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واحدهای تولیدی فوالد با پیوستن ای  محاسبه توان رقابت هزینه
 )WTO( 1 سازمان تجارت جهانیایران به

 )مجتمع فوالدمبارکه(
 ∗دکتر حسن کلباسی

 ∗∗ولی گریوانی
 

 18/9/1382: رش         تاریخ پذی26/3/1382: تاریخ ارسال
 

 چکیده
 ایران به سازمان تجارت جهانی به صورت جدی در محافل علمی و سیاسی کشور پیوستندر چند سال اخیر بحث 

اران را زگ های اکثر صاحبان صنایع و سیاست شود که دغدغه االتی مطرح میؤس  ر این میاند. مطرح شده است
 به سازمان تجارت جهانی با پیوستنتوانند پس از  های ما می االتی از قبیل اینکه آیا بنگاهؤس. دهد تشکیل می

های ما چه مواردی هستند؟  ها و عدم مزیت رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی رقابت کنند؟ مزیت
ها و صنایع  های جاری دولت بر توان رقابت بنگاه ما چه مواردی هستند؟ اثر سیاست گذاری  های سرمایه اولویت

تواند داشته  ا زمان الحاق به سازمان تجارت جهانی و در مرحله مذاکرات، دولت چه نقش سودمندی میچیست؟ ت
رو  از این. های کشور باشد رسد پاسخ تمام این سؤاالت در محاسبه توان رقابت هریک از بنگاه باشد؟ به نظر می
دهد که این توان   سطح بنگاه ارائه میای در  برای محاسبه توان رقابت هزینهشناسی روش یک ،مقاله حاضر ابتدا

 توان رقابت در حالت ،همچنین.  بعد از آن باشدیارقابت بنگاه می تواند قبل از الحاق به سازمان تجارت جهانی 
 است محاسبه انحرافات ،های منحصر به فرد این روش از ویژگی. فوق می تواند در بازارهای داخلی یا صادراتی باشد

های توان  های حمایتی و تجاری دولت را تحلیل و اثر آنها را در هر مورد از شاخص توان سیاست یکه از طریق آن م
دهنده  توان منابع و عوامل تشکیل می، به طور کلی با تفکیک توان رقابتی ناشی از انحرافات. رقابتی مالحظه کرد

 .تحلیل کردتوان رقابتی را نیز

. تحلیل انحرافات، مزیت نسبی، ای توان رقابت هزینه، ابتیمزیت رق،  صنعت فوالد:های کلیدی واژه
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 مقدمه. 1

 و امنیت اقتصادی مملکت استتأمین اقتصادی هر کشور عاملی برای رشد اشتغال و امرار معاش بهینه 
تغییر در . باشد بر پایه قوانین و مقرراتی استوار است که از مهمترین آنها مقررات صادرات و واردات می

که، برخی کاالها ارزانتر از قبل و  طوری  بهسازد متأثرهای تمام شده کاالها را  تواند قیمت رات میاین مقر
شود و  این، در بازار عرضه و تقاضا دگرگونی حاصل می بنابر. کننده برسند دست مصرف برخی گرانتر به

واضح . کنند وض می مرغوبیت و قیمت، در بازار مصرف جای خود را عاساستولیدات داخلی و خارجی بر
تر را طالب خواهد بود و بر اساس همین مطلب  کننده جنس مرغوب با قیمت مناسب است که مصرف

کند در   که کاالی بهتر و ارزانتر تولید میای کننده شکل گرفته است تا، هر تولید سازمان تجارت جهانی
تر را  رت انتخاب کاالی مطلوبکننده نیز قد الملل دارای موقعیت ممتازتری باشد و مصرف عرصه بین
 اگر جمهوری اسالمی ایران بخواهد عضو سازمان تجارت جهانی شود، باید شرایطی را ،حال. داشته باشد

 ،های اقتصادی کشور خواهد شد و در عوض  منجر به برچیده شدن بعضی از بنگاهبپذیرد که احتماالً
با فرض اینکه ایران . برخوردار خواهند شدی شایسته یهای تولیدی از شکوفا بعضی دیگر از فعالیت

تواند   این کشور می؛ و شرایط عضویت نیز پذیرفته شودباشدخواستار عضویت در سازمان تجارت جهانی 
 قوانین و مقررات ، و در عین حالکردهطی یک دوره چندساله به عنوان ناظر در جلسات سازمان شرکت 

های اقتصادی داخل  در این مدت بنگاه.  جهانی سوق دهدشرایط سازمان تجارتوی تجاری خود را به س
شود تحمل  ای را که در این راه به وضعیت آنها وارد می کشور نیز باید خود را آماده کنند تا نه تنها ضربه

 رقابت در سطح  منظور بهخود  های  وجود آمده برای تصحیح ساختار فعالیت   از شرایط به، بلکهکنند؛
 .مند شوند الملل بهره بین
های اکثر مدیران صنایع و   شود که این سؤاالت دغدغه سؤاالتی مطرح میفوق، با توجه به بحث      

؟ ندرقابت کنپس از الحاق  ند می توانهای ما بنگاه از جمله، آیا .را تشکیل می دهنداران زگ سیاست
 و گسترش دهیم؟ به چه ها را بهبود های ما چه چیزهایی هستند، کدام قسمت ها و عدم مزیت مزیت

؟ ایفا کندتواند  دولت چه نقش سودمندی میگذر های جاری دولت چیست؟ در این  مقدار؟ اثر سیاست
های   وضعیت بخش، وقتی ایران به سازمان تجارت جهانی پیوستسؤاالت باید دیداین برای جواب به 

بازارهای داخلی و صادراتی رقابت توانند در  مختلف اقتصادی به چه صورت درخواهد آمد و آیا آنها می
بازارهای داخلی به روی کاالهای خارجی با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی  ،کنند یا خیر؟ زیرا

کردند  ها به صورت انحصاری عمل می ها و صنایعی که در زیر چتر حمایت شود و برخی از بنگاه باز می
 . کنندرقابتد ها بتوانن معلوم نیست با برداشتن این حمایت

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 
 
 
 
 
 
 
 

 101                                                         17شماره / های اقتصادی ایران فصلنامه پژوهش

 .های دولت را نیز تحلیل کرده و اثر آنها را روی توان رقابتی سنجید  سیاستالزم است ،بر اینها    افزون 
 روی توان رقابت … خدمات عمومی و ،های مالی سیاست، ها  دولت با دخالت در نرخ ارز، مالیات،زیرا

 بحث پیوستن به سازمان تجارت جهانی گذارد و الزم است با توجه به ها تأثیر می صنایع و بنگاه
تصمیمات درستی اتخاذ کند و حتی در مذاکرات با سازمان تجارت جهانی بتواند آگاهانه تصمیم بگیرد 

 .تا کمترین آسیب به صنایع کشور وارد آید
ائه ای در سطح بنگاه ار شناسی برای محاسبه توان رقابت هزینه یک روش، رو مقاله حاضر ابتدا      از این

. دهد که این توان رقابت بنگاه می تواند قبل از الحاق به سازمان تجارت جهانی یا بعد از آن باشد می
های منحصر  از ویژگی. توان رقابت در حالت فوق می تواند در بازارهای داخلی یا صادراتی باشد، همچنین

های حمایتی و تجاری دولت  محاسبه انحرافات است که از طریق آن می توان سیاست، به فرد این روش
با تفکیک ، به طور کلی. های توان رقابتی مالحظه کرد را تحلیل کرده و اثر آنها را در هر مورد از شاخص

 .توان منابع و عوامل تشکیل دهنده توان رقابتی را نیز تحلیل کرد می، توان رقابتی ناشی از انحرافات

 پژوهشپیشینه . 2
ای   مطالعات کمتری روی توان رقابت هزینه،، ولیانجام شده استات زیادی در زمینه توان رقابتی مطالع

 1پورترمایکل های رقابتی  ترین فرد در زمینه توان رقابتی و مزیت شده شاید شناخته. صورت گرفته است
 صنایع وها  هروی بنگامزیت این ها برای بررسی   عنوان مزیت رقابتی ملتباکتاب خود  در وی. باشد

