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چكیده
با توجه به نقش گسترده مس در توسعه اقتصادی جوامع و همبستگی بسیار آن با رشد تولیدات 
صنعتی، صنعت مس ایران می تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا نموده و به یکی 
امری ضروری  این صنعت  به  توجه  بنابراین،  تبدیل شود؛  ارزآور کشور  منابع  از عمده ترین 
و اجتناب ناپذیر است. از این رو، در این مقاله کوشیده شده است تا توان رقابت صنعت مس 
توان  ارزیابي و محاسبه  برای  ارزیابی شود و  ایران(  ایران )مطالعه موردی شرکت ملی مس 
این  است.  شده  استفاده   )UC( واحد  هزینه  نسبت  نام  به  شاخصي  از  رقابت پذیري  و  رقابتي 
مزیت  و  رقابت صادراتي  توان  داخلي،  رقابت  )توان  دیگر  به سه شاخص  نیز خود  شاخص 

نسبي( تقسیم می شود. 
و  ایران محاسبه شده  ملی مس  برای شرکت  ابتدا سه شاخص مذکور  این گزارش،  در 
سپس، با استفاده از آن ها توان رقابتی این شرکت ارزیابی شده است. همچنین، آثار اجرای 
طرح هدفمندی یارانه ها، افزایش نرخ ارز و کاهش نرخ تعرفه ها بر توان رقابتی این شرکت 
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نیز بررسی و تحلیل شده است. نتایج این پژوهش داللت بر آن دارد که در صورت اجراي 
همزمان طرح کامل هدفمندي یارانه ها )حذف کل یارانه انرژي( و افزایش نرخ ارز، امکان 
توان رقابتي بسیار مناسب و باالیی براي شرکت ملي مس ایران تا سطح 0/69 در سال 1390 

و 0/45 در سال 1391 وجود داشته است. 

C63, F14, L16 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

مس فلزی چکش خوار و انعطاف پذیر است که رسانای عالی گرما، الکتریسیته محسوب 
شده و در برابر فرسایش مقاوم است. این عنصر به صورت طبیعی در پوسته زمین وجود داشته 
و به عنوان ماده ای غذایی نقشی حیاتی در حفظ سالمت افراد ایفا می کند. مس و آلیاژهای 
آن برای کاربردهای مختلفی استفاده می شوند که برای سطح زندگی معقول مناسب است. 
توسعه  تضمین  در  مهمی  عامل  و  بوده  توسعه جامعه ضروری  برای  آن  از  استفاده  و  تولید 

پایدار است. 
با توجه به این که مس نقش بسیاری در توسعه اقتصادی جوامع داشته و درواقع با رشد 
تولیدات صنعتی همبستگی زیادی دارد؛ صنعت مس کشور با رشد تولیدات صنعتی می تواند 
نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایران ایفا کرده و به یکی از عمده ترین منابع ارزآور کشور 
تبدیل شود. بنابراین، توجه به این صنعت امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در این راستا، 

گزارش حاضر به ارزیابی توان رقابت صنعت مس ایران می پردازد. 
ساختار گزارش به این گونه است که پس از مقدمه به مبانی نظری تحقیق اشاره شده و 
در قسمت بعد به مطالعات انجام شده پرداخته می شود. 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 نتیجه گیری و توصیه های سیاستی ارائه می شود. 

1. مبانی نظری تحقيق

و  بنگاه ها  رقابت پذیري  و  رقابتي  توان  به  اقتصاد  یک  رقابت پذیري  و  رقابتي  توان 
ملي  اقتصاد  رقابت پذیري  و  رقابتي  توان  این حال،  با  دارد.  بستگي  آن  داخلی  شرکت هاي 
است.  آن  بنگاه هاي  رقابت پذیري  و  رقابتي  توان  میانگین  یا  ساده  جمع  از  فراتر  چیزي 
مورد  بنگاه،  صنعت و  یا کشوري،  توان رقابتي و رقابت پذیري در سه سطح ملي  بنابراین، 
بنگاه  در سطح  رقابت پذیري  و  رقابتي  توان  مطالعه،  این  در  می گیرد.  قرار  بررسي  و  بحث 
امروز،  موفق  بنگاه هاي  ویژگي های  از  یکي  می شود  اشاره  راستا  این  در  است.  نظر  مورد 
از هر  از توان رقابتي و رقابت پذیري است. توان رقابتي و رقابت پذیري، بیش  برخورداري 
و  محیط  بستر  حال  عین  در  می گیرد،  نشأت  آن  درباره  جدید  دیدگاه های  داشتن  از  چیز 
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توجه  باید  است.  کرده  ایجاد  رقابت پذیري  شاخص های  در  چشمگیري  تغییرات  نیز  زمان 
داشت که تنها تئوري ها و چارچوب های مفهومي از رقابت پذیري کاربردی دائمي می یابند 
که به قدر کافي برای سازگاري فرآیندهاي مدیریتي و تغییرات محیطي انعطاف پذیر باشند. 
همچنین، رقابت پذیري بنگاه از سوي بسیاري از محققان به صورت مفهومي چند بُعدي ارائه 

شده است1. آکیموا2 نیز به رقابت پذیري به عنوان مفهومي چند بُعدي نگریسته است.
طبق تعریف مارتز، رقابت پذیري معادل قدرت اقتصادي یک واحد3 در مقابل رقبایش 
در بازاري است که به راحتي کاالها، خدمات، مهارت ها و ایده ها فراتر از مرزهاي جغرافیایي 
عرضه می شود. رقابت پذیري در سطح بنگاه می تواند به عنوان توانایي بنگاه در طراحي، تولید 
از  به گفته کریستنسن4  از رقبا تعریف شود.  بیش تر  بازاریابي محصوالت و فروش آن ها  و 
بنگاه هایشان  رقابت هستند که  به  قادر  وقتی  هاروارد، دولت ها  دانشگاه  بازرگاني  دانشکده 
بتوانند رقابت کنند. پورتر نیز بیان می کند که این یک بنگاه است که در بازار رقابت مي کند 
و نه دولت5. همچنین، مک گاهان6 در تحقیقي نشان می دهد 36 درصد واریانس سوددهي 

