجتماعی در فرآيند توليد، اندازه گيری درجه دخالت دولت در امر توليد، 
و محاسبه مزيت نسبی در توليد محصول يا بخش معين، را در اختيار پژوهشگران قرار می دهد. 
محققان براي انجام مطالعات خود از شاخص هاي كّمي مزيت نسبي  بسياری  استفاده كرده اند 
و در فرآيند اندازه گيري مزيت نسبي انتقادات فراواني از شاخص هاي مورد استفاده مطرح شده 
انتقادات می توان به عدم كارايي شاخص هاي EPC  و  DRC و محاسبه  است. از جمله اين 
هريك از آن ها به طور جداگانه به منظور تحليل و تفسير مزيت هاي نسبي، اشاره كرد؛ چون 
شاخص هاي مذكور فقط قسمتي از تصوير را نشان می دهند. بنابراين، براي رفع اين مشكل روش 
از دو دهه است  پايه گذاری شده است. روش پم كه هم اكنون بيش  ماتريس تحليل سياستی 
كه مورد استفاده قرار می گيرد، برای اولين بار در سال 1981 توسط محققان دانشگاه آريزونا و 

استنفورد برای مطالعه تحوالت پروژه ها و سياست های كشاورزی در پرتغال توسعه داده شد1.
به كار  نسبی  مزيت  محاسبه  برای  را  روش  اين  پيرسون  و  مونك   1987 سال  در  سپس، 
گرفتند. اين روش عالوه بر محاسبه مزيت نسبی به ارزيابی سياست های دولت در مورد بخش 
يا محصول خاصی می پردازد. همچنين، محققان ديگر از جمله شوجي يائو2 با تعديل ماتريس 

تحليل سياستي آن را كامل تر كرده اند. ساختار ماتريس تحليل سياستي به صورت زير است.

جدول 1ـ ساختار ماتريس تحليل سياستی

درآمدمبنای محاسبه
هزینه ها

سود نهاده های داخلینهاده های مبادله ای

AiBijCikDiقيمت بازاری

EiFijGikHiقيمت سايه ای

IiJijKikLiآثار اختالف

منبع: پيرسون و همكاران )2003(.

1. پيرسون و همكاران )2003(؛ ص20.
2. Yao.
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نوع  دو  براساس  سياستی  تحليل  ماتريس  می شود،  مشاهده   )1( در جدول  همان طوركه 
 12 تعداد  ماتريس  اين  برای  و  شده  محاسبه  اجتماعی2  قيمت های  و  قيمت های خصوصی1 
متغيرهای  اول  سطر  در  است.  شده  داده  نشان   L تا    A حروف  با  به ترتيب  ورودی  متغير 
درآمد، هزينه نهاده های مبادله ای، هزينه نهاده های داخلی و سود به قيمت های بازاری و در 
سطر دوم متغيرهای ذكر شده به قيمت های سايه ای محاسبه می شوند. همچنين، می توان در 

سطر سوم اختالف بين دو سطر اول و دوم را مشاهده كرد. 

1ـ2. روش تعيين قيمت های سایه ای
در اواخر دهه 1960 و اوايل دهه 1970 چندين روش  برای محاسبه قيمت های سايه ای 
سازمان  برای   )1974( مرليز  ـ  ليتل  ديدگاه  است.  شده  ارائه  توسعه ای  سازمان های  توسط 
همكاری و توسعه اقتصادی3 توسط بانك جهانی گسترش يافته و ديدگاه ديگری نيز توسط 
داس گوپتا )1972( در توسعه روش شناسی به كاررفته در سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل4 
اقتباس شده است. هر دو ديدگاه در اصل بسيار شبيه اند و از بسياری جهات نتايج مشابهی 
بانك  ديدگاه  در عوض  ولی  شد،  نخواهيم  روش ها  جزئيات  مقايسه  وارد  بنابراين،  دارند. 
جهانی مدل ليتل ـ مرليز كه روش شناخته شده تر و كاربردی تر تخمين قيمت سايه ای است 

را مورد استفاده قرار می دهيم5.

1ـ1ـ2. کاالهای قابل تجارت

به  و  جهانی  قيمت های  براساس  را  تجارت  قابل  كاالهای  ارزش گذاری  مرليز،  و  ليتل 
دنبال آن، استفاده از قيمت های مرزی سيف برای واردات و فوب برای صادرات را به عنوان 
قيمت های  از  استفاده  با  اقتصاددانان  از  تعدادی  توصيه می كنند.  نهاده ها  اين  قيمت سايه ای 

مرزی مخالفند و مخالفت با قيمت های مرزی را می توان در سه دسته تقسيم كرد6.
گمراه كننده  ارزشيابی  باعث  و  دارند  ذاتی  تورش های  مرزی  قيمت های  الف( 

1. Private Price.
2. Social Price.
3. OECD.
4. UNIDO.

5. افشاری )1389(؛ ص 181.
6. Balassa (1971).
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می شوند.
ب( عماًل قابل سنجش دقيق نيستند. 

قيمت هايی  با  هستند  تجاری  دارای محدوديت  در كشورهای  قيمت های سيف كه  ج( 
به عبارت  دارند.  تفاوت  می آيد،  به وجود  محدوديت ها  اين  حذف  صورت  در  كه 
ديگر، قيمت های مرزی ای كه تحت شرايط محدوديت تجاری هستند با قيمت های 
ديگر،  سوی  از  متفاوتند.  بسيار  می آيند،  به وجود  تجارت  حالت  در  كه  مرزی ای 
سنجش اين قيمت ها به علت تنوع كاالها از لحاظ نوع، مارک، حجم خريد و كشور 
خريداری شده، بسيار مشكل و پيچيده بوده و از دقت الزم برخوردار نيست. خاصه 
در مطالعات بخشی از كاالهای شاخص استفاده می شود. كاالهای شاخص كاالهايی 
اختصاص  خود  به  را  كاالها  از  دسته  آن  در  معامالت  سهم  بيش ترين  كه  هستند 

می دهند. 