جای مزیت نسبی از مزیت رقابتی ه  که برای بررسی توان رقابتی بهتر است باستو معتقد   ه شدمتمرکز
مختلف، های  آوری فنهای دیگر رقابت مثل تنوع محصوالت،  استفاده کنیم زیرا، مزیت رقابتی جنبه

 . گیرد بازدهی نسبت به مقیاس و غیره را در نظر می
 ششنیز بررسی کرده و  آنها را به  ت که منابع توان رقابتی رایکی از نکات برجسته پورتر این اس    

 : که عبارتند از است کردهگروه تقسیم 
منابع انسانی، منابع فیزیکی، منابع (عرضه عوامل :  که شامل عواملی مثلوضعیت عوامل تولید )1

 بر روی عوامل کارگیری این عوامل به صورت کارا، تمرکزه ، ب)ها و دانش فنی ای، زیرسازی سرمایه
 تمرکز بر روی عواملی که ،، نیروی کار ماهر، پژوهش و توسعه(IT) 2 اطالعاتآوری فنای مثل  پیشرفته

 
1. Porter, M. (1990). 
2. Information Technology. 
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کید بر روی عواملی که سبب نوآوری و اختراع أشوند و ت موجب بهبود مداوم میو موجب تخصص باال 
 .استشوند،  می

ترکیب تقاضای داخلی و وضعیت مشتریان، ونگی  چگ: ساختار بازار تقاضا که شامل مواردی مثل)2
اندازه و الگوی رشد تقاضای داخلی و سرعت اشباع بازار، چگونگی دسترسی مشتریان به بازارهای جهانی 

 .است... و
کننده   مزیت رقابتی صنایع وابسته و تأمیناز قبیل وضعیت صنایع وابسته و تأمین کننده که مواردی )3

 .شود  را شامل میایع وابسته خوبکنندگان و صن و وجود تأمین
های   استراتژی و ساختار بنگاه،چشمی که شامل مواردی همچون  استراتژی بنگاه و چشم و هم)4

های جدید  ، آرایش بنگاه)محیط رقابتی(چشمی داخلی ها، چشم و هم های بنگاه داخلی، اهداف و انگیزش
 . است... و
های آموزشی، کنترل  ای، سیاست های بازار سرمایه ، سیاستاه یارانه: از قبیل نقش دولت که مواردی )5

چه با وضع قوانین و مقررات و چه (ی، نقش دولت در بازار یهای زیربنا گذاری در بخش ها، سرمایه قیمت
های  ها و تبلیغات، سیاست ثیر قوانین روی صنایع تأمین کننده و وابسته، رسانهأ، ت)به عنوان خریدار
های کالن دولت که بر روی تمامی منابع مزیت رقابتی   سیاست، ضد کارتل و همچنینمالیاتی و قوانین

 .گیرد  را دربرمیگذارند ثیر میأت
آوری  فن اختراعات جدید، ،ثیر فوری روی محیط کسب و کار دارند مثلأ حوادث غیر منتظره که ت)6

هم در بازارهای مالی و نرخ های  م های شدید در عوامل تولیدی مثل قیمت نفت، نوسان جدید، نوسان
 ...  بهره، موج سریع تقاضا، جنگ، حوادث طبیعی و

 را با مزیت نسبی بیان می کند ولی روشی را برای نحوه محاسبه آنها این عوامل ارتباط ،همچنین    وی 
 .دهد ارائه نمی

 هستند 2 جان کوکبرن و1انداکهارد سیگل زجمله کسانی که در این زمینه مطالعات زیادی انجام دادها    
 .دهد را تشکیل می مطالعهاین های آنها اساس  که یافته

به بررسی تئوریک توان رقابت بین المللی پرداخته و از طریق  مقاله ای  در1993 در سال ،سیگل     
 .گیری توان رقابتی و منابع تشکیل دهنده آن ارائه داد روابط اقتصادی و ریاضی، چارچوبی را برای اندازه

 
1. Eckhard Siggel, E. (1993). 
2. John Cockburn, j. 
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های مختلف توان  جنبهبه که در یکی از آنها  دو مقاله ارائه کرد  کوکبرن به همراه1995 در سال     وی
ی را برای توان رقابت ارائه داده و منابع آنها را به طور کامل یها  و در دیگری شاخصپرداختهرقابتی 

یع کشور مالی در برابر صنایع ارزیابی توان رقابتی صنا روش خود را برای 1997 در سال  و کردندحتشری
این روش را در  1999ل سا در ،آنها. کار گرفتنده  باستکشور ساحل عاج که مهمترین رقیب مالی 

قالب یک طرح پژوهشی برای مطالعه توان رقابت صنایع کشورهای اوگاندا و کنیا، برای پیوستن این 
های توان رقابتی را برای صنایع  تند و شاخصای و بین المللی به کار گرف های منطقه کشورها به اتحادیه

 .این دو کشور محاسبه کردند
 سیگل روش خود را با اندکی تعدیل برای کشور هند به کار گرفت و از طریق آن، اثر  2000درسال     

 . کردای اقتصادی این کشور را بر روی توان رقابت صنایع ارزیابیه سیاست
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 ای مفهوم توان رقابت هزینه. 3
نظر  اران و مدیران صنایع و اشخاص صاحبزگ سیاستاز سوی ا اینکه مفهوم توان رقابتی به طور مکرر ب

 تاکنون تعریفی که مورد قبول همه باشد ارائه نشده است و افراد لیکنگیرد،  مورد استفاده قرار می
با توجه به ، اما .اند برند تعاریف مختلفی ارائه کرده مختلف برای مورد و یا موارد خاصی که به کار می

 به آن و  از مفهوم اقتصادی، ارائه دهد راخواهد یک تحلیل اقتصادی از اثرات الحاق این مقاله میاینکه 
کند و به طور ساده بیان  در سطح یک بنگاه از مفهوم اقتصاد خرد آن استفاده میدلیل به کار بردن آن 

 برای اینکه یک بنگاه توان ،یا به عبارت دیگرر توان رقابت یعنی توان فروش محصوالت سودآوکند  می
تر و کیفیت باالتری نسبت به  ینی محصوالت خود را با قیمت پابتواند الزم است ،رقابت داشته باشد

های واحدش  تواند رقابت کند اگر هزینه به این ترتیب، یک صنعت یا بنگاه می. رقبای خود عرضه کند
 وقتی از باز شدن ،البته. باشندیا جهانی  توانند داخلی  این رقبا میکوچکتر یا مساوی رقبایش باشد که 

ای  المللی اهمیت ویژه  توان رقابت بین،شود اقتصاد به روی رقبای خارجی یا آزادسازی تجاری بحث می
 .یابد می

 ای  هزینهنحوه محاسبه توان رقابت. 4
به این ترتیب که .شود می استفاده (UC) 1برای اندازه گیری توان رقابت یک بنگاه از نسبت هزینه واحد

های واحدش کوچکتر یا مساوی رقبای داخلی و   هزینه،یک بنگاه یا صنعت دارای توان رقابتی است اگر
 تقسیم بر ارزش ،(TC)2عنوان هزینه کله  ب(UC)اش باشد و نسبت هزینه واحد خارجی
 .شود  تعریف می(VO)3محصول

 (Q) تقسیم بر تعداد محصول ،عنوان هزینه کله خرد هزینه واحد بتوجه داریم که در اقتصاد      
 اما، زمانی می توان از این .آید دست میه  هزینه واحد فیزیکی کاال ب،تعریف می شود و به این ترتیب

 که محصوالت دو رقیب کامال همگن باشند، که این مورد در جهان واقع ردشکل هزینه واحد استفاده ک
 خدمات پس از فروش متفاوت، به ندرت یافت ،بات محصول،کیفیت متفاوت و همچنینبا توجه به ترکی

 به ارزش (Q) ، به تعداد محصول(TC)هزینه کل تولید تقسیم جای ه به همین دلیل، ب. می شود
 مقایسه و تخمین کیفیت، خدمات پس از ، به عبارت دیگر.شود  تقسیم میP.Q یعنی (VO)محصول 