وابسته به ویژگي های دروني شرکت ها و فعالیت های آن ها است.
صاحب نظران دیگري چون بارتلت و قوشال7 و پراهالد و همل8 نیز براي شناسایي منابع 

رقابت پذیري بنگاه ها بر خود بنگاه و استراتژي ها و موقعیت منابعش تمرکز کرده اند.
و  رقابتي  توان  زمینه  در  متفاوت  فکري  مکتب  دو  شاهد  اخیر  دهه  دو  در  به طورکلي   
رقابت پذیري بنگاه ها بوده ایم: رویکردهاي مبتني بر فناوري و رویکردهاي مبتني بر شایستگي. 
فناوري اطالعات، باعث بهبود کارآیي و ایجاد مزیت استراتژیک می شود. براساس رویکرد 
مبتني بر شایستگي، شرکت ها، مهارت ها و شایستگي های منحصربه فرد خود را از راه تحکیم 
بر  دیگر،  به عبارت  و تحت کنترل درمی آورند.  داخلي و خارجي شناسایي کرده  تثبیت  و 
درحالي که  است،  رقابت پذیري  اساس  فناوري  اطالعات،  فناوري  بر  مبتني  رویکرد  مبناي 
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از راه  توانایي جهت ماندگاري  بر  یادگیرنده است که در آن  مبناي رویکرد دوم، سازمان 
الگوبرداري و نیز پیش بیني و پاسخگویي اثربخش به تغییرات تأکید می شود1. گروهي دیگر 
 )1989( اسکات  دارند.  تمرکز  سازماني  عملکرد  و  رقابت پذیري  میان  رابطه  بر  محققان  از 
رقابت پذیري را به عنوان توانایي افزایش درآمدها با سرعتي برابر با رقبا و ایجاد سرمایه های 
ضروري جهت رویارویي با آن ها در آینده تعریف می کند. پیس و استفان )1996( در یک 
تعریف جامع تر، رقابت پذیري را این گونه شرخ می دهند: رقابت پذیري به  معناي توانایي بنگاه 
در جهت ماندگاري در کسب وکار، محافظت از سرمایه هایش، به دست آوردن )بازگشت( 

سرمایه ها، و تضمین شغل ها در آینده است2. 
شده  ایجاد  رقابت پذیري  در شاخص های  تغییرات چشمگیري  شد،  اشاره  همان طورکه 
است و محققان شاخص هاي مختلفي براي محاسبه توان رقابتي و رقابت پذیري بنگاه ها به کار 
می برند که در این مطالعه از شاخص ارائه شده توسط  اکهارد سیکل و جان کوکبرن استفاده 
شده است. آن ها براي ارزیابي و محاسبه توان رقابتي و رقابت پذیري از شاخصي به نام نسبت 
هزینه واحد )UC(3 استفاده کرده اند. این شاخص که به عنوان توان رقابت هزینه ای نیز نامیده 
می شود، برابر با هزینه کل )TC(4 تقسیم بر ارزش کل محصول )VO(5 است. براساس این 
یا  )UC(کوچک تر  واحدش  هزینه های  اگر  است  رقابتی  توان  دارای  بنگاه  یک  شاخص، 
مساوی رقبای داخلی وخارجی اش باشد. توجه داشته باشید که در اقتصاد ُخرد هزینه واحد 
ترتیب،  این  به  و  تعریف می شود   )Q(تعداد محصول بر  تقسیم   )TC( هزینه کل  به صورت 
هزینه واحد فیزیکی کاال به دست می آید؛ اما وقتی می توان از این شکل هزینه واحد استفاده 
کرد که محصوالت دو رقیب کاماًل همگن باشند، که این مورد در جهان واقع )با توجه به 
به ندرت  متفاوت(،  فروش  از  پس  همچنین خدمات  و  متفاوت  کیفیت  ترکیبات محصول، 
 ،)Q( به تعداد محصول )TC( یافت می شود. به همین دلیل، به جای تقسیم هزینه کل تولید
آن را به ارزش محصول )VO( یعني تقسیم P. Q مي کنند. بنابراین، فرض می شود مرغوبیت 
کاال و خدمات پس از فروش در قیمت کاالها مستتر بوده و قیمت کاالها با کیفیت آن ها 

1. بوث و فیلیپ )1998(.
2. آکیموا )2000(.

3. Unit Cost.
4. Total Cost.
5. Value of Output.



پژوهشنامه بازرگانی، شماره 76، پاییز 1394 56 

متناسب است. به این ترتیب، وقتی هزینه کل دو بنگاه برابر است ولی یکی محصولش را با 
کیفیت باال تولید کرده و با قیمت باالتر از دیگری می فروشد، ارزش محصولش بیش تر شده 
و نسبت هزینه واحدش کاهش می یابد. این امر به این معنا است که این بنگاه نسبت به بنگاه 

دیگر توان رقابتی بیش تری است. 
قیمتي قرار گیرد،  به جاي قیمت محصول چه  این که در مخرج کسر و  به  با توجه  حال 
شاخص مربوطه به سه نوع تقسیم می شود. اگر قیمت داخلي قرار گیرد، توان رقابت داخلي 
اگر  و  آید  به دست  صادراتي  رقابت  توان  گیرد،  قرار  جهاني  قیمت  اگر  می آید؛  به دست 

قیمت سایه ای قرار گیرد، مزیت نسبي به دست خواهد آمد. 