با وجود معايب فوق، به علت عدم معرفی روش جايگزين مناسب، استفاده از قيمت های 
تعيين  در  استفاده  مورد  روش های  متداول ترين  از  سايه ای  قيمت های  به عنوان  مرزی 
قيمت های سايه ای است. امروزه با جدی شدن بحث جهانی شدن، تسلط قيمت های جهانی و 
كاهش موانع تعرفه ای در بازارهای داخلی، استفاده از قيمت های مرزی در اقتصاد داخلی از 

مزيت های باالتری برخوردار شده است1.
منظور  به  صادرات  برای  فوب  و  واردات  برای  سيف  قيمت های  از  پژوهش،  اين  در 
همچنين،  است.  شده  استفاده  تجارت  قابل  نهاده های  و  كاالها  سايه ای  قيمت های  محاسبه 
به منظور دستيابی به قيمت سايه ای مواد مصرفی به كاررفته در جريان توليد هزينه حقوق و 

عوارض گمركی و تعرفه های مربوطه در هر مورد از هزينه  كل كسر شده است.

2ـ1ـ2. کاالهای غيرقابل تجارت

محاسبه  تبديل«  »عامل  كاربرد  با  سايه ای  قيمت  تجارت  غيرقابل  اقالم  از  بسياری  برای 
می شود. يك عامل تبديل بين قيمت بازار و قيمت سايه ای كاال يا خدمات مورد نظر است  
و بنابراين، با ضرب قيمت بازار در ضريب تبديل مناسب می توان تخمينی از قيمت سايه ای 

1. فرزين )1380(. 



پژوهشنامه بازرگانی، شماره 77، زمستان 1394 40 

قرار  تحليلگر  اختيار  در  مركزی  برنامه  توسط سازمان  تبديل  عامِل  اين  اگر  به دست آورد. 
كه  شرايطی  در  نيست.  تحليلگر  توسط  قبل  در  تفكيك شده  فرآيند  انجام  به  نيازی  گيرد، 
تجارت  غيرقابل  اقالم  يا در جايی كه  و  نيست  هزينه در دست  تركيب  به  مربوط  اطالعات 
نقش كمی در ارزيابی طرح دارد، يك عامل تبديل عمومی برای تمام داده ها و ستانده های 
غيرقابل تجارت به كار برده می شود. اين عامل تبديل عمومی به عنوان عامل تبديل استاندارد 
از  قيمت های داخلی حاصل  قيمت های جهانی و  بين  تفاوت  امكان محاسبه  بوده و  مشهور 
اقتصاد  برای كل  قابل تجارت  نمونه شامل كاالهای  نشان داده و  را  يارانه  ماليات و  تعرفه، 

تخمين زده می شود. عمومی ترين فرمول برای محاسبه SCF به شرح زير است:

           )1

در رابطه باال:
 SCF: عامل تبديل استاندارد؛

 M: كل واردات به قيمت CIF؛
E: كل صادرات به قيمت FOB؛

tm: نرخ تعرفه متوسط؛

و te يارانه صادرات متوسط است1.

3ـ1ـ2. قيمت سایه ای ارز

در  نرخ  اين  و  است  واقعی  ارز  نرخ  است،  نياز  مورد  پم  ماتريس  در  كه  ارزي  نرخ 
اجزای  محاسبه  در  محصوالت  سايه ای  قيمت  و  وارداتی  نهاده های  سايه ای  قيمت  محاسبه 
تجاري  سياست هاي  انواع  اتخاذ  به دليل  ارز  نرخ  اين كه  به  توجه  با  می رود.  به كار  ماتريس 
دارد.  انحراف  خود  واقعی  مقدار  از  می شود،  كنترل  دولت  توسط  داخلی  حمايت هاي  و 
ديدگاه  واقعی  ارز  نرخ  محاسبه  براي  كرد.  استفاده  نمی توان  رسمی  ارز  نرخ  از  بنابراين، 
واحدی در اين زمينه وجود ندارد و از روش های متفاوتی استفاده می شود؛ اما نظريه برابری 
قدرت خريد2 مورد توافق عده بيش تری از اقتصاددانان است. به همين دليل، در اين تحقيق 

1. افشاری )1389(؛ ص 185. 
2. PPP 
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برابر دالر چنين  برابری ريال در  نرخ  استفاده شده كه  برابری قدرت خريد  نسبی  از روش 
به دست می آيد:

      )2

قيمت مصرف كننده  *P شاخص 
I و  داخلی  قيمتی مصرف كننده  PI شاخص  آن  در  كه 

امريكا و E0 نرخ ارز آزاد در سال مبدأ )1369( است. سال 1369 به اين دليل به عنوان سال 
پايه انتخاب شد كه در اين سال تغيير و تحوالت اساسی در بازار ارز روی نداده است1.

4ـ1ـ2. قيمت سایه ای نيروی کار

قيمت سايه ای نيروی كار در صنعت فوالد، باالترين قيمتی است كه درصورت اشتغال 
اين افراد در صنايع ديگر نصيب آن ها  می شود. قيمت سايه ای كه می توان برای اين شاغالن 
در نظر گرفت، دستمزدی است كه در حال حاضر براساس برآوردهای كارشناسی پرداخت  

می شود.

5ـ1ـ2. قيمت سایه ای سرمایه

در تعيين قيمت سايه ای سرمايه، نكته مهم و بحث برانگيز چگونگی تعبير و تفسير سرمايه 
اندازه گيری  قابل  به سادگی  ايران  در  شركت ها  سرمايه  است.  مختلف  ارقام  و  داده ها  و 
در  نمی باشد.  شركت  سرمايه  واقعی  ارزش  معرف  معموالً  ثبت شده  سرمايه  زيرا  نيست، 
اما  با ارزيابی مجدد و منظم صورت می گيرد.  كشور های پيشرفته تعديل سرمايه ثبت شده 
در ايران به دليل اين كه افزايش سرمايه، سود محسوب شده و به آن ماليات تعلق می گيرد، 
رقمی  ثبت شده،  سرمايه  ميزان  بنابراين،  و  نمی شود  انجام  سرمايه ها  از  مجددی  ارزيابی 
بسيار كم تر از سرمايه واقعی شركت است. همچنين، به دليل عضويت شركت های منتخب 
در بورس اوراق بهادار، می توان حاصل ضرب تعداد سهام شركت مزبور در قيمت جاری 
شركت  واقعی  سرمايه  از  معرفی  به عنوان  را  سال(  طول  در  سهام  متوسط  قيمت  )يا  سهام 

در نظر گرفت.2

1. فقيه زاده )1385(.
2. ظريفی )1384(. 