 و اوست که با میزان خرید خود در ،شود غیره به مصرف کننده واگذار می فروش، ترکیب تولید و
 

1. Unit Cost. 
2. Total Cost. 
3. Value of Output. 
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 که مرغوبیت کاال و خدمات شود  فرض می،بنابراین. های  مختلف این کیفیت را تخمین می زند قیمت
 وقتی ،به این ترتیب. پس از فروش در قیمت کاالها مستتر و قیمت کاالها با کیفیت آنها متناسب است

 دارای هزینه کل برابر هستند ولی یکی محصولش را با کیفیت باال تولید کرده و با قیمت که دو بنگاه
 ،این. یابد  ارزش محصولش بیشتر شده و نسبت هزینه واحدش کاهش می،فروشد باالتر از دیگری می

پس به طور .  که این بنگاه نسبت به بنگاه دیگر دارای توان رقابتی بیشتری استدهد چنین معنا می
ً مشکل کیفیت و ،شود که اوال میموجب عنوان هزینه کل به ارزش محصول ه  تعریف شاخص باال ب،کلی

 .هایمان به رقبای خارجی بستگی نداشته باشد ً داده،و ثانیا از بین رفته ترکیب متفاوت محصول
نه واحد  است که  همان هزیشود  گیری توان رقابتی استفاده می  معیاری که برای اندازه،به این ترتیب    

  :1شود به صورت زیر بیان می

1
.

≤==
QP

TC

VO

TC
UC                                               )1(    

)(های درب کارخانه  قیمتبا تواند   می،(VO)که در اینجا ارزش محصول      dP2،های   قیمت
)(جهانی wP3ای  های سایه  یا در قیمت)( sP4 ارزیابی شود، که اگر انحرافی در نرخ ارز وجود نداشته 
 در نسبت هزینه توان  با توجه به این سه نوع قیمتی که می،حال.  با هم برابر شوندsP و wP دباشد بای

 .شود  توان رقابتی به سه نوع تقسیم می، استفاده کردواحد 
  xuc (5(المللی  توان رقابت صادراتی یا بین)الف
  duc(6(توان رقابت داخلی) ب
 suc(7( مزیت نسبی) ج

 المللی توان رقابت صادراتی یا بین .4-1

 
1. Siggel, E. and Cocburn, j. (1995).  
2. Domestic Price. 
3. World Price. 
4. Shadow Price. 
5. Inrenational or expor competitiveness. 
6. Domestic compotitivenass. 
7. Comparative Advantage. 
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کار  شوند که برای این المللی مقایسه می های آزاد بین های واحد یک بنگاه با قیمت نهدر این مورد هزی
های  به این معنی که به جای هزینه. المللی حساب کنیم های بین کافی است ارزش محصول را با قیمت

مطابق  با ) wP(المللی   قیمت بینشود  فرض می،بنابراین. شود المللی استفاده می رقبا از قیمت بین
  CIF(1( قیمت سرمرزبا المللی قیمت بین توجه داریم. المللی است هزینه واحد بهترین تولید کننده بین

به عنوان محکی برای مقایسه است که هزینه حمل و نقل تا مرزهای کشور که در و شود  گیری می اندازه
 با فرض اینکه در ،حال. گیرد ل است را نیز در برمیی از محصوی یک نوع حمایت طبیعی یا جغرافیا،واقع

 نشان  نیز، هزینه واحد تولید کننده خارجی راجهانیالمللی سود ویژه وجود ندارد و قیمت  رقابت بین
المللی  رقابتی بین ری توانگی شاخص برای اندازهاین ، )فرض بازار رقابت کامل در بلند مدت(می دهد 

 .دگیر مورد استفاده قرار می

  1≤==
w

d

w

d
x

QP

TC

VO

TC
UC       )2                                                                 (

    
 wVOو ) که به طور بالقوه انحراف دارند(های داخلی  هزینه کل تولید در قیمت dTCدر اینجا    

 محصوالت مشابه وارداتی یا سرمرزهای  عنوان قیمته المللی است که ب بینهای  ارزش محصول در قیمت
FOB2 است برای صادرات. 

المللی  های بین که در آن، محصول با قیمت(این معیار نشان می دهد که اگر هزینه واحد یک بنگاه     
قابت کند به این معنی المللی ر تواند در بازارهای بین  نمی، بزرگتر از یک باشد،)ارزش گذاری شده است

 توان رقابت در ،و اگر این شاخص کوچکتر یا مساوی یک باشد. تواند محصول خود را صادر کند که نمی
و درجه توان رقابتی آن نیز به میزان کوچکتر از یک بودن این شاخص ، استالمللی را دارا  بازارهای بین
 .بستگی دارد

 توان رقابت داخلی  .4-2
کند که آیا بنگاه در شرایط فعلی و با وجود انحرافات در قیمت محصول و عوامل  یاین شاخص بیان م

تواند در برابر   آیا بنگاه می،تواند در بازارهای داخلی رقابت کند یا خیر؟ یا به عبارت دیگر تولیدی می
قبای داخلی  و محصوالت ر،)شود میگرفته البته با توجه به تعرفه و عوارضی که از آنها (واردات کاالها 

 
8. Cost, Insurance & Freight (CIF). 
1. Free On Board (FOB). 
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.  با مقایسه هزینه تولید داخلی با ارزش محصول ارزیابی می شود،رقابت کند یا خیر؟ که این شاخص
که به این شود های داخلی استفاده   از قیمتPجایه ب) 1 (رابطهیعنی برای ارزیابی آن کافی است در 

 :شود با ترتیب شاخص توان رقابت داخلی برابر می

1
.

≤==
d

d

d

d
d

PQ

TC

VO

TC
UC                                                                    )3  (      

 . محصول را نشان می دهدداخلی  قیمت dPدر اینجا 
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 مزیت نسبی  .4-3
بتی و در حقیقت همان  بوده و جزء اصلی توان رقاشکلیک به مزیت نسبی برای بازار خارجی و داخلی 

تواند ادعا کند که دارای  یک بنگاه یا صنعت می. است) با حذف انحرافات قیمتی( مزیت رقابتی واقعی
در اینجا . ای محصولش باشد اش کوچکتر یا مساوی ارزش سایه ای های سایه  هزینه،گرامزیت نسبی است 

sTC،شکل . اند  از آن حذف شدهها یارانههمه انحرافات قیمتی و ی است که یها  مجموع تمام هزینه
 :1 عبارت است از،اند واقعی توان رقابتی یعنی شکلی که همه انحرافات از آن خارج شده

1≤==
s

s

s

s
s

QP

TC

VO

TC
UC                 )4                                                               (  

)1(که REOPP ws (جاری مابه التفاوت نرخ تعادلی ارز و نرخ ارز  REOو=+
1

(
−

=
E
Es است. 