2. مطالعات انجام شده

تاکنون مطالعات مختلفی در راستاي بررسي توان رقابتي و رقابت پذیري بنگاه ها و صنایع 
این  با  مرتبط  مطالعات  از  برخی  است.  گرفته  صورت  ایران  و  جهان  سطح  در  گوناگون 

موضوع به صورت زیر هستند: 

1ـ2. مطالعات داخلی
و  بنگاه ها  رقابت پذیري  و  رقابتي  توان  ارزیابي  و  اندازه گیري  درباره  متعددي  مطالعات 
صنایع با روش شناسی های مختلف در داخل کشور انجام شده است که در ادامه به چند مورد 

آن ها پرداخته می شود. 
حسن کلباسي و همکاران )1382( در مقاله ای به موضوع »محاسبه توان رقابت هزینه ای 
این  در  پرداخته اند.  جهاني«  تجارت  سازمان  به  ایران  پیوستن  با  فوالد  تولیدي  واحدهاي 
مقاله، نویسندگان با استفاده از شاخص هایی نظیر هزینه هر واحد تولید و شاخص هزینه منابع 
داخلي براي سال 1380، توان رقابتي صنعت مذکور را ارزیابی کرده و نشان دادند شاخص 
نشانگر  بوده که  برابر 0/84  توان رقابت داخلی مجتمع فوالد مبارکه در سال مورد بررسی 
است.   WTO به  ایران  الحاق  از  قبل  شرایط  در  مبارکه  فوالد  مجتمع  هزینه ای  رقابت  توان 
همچنین، شاخص توان رقابت صادراتی مجتمع در سال مورد بررسی برابر 1/003 است که 
نقطه سربه سری  مبارکه در  تولیدات مجتمع فوالد  توان رقابت صادراتی  اوالً  نشان می دهد 
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نشان  داخلی  هزینه ای  رقابت  توان  شاخص  مقدار  از  عدد  این  بودن  بزرگ تر  ثانیاً  است، 
می دهد محصوالت فوالدی کشور از حمایت تعرفه ای و غیرتعرفه ای برخوردارند. همچنین، 
شاخص مزیت نسبی در سال مورد بررسی 1/39 تعیین شده است که نشان دهنده عدم توان 

رقابت هزینه ای مجتمع فوالد مبارکه بعد از الحاق ایران به WTO است. 
سازمان  به  ایران  الحاق  »اثرات  نام  با  تحقیقاتي  طرح  در   )1384( زین العابدین  صادقي، 
تجارت جهانی بر صنایع مس ایران با رهیافت DRC )مطالعه موردی مجتمع مس سرچشمه 
نتایج  است.  پرداخته  مجتمع مس سرچشمه کرمان  داخلي  منابع  هزینه  محاسبه  به  کرمان(« 
حاصل براساس دو نرخ ارز سایه ای و نرخ ارز مؤثر نشان می دهد که این مجتمع در الحاق 
به سازمان جهاني تجارت داراي مزیت نسبي است ولي در سناریوي نرخ ارز رسمي مزیت 

نسبي ندارد. 
رقابتي  توان  »بررسي  موضوع  به  مقاله ای  در   )1390( دیگران  و  زین العابدین  صادقي، 
براساس  پرداخته اند.  توان رقابت هزینه ای  از شاخص  استفاده  با  یزد«،  استان  نساجي  صنایع 
نتایج این تحقیق، کارخانه هایی که براساس موجودي سرمایه شان از تمام ظرفیت هاي خود 
استفاده نکرده اند، توان رقابتی پایینی داشته و هنگام تعدیل شدن قیمت هاي انرژي براساس 
قیمت هاي بین المللی، بیش تر کارخانه هایی که فناوري  قدیمی تري دارند، توان رقابتی خود 

را از دست می دهند. 
رقابتي  توان  »سنجش  موضوع  به  مقاله ای  در   )1386( دیگران  و  رضا  نجارزاده، 
مقاله،  این  در  پرداختند.   »WTO به  الحاق  راستاي  در  تبریز  پتروشیمي  مجتمع  محصوالت 
محاسبه  واحد  هزینه  نسبت  راه  از  تبریز  پتروشیمي  مجتمع  براي  رقابتي  توان  شاخص های 
شده است. محاسبات انجام شده نشان می دهد مجتمع مورد نظر بدون احتساب هزینه فرصت 
سرمایه، داراي توان رقابتي در بازارهاي داخلي و خارجي است، اما با الحاق ایران به سازمان 
تجارت جهاني، توان رقابت با رقبا را نخواهد داشت. با احتساب هزینه فرصت سرمایه، این 
انحرافات  بررسي  بازارهاي داخلي و خارجي توان رقابتي و مزیت نسبي ندارد.  مجتمع در 
نشان می دهد   بنگاه ها در داخل کشور  رقابتي  توان  مؤثر در  از عوامل  به عنوان یکي  قیمتي 
سیاست های دولت در جهت حمایت از این بنگاه بوده و توان رقابتي آن ها را به میزان 33 

درصد افزایش داده است. 
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رقابت  توان  »بررسي  نام  با  مقاله ای  در   )1387( قلي زاده  رضا  مهدیه  و  رضا  نجارزاده، 
ماتریس  از  استفاده  با   WTO به  ایران  پیوستن  درصورت  دستباف  فرش  صنعت  هزینه ای 
براساس  ارزیابي کرده اند.  را  دستباف  فرش  صنعت  رقابتي  توان   ،»)PAM( سیاست  تحلیل 
فرش  می دهد  نشان  و  بوده   0/81 برابر  صادراتي  رقابت  توان  شاخص  ایشان،  تحقیق  نتایج 
دستباف مذکور در شرایط فعلي در بازارهاي جهاني توان رقابت هزینه ای داشته و همچنین، 
براساس هزینه واحد که همان مزیت رقابتي واقعي در شرایط رقابت  شاخص مزیت نسبي 
آزاد است، برابر با 0/83 است که نشان می دهد استان آذربایجان شرقي در تولید این فرش 

مزیت نسبي دارد. 
اقتصادي  بنگاه هاي  »ارزیابي  با عنوان  نصرالهي، خدیجه و دیگران )1390( در مقاله ای 
 ،)DRC نسبي )روش  تعیین مزیت  با  با رویکرد عضویت درسازمان تجارت جهاني  کشور 
مزیت رقابت )روش UC( و تحلیل ضرایب حمایت )NPC(« به بررسي تبعات ورود ایران 
استفاده  با  راستا  این  در  پرداخته اند.  اهواز  لوله سازي  بر شرکت  تجارت  سازمان جهاني  به 
از  ناشی  تبعات  بررسي  به  حمایتي  ضرایب  تحلیل  و  رقابتي  مزیت  نسبي،  مزیت  مفهوم  از 
و   )4 و   3 و   1( لوله  تولید  بر کارخانه های   )WTO( تجارت  به سازمان جهاني  ایران  ورود 