پژوهشنامه بازرگانی، شماره 77، زمستان 1394 42 

موضوع  اين  به  سناريو  دو  خالل  در  گرفتند  تصميم  تحقيق  اين  نويسندگان  بنابراين، 
ثبت شده  سرمايه  رقم  از  موجود،  معايب  و  نقص ها  به  آگاهی  با  سناريو  يك  در  بپردازند. 
سرمايه  ديگر،  سناريو  در  می شود.  استفاده  سرمايه  فرصت  هزينه  محاسبه  برای  شركت ها 
شركت ها در بورس مالک عمل قرار می گيرد. سپس، با ضرب ارزش سرمايه در نرخ بهره 

اوراق مشاركت، هزينه فرصت سرمايه به دست خواهد آمد.

2ـ2. شاخص های حمایتی
1)NPCO( 1ـ2ـ2. ضریب حمایت اسمی از محصول

اين ضريب ميزان اختالف قيمت های بازاری و سايه ای را نشان می دهد. اگر بزرگ تر از 
يك باشد، به اين معنا است كه قيمت داخلی )بازاری( از قيمت واردات يا صادرات بيش تر 
بوده و سيستم توليد محصول از حمايت برخوردار است و يارانه غيرمستقيم به توليدكننده 
تعلق می گيرد؛ و اگر كوچك تر از يك باشد، قيمت بازاری از قيمت جهانی كم تر بوده و 
باشد،  يك  برابر  درصورتی كه  می شود.  تحميل  توليدكننده  به  غيرمستقيم  ماليات  درواقع، 

سيستم توليد از سياست های حمايتی برخوردار نيست. 

  NPCO = A / E =درآمد به قيمت سايه ای / درآمد به قيمت بازاری  )3

2)NPCI( 2ـ2ـ2. ضریب حمایت اسمی از نهاده

اين ضريب ميزان اختالف قيمت های بازاری و سايه ای را نشان می دهد. اگر بزرگ تر از 
يك باشد، به اين معنا است كه قيمت داخلی )بازاری( از قيمت واردات يا صادرات بيش تر 
بوده، درواقع ماليات غيرمستقيم به توليدكننده تحميل می شود. اگر كوچك تر از يك باشد، 
قيمت بازاری از قيمت جهانی كم تر بوده، سيستم توليد محصول از حمايت برخوردار است 
و يارانه غيرمستقيم به توليدكننده تعلق می گيرد. درصورتی كه برابر يك باشد، سيستم توليد 

از سياست های حمايتی برخوردار نيست.

1. Nominal Protection Coefficient on Output.
2. Nominal Protection Coefficient on input.
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NPCI= B/F=4(  نهاده های مبادله ای به قيمت سايه ای/ نهاده های مبادله ای به قيمت بازاری

1)EPC(3ـ2ـ2. ضریب حمایت مؤثر

اين شاخص نسبت ارزش افزوده توليد محصول بر حسب قيمت بازاری به ارزش افزوده 
نهاده ها  بازار  در  دولت  مداخله  اثرات  همچنين  می سنجد.  را  سايه ای  قيمت  برحسب  توليد 
باشد، نشانگر  از يك  به طور همزمان نشان می دهد. اگر مقدار آن، بزرگ تر  و محصول را 
حمايت دولت از فرآيند توليد محصول )يارانه غيرمستقيم( و اگر مقدار آن، كوچك تر از 
يك باشد، نشان دهنده عدم حمايت دولت از توليد محصول )ماليات بر توليد( است. چنانچه 
محصول  توليد  قبال  در  مناسب  سياست  اتخاذ  عدم  نشانگر  باشد،  يك  با  برابر  اين ضريب 

مورد نظر است2.

 EPC = (A-B)/(E-F) =  )5 
ارزش افزوده برحسب قيمت سايه ای/ ارزش افزوده برحسب قيمت بازاری

3)DRC( 4ـ2ـ2. شاخص هزینه منابع داخلی

هزينه فرصت از دست رفته واقعی منابع داخلی است كه صرف توليد يك كاال برحسب 
قيمت های جهانی می شود. يا به عبارت ديگر، هزينه منابع داخلی به قيمت سايه ای را نسبت به 
تفاوت درآمدها و هزينه نهاده های قابل تجارت برحسب قيمت های سايه ای محاسبه می كند. 
اگر معيار فوق كم تر از يك به دست آيد؛ نشان دهنده سودآوری و رقابت پذيری آن كاال و 
اگر مقدار آن بزرگ تر از يك باشد، حاكی از عدم وجود مزيت نسبی كاال در مرحله توليد 

در داخل كشور است. 

      DRC= G /(E-F)=  )6 
 )نهاده های مبادله ای ـ درآمد( به قيمت سايه ای / نهاده های داخلی به قيمت سايه ای

1. Effective Protection Coefficient.
2. خالدی و طوسی )1391(. 

3. Domestic Resource Cost.
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3. یافته های تحقيق

برای شركت ها در چهار سال  به ترتيب  پژوهش  اين  از  به دست آمده  يافته های  انتها،  در 
مورد نظر بيان می شود. 

 جدول 2ـ شاخص های ماتريس برای يک تن محصوالت شرکت فوالد مبارکه 
در سال 1390

کل 
محصوالت نیمه نهایی پوشش دار سرد گرم نام محصول

0/98 0/61 1/15 1/03 1/01 حمايت اسمی از محصول1

1/13 1/13 1/13 1/13 1/13 حمايت اسمی از نهاده2

0/90 0/12 1/16 0/98 0/93 حمايت مؤثر3

-0/01 -2/1 1/79 0/75 -0/45 سودآوری خالص اجتماعی4 )1(

1/8 -0/32 3/6 2/57 1/36 سودآوری خالص اجتماعی )2(

1 1/69 0/74 0/87 1/1 هزينه منابع داخلی5 )1(

0/65 1/1 0/49 0/57 0/71 هزينه منابع داخلی )2(

منبع: يافته های تحقيق.