 ،)گیرد که مجموع همه انحرافات قیمتی را در برمی( توان رقابتی شود مالحظه می که طور همان    
 باشد، انحرافات قیمتی به صورت sUCکوچکتر از dUCکه  وقتی. متفاوت از مزیت نسبی است

 که انحرافات شودتوجه . اند عنوان جریمه عمل کرده ه ب، باشدsUC بیشتر از dUC و وقتی که حمایت
 صورت کسر  وقیمتی به علت اینکه هم در طرف محصول وجود دارد و هم در طرف نهاده که در مخرج

 . دارندdUCاند، اثر متضادی روی  شدهظاهر 

 ای  هزینهمنابع توان رقابت . 5
 : 2منابع توان رقابت دو نوع هستند

، که این نوع )ارزانی عوامل ( آنوری عوامل و فراوانی  مثل بهره،ای  هزینه منابع واقعی توان رقابت)الف
 .دهند منابع مزیت نسبی را افزایش می

اع انحرافات قیمتی محصوالت و عوامل تولیدی،که این نوع منابع ممکن است توان رقابتی را  انو)ب
ها هستند، بسیار مهم  اریزگ علت اینکه نتیجه انواع سیاسته این نوع منابع ب. افزایش یا کاهش دهند

ا افزایش یا رای  نههزیتوان از این لحاظ که این انحرافات توان رقابت  های دولت را می  و سیاستبوده
های توسعه را نیز  های آتی نیز راه حل ارائه داد و اولویت برای سیاست ،ارزیابی نموده، اند کاهش داده

 .کردتعیین 

 
1. Siggel, E.(2001). 
2. Siggel, E.(2000). 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 
 
 
 
 
 
 
 

 109                                                         17شماره / های اقتصادی ایران فصلنامه پژوهش

برای انجام . یک از منابع تأثیر بیشتری روی افزایش یا کاهش توان رقابتی دارند   کدامباید دید ،حال    
اش  دهنده  تشکیلیکل باتوجه به اجزا ه و هزینهشد تر تحلیل تر و مفصل جزئی واحد هزینه  شاخص،کار این

)(تجارت های قابل  ارزش نهاده،، که این عناصر و اجزا عبارتند ازشودتجزیه می  tVI،های   ارزش نهاده
)(تجارت  غیرقابل nVI، ماهر کار  نیروی  هزینه)( sLC،غیرماهر کار  نیروی  ههزین)nLC( ، هزینه

  (D) استهالک هزینهو )bKC(، هزینه سرمایه اجاره شده)oKC(سرمایه تحت تملک شرکت 
 

DKCKCLCLCVIVITC obunt s
++++++=       )5                                 (

         
 و )3(با ترکیب معادالت . ای، انحرافات قیمتی را جدا کرد های سایه توان با استفاده از قیمت  می،حال   
 :شود میها توان رقابت داخلی به صورت زیر بیان  و معرفی قیمت) 5(

).........(
1

kPKdorkPoKbrkPbKsLsWuLuWn nPnAjdPjAj
idPiQi

dUC +++++∑+∑
∑

=   

 :آنکه در 
i ،وع محصولن 
jA،های قابل تجارت   مقدار نهاده 

jP ، های قابل تجارت  قیمت نهاده 

nA،های غیر قابل تجارت  مقادیر نهاده 
nP ، های غیر قابل تجارت  قیمت نهاده 
uW،های دستمزد کارگران  غیر ماهر  متوسط نرخ 
sW،های دستمزد کارگران ماهر   متوسط نرخ 
uL،مقادیر نیروی انسانی غیر ماهر  
sL،مقادیر نیروی انسانی ماهر  
br،ًشود  برای سرمایه اجاره شده پرداخت می نرخ بهره ای که عمال 
or،هزینه فرصتی سرمایه متعلق به شرکت  

d،نرخ استهالک  
 kP،ای  قیمت کاالهای سرمایه 

)6(
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bK،ای ای اجاره  مقدار کاالی سرمایه 
oK،مقدار کاالی سرمایه تحت تملک شرکت  

)(صادراتیشاخص توان رقابت  xUCبا این ،شود تعیین می) 6(معادله  به روشی مشابه ، نیز 
)(المللی قیمت بین) jdP(های داخلی تفاوت که در عبارت اول به جای قیمت jWPجایگزین می شود . 

 :یعنی

)..........(
.

1
kPKdorkPoKbrkPbKsLswuLuwn nPnAjdPjAj

iwPiQi
wUC +++++∑+∑

∑
=   

های بهره،  های داخلی، دستمزدها و نرخ جای همه قیمته ای شاخص مزیت نسبی ب بر،و سرانجام     
 .ای مطابق با آنها جایگزین می شود قیمت سایه

. هستندای  های سایه های داخلی و قیمت دانیم انحرافات قیمتی اختالف بین قیمت طورکه می همان    
 .شود میبیان ) 8(بطه را با توجه به این تعاریف ارتباط سه شاخص به صورت ،حال

 با معیار هزینه منابع ای های مربوط به توان رقابت هزینه مقایسه شاخص. 6
 داخلی

 شاخص هزینه منابع ،شود هایی که برای اثرات آزادسازی مکرر استفاده می یکی از شاخص
 مزیت کردنهای تولید کاال سعی در مشخص   با توجه به هزینه،این شاخص . است1(DRC)داخلی

گیری هزینه   تعریف، هزینه منابع داخلی عبارت است از اندازههبنا ب. سبی کشور در تولید آن کاال داردن
های   قیمتاساسعوامل تولید نهادهای داخلی و خارجی به کار رفته برای تولید یک کاالی خاص بر 

 یک واحد ارز بر اثر بیانگر هزینه واقعی تحصیلهزینه نهایی داخلی  شاخص ،به عبارت دیگر. لمللیا بین
شود به  استفاده میآن گیری   شاخصی که برای اندازه. پول داخلی استاساستولید یک واحد کاال بر 

 :صورت زیر است

)9                                                      (                            

∑

∑

=

+=

−
= k

j

r
jij

r
i

n

kj
jij

PaP

Va
DRC

1

1 

 
1. Domestic Resource Cost (DRC). 

)7( 
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 :آنکه در
 ija ،های غیر قابل تجارت ب فنی میزان استفاده از عوامل داخلی و نهادهی ضرا 
 jV، های غیر قابل تجارت ای عوامل داخلی و نهاده  قیمت سایه 

r
iP، های بین المللی محصوالت قابل تجارت  قیمت 

ija، های قابل تجارت ی استفاده از نهاده ضرایب فن 
r
jP، های قابل تجارت  قیمت جهانی نهاده 
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 . 8–رابطه 
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UCd
VOd

TCd

dpp

UCx
VOx

TCd

ds

dr

dpk

dw

dpje

dpj

dpe

UCs
VOs

TCs

VOs

KCs

VOs

LCs

VOs

VINs

VOs

VITs

==

+

=

+

+

+

+

+

+

+

==

+

+

+

  

 )های قابل تجارت ای نهاده های واحد سایه هزینه(
 
 
 
 )تجارت های غیرقابل ای نهاده های واحد سایه ههزین(
 
 
 
 )کار ای نیروی های واحد سایه هزینه(
 
 
 
 )ای سرمایه های واحد سایه هزینه(

 
 
 
 )ای  های سایه هزینه واحد کل در قیمت(
 )انحراف نرخ ارز بر روی محصول تولیدی(
 )های غیر قابل تجارت انحراف نرخ ارز بر روی نهاده(
 ) ستمزد نیروی کار غیر ماهر انحراف نرخ د(
 )ای انحراف قیمتی کاالهای سرمایه(
 )انحراف نرخ بهره(
 )مستقیم با عالمت منفیهای  یارانهخالص (
 
 
 
 )های  بین المللی  کل هزینه واحد در قیمت(

 
 )انحراف قیمت محصول(
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به این . ودش  فرق قائل می2رقابتی توان و 1 بین مزیت نسبی،پژوهشین که قبالً گفته شد؛ ا     همچنان
شود و همان مزیت  ناشی می) ارزانی عوامل( و فراوانی عوامل وری باال شکل که مزیت نسبی از بهره

وجود ه  بر عواملی را که موجب بافزون مزیت رقابتی ،ولیوجود دارد؛ های تعادلی   در قیمت3ای هزینه
های  ضمنی و صریح و انواع حمایتهای  یارانه انواع انحرافات قیمتی مثل ،شود آمدن مزیت نسبی می

 که این شاخص با شاخص مزیت نسبی کنید مالحظه می. ای را نیز شامل می شود های و غیرتعرف تعرفه
مورد استفاده در این پژوهش ارتباط تنگاتنگی دارد و هر دوی آنها از منابع واقعی توان رقابتی استفاده 

هزینه واقعی تحصیل یک واحد ارز بر اثر تولید کند  هزینه منابع داخلی تالش میشاخص  .کنند می
 سعی دارد قیمت تمام شده کاالی تولید شده sUC شاخص ،کند؛ لیکنگیری  را اندازهواحد کاال یک 

یکی از هزینه منابع داخلی شاخص . را با قیمت محصول و در شرایط عدم وجود انحرافات مقایسه کند
این است در است ولی اشکال ها برای ارزیابی مزیت نسبی یک کشور و آزاد سازی  پرکاربردترین شاخص