کارخانه های پوشش )1 و 2 و 3( پرداخته شده است.
نتایج به دست آمده نشانگر وجود مزیت نسبي باال درمورد کارخانه های تولید لوله )1 و 
3 و 4( و کارخانه های پوشش )1 و 2 و 3( هردو است. اما کارخانه های تولید لوله )1 و 3 و 
4( نسبت به کارخانه های پوشش )1 و 2 و 3( توان رقابت هزینه ای کم تری دارند. همچنین، 

میزان حمایت از بخش کارخانه های پوشش چه به شکل اسمي و چه مؤثر کم تر است. 
حسیني و ملک محمدي )1386( در مقاله ای کوشیدند مزیت نسبي و رقابتي صنعت چرم 
به کارگیري شاخص هایی  با  مقاله  این  نویسندگان  بسنجند.  را  بازارهاي جهاني  را در  ایران 
نظیر هزینه منابع داخلي، شاخص مزیت نسبي آشکارشده، موقعیت یابي تجاري )نقشه ریزي 

تجاري ( و شاخص سهم بازار پایدار توان رقابتي صنعت چرم ایران را بررسي کردند. 
اولیه  )ماده  پوست  صدور  در  ایران  می دهد  نشان  شاخص ها  محاسبه  از  حاصل  نتایج 
ماده  این  صدور  جایگزیني  کشور،  سیاست  زیرا  است  مزیت  داراي  چرم(  صنعت  اصلي 
بیانگر  تجاري  اطالعات  بر  مبتني  شاخص های  است.  باالتر  افزوده  ارزش  با  محصوالتی  با 



ررزیابی یخرب رتاببی  ناز می ریررب 59

خروج تدریجي کشور از بازار پوست است. برحسب شاخص DRC )هزینه منابع داخلي(، 
نسبي آشکار شده(  RCA )مزیت  بوده و شاخص  بالقوه  ایران در زمینه چرم داراي مزیت 
داراي  چرم  صدور  در  ایران  و  درآمده  فعل  به  اخیر  سال های  در  مزیت  این  می دهد  نشان 
مزیت نسبي شده است. براساس شاخص TM )نقشه ریزي تجاري(، اگرچه ایران در گروه 
برندگان بازار چرم قرار گرفته، اما در سال های اخیر بازار چرم در جهان رو به افول است. در 
این صورت، شناخت بازارهاي صادراتي و اعتالي عوامل تعیین کننده مزیت رقابتي اهمیت 
مضاعف می یابند. تحلیل شاخص CMS )سهم بازار پایدار( نشان می دهد مزیت کشور در 
بازار این محصول در سال های  این امر عالوه بر رو به افول بودن  بازار چرم پایدار نیست، 
 اخیر به انتخاب نامناسب بازارها و اثر رقابتي منفي برمی گردد. در زمینه محصوالت چرمي، 
اگرچه شاهد رشد صادرات هستیم، اما به دلیل آن که RCA هنوز کوچک تر از یک است، 
روبه  نوع محصوالت  این  بازار  نشان می دهد   TM شاخص  است.  نسبي  مزیت  فاقد  کشور 
افول بوده و در نتیجه رقابت در آن دشوار است. شاخص CMS نیز براي بیش تر بازارهاي 
تا  اما  داشته  رشد  ایران  چرم  صنعت  صادرات  اگرچه  مجموع،  در  است.  منفي  صادراتي 
فاصله  ــ  باالتر  افزوده  ارزش  با  در محصوالت  به ویژه  ــ  رقابتي  و  پایدار  مزیت  به  رسیدن 
داشته و پیمودن این فاصله مستلزم توجه به عوامل تعیین کننده مزیت رقابتي چون فناوري، 

تحقیق و بازاریابي است. 
توکلي، اکبر )1381( در طرح تحقیقاتي ای با عنوان »اندازه گیري مزیت های نسبي بالقوه 
شاخص  محاسبه  به  داخلي«  منابع  هزینه  شاخص  روش  از  را  ایران  در  صنعتي  فعالیت های 
الي 1380  در سال هاي 1375  مهم  نسبي آشکارشده کاالهاي  مزیت  و  داخلي  منابع  هرینه 
پرداخته است. این روش، مشکالت ناشي از به کارگیری ضرایب فني جدول داده  ـ ستانده 
حساس  خاص،  کاالي  به  تعمیم  قابلیت  عدم  دشوار،  دسترسي  )ازقبیل   DRC محاسبه  در 
و  ندارد؛  را  بودن آن  و پس نگر  و...(  غیربهینه  به حمایت های  ستانده  ـ  داده  بودن ضرایب 
براي محاسبه شاخص هزینه منابع داخلي به هزینه های حسابداري واحدهاي تولیدي و هزینه 
فرصت )قیمت سایه اي( عوامل به کاررفته در تولید یک کاال توجه می کند. این روش به دلیل 

استفاده از قیمت های سایه اي، پیش نگر محسوب می شود. 
حسیني، سید صفدر و دیگران )1389( در مقاله ای با عنوان »بررسي توان رقابت پذیري 
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با استفاده از شاخص توان رقابت  بلند پر محصول در استان گیالن«،  ایران: ارقام دانه  برنج 
هزینه ای رقابت پذیري برنج ایران را بررسی کرده اند. براساس نتایج به دست آمده از مطالعه 
در  یادشده  زراعي  سال های  در  گیالن  استان  در  پرمحصول  بلند  دانه  برنج  تولید  ایشان، 
مقایسه با تولیدکنندگان عمده جهاني داراي توان رقابت پذیري داخلي است. اندازه میانگین 
دانه  برنج  توان رقابت هزینه ای داخلي زراعت  بیانگر  از واحد )0/52( شاخص  کوچک تر 
بلند پر محصول در استان گیالن و مقادیر بزرگ تر از واحد شاخص توان رقابت هزینه ای 
صادراتي )UCx( بیانگر عدم وجود رقابت صادراتي سامانه تولید برنج دانه بلند پر محصول 

استان گیالن در مقایسه با سایر رقباي جهاني در سال هاي مورد مطالعه است. 
نصرالهي، خدیجه و رضا حسیني )1391( در مقاله ای با نام »تحلیل توان رقابت هزینه ای 
از شاخص  استفاده  با  یزد(«  مجتمع صنایع الستیک  موردي  )مطالعه  ایران  صنعت الستیک 
آن ها  نتایج  پرداخته اند.  الستیک  صنعت  رقابت پذیري  بررسي  به  هزینه ای  رقابت  توان 
نشان دهنده وجود توان رقابت هزینه ای در کارخانجات رادیال و تیوب بوده اما کارخانجات 
بایاس فاقد مزیت نسبي و توان رقابتي در سطح داخلي و بین المللي است. این در حالي است 
ناچیز  رادیال  از محصوالت  حمایت ها  می شود،  بایاس حمایت  از محصوالت  به شدت  که 

بوده و از محصوالت تیوب اصاًل حمایتي نمی شود.