براساس محاسبات، شاخص حمايت اسمی محصول برای محصول پوشش دار فوالد مباركه 
بيانگر اعطای يارانه و حمايت از محصول است. اما برای محصول تختال ماليات غيرمستقيمی از 
طرف توليدكننده پرداخت شده و در حالت كلی از محصوالت اين شركت حمايتی صورت 
نگرفته است. همچنين، در مورد شاخص حمايت اسمی از نهاده ها كه در اين سال برابر 1/13 و 
بزرگ تر از واحد بوده، نشانگر پرداخت تعرفه از سوی شركت است. شاخص حمايت مؤثر كه 

1. NPC
2. NPI
3. EPC
4. NSP
5. DRC
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آثار حمايت دولت را در بازار نهاده ها و محصول به طور همزمان نشان می دهد، بيان می دارد در 
شركت فوالد مباركه در سال 1390 فقط از محصول پوشش دار حمايت صورت گرفته است و 
در حالت كلی محصوالت اين شركت مورد حمايت نبوده اند. منظور از هزينه منابع داخلی )1(، 
محاسبه مزيت نسبی محصول با رويكرد سرمايه ثبت شده در صورت های مالی شركت است. 
نيز در كل هزينه های توليد كاالها منظور شده است؛  به عبارت ديگر، هزينه فرصت سرمايه 
درحالی كه هزينه منابع داخلی )2( مزيت نسبی محصول را با استفاده از هزينه فرصت ارزش 
تعداد سهام مبادله شده در سال در بورس اوراق بهادار محاسبه كرده است. محاسبه اين شاخص 
در ماتريس امكان بررسی مزيت نسبی محصول را با توجه به حمايت های صورت گرفته به ما 
ندارد،  نسبی  مزيت  هنوز هم  انجام گرفته  با وجود حمايت های  توليد محصولی كه  می دهد. 
فاقد توجيه اقتصادی است. شاخص هزينه منابع داخلی در مورد محصوالت فوالد مباركه در 
است.  پوشش دار  و  دو محصول سرد  در  نسبی  مزيت  نشان دهنده  اول  در حالت  سال 1390 
درواقع، رقم 0/87 و 0/74 بيانگر اين است كه هزينه های داخلی دو محصول برابر 0/87 و 0/74 
درآمدهای آن ها است كه در هزينه منابع داخلی )2( نشانگر وجود مزيت نسبی در سه محصول 
با  اجتماعی  خالص  سودآوری  است.  و 0/49  ارقام 0/71، 0/57  با  پوشش دار  و  سرد  و  گرم 
احتساب هزينه فرصت سرمايه به ارزش اسمی در بورس، در سال 90 برای فوالد مباركه فقط 
در دو محصول سرد و پوشش دار دارای سودآوری خالص اجتماعی به مقدار 0/75 و 1/79 
ميليون ريال برای يك تن محصول بوده  كه با سرمايه ثبتی شركت سه محصول سرد، گرم و 

پوشش دار سودآور بوده و فقط محصول تختال سودآوری اجتماعی نداشته است. 
با توجه به شاخص های جدول )3(، تمام محصوالت اين شركت در سال 91 مورد حمايت 
دولت قرار گرفته اند. همچنين، محاسبات نشان می دهد شاخص حمايت اسمی از نهاده ها 1/12 
 ،1391 سال  در  بوده اند.  حمايت  فاقد  استفاده  مورد  نهاده های  و  بوده  واحد  از  بزرگ تر  و 
برابر  ترتيب  به  نيمه نهايی  و  پوشش دار  سرد،  گرم،  محصوالت  برای  مؤثر  حمايت  شاخص 
باالترين آن  و  بوده  از محصوالت  زياد  نشانگر حمايت  است كه  و 2/19   2/22 ،1/91 ،2/21
مزيت  عدم  نشان دهنده   )1( داخلی  منابع  هزينه  همچنين،  است.  پوشش دار  محصوالت  برای 
نسبی در هر چهار محصول توليدی شركت است؛ اما در هزينه منابع داخلی )2( دو محصول 
تمام محصوالت  برای  اجتماعی  نسبی اند. سودآوری خالص  مزيت  دارای  و پوشش دار  سرد 
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حالت  در  و  بوده   -4/62  ،-1/01  ،-2/5  ،-3/71 با  برابر  و  منفی  بورس  در  سرمايه  حالت  در 
كل برای هريك از محصوالت 2/95- است كه بيش ترين زيان مربوط به محصول تختال و 
كم ترين زيان را محصول پوشش دار دارد. از آنجاكه سودآوری با سرمايه ثبتی شركت برابر 
با 0/83-، 0/41، 1/86، 1/75- است، بنابراين محصول پوشش دار و سرد سودآور بوده و گرم 

و تختال زيان داشته اند. 
ميزان حمايت  كه  قرار گرفته اند  مورد حمايت  نيز  سال  اين  در  توليدشده  محصوالت 
برای  نيز  مؤثر  حمايت  بيش ترين  است.  دو  برابر  و  باال  نيمه نهايی  محصوالت  مورد  در 
دو  هر  در  نسبی  مزيت  فاقد  محصوالت  اين  درحالی كه  بوده،  نيمه نهايی  محصوالت 
سودآوری  دارای  نيز  پوشش دار  محصوالت  داخلی اند.  منابع  هزينه  محاسبه شده  رويكرد 
محصوالت  فقط   )2( اجتماعی  خالص  سودآوری  در  و  اول  حالت  در  اجتماعی  خالص 

نيمه نهايی دارای زيان بوده است.
مؤثر  اما حمايت  است؛  برابر  تقريباً  هر چهار محصول  برای  حمايت های صورت گرفته 
اين حمايت ها، فقط دو  به  با توجه  باالتر است.  از ديگر محصوالت  نيمه نهايی  محصوالت 