های قبل مالحظه شد که تحلیل انحرافات  در حالی که در قسمت. شود که در آن از انحرافات بحث نمی
به طور کلی فواید تحلیل . دهد گزاران و مدیران صنایع ارائه تواند راهکارهای مناسبی را به سیاست می

 : انحرافات عبارت است از
شود شرکتشان نتواند   میموجبکه را ند تا از طریق آن عواملی مدیران صنایع کمک می کبه  .1

 .ی کنندیرقابت کند شناسا
ثیری که انحرافات روی توان رقابتی أکند تا با توجه به نوع ت اران کمک میزگ به سیاست .2

 . عملکرد خود را ارزیابی کرده و آگاهانه تصمیم بگیرند،صنایع دارند
مان پیوستن و نحوه پیوستن به سازمان تجارت جهانی به دولت کمک می کند تا در مورد ز .3

 .تصمیم بگیرد
 روابط ،ای و همچنین های منطقه به دولت کمک می کند تا در مورد پیوستن به اتحادیه .4

 .تر تصمیم بگیرد تجاری با بقیه کشورها آگاهانه

  مجتمع فوالدمبارکهدرای   هزینههای توان رقابت محاسبه شاخص. 7

 
1. Comparative Advantage. 
2. Competitiveness. 
3. Cost Advantage. 
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های آماری  داده. شود ای برای مجتمع فوالدمبارکه محاسبه می های توان رقابت هزینه شاخص، در ادامه
 این شرکت استخراج شده 1380 سال های حسابداری صنعتی استفاده شده در این پژوهش از بولتن

 .است
 2001های  جهانی مواد اولیه قابل تجارت مجتمع از آمار و اطالعات سالهای  برای قیمت،     همچنین 

 .استفاده شده استهای اینترنتی معتبر   موجود در سایت2002و 
 سنت به ازای هر 9ه که حدود ی از قیمت صادراتی آن به کشور ترک،ای گاز  محاسبه قیمت سایه     برای

ای برق از قیمت آن در بازار ترکیه  برای محاسبه قیمت سایه، همچنیناستفاده ، استمتر مکعب 
 عضو سازمان تجارت جهانی ،ت انتخاب این کشور این است که اوالً این کشورعل. ه است شداستفاده

 بعد از پیوستن به سازمان تجارت جهانی با این دتوان میکشور ما  ،است، ثانیاً بنابر قاعده عدم تبعیض
 .دبرق صادر کن به این کشور ،قیمت

 ین کننده آب مصرفی مجتمعتأم (د زاینده رویهاب از آبای        به منظور محاسبه قیمت سایه
 به دلیل  نیز با توجه به مصارف مختلف متفاوت است آنیبها آب استفاده شده است که ،)فوالدمبارکه

ای آب مورد  بنابراین، قیمت سایه. مربوط به بخش صنعت استاین رودخانه  ی بیشترین آب بهااینکه
 .کند میمصرف ورد بررسی آن را  سال ماستفاده در مجتمع فوالدمبارکه همان نرخی است که در

 سرمایه شرکت محسوب شده و به عنوان اقالم …ها و  آالت و تجهیزات، ساختمان ماشین      
 برای محاسبه سهم این اجزا از سرمایه در تولید محصول، ،بنابراین. دنشو  درنظرگرفته میای غیرمبادله

 باید توجه ،البته. گیرد  مورد استفاده قرار میهزینۀ استهالک آنها به عنوان هزینۀ استفاده از سرمایه
به دلیل  ،ای سرمایه نیز باید در محاسبه مزیت نسبی واقعی به حساب آید، ولی داشت که ارزش سایه

ای محصوالت شرکت فوالدمبارکه را در برابر  این پژوهش بیشتر سعی دارد تا توان رقابت هزینهآنکه 
در سرمایه نیز  الزم نیست که حتماً هزینۀ فرصتی ،ارزیابی کندنی سازمان تجارت جها به ایرانپیوستن 

 به صورت یک سناریوی جداگانه این هزینه وارد محاسبات ،البته در این پژوهش. محاسبات وارد شود
 .شده است

، قیمت فروش این نرختوان از نرخ ارز تعادلی استفاده کرد که براساس  ای می برای نرخ ارز سایه     
با توجه . رسند های تجاری و عوامل تولید شکل گرفته و به تعادل می کنندگان، قیمت کلیه نهادهتولید

 پذیرش فرض ،البته. ای استفاده کرد های بازار آزاد برای نرخ ارز سایه توان از نرخ  می،به این تعریف
بنابراین در این . نیستهای اخیر زیاد دور از انتظار  به نرخ تعادلی، در سال آزاد نزدیک بودن نرخ ارز

 همان نرخ ارزی است که انتظارات کلیۀ عاملین ، کهای ارز  از ارزش انتظاری قیمت سایه،پژوهش
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شاخص مزیت نسبی با  در یک سناریوی جداگانه ،البته. شود  استفاده می، استبراساس آن شکل گرفته
 . نیز محاسبه خواهد شد،)ریال51/7921( نرخ ارز صادراتی لحاظ کردن

  داخلی ای  هزینهتوان رقابت .7-1
ای مجتمع  عنوان شاخص توان رقابت هزینهه  از شاخص توان رقابت داخلی ب،در این پژوهش

 . شود استفاده می سازمان تجارت جهانی  ایران بهپیوستن قبل از فوالدمبارکه
 84/0 برابر با 1380ال اخلی برای مجتمع فوالدمبارکه در سای د نتایج محاسبات توان رقابت هزینه     

 ،زیرا، استتوان رقابت داخلی این شرکت در بازارهای داخلی وجود است که این رقم نشان دهنده 
 برای کسب یک واحد درآمد در ،به عبارت دیگر.  است درآمدهایش84/0های داخلی آن به میزان  هزینه

 اگر هزینۀ فرصتی ،ر همین حالولی د. شود  می صرف هزینه84/0 در شرایط کنونی ،بازارهای داخلی
 این شاخص ،به حساب آوریم) 1380ت و معدن در سال عنرخ بهره صن% (17سرمایه را نیز در نرخ بهره 

دهندۀ این است که این شرکت برای کشور از لحاظ سودآوری اقتصادی  شود که نشان  می08/1برابر با 
 .قرار داردسری  تقریباً در نقطۀ سربه

 ت صادراتیتوان رقاب .7-2
 مجتمع فوالدمبارکه در بازارهای ای  از این شاخص برای ارزیابی توان رقابت هزینه، حاضردر پژوهش

تنها تفاوت این شاخص با شاخص . شود استفاده میپیوستن به سازمان تجارت جهانی جهانی قبل از 
رمرز جایگزین  قیمت س،التوتوان رقابت داخلی این است که در اینجا به جای قیمت داخلی محص

 برابر با 1380طبق محاسبات انجام شده، مقدار این شاخص برای مجتمع فوالدمبارکه در سال . شود می
المللی تقریباً در نقطۀ  دهد که مجتمع فوالدمبارکه در بازارهای بین  نشان می،این عدد. است 003/1

دهد که   نشان می،این شاخصاز طرف دیگر . هستندها و درآمدهایش برابر  سربه سری است و هزینه
 درصد 17ای روی محصوالت خود به میزان حدود  صنعت فوالد در بازارهای داخلی از حمایت تعرفه

 .بوده استبرخوردار 
 که نشان است 29/1 توان رقابت صادراتی این شرکت ،هزینه فرصتی سرمایهدر نظر گرفتن با      
ی آن نگاه یزا ع جانبی و اشتغالفن درنظر گرفتن بحث منا فایده و بدو–دهد اگر فقط از دید هزینه  می

 صادر کردن محصوالت آن ه منظورگذاری در این صنعت ب  که سرمایهشود  مالحظه می،کنیم
  .غیراقتصادی بوده است
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  شاخص مزیت نسبی  .7-3
 ایران بهپیوستن ای مجتمع فوالدمبارکه در برابر  بینی توان رقابت هزینه  برای پیش،در این پژوهش