2ـ2. مطالعات انجام شده در خارج
در این بخش به برخي مطالعات خارجي که صرفاً با استفاده از شاخص های مورد نظر این 

تحقیق انجام شده اند، اشاره می شود. 
جان کوکبرن و دیگران1 در مقاله ای با نام »اندازه گیري رقابت پذیري و منابع آن: مطالعه 
بر  مبتني  رقابت پذیري  مفهوم  از  استفاده  با  مالي«  کشور  کارخانه ای  صنایع  بخش  موردي 
هزینه واحد به بررسي رقابت پذیري صنایع کارخانه ای کشور مالي و منابع این رقابت پذیري 

پرداخته اند. 
کشور  شرکت هاي  و  صنایع  میان  در  کمي  تنوع  که  است  آن  از  حاکي  بررسي  نتایج 

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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بازار داخلي  به نظر می رسد صنایع صابون سازي و کارتن سازي حتي در  مالي وجود دارد. 
نسبي  مزیت  داراي  چاپ شده  پارچه  و  فلزي  صنایع  دیگر،  سوي  از  هستند.  غیررقابتي  نیز 
روشني بوده و حتي در مورد دوم پتانسیل صادراتي نیز وجود دارد. مزیت نسبي کشور مالي 
به وضوح در فعالیت هاي کاربر نهفته است که تمایل به عملکرد بهتر از فعالیت هاي سرمایه بر 

و نهاده بر دارند. این نتایج عمدتاً از هزینه های پائین نیروي کار ناشي می شود. 
و  رقابت پذیري  سیاستي،  »اصالحات  نام  با  مقاله ای  در  دیگران1  و  سیگل  اکهارد 
صنایع  رقابت پذیری  بررسي  به   »1984-1997 کنیا:  کارخانه ای  صنایع  چشم اندازهاي 
به دست آمده  نتایج  براساس  مقایسه کرده اند.  اوگاندا  با   را  پرداخته و آن  کارخانه ای کنیا 
از این تحقیق، در بخش صنایع تولیدي تنها تعداد کمي از صنایع، داراي مزیت نسبي بوده 
و در اواسط دهه 1980 از رقابت بین المللي برخوردار بوده اند. این وضعیت پیشرفتی نداشته 
در سیاست هاي  تغییر  و  تعدیل ساختاري  از 10 سال  بیش  انجام  علي رغم  به نظر می رسد  و 
تجاري بدتر شده است. در حال حاضر براي حدود نیمي از موارد از تعرفه به جاي حمایت 
دهه 1980 کاهش  با  مقایسه  در  متوسط حمایت ها  به طور  و  می شود  استفاده  اسمي ضمني 

یافته است. 
اوگاندا،  سیاستي  »اصالحات  عنوان  با  مقاله ای  در  سموگرر2  گرمینا  و  سیگل  اکهارد 
رقابت پذیري صنعت و همگرایي منطقه اي: مقایسه ای با کنیا« به بررسي سیاست های اقتصادی 
این  بین المللی  پرداخته و رقابت پذیري  بر بخش صنایع کارخانه ای مؤثر است،  اوگاندا که 
صنایع را با استفاده از یک نمونه 21 شرکتي در 12 صنعت تجزیه و تحلیل کرده اند. آن ها 
مزیت نسبي، رقابت پذیری صادراتی و داخلی مبتنی بر هزینه واحد را برای صنایع اوگاندا 
کنیا  کارخانه ای کشور  به صنایع  مربوط  با شاخص های  را  این شاخص ها  و  کرده  محاسبه 
مقایسه کردند و نشان دادند بنگاه هاي تولید اوگاندا اگرچه داراي رقابت پذیري بین المللي 
نیستند ولي در این زمینه در حال پیشرفت بوده و در مقایسه با بنگاه هاي کنیا عقب  نمانده اند. 

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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خود  کنیایي  همتایان  به  نسبت  مایلند  بررسي  مورد  نمونه  در  اوگاندایي  بنگاه هاي 
برخي  است  ممکن  اگرچه  نیستند  متعدد  اوگاندایی  و صنایع صادرکننده  باشند  سودآورتر 
رقابت پذیري در  براي  مانع عمده  با چند  اوگاندا  باشند. صنایع  داشته  نسبي  از آن ها مزیت 
صادرات مواجه اند: اول این که جغرافیاي محصور در خشکي اوگاندا باعث می شود قیمت 
همه کاالهاي قابل تجارت داراي هزینه های اضافي حمل ونقل نه تنها براي کاالهاي وارداتي 
بلکه براي حمل کاالهاي صادراتي به بازارهاي بین المللي باشد. هزینه های حمل ونقل براي 
کشور کنیا با توجه به زیرساخت هاي نامناسب آن بسیار قابل توجه است. دوم این که تفاوت 
بین رقابت پذیري صادراتي و مزیت نسبي که به عنوان تمام تحریف هاي قیمتي )به جز تعرفه 
حمایتي براي ستانده ها( تلقي می شوند، مثبت اند. و این امر به این معنا است که تحریف های 
مهم ترین  کرده اند.  عمل  جریمه  به عنوان  ضمني  یارانه های  به جاي  بنگاه ها  براي  قیمتي 
تحریف ها ناشي وضع تعرفه بر نهاده های قابل تجارت، نرخ ارز بیش از حد ارزش گذاري شده 

و هزینه بیش از حد استقراض اند. 
اکهارد سیگل1 در مقاله ای با نام »اصالحات اقتصادي و تأثیر آن بر صنایع کارخانه اي: 
درس هایي از تجربه هند« با استفاده از نسبت شاخص هزینه واحد به بررسي و تجزیه و تحلیل 
اصالحات اقتصادي انجام شده از اوایل دهه 1990 بر صادرات و اشتغال کشور هند پرداخته و 
نشان می دهد رقابت پذیري صنایع هند به طور قابل توجهي افزایش یافته و مزیت نسبي برخي 
از آن ها ارتقا یافته است. همچنین، به نظر می رسد منابع به سمت صنایع داراي مزیت نسبي 
حرکت کرده و این امر در برخي صنایع به افزایش صادرات منجر شده است. به ویژه جالب 
به علت کاهش در  به شدت تحریک شده و  به واسطه مزیت نسبي  توجه است که صادرات 

هزینه واحد و رشد بهره وري توسعه پیدا کرده است. 