 جدول 3ـ شاخص های ماتريس برای يک تن محصوالت شرکت فوالد مبارکه 
در سال 1391

کل محصوالت نیمه نهایی پوشش دار سرد گرم نام محصول

1/64 1/53 1/8 1/55 1/63 حمايت اسمی از محصول

1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 حمايت اسمی از نهاده

2/13 2/19 2/22 1/91 2/21 حمايت مؤثر

-2/95 -4/62 -1/01 -2/5 -3/71 سودآوری خالص اجتماعی )1(

-0/08 -1/75 1/86 0/41 -0/83 سودآوری خالص اجتماعی)2(

1/72 2/91 1/17 1/54 2/11 هزينه  منابع داخلی)1(

1/02 1/72 0/69 0/91 1/25 هزينه منابع داخلی)2(

منبع: يافته های تحقيق.
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 جدول 4ـ شاخص های ماتريس برای يک تن محصوالت شرکت فوالد مبارکه 
در سال 1392

کل محصوالت نیمه نهایی پوشش دار سرد گرم نام محصول

1/44 2 1/62 1/37 1/38 حمايت اسمی از محصول

1/13 1/13 1/13 1/13 1/13 حمايت اسمی از نهاده

1/69 4/73 1/84 1/52 1/59 حمايت مؤثر

-3/1 -8/35 1/54 -1/34 -3/45 سودآوری خالص اجتماعی )1(

0/93 -4/34 5/55 2/67  0/56 سودآوری خالص اجتماعی )2(

1/44 5/84 0/87 1/15 1/52 هزينه  منابع داخلی )1(

0/87 3/52 0/52 0/69 0/92 هزينه منابع داخلی )2(

منبع: يافته های تحقيق.

 جدول 5ـ شاخص های ماتريس برای يک تن محصوالت شرکت فوالد مبارکه 
در سال 1393

کل محصوالت نیمه نهایی پوشش دار سرد گرم نام محصول

1/41 1/38 1/33 1/29 1/33 حمايت اسمی از محصول

1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 حمايت اسمی از نهاده

1/69 1/79 1/43 1/4 1/54 حمايت مؤثر

-2/39 -4/9 4/49 0/12 -2/7 سودآوری خالص اجتماعی )1(

-0/82 -3/29 6/07 1/69 -1/13 سودآوری خالص اجتماعی )2(

1/4 2/2 0/67 0/99 1/42 هزينه  منابع داخلی )1(

1/12 1/79 0/55 0/82 1/2 هزينه منابع داخلی )2(

منبع: يافته های تحقيق.
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نيز  دارند. همچنين، محصوالت سرد و پوشش دار  نسبی  محصول سرد و پوشش دار مزيت 
سودآور بوده كه ميزان آن درباره محصوالت پوشش دار برابر 4/49 است. در شركت فوالد 
مباركه در سال 90 حمايت اسمی از محصوالت گرم و سرد در حدود يك بوده و می  توان 
گفت تقريباً حمايتی از محصوالت نشده است، درحالی كه ميزان حمايت در سال های 91، 
92 و 93 افزايش پيدا می كند. علت اين افزايش حمايت ها را می توان كاهش تقاضا در بازار 
افزايش  انرژی،  افزايش قيمت  به دليل  افزايش قيمت تمام شده فوالد  مصرف داخلی فوالد، 

قيمت مواد اوليه مورد استفاده و ساير هزينه های جاری توليد نام برد.

 جدول 6ـ شاخص های ماتريس برای يک تن محصوالت شرکت ذوب آهن 
در سال 1390

کل محصوالت کالف میلگرد تیرآهن نام محصول

1/12 1/21 1/06 1/09 حمايت اسمی از محصول

1/13 1/13 1/13 1/13 حمايت اسمی از نهاده

1/08 1/74 0/86 0/98 حمايت مؤثر

-2/13 -2/77 -1/91 -1/7 سودآوری خالص اجتماعی )1(

-1/90 -2/54 -1/68 -1/48 سودآوری خالص اجتماعی )2(

2/36 4/01 2/1 1/86 هزينه  منابع داخلی)1(

2/22 3/77 1/94 1/74 هزينه منابع داخلی)2(

منبع: يافته های تحقيق.

براساس يافته های مندرج در جدول )6(، شاخص حمايت اسمی محصول در سال 1390 
برای هر سه محصول تيرآهن، ميلگرد و كالف نشانگر حمايت از توليدكننده است. شاخص 
ماليات  خود،  مصرفی  مواد  از  استفاده  در  شركت  و   1/13 برابر  نهاده ها  از  اسمی  حمايت 
غيرمستقيمی به شكل تعرفه پرداخت كرده  است. شاخص حمايت مؤثر نيز نشان دهنده حمايت 
از محصول كالف است ولی دو محصول ميلگرد و تيرآهن در سال 1390 فاقد حمايت  اند. در 
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مورد شاخص هزينه منابع داخلی توليد هر سه محصول در هر سه روش محاسبه هزينه منابع 
داخلی فاقد مزيت نسبی بوده است. به عنوان مثال، در هزينه منابع داخلی)1(، مفهوم ارقام 1/86، 
2/1 و 4/01 اين است كه هزينه های داخلی شركت برای توليد هر سه محصول برابر 1/86، 2/1 
به 1/74، 1/94و 3/77  ارقام در هزينه منابع داخلی)2(  اين  و 4/01 درآمدهای آن ها است كه 
كاهش می يابد. و در حالت كلی، برای محصوالت شركت هزينه منابع داخلی به ميزان 2/22 
است. به عبارت ديگر، برای كسب يك واحد درآمد ارزی در بازارهای داخلی 2/22 هزينه 
صرف می شود. سودآوری خالص اجتماعی )1( برای سه محصول برابر 1/7-، 1/91-، 2/77- و 
در حالت كلی 2/13- است زيرا هزينه فرصت سرمايه با توجه به ارزش اسمی آن در بورس در 
بخش هزينه ها در نظر گرفته شده است. با توجه به اين كه بعضی محصوالت مورد حمايت مانند 
تيرآهن، ميلگرد و كالف، فاقد مزيت نسبی اند، از ديدگاه كالن و بُعد اقتصادی، اعطای يارانه 
به محصوالتی كه فاقد مزيت نسبی اند به معنای اتالف منابع است. بنابراين، بايد در تخصيص 
يارانه ها تغييرات مناسبی به وجود آيد. همچنين، سودآوری خالص اجتماعی محصوالت در دو 

حالت محاسبه شده منفی و محصوالت فاقد سودآوری است.