 .شود استفاده می از شاخص مزیت نسبیسازمان تجارت جهانی 
شان  ای های دستمزد و بهره براساس قیمت سایه ها و نرخ برای محاسبه این شاخص تمامی قیمت     

  .دونش وارد محاسبات می
ت دهنده عدم توان رقاب شود که نشان  می39/1 برابر 1380مقدار شاخص مزیت نسبی در سال      

شرایط مجتمع زیرا در این  ،پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی استمجتع فوالدمبارکه بعد از 
 با لحاظ کردن هزینه ،از طرف دیگر.  هزینه کند39/1فوالدمبارکه برای کسب هر واحد درآمد الزم است 

نرخ بهره در کشور نرخ بهره مربوط به بخش تجاری که باالترین ( درصد 33فرصتی سرمایه در نرخ بهره 
دهدکه با توجه به  این عدد نشان می. شود  می78/1 مقدار این شاخص ،)استدر سال مورد بررسی 

 این مجتمع در تولیدات خود دارای عدم مزیت نسبی ،ای موجود در مجتمع فوالدمبارکه ساختار هزینه
 ، جدولاینر اساس ب. دهد های مختلف نشان می شاخص مزیت نسبی را در سناریو) 2( جدول.است

در برابر پیوستن ایران به ای  شرکت فوالدمبارکه در هیچ کدام از شرایط فوق دارای توان رقابت هزینه
 .سازمان تجارت جهانی نیست

 تحلیل انحرافات. 8
رغم داشتن توان رقابت داخلی  ، مجتمع فوالدمبارکه علیشدهای قبل مالحظه  که در قسمت همچنان

های آن بر درآمدهایش   هزینه، زیرا؛ت کندباق ایران به سازمان تجارت جهانی ریوستنپتواند بعد از نمی
تواند رقابت کند به دلیل انحرافات  شرکت در حال حاضر میاین  اینکه چرا ،اما. فزونی خواهد یافت

 انحرافات قیمتی ،در این بخش. استای این مجتمع دارا ه قیمتی مختلف است که محصوالت و هزینه
 .شود  بررسی می،)توان رقابت داخلی و مزیت نسبی( این دو شاخص فسی شده و علت شکابرر

 ها  انحرافات ناشی از قیمت نهاده.8-1
 تفاوت میان ،ها ها باید توجه داشت که منظور از انحراف قیمتی هزینه در تحلیل انحرافات قیمتی هزینه

های مورد استفاده در  ترده بودن تعداد نهادهبه علت گس. استای و قیمت داخلی این اقالم  قیمت سایه
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در این پژوهش قیمت شوند که   تنها اقالمی درنظر گرفته میجادر اینمحصوالت مجتمع فوالدمبارکه 
 .بیش از یک درصد در قیمت تمام شده محصوالت مجتمع سهم دارندای آنها تعیین شده و  سایه
 انحرافات ، و همچنینای ت داخلی و قیمت سایهفهرست این اقالم را به همراه قیم) 3(جدول     

توجه شود که هزینه . دهد  و سهم این انحرافات در کل هزینه مصرفی از آن قلم را نشان میای هزینه
آید که میزان مصرف به علت  ضرب قیمت در میزان مصرف به دست می مصرفی هر قلم از حاصل

ها از گاز   میزان حمایت؛شود که مالحظه می نهمچنا. محرمانه بودن اطالعات شرکت ذکر نشده است
میزان این . یردگ تعلق مییارانه م در داخل کشور ال به این اق،یعنی، استه مثبت دلطبیعی، انرژی و گن

 .است درصد 5/1درصد و برای گندله  71درصد، برای برق 82انحرافات برای گاز طبیعی 
 ،نحرافات قیمتی سنگ آهن، فرومنگنز و همچنینشود که ا  طبق این جدول مشاهده می،همچنین     

 و این بدان معنی است که مجتمع فوالدمبارکه برای این اقالم استدستمزد کارگران و کارکنان منفی 
 .پردازد قیمتی بیش از قیمت واقعی و جهانی آنها می

 انحرافات ناشی از قیمت محصوالت. 8-2
گیرد و  های توان رقابتی قرار می ی مربوط به شاخصبه این دلیل که قیمت محصوالت در مخرج کسرها

 انحرافات قیمتی همه محصوالت مجتمع مثبت ،ها است افزایش آنها منجر به بهبود یافتن این شاخص
  .است
 به ترتیب به قیمت نوردسرد، نوردگرم و تختال مربوط است که  محصوالتبیشترین انحرافات قیمتی     

 .)4جدول(استی های کمّ ها و محدودیت ع تجاری مختلف مثل وضع تعرفهاین انحرافات ناشی از موان
 25دهد  محاسبه سهم انحرافات قیمتی از کل درآمدهای کسب شده در سال مورد بررسی نشان می     

 از تولید حاصل درصد از درآمد 11 درصد از درآمد نورد سرد و 12 نورد سرد، حاصل ازدرصد درآمد 
 .)5جدول (است ای  ای و غیر تعرفه های تعرفه تختال به دلیل حمایت

 تحلیل حساسیت. 9
. شود  معیار مزیت نسبی نسبت به متغیرهای اصلی تشکیل دهنده آن تحلیل حساسیت می،در این بخش

 شاخص مزیت نسبی، که در این پژوهش ؛که هر کدام از متغیرها تغییر کنند به این معنی که در صورتی
سازمان تجارت جهانی ای مجتمع فوالدمبارکه بعد از الحاق ایران به  ابت هزینهعنوان شاخص توان رق به

 کشش مزیت ،ها برای محاسبه تحلیل حساسیت. در نظر گرفته شده است، چه میزان تغییر خواهد کرد
از آنجا که ممکن است ضریب کشش قیمتی به . شود نسبی نسبت به متغیرهای اصلی آن محاسبه می
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بار   افزایش متغیر مستقل تغییر کند، در هر مرحله متغیرمستقل را تا سه بار و هرصورت غیر خطی با
 متوسط ،در نهایت. شود میگیری  درصد افزایش داده و اثر آن از طریق ضریب کشش مربوط اندازه20

ارقامی که در این مرحله حاصل . شوند  برای تولیدات مجتمع فوالدمبارکه محاسبه می کل ضرایب کشش
عنوان ضریب کشش مزیت نسبی نسبت به هر یک از متغیرهای در نظر گرفته  توان به باشند را میشده 

 :فرمول استفاده شده برای ضریب کشش به صورت زیر است. شده تلقی کرد

s

s

UC
X

X
UCE *
∆
∆

−= ) 10                                                                                 (     

X، ضریب کشش شاخص مزیت نسبی نسبت به متغیر در نظر گرفته شده E 
sUC∆، میزان تغییرات شاخص مزیت نسبی )( sUC  

X∆، میزان تغییرات متغیر در نظر گرفته شده X 
X، مقدار متغیر در نظر گرفته شده  

sUC،شاخص مزیت نسبی  

 ها به نهاده  تحلیل حساسیت.9-1

های توان رقابتی مجتمع فوالدمبارکه را نسبت به  شاخصنتایج حاصل از تحلیل حساسیت ) 6(جدول 
عنوان شاخص  ه که ب(UCs) شاخص مزیت شود؛ که مالحظه می نانچ. هدد های اصلی آن نشان می نهاده

در نظر گرفته شده سازمان تجارت جهانی  ایران به پیوستنتوان رقابتی مجتمع فوالدمبارکه بعد از 
. است درصد 69/2است، نسبت به قیمت انرژی برق بیشترین حساسیت را دارد و ضریب حساسیت آن 

 درصد تغییر 69/2 شاخص مزیت نسبی حدود ، درصد تغییر کند10 گاز به این معنی که وقتی قیمت
 .کند می

نسبی نسبت به تغییر قیمت گاز طبیعی است که ضریب  بیشترین حساسیت مزیتبرق بعد از انرژی      
بعد از انرژی برق و گاز طبیعی شاخص مزیت نسبی نسبت به قیمت . است درصد 59/2حساسیت آن 