3. وضعيت توليد صنعت مس در جهان و ایران

تولیدات  بخش  سه  به  کلي  صورت  به  را  آن  مصنوعات  و  مس  تولید  فرآیند  چنانچه 
معدني، تولیدات ذوب و تولیدات مس تصفیه شده تقیسم شود، نمودار )1( تولیدات 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 20 کشور برتر جهان در سال 2011 را نشان می دهد. همان طورکه در این نمودار مشاهده 
می شود، حدود یک سوم تولیدات معدني مس در سال 2011 به کشور شیلي اختصاص دارد 
و میزان تولیدات معدني این کشور در این سال حدود 5/3 میلیون تن بوده است. ایران در 

این سال در رتبه 14 جهان قرار داشته است. 

0                1.000             2.000             3.000             4.000             5.000

شیلی
چین
پرو

امریکا
استرالیا
روسیه
زامبیا
کانادا

اندونزی
مکزیک

کنگو
لهستان

قزاقستان
ایران

برزیل
پابوا گینه نو

الئوس
مغولستان
آرژانتین

بلغارستان

Source: International Copper Study Group (ICSG) (2013); The World Copper Factbook 2012, p. 10.

نمودار 1ـ توليدات معدني مس 20 کشور برتر جهان در سال2011 )هزارتن(

جدول )1( نیز وضعیت تولیدات معدني مس را به تفکیک مناطق تولیدي جهان در سال 
2012 نشان مي دهد. همچنین، برای مقایسه وضعیت این تولیدات در سال هاي آینده، میزان 
مشاهده  مذکور  جدول  در  همان طورکه  است.  شده  پیش بیني  نیز   2015 سال  براي  آن ها 
می شود، تولیدات معدني مس جهان در سال 2015 به میزان 18/3 میلیون تن خواهد رسید که 
نسبت به سال 2012 به میزان 10/9 درصد افزایش می یابد. بیش ترین میزان تولیدات معدني 
در سال 2012 نیز به ترتیب به امریکاي جنوبي و مرکزي، آسیا و امریکاي شمالي تعلق داشته 

و این روند در سال 2015 نیز به همین روال خواهد بود. 
همچنین، ایران در سال 2012  با 235 هزار تن، معادل 1/4 درصد سهم تولید جهاني، در 
رتبه پانزدهم جهان قرار گرفته و در منطقه آسیا، با سهم 7/2 درصد تولید این منطقه، رتبه 
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چهارم را کسب کرده و پیش بیني می شود در صورت به بهره برداري رسیدن تمام طرح هاي 
توسعه، ایران در سال 2015  با 708 هزار تن تولید، معادل 3/9 درصد از سهم تولید جهاني 
در رتبه نهم جهان قرار گرفته و در منطقه آسیا با سهم 16/5 درصد از تولید این منطقه، رتبه 

سوم را کسب کند.

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

منطقهرتبه
درصد رشد تولید 20122015

سال 2015 نسبت به 
2012

 تولید 
)هزار تن(

سهم تولید 
جهانی )%(

 تولید 
)هزار تن(

سهم تولید 
جهانی )%(

امریکای جنوبی و 1
7.03542/87.15039/21/6مرکزی

3.28219/94.29723/530/9آسیا2

2.132132.47813/616/2امریکای شمالی3

1/8-1.4668/91.4397/9اروپا4

1.4718/91.88910/428/4افریقا5

6/6-1.0686/59975/5استرالیا6

10/9-18.250-16.454کل تولیدات معدنی

منبع: شرکت ملي صنایع مس ایران، »گزارش توجیهي هیأت مدیره به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام«، ص 15. 

می دهد.  نشان  را  در سال 2011  برتر جهان  تولیدات ذوب مس 20 کشور   )2( نمودار 
براساس این نمودار، چین در سال 2011  حدود 30 درصد تولیدات ذوب جهان را به خود 
اختصاص داده و رتبه اول جهان را کسب کرده است. پس از آن، ژاپن و شیلي قرار دارند 
که حدود 9 درصد تولیدات ذوب جهان را دربردارند و روسیه نیز حدود 5 درصد  تولیدات 
ذوب جهان در این سال را به خود اختصاص داده است. در این بین،  ایران در سال 2011 در 
رتبه 17 جهان قرارگرفته و در قاره آسیا نیز پس از، چین، ژاپن، هند، کره جنوبي، قزاقستان 

و اندونزي رتبه هفتم را به خود اختصاص داده است. 
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نمودار 2ـ توليدات ذوب مس 20 کشور برتر جهان در سال 2011 )هزار تن(

نیز در جدول  در سال 2012  تولیدي جهان  مناطق  تفکیک  به  تولیدات ذوب  وضعیت 
)2( نشان داده شده و برای مقایسه وضعیت این تولیدات در سال هاي آینده، میزان تولیدات 
آن براي سال 2015 نیز پیش بیني شده است. همان طورکه در این جدول مشاهده می شود، 
تولیدات ذوب جهان در سال 2015 به میزان 17/2 میلیون تن می رسد که نسبت به سال 2012 
به میزان 24/9 درصد افزایش خواهد یافت. بیش ترین میزان تولیدات ذوب در سال 2012 
به ترتیب به آسیا، اروپا و امریکاي جنوبي و مرکزي تعلق داشته و این روند در سال 2015 