 جدول 7ـ شاخص های ماتريس برای يک تن محصوالت شرکت ذوب آهن 
در سال 1391

کل محصوالت کالف میلگرد تیرآهن نام محصول

1/14 1/18 1/21 1/03 حمايت اسمی از محصول

1/12 1/12 1/12 1/12 حمايت اسمی از نهاده

1/17 1/29 1/44 0/87 حمايت مؤثر

-1/87 -1/5 -2/76 -1/36 سودآوری خالص اجتماعی )1(

-0/39 -1/5 -1/3 0/12 سودآوری خالص اجتماعی )2(

1/45 1/33 1/85 1/29 هزينه  منابع داخلی )1(

1/1 1 1/39 0/97 هزينه منابع داخلی )2(

      منبع: يافته های تحقيق.
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برای  سال  اين  در  محصول  از  اسمی  حمايت  شاخص   ،)7( جدول  محاسبات  براساس 
سه  اين  توليد  برای  دولت  توسط  غيرمستقيمی  يارانه  و  بوده  واحد  از  بزرگ تر  ذوب آهن 
محصول پرداخت شده است. شاخص حمايت اسمی از نهاده ها نيز نشان دهنده عدم حمايت 
از نهاده های مورد استفاده در توليد اين سه محصول است. در مورد شاخص حمايت مؤثر 
دو محصول كالف و ميلگرد دارای حمايت و محصول تيرآهن عدم حمايت را بيان می كند. 
رقم 1/39  نشانگر عدم مزيت نسبی در محصول ميلگرد است. محصول تيرآهن دارای مزيت 
نسبی بوده و در نتيجه قادر به رقابت در بازارهای جهانی است. همچنين، توليدكننده برای 
در  توليد محصول  اين حالت،  در  دارد.  قرار  به سر  نقطه سر  در  نيز  توليد محصول كالف 
برنامه ريزان و سياستگذاران  به تصميم  بستگی  تنها  از خارج  يا واردات آن  داخل كشور و 

دارد.

 جدول 8ـ شاخص های ماتريس برای يک تن محصوالت شرکت ذوب آهن 
در سال 1392

کل محصوالت میلگرد تیرآهن نام محصول

1/19 1/15 1/22 حمايت اسمی از محصول

1/04 1/04 1/04 حمايت اسمی از نهاده

1/84 1/4 1/56 حمايت مؤثر

-5/55 -3/05 -2/71 سودآوری خالص اجتماعی )1(

-3/40 -0/91 -0/56 سودآوری خالص اجتماعی)2(

3/33 1/62 1/52 هزينه  منابع داخلی)1(

2/43 1/19 1/10 هزينه منابع داخلی)2(

           منبع: يافته های تحقيق.

از  تمام محصوالت   ،)8( مندرج در جدول  از محصول  اسمی  براساس شاخص حمايت 
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حمايت برخوردار شده اند اما توليد اين محصوالت دارای زيانی معادل با 2/71 و 3/05 است. 
شاخص هزينه منابع داخلی برای تمام محصوالت بزرگ تر از يك و فاقد مزيت نسبی است. 
محصول كالف نيز در اين سال توليد نشده و محصوالتی مانند قطران، بنزن و... توليد شده كه 
از نهاده  مقدار توليد و درآمد اين محصوالت بسيار كم بوده است. شاخص حمايت اسمی 
نيز در حدود يك و نهاده های مورد استفاده در توليد اين محصوالت از سياست های حمايتی 

برخوردار نبوده اند.

 جدول 9ـ شاخص های ماتريس برای يک تن محصوالت شرکت ذوب آهن 
در سال1393

کل محصوالت شمش و چهارگوش میلگرد تیرآهن نام محصول

1/37 1/38 1/2 1/15 حمايت اسمی از محصول

1/03 1/03 1/03 1/03 حمايت اسمی از نهاده

1/37 3/27 1/51 1/34 حمايت مؤثر

- 5/65 -6/05 -2/98 -2/37 سودآوری خالص اجتماعی )1(

-4/46 -4/86 -1/79 -1/18 سودآوری خالص اجتماعی )2(

3/71 4/61 1/63 1/44 هزينه  منابع داخلی )1(

3/14 3/9 1/37 1/22 هزينه منابع داخلی )2(

منبع: يافته های تحقيق.

ميلگرد،  تيرآهن،  محصول  چهار  هر  در  اين كه  وجود  با   93 سال  در  ذوب آهن  شركت 
شمش و چهارگوش از حمايت برخوردار بوده، اما سودآوری نداشته است. در محصوالتی 
مانند شمش و چهارگوش زيانی معادل با 6/05 و 4/86 در دو رويكرد محاسبه شده متحمل شده 
و همچنين، در توليد تمام محصوالت فاقد مزيت نسبی است كه اين شاخص برای محصوالتی 
مانند شمش و چهارگوش به مقدار 4/61 و 3/9 است. در شركت ذوب آهن توليدات شركت 
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بيش تر در صنايع ساختمانی كاربرد دارد كه به دليل ركود در بازار مسكن و كاهش مصرف 
داخل، دولت با حمايت های خود سعی در افزايش توليد و رشد صادرات اين محصوالت را 

داشته است.

جدول 10ـ شاخص های ماتريس برای يک تن محصوالت شرکت فوالد خوزستان 
سال 1390

کل محصوالت شمش و شمشال تختال نام محصول

1/99 2/38 1/59 حمايت اسمی از محصول

1/13 1/13 1/13 حمايت اسمی از نهاده

2/6 3/25 1/93 حمايت مؤثر

-0/24 -0/15 -0/32 سودآوری خالص اجتماعی )1(

1/4 1/48 1/31 سودآوری خالص اجتماعی )2(

1/06 1/04 1/1 هزينه  منابع داخلی )1(

0/61 0/59 0/62 هزينه منابع داخلی )2(

          منبع:يافته های تحقيق.