 .مزد و گندله حساسیت داردآهن، هزینه دست سنگ

   تحلیل حساسیت نسبت به قیمت محصوالت.9-2
های توان رقابت داخلی، توان رقابت صادراتی و  نتایج حاصل از تحلیل حساسیت شاخص) 7(جدول 

مزیت نسبی به قیمت هر یک از محصوالت اصلی مجتمع یعنی تختال، نورد گرم و نورد سرد را نشان 
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عنوان شاخص توان رقابتی مجتمع ه دست آمده شاخص مزیت نسبی که بطبق نتایج به . دهد می
در نظر گرفته شده است، نسبت به قیمت جهانی  تجارت سازمانفوالدمبارکه بعد از الحاق ایران به 

 09/3نسبی   درصد تغییر کند شاخص مزیت10 وقتی قیمت تختال ،یعنی. است درصد09/3تختال
 درصد و نسبت به نورد 9/6ب حساسیت نسبت به قیمت نورد گرم ضری، همچنین. کند درصد تغییر می

 است درصد 6/12 شاخص مزیت نسبی نسبت به قیمت کل محصوالت  مجتمع . است درصد 2/3سرد 
 6/12 شاخص مزیت نسبی ؛ درصد تغییر کند10به این معنی که وقتی قیمت همه محصوالت مجتمع 

 .کند درصد تغییر می
هایش در   در پوشاندن هزینه ییرغم توانا  که چرا مجتمع فوالدمبارکه علیرفته گتوان نتیج  می،حال    

. رقابت کند سازمان تجارت جهانی  ایران بهپیوستنتواند بعد از   فعلی و در بازارهای داخلی، نمیوضعیت
در حساسیت علت د، نده های مربوط به انحرافات قیمتی و تحلیل حساسیت نشان می که قسمت همچنان

ها در حال حاضر در  که این قیمت. استیاد شاخص مزیت نسبی به قیمت محصوالت، انرژی و گاز ز
این انحرافات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی  هستند که با  زیادیداخل کشور دارای انحرافات

 .تدریج حذف خواهند شد به

 های توان رقابتی برای محصوالت مختلف محاسبه شاخص. 10
ای برای هر محصول به صورت جداگانه محاسبه   توان رقابت هزینههای شاخصاز  هر کدام ،بخشدر این 

ای برای هر یک از محصوالت از همان اطالعات مربوط به  های سایه محاسبه هزینهبرای . شوند می
گاز با این تفاوت که فقط هزینه فرصتی آن بخش از نیروی کار، . شود محاسبات کل کارخانه استفاده می

 که در آن،اند و بقیه  شود که به طور مستقیم برای تولید محصول به کار رفته و برق وارد محاسبات می
 .شود می به صورت هزینه سربار درنظر گرفته ،واحدهای جانبی استفاده شده است

 تختال. 10-1
دهندۀ  ست که نشانبوده ا83/0برابر با 1380ای داخلی برای تولید تختال درسال رقابت هزینه توان شاخص

 سازمان ایران بهپیوستن  در شرایط قبل از وای این محصول در بازارهای رقابتی وجود توان رقابت هزینه
 . تجارت جهانی است

 94/0دهد که مقدار شاخص مذکور   نتایج حاصل از محاسبه توان رقابت صادراتی نشان می،همچنین     
از طرف دیگر، بزگتر بودن مقدار این شاخص . استدراتی نیز دارای توان رقابت صا ،این محصولبوده و 
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دهد که میزان انحرافات روی قیمت محصول  ای داخلی نشان می در مقایسه با شاخص توان رقابت هزینه
 .شود ی حمایت میای و کمّ تعرفهموانع مثبت بوده و این محصول از طریق 

 ،که چون بزرگتر از یک استبوده  18/1، 1380شاخص مزیت نسبی برای این محصول در سال     
نتایج . سازمان تجارت جهانی استدهندۀ عدم توان رقابت این محصول بعد از الحاق ایران به  نشان

 . داده شده استشانن) 8( جدول ها در حاصل از این شاخص

 ورد گرم  ن.10-2
 .است 76/0مورد بررسی ای داخلی برای محصوالت نورد گرم در سال  مقدار شاخص توان رقابت هزینه

د گرم در بازارهای داخلی و در ردهد که مجتمع فوالدمبارکه در محصوالت نو این شاخص نشان می
دهد که توان رقابت   این شاخص نشان می،همچنین. ای است شرایط کنونی دارای توان رقابت هزینه

شاخص توان رقابت . استتال ای داخلی مجتمع فوالدمبارکه در محصوالت نورد گرم بیشتر از تخ هزینه
دهد محصوالت نورد گرم این شرکت در  می که نشاناست  87/0ای صادراتی در این سال معادل  هزینه

است  89/1 شاخص مزیت نسبی برای این محصول ،نهایتاً. استبازارهای صادراتی نیز دارای توان رقابت 
 ایران به پیوستنبعد از کت در شرایط دهنده عدم توان رقابتی محصوالت نورد گرم این شر که نشان

 . سازمان تجارت جهانی است

 سرد محصوالت نورد. 10-3
دهندۀ توان رقابت  که نشاناست  94/0ای برای محصوالت نورد سرد  مقدار شاخص توان رقابت هزینه

 شاخص توان رقابت صادراتی برای این ،همچنین. استای این محصول در بازارهای داخلی  هزینه
ای این محصول در بازارهای صادراتی قبل  دهندۀ عدم توان رقابت هزینه  است که نشان27/1ول، محص

به دهد که این محصول   این عدد نشان می، دیگرفاز طر.  سازمان تجارت جهانی استاز الحاق ایران به
 .دوش ای حمایت می ای و غیرتعرفه  تعرفهموانع با استفاده از شدت

 برابر 1380مزیت نسبی برای محصوالت نورد سرد مجتمع فوالدمبارکه در سال  شاخص ،    در نهایت
سازمان تجارت  ایران به پیوستندهد مجتمع فوالدمبارکه بعد از  که این عدد نشان میاست  15/2

 .تواند رقابت کند به هیچ وجه در تولید این محصول نمیجهانی 

 گیری  نتیجه.11
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 که نشان دهندۀ است 84/0والدمبارکه در سال مورد بررسی برابر شاخص توان رقابت داخلی مجتمع ف 
 سازمان تجارت جهانی ای مجتمع فوالدمبارکه در شرایط قبل از الحاق ایران به وجود توان رقابت هزینه

 . است
ً ، اوالدهد  می که نشاناست 003/1شاخص توان رقابت صادراتی مجتمع در سال مورد بررسی برابر      

تر بودن این عدد گ بزر،سری است، ثانیاً بت صادراتی تولیدات مجتمع فوالدمبارکه در نقطه سربهتوان رقا
دهد که محصوالت فوالدی کشور از حمایت  ای داخلی نشان می شاخص توان رقابت هزینه از مقدار

 .ندبرخوردارای  و غیرتعرفهای  تعرفه
ای  دهنده عدم توان رقابت هزینه شان که ناست 39/1شاخص مزیت نسبی در سال مورد بررسی     

 . سازمان تجارت جهانی استمجتمع فوالدمبارکه بعد از الحاق ایران به 
 مجتمع فوالدمبارکه در هیچ کدام از بازارهای ،با لحاظ کردن هزینۀ فرصتی سرمایه در محاسبات 

 دارای توان رقابت سازمان تجارت جهانی قبل و بعد از الحاق ایران به ،داخلی صادراتی و همچنین
 . یست نای هزینه

 نتایج حاصل از محاسبه شاخص مزیت نسبی مجتمع فوالدمبارکه در سناریوهای مختلف نشان     
تواند بعد از  دهد که این شرکت حتی در صورت احتساب قیمت جاری گاز و انرژی برق نیز نمی می

 . رقابت کندسازمان تجارت جهانی الحاق ایران به 
دهد که همه محصوالت مجتمع  ج حاصل از تحلیل انحرافات قیمتی محصوالت نشان می نتای   