نیز به همین روال خواهد بود. 
همچنین، ایران در سال 2012  با تولید 269 هزار تن، معادل 2 درصد سهم تولید جهاني 
با سهم 3/7 درصدي  منطقه آسیا،  سطح  و در  قرار گرفته  رتبه چهاردهم جهان  در  ذوب، 
تولید این منطقه، رتبه ششم را به خود اختصاص داده است. پیش بیني می شود در صورت به 
بهره برداري رسیدن تمام طرح هاي توسعه، ایران در سال 2015  با 825 هزار تن تولید، معادل 
4/8 درصد از سهم تولید جهاني ذوب، در رتبه پنجم جهان قرار گرفته و در منطقه آسیا با 

سهم 7/9 درصدي از تولید این منطقه، رتبه چهارم را کسب کند.
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جدول 2ـ وضعيت توليدات ذوب به تفکيک مناطق توليدي جهان )2012 و 2015(

منطقهرتبه
درصد رشد تولید 20122015

سال 2015 نسبت به 
2012

 تولید 
)هزار تن(

سهم تولید 
جهانی )%(

 تولید 
)هزار تن(

سهم تولید 
جهانی )%(

7.32153/110.41960/542/3آسیا1

0/7-2.80420/32.78316/2اروپا2

امریکای جنوبی و 3
1.69312/31.97911/516/9مرکزی

9466/91.03869/7امریکای شمالی4

6684/87364/310/2افریقا5

24/7-3652/62751/6استرالیا6

24/9-17.231-13.796کل تولیدات ذوب

منبع: شرکت ملي صنایع مس ایران، »گزارش توجیهي هیأت مدیره به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام«، ص 17. 

تولیدات مس تصفیه شده 20 کشور برتر جهان در سال 2011 در نمودار )3( نشان داده 
شده است. براساس این نمودار، بیش از یک چهارم تولیدات مس تصفیه شده در سال 2011 
به چین اختصاص دارد و کشورهاي شیلي و ژاپن  پس از آن قرار می گیرند.ایران در این 

سال رتبه بیستم جهان را به خود اختصاص داده است.
جدول )3( نیز وضعیت تولیدات مس تصفیه شده را به تفکیک مناطق مختلف جهان در 
این تولیدات در سال هاي آینده،  سال 2012 نشان می دهد. همچنین، برای مقایسه وضعیت 
جدول  این  در  همان طورکه  است.  شده  پیش بیني  نیز   2015 سال  براي  آن  تولیدات  میزان 
تن  میلیون   23/4 میزان  به  در سال 2015  تصفیه شده جهان  تولیدات مس  مشاهده می شود، 
خواهد بود که نسبت به سال 2012 به میزان 17/9 درصد افزایش دارد. همچنین، بیش ترین 
میزان تولیدات مس تصفیه شده در سال 2012 به ترتیب به آسیا، اروپا و امریکاي جنوبي و 

مرکزي تعلق دارد. این روند در سال 2015 نیز به همین روال خواهد بود.
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نمودار 3ـ توليدات مس تصفيه شده  20 کشور برتر جهان در سال 2011 )هزارتن(

همچنین، ایران در سال 2012 با 226 هزار تن تولید مس تصفیه شده، معادل 1/1 درصد 
سهم جهاني، در رتبه نوزدهم جهان و در منطقه آسیا با سهم 2/3 درصد در رتبه ششم قرار 
گرفت. پیش بیني می شود در صورت به بهره برداري رسیدن تمام طرح هاي توسعه، ایران در 
سال 2015 با 713 هزار تن تولید مس تصفیه شده، معادل 3 درصد سهم تولید جهاني، در رتبه 

هفتم جهان و در منطقه آسیا با سهم 5/5 درصد در رتبه چهارم قرار گیرد.

 جدول 3ـ وضعيت توليدات مس تصفيه شده به تفکيک مناطق مختلف جهان 
)سال هاي 2012 و 2015(

منطقهرتبه
درصد رشد تولید 20122015

سال 2015 نسبت به 
2012

 تولید 
)هزار تن(

سهم تولید 
جهانی )%(

 تولید 
)هزار تن(

سهم تولید 
جهانی )%(

9.63848/513.00455/5234/9آسیا1

امریکای جنوبی و 2
1/8-3.41417/183.35414/32مرکزی

2/7-3.64118/323.54115/12اروپا3
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منطقهرتبه
درصد رشد تولید 20122015

سال 2015 نسبت به 
2012

 تولید 
)هزار تن(

سهم تولید 
جهانی )%(

 تولید 
)هزار تن(

سهم تولید 
جهانی )%(

1.6008/051.7627/5210/1امریکای شمالی4

1.0962/521.4496/1932/2افریقا5

35/5-4822/433111/33استرالیا6

17/9-23.424-19.872کل تولید مس تصفیه شده

منبع: شرکت ملي صنایع مس ایران،«گزارش توجیهي هیأت مدیره به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام«،ص 19.

4. شناسایي توانمندي رقابتي شرکت ملي مس ایران

رقابت  توان  روش  از  مطالعه  این  در  شد،  اشاره  نظری  مبانی  قسمت  در  همان طور که 
هزینه ای برای ارزیابي توانمندي صنعت مس ایران در بازه زماني 91-1387 استفاده مي شود. 
برای این منظور، ابتدا روش محاسبه شاخص های مورد نظر  سال 1391 تشریح شده و سپس، 

شاخص های محاسبه شده سال های 91-1387 نیز به افزوده می شود.
توان رقابت به معنای توان فروش محصوالت سودآور است. به عبارت بهتر، برای آن که 
یک بنگاه توان رقابت داشته باشد، باید بتواند محصوالت خود را با قیمت پایین تر و کیفیت 
باالتری نسبت به رقبای خود عرضه کند. به این ترتیب، یک صنعت یا بنگاه اگر هزینه های 
باشند(  جهانی  یا  داخلی  می توانند  رقبا  )این  باشد  رقبایش  مساوی  یا  کوچک تر  واحدش 

می تواند رقابت کند. 
داخلی،  قیمت های  است:  محاسبه  قابل  قیمت  نوع  سه  با  هزینه ای  رقابت  توان  شاخص 