نتايج به دست آمده در جدول )10( نشان می دهد در شركت فوالد خوزستان حمايت اسمی 
تمام  برای  بنابراين،  برای محصوالت شمش، شمشال 2/38 و تختال 1/59 است.  از محصول 
محصوالت مورد بررسی بزرگ تر از واحد است و دولت با پرداخت يارانه غيرمستقيم از توليد 
محصوالت حمايت كرده است. اما شاخص حمايت اسمی از نهاده ها در سال برابر 1/13 بوده 
و نشانگر عدم حمايت دولت در اين زمينه را نشان می دهد. شاخص حمايت مؤثر نيز نشانگر 
حمايت بااليی است كه محصوالت توليدی و به خصوص محصوالت شمش و شمشال )كه 
برابر با 3/25 است(، انجام می شود. محصوالت توليدی فوالد خوزستان در سال 90 فقط در 
حالت هزينه منابع داخلی )2( مزيت نسبی دارند و سودآوری خالص اجتماعی نيز در رويكرد 

دوم مثبت است.
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جدول 11ـ شاخص های ماتريس برای يک تن محصوالت شرکت فوالد خوزستان 
سال 1391

کل محصوالت شمش و شمشال تختال نام محصول

1/83 2/48 1/15 حمايت اسمی از محصول

1/12 1/12 1/12 حمايت اسمی از نهاده

2/19 3/1 1/16 حمايت مؤثر

1/99 2/43 1/55 سودآوری خالص اجتماعی )1(

5/12 5/56 4/68 سودآوری خالص اجتماعی )2(

0/75 0/71 0/79 هزينه  منابع داخلی )1(

0/35 0/33 0/37 هزينه منابع داخلی )2(

       منبع:يافته های تحقيق.

توليد  از  ميزان 1/83  به  اين سال  در  اسمی  در حالت كلی حمايت  محاسبات،  براساس 
محصوالت اين شركت انجام شده است. همچنين، شاخص حمايت اسمی نهاده برابر 1/12 
بنابراين، می توان گفت تمام محصوالت توليدشده در هر سه شركت فوالد مباركه،  است. 
ذوب آهن و فوالد خوزستان شاخص حمايت اسمی از نهاده ها بزرگ تر از واحد بوده و هر 
تعرفه پرداخت  به شكل  ماليات غيرمستقيمی  از مواد مصرفی خود،  استفاده  سه شركت در 
كرده اند و نهاده های مورد استفاده فاقد حمايت بوده اند. همچنين، ارقام 0/79 و 0/71 بيانگر 
توليد يك تن محصوالت  توليدشده در سال 91 است.  نسبی در محصوالت  وجود مزيت 
فوالد خوزستان در هر دو حالت محاسبه شده دارای سودآوری خالص اجتماعی به ترتيب  به 
ميزان 1/55، 2/43 و در حالت كلی 1/99 ميليون ريال در سناريو اول و 4/68، 5/56 و 5/12 

در سناريو دوم است. 
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جدول 12ـ شاخص های ماتريس برای يک تن محصوالت شرکت فوالد خوزستان 
سال 1392

کل محصوالت شمش و شمشال تختال نام محصول

1/32 1/30 1/33 حمايت اسمی از محصول

1/13 1/13 1/13 حمايت اسمی از نهاده

1/56 1/48 1/58 حمايت مؤثر

-2/53 -2/08 - 2/99 سودآوری خالص اجتماعی )1(

1/3 1/75 0/84 سودآوری خالص اجتماعی )2(

1/47 1/36 1/61 هزينه  منابع داخلی )1(

0/76 0/7 0/83 هزينه منابع داخلی )2(

      منبع: يافته های تحقيق.

شاخص حمايت اسمی از محصول در سال 92 نشانگر حمايت است، اما ميزان حمايت 
برای محصول های شمش و شمشال به 1/30 كاهش يافته درصورتی كه حمايت برای محصول 
تختال افزايش يافته است. هر سه محصول در هزينه منابع داخلی محاسبه شده رويكرد دوم 

دارای مزيت نسبی اند.
محاسبات نشان می دهد در اين سال با وجود اين كه از محصول تختال حمايتی صورت 
اما دارای سودآوری خالص اجتماعی در هر دو رويكرد محاسبه شده معادل 2/51  نگرفته، 
و 3/99 بوده است. محصوالت شمش و شمشال فاقد مزيت نسبی برای توليدند، درحالی كه 
محصول تختال دارای مزيت نسبی و قادر به رقابت با محصوالت جهانی است. حمايت از 
محصوالت فوالد خوزستان كه محصوالت نيمه نهايی همانند شمش، شمشه و تختال توليد 

می كند، حمايت از توليد محصوالت نهايی فوالدی را نيز به دنبال دارد.
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جدول 13ـ شاخص های ماتريس برای يک تن محصوالت شرکت فوالد خوزستان 
سال 1393

کل محصوالت شمش و شمشال تختال نام محصول

1/16 1/39 0/99 حمايت اسمی از محصول

1/12 1/12 1/12 حمايت اسمی از نهاده

1/2 1/85 0/88 حمايت مؤثر

0/39 -1/72 2/51 سودآوری خالص اجتماعی )1(

1/88 - 0/23 3/99 سودآوری خالص اجتماعی )2(

0/93 1/43 0/69 هزينه  منابع داخلی )1(

0/69 1/06 0/51 هزينه منابع داخلی )2(

       منبع: يافته های تحقيق.

جمع بندی و مالحظات

خوزستان  ● فوالد  شركت  در  شمشال  و  شمش  محصول  كه  است  آن  بيانگر  يافته ها 
به  بنابراين،  است.  گشته  مزيت  و  سودآوری  دارای  انجام گرفته  حمايت های  با 
مورد  مواد  )به عنوان  شمشال  و  شمش  محصول  به  می شود  توصيه  سياست گذاران 
را  اين كاالها  تعرفه واردات  باشند و  استفاده ديگر شركت ها( توجه ويژه  ای داشته 

برای محدوديت بيش تر در واردات اين كاالها افزايش دهند. 
باعث  ● ذوب آهن  شركت  در  صورت گرفته  حمايت های  محاسبات،  نتيجه  براساس 

كاهش سودآوری و عدم مزيت نسبی محصول تيرآهن و ميلگرد شده است. بنابراين، 
دولت با سياست های خود به زيان شركت ذوب آهن عمل كرده كه با عدم دخالت 

دولت در توليد، اين محصوالت دارای مزيت و سودآوری است.
توليد  ● محصوالت  تمام شده  قيمت  در  را  زيادی  سهم  اوليه  مواد  هزينه  آن جا كه  از 