ای  ای و غیرتعرفه های تعرفه دهنده حمایت  که این انحرافات نشاناستفوالدمبارکه دارای انحراف قیمتی 
 12، درصد از درآمد حاصل از تولید تختال11حدود . گیرد است که از محصوالت این شرکت صورت می

 درصد از درآمد حاصل از تولید محصوالت نورد سرد 25د از درآمد حاصل از تولید نورد گرم و درص
 .ها حذف خواهند شد که در صورت برداشتن حمایت است ناشی از این انحرافات

اعطا شده به قیمت گاز  یارانه دهد که میزان ها نشان می نتایج حاصل از تحلیل انحرافات قیمت نهاده     
دهد که  ای نشان می  نتایج حاصل از انحرافات هزینه،همچنین. ن مجتمع بسیار باال استبرای ای

)  درصد48(انرژی برق، ) درصد53(ترتیب به گاز های مجتمع فوالدمبارکه به بیشترین انحرافات به هزینه
ه دهد که انحرافات قیمتی مربوط ب نشان میبه دست آمده  نتایج ،همچنین. آهن تعلق دارد و سنگ

 واین به این معنی است که استمنفی ... انرژی برق و، گاز طبیعی، ها غلطک، گندلههایی همچون  نهاده
، گرافیت،  انحرافات قیمتی مربوط به نهادهایی مثل فروآلیاژها، ولی؛شود داده می یارانه ها به این نهاد
 . استوط به دستمزدها مثبت است که این امر به معنی وضع تعرفه و یا قوانین مرب... دستمزد و
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اش  دهنده  نتایج حاصل از تحلیل حساسیت شاخص مزیت نسبی نسبت به متغیرهای اصلی تشکیل    
دهد که رابطه قیمت محصوالت و نرخ ارز با میزان توان رقابت مجتمع فوالدمبارکه بعد از الحاق  نشان می
 . مختلف رابطه معکوس با آن داردهای رابطه مثبت و قیمت هزینه،  سازمان تجارت جهانیایران به

دهد که بیشترین دلیل عدم توان   نتایج حاصل از تحلیل انحرافات و تحلیل حساسیت نشان می    
انحرافات زیاد در ، ای مجتمع فوالدمبارکه و شکاف بین توان رقابت داخلی و مزیت نسبی رقابت هزینه

رف و حساسیت زیاد شاخص مزیت نسبی به انرژی برق و قیمت محصوالت از یک ط، قیمت گاز طبیعی
 .استقیمت آنها از طرف دیگر 

دهد که  تختال به طور مجزا نشان میتوان رقابتی برای تولید های  نتایج حاصل از محاسبه شاخص     
 مجتمع فوالدمبارکه در تولید این ،بنابراین. است 83/0ای داخلی تختال  وان رقابت هزینهت شاخص ،اوالً

. تواند رقابت کند میسازمان تجارت جهانی  بازارهای داخلی و قبل از الحاق ایران به محصول در
 که این امر نشان دهنده توان رقابت است 94/0توان رقابت صادراتی برای این محصول  ،همچنین

 درصد 18/1 نسبی برای این محصول  شاخص مزیت،ثالثاً. استصادراتی این محصول در وضعیت جاری 
پیوستن به سازمان تجارت ای این محصول بعد از  دهنده عدم توان رقابت هزینه ین امر نشان که ااست

 . جهانی است
دهد که این  های توان رقابتی برای محصوالت نورد گرم نشان می نتایج حاصل از محاسبه شاخص     

 با الحاق ایران ، ولی؛توانند رقابت کنند محصوالت در بازارهای داخلی و صادراتی و در شرایط کنونی می
 بر  تولید این محصولهای  هزینه،رازی .توان رقابت از بین خواهد رفتاین سازمان تجارت جهانی به 

 . فزونی خواهد یافت،ی حاصل از آنمیزان درآمدها
دهد که این  های توان رقابتی برای محصوالت نورد سرد نشان می نتایج حاصل از محاسبه شاخص     

و در بازارهای داخلی دارای توان سازمان تجارت جهانی در شرایط قبل از الحاق ایران به محصوالت فقط 
و این عدم . یستند و حتی در شرایط جاری نیز این محصوالت دارای توان رقابت صادراتی ناسترقابت 

 .بسیار شدیدتر خواهد شدسازمان تجارت جهانی توان رقابت بعد از الحاق ایران به 
نتایج حاصل از ، ای های توان رقابت هزینه ظ کردن هزینه فرصتی سرمایه در محاسبات شاخص با لحا    

دهد که این شرکت در هیچ یک از بازارهای داخلی و خارجی و همچنین قبل و  این پژوهش نشان می
ی عدم  به معن،این امر. یستای ن دارای توان رقابتی هزینهسازمان تجارت جهانی  ایران به پیوستنبعد از 

 .باشد می، شان مثل فوالدمبارکه است های فوالدی که ساختار هزینه وجود مزیت نسبی کشور در پروژه
اند و  های هزینه و درآمد حاصل شده  الزم است یادآوری کنیم که این نتایج فقط بر مبنای تحلیل،البته

 .دنده را نشان نمی... ی ویزا منافع اجتماعی آن مثل اشتغال
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 هادپیشنها. 12
 مربوط به قیمت انرژی برق و گاز های یارانهشود به تدریج  اران اقتصادی کشور پیشنهاد میزگ  به سیاست
بنا به عقیده بسیاری از ، زیرا .تا این شرکت به مرور زمان خود را با شرایط جدید وفق دهد، را کم کنند

 .کند ود را تعدیل میهای خ گیرد هزینه نظران وقتی بنگاه در شرایط جدیدی قرار می صاحب
های مربوط به فوالدمبارکه را  شود به مرور زمان تعرفه اران بازرگانی کشور پیشنهاد میزگ  به سیاست   

 قوانین سازمان تجارت ،زیرا ؛ندنای تبدیل ک ای را نیز به تعرفه تعرفه های غیر به تدریج کم کرده و حمایت
 .ستتر ارگی جهانی در مورد موانع کمی بسیار سخت

شود بیشتر خطوط مربوط به نورد گرم و تختال را   به مدیریت مجتمع فوالدمبارکه پیشنهاد می   
 سازمان  بعد از الحاق ایران به،زیرا این محصوالت. توسعه و به مرور زمان تولید نورد سرد را کمتر کنند

 .هد داشتهیچ عنوان توان رقابت نخوا ای کنونی به و با ساختار هزینه، تجارت جهانی
 این  زیرا.ی خودداری کنندیشود از احداث چنین واحدها  به کارگزاران اقتصادی کشور پیشنهاد می   

نیز توان رقابت نخواهند سازمان تجارت جهانی  بازدهی الزم را نداشته و بعد از الحاق ایران به ،واحدها
 .داشت

 فنی استفاده از گاز طبیعی و انرژی برق شود در ضرایب  به مدیریت شرکت فوالدمبارکه پیشنهاد می   
 .ثیرات را خواهد پذیرفتأها بعد از الحاق بیشترین ت قیمت این نهاده، زیرا ،تجدیدنظر کند

شود بیشترین تالش خود را وقف عدم کاهش  لین مذاکره با سازمان تجارت جهانی پیشنهاد میئو به مس
صورت این محصوالت به هیچ وجه توان رقابت  یر ایندر غ، زیراها روی محصوالت نورد سرد کنند  تعرفه

 .نخواهند داشت
شود این الگو را در قالب یک طرح ملی برای همه واحدهای  های مختلف پیشنهاد می  به وزارتخانه   

سازمان تجارت ای آنها را در برابر الحاق ایران به  بزرگ اقتصادی کشور به کار گیرند و توان رقابت هزینه
 .زیابی کنندارجهانی 

 ،البته. شود این الگو را برای سایر واحدهای اقتصادی به کار گیرند پیشنهاد می پژوهشگران  به سایر   
های حاصل از این الگو به میزان دقیق بودن در  بینی باید توجه داشت که میزان دقیق بودن پیش

ها و محصوالت بستگی  ینه تفکیک هرچه بیشتر هز،ای مختلف و همچنین های هزینه بینی گروه پیش
 .دارد
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