تبع آن كاهش  به  و  اوليه در داخل  تأمين مواد  با  انتظار می رود  بنابراين  شده دارد، 
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و  يافته  كاهش  محصوالت  تمام شده  قيمت  محدوديت ها،  ساير  و  تعرفه ها  هزينه 
اوليه خود  تهيه مواد  شاخص های مورد بررسی مطلوب تر شوند. هر سه شركت در 
سال  در  ذوب آهن  شركت  مثال،  برای  بودند،  كرده  پرداخت  غيرمستقيمی  ماليات 
كرده  تهيه  واردات  طريق  از  را  خود  نياز  مورد  شمش  و  زغال سنگ  كك،   1393
اوليه  مباركه و ذوب آهن توصيه می شود مواد  به شركت های فوالد  بنابراين،  است. 
خود را به خصوص شمش كه در فوالد خوزستان توليد می شود، از توليدات داخلی 

تهيه كنند.
هزينه انرژی به عنوان هزينه های غيرقابل مبادله در هر سال با افزايش مواجه بوده كه  ●

ناشی از اجرای هدفمندی يارانه ها است. با توجه به اين كه توليد و صادرات فوالد و 
از اهميت خاصی برخوردار است  استراتژيك  به عنوان يك صنعت  محصوالت آن 
اختيار  تثبيت شده ای در  يا  و  پايين تر  نرخ  با  انرژی  پيشنهاد می شود  به سياستگذاران 

توليدكنندگان قرار بگيرد.
ماتريس  ● از  به دست آمده  شاخص های  می شود  پيشنهاد  شركت  سه  هر  مديران  به 

از  و  محاسبه  سال  هر  در  را  و ضرايب حمايتی  نسبی  مزيت  همانند  سياستی  تحليل 
روند آن مطلع شوند.

با طرح و اجرای برنامه هايی از ضايعات انرژی جلوگيری كنيم. همچنين، با افزودن  ●
و  انرژی  مصرف  زمينه  در  جهانی  استانداردهای  به سطح  فوالد  در صنعت  كارايی 

كارايی در صنعت فوالد برسيم.



بیهورد مب رن صمارف رز حننف راد اشرر 57

منابع

افشاری، زهرا )زمستان 1389(؛ برنامه ريزی اقتصادی، تهران، نشرسمت، چاپ ششم. 
خالدی، كوهسار، ماندانا طوسی )پاييز 1391(؛ »بررسی شاخص های حمايتی در فرآيند توليد 

دانه های روغنی در استان كرمانشاه«، تحقيقات اقتصاد كشاورزی، جلد4، ش 3.
خيابانی، ناصر، علی مزيكی، طهورا خبازی )پاييز 1386(؛ »تحليل رفتار موانع غيرتعرفه ای و 
پژوهشنامه  فصلنامه  ايران(«،  )مورد  ستانده  ـ  داده   رويكرد  براساس  مؤثر  حمايت  محاسبه 

بازرگانی، ش 44.
ظريفی رضا، عباس سليميان، امرا... امينی )پاييز 1384(؛ »بررسی ساختار هزينه و مزيت نسبی 
در توليد قطعات و مجموعه های منفصله خودرو )با تكيه بر شركت ايران خودرو(«، فصلنامه 

پژوهش نامه بازرگانی، ش 36.
فرزين محمدرضا؛ »بررسی ساختار حمايتی از صنعت خودرو در ايران«، مجله برنامه و بودجه، 

ش 62 و 63.
فقيه زاده مهرداد )1385(؛ »بررسی تأثير سياست های حمايتی دولت در مزيت نسبی به روش 
بلوچستان«،  و  سيستان  استان  زراعی  منتخب  محصوالت  موردی  مطالعه   ،PAM ماتريس 

پايان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه سيستان و بلوچستان.
مجتهد احمد،  محمدرضا فرزين )پاييز 1379(؛ »بررسی ساختار حمايتی در صنعت فوالد«، 

فصلنامه پژوهش های اقتصادی، مركز تحقيقات اقتصادی ايران.
نصرالهی خديجه، مهسا قندهاری، اميد  بويرحسنی )پاييز 1390(؛ »ارزيابی بنگاه های اقتصادی 
 ،)DRC كشور با رويكرد عضويت در سازمان تجارت جهانی با تعيين مزيت نسبی )روش
مزيت رقابتی )UC( و تحليل ضرايب حمايتی )NPC(، مطالعه موردی لوله سازی اهواز«، 

فصلنامه پژوهش نامه بازرگانی، ش 60.
واحد مطالعات و تحقيقات سرمايه گذاری مؤسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی )1387(؛ 

تجزيه و تحليل صنايع معدنی: صنعت آهن و فوالد، قم، صحفی، چاپ اول.
Balassa B. (1971); The Structure of  Protection in Developing Countries, 

Baltimore, John Hopkins University Press, pp 105-200.
Ismail A. GH., And et.al. (2009); The Impact of Domestic Resource Cost 

on the Comparative Advantages of  Iran Crude Steel Sector, University 
Kebangsaan Malaysia.



پژوهشنامه بازرگانی، شماره 77، زمستان 1394 58 

Khan N. P., Ghaffar A. (2012); “Government  Intervention In Pakistans 
Sugarcane Sector Policy Analysis Matrix (PAM) Approach”, Sarhad J. 
Agric, vol 28, no.1.

Marks v.,(2011), “Lao economi policies and effective rates of protection”, 
Journal of Asian Economics, pp. 115-127. 

Martinez E.R, And  et.al, (2008); “The Policy Analysis Matrix with Profit-
Efficient Data: Evaluating Profitability in Rice Cultivation”, Spanish 
Journal of Agricultural Research, no. 6(3), pp. 309-319.

Pearson, S., Gotsch, C. and Bahri, S. (2003); Applications of the Policy 
Analysis Matrix in Indonesian Agriculture, May. (www.macrofoodpolicy.
com).

Yao S. (1997); Comparative Advantages and Crop Diversification: A Policy 
Analysis Matrix for Thai Agriculture”, Journal of Agricultural Economics, 
no. 48,  pp. 211-22.

www.codal.ir/search.aspx
www.imidro.gov.ir/web_directory/1273
www.steelonthenet.com/production.html