قیمت های بین المللی و قیمت های سایه ای.
اگر انحرافی در نرخ ارز وجود نداشته باشد، قیمت های بین المللی و سایه ای با یکدیگر 
برابر می شوند. بنابراین، با این سه نوع قیمت، سه نوع شاخص توان رقابت هزینه ای نیز قابل 

محاسبه است:
با  ● و  فعلی  شرایط  در  بنگاه  آیا  که  می دهد  نشان  این شاخص  داخلی:  رقابت  توان 

بازارهای داخلی  تولیدی می تواند در  قیمت محصول و عوامل  انحرافات در  وجود 
رقابت کند یا خیر؟ یا به عبارت دیگر، آیا بنگاه می تواند در برابر واردات کاالها البته 
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با توجه به تعرفه و عوارض گرفته شده از آن ها و محصوالت رقبای داخلی، رقابت 
کند یا خیر.

توان رقابت جهاني )صادراتي(: این شاخص تعیین می کند که آیا بنگاه در شرایط  ●

فعلی و با وجود انحرافات در قیمت محصول و عوامل تولیدی می تواند در بازارهای 
جهاني رقابت کند یا خیر. 

استفاده  ● سایه ای  قیمت های  از  این شاخص  محاسبه  برای  نسبی:  مزیت  رقابت  توان 

می شود تا انحراف های قیمتی حذف شوند. 

 REO Ps= Pw (1 + REO)  که در آن  با  برابرند  به عبارت دیگر، قیمت های سایه ای 
مابه التفاوت نرخ تعادلی ارز و نرخ ارز جاری است. اگر توان رقابت داخلی از توان رقابت 
این صورت  غیر  در  و  حمایت  به صورت  قیمتی  انحرافات  باشد،  کوچک تر  نسبی  مزیت 
به عنوان جریمه عمل کرده اند. درواقع، عدد شاخص نشان می دهد که آیا صنعت مورد نظر 

پس از الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت توان رقابت دارد یا خیر.
توان رقابت هزینه ای به روش زیر محاسبه می شود:

UC= 1
ΣiQiPid

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

که در آن:
 An قیمت نهاده های قابل تجارت؛ Pj مقدار نهاده های قابل تجارت؛ Aj نوع محصول؛ i
مقادیر نهاده های غیرقابل تجارت؛ Pn قیمت نهاده های غیرقابل تجارت؛ Wu متوسط نرخ های 
دستمزد کارگران غیرماهر؛ Ws متوسط نرخ های دستمزد کارگران ماهر؛ Lu مقادیر نیروی 
انسانی غیرماهر؛Ls مقادیر نیروی انسانی ماهر؛ وrb نرخ بهره ای است که عماًل برای سرمایه 

اجاره شده پرداخت می شود. 
در این فرمول همچنین، ro بیانگر هزینه فرصتی سرمایه متعلق به شرکت؛ d نرخ استهالک؛ 
kP قیمت کاالهای سرمایه ای؛ Kb مقدار کاالی سرمایه ای اجار ه ای؛ Ko مقدار کاالی سرمایه 

تحت تملک شرکت است.
می شود،  تعیین  معادله  این  مشابه  روشی  به  نیز،   )UCx( صادراتی  رقابت  توان  شاخص 
 )PWj(بین المللی قیمت   )Pdj( داخلی  قیمت های  به جای  اول  عبارت  در  که  تفاوت  این  با 
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جایگزین می شوند و برای شاخص مزیت نسبی نیز به جای تمام قیمت های داخلی، دستمزدها 
و نرخ های بهره، قیمت سایه ای مطابق با آن ها جایگزین می شود.

درصورت وجود انحرافات قیمتی، شاخص توان رقابت هزینه ای در حالت های داخلی و 
مزیت نسبی متفاوت خواهد بود. این انحرافات دو نوع اند:

انحراف ناشی از قیمت نهادها ●
انحراف ناشی از قیمت محصوالت ●

مقدار تولید، قیمت و درآمد شرکت ملي مس ایران به قیمت هاي داخلي در سال 1391 
شرکت  درآمد  مجموع  جدول،  این  نتایج  براساس  است.  شده  داده  نشان   )6( جدول  در 
ملي مس ایران به قیمت هاي داخلي در سال 1391 حدود 48 هزار میلیارد ریال بوده است. 
همچنین، مقدار تولید، قیمت و درآمد شرکت ملي مس ایران به قیمت هاي داخلي در سال 
1391 نیز در جدول )7( آورده شده و بر اساس آن، مجموع درآمد شرکت ملي مس ایران 
به قیمت هاي جهاني در سال 1391 کمي بیش از 47 هزار میلیارد ریال بوده است. از سوی 
دیگر، جدول )8( مقدار تولید، قیمت و درآمد سایه اي شرکت ملي مس ایران در سال 1391 
را نشان مي دهد که براساس آن، مجموع درآمد سایه اي شرکت ملي مس ایران به قیمت هاي 
بنابراین، همان طور که مشاهده  میلیارد ریال است.  جهاني در سال 1391 حدود 102 هزار 
مي شود، تفاوت معناداري میان محاسبه درآمد شرکت مذکور در سال 1391 به قیمت هاي 
داخلي و جهاني وجود ندارد اما با استفاده از قیمت هاي سایه اي درآمد شرکت مزبور بیش 

از دو برابر دو حالت اول است.

 جدول 6ـ ميزان توليد، قيمت و درآمد شرکت ملي مس ايران 
به قيمت هاي داخلي )1391(

 قیمت هر تن مقدار )تن(نوع محصول
)میلیون ریال(

 درآمد 
)میلیارد ریال(

12811218523688کاتد

503731889469مفتول

44738171706کنسانتره طال و نقره

59462261346مولیبدن
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 قیمت هر تن مقدار )تن(نوع محصول
)میلیون ریال(

 درآمد 
)میلیارد ریال(

9053290/23210سنگ سولفور

960158152اسلب

169233498353کنسانتره مس

60818412486مس ته پاتیل

1060356377اکسید مولیبدن

47787مجموع

منبع: گزارش صورت هاي مالي حسابرسي شده شرکت ملي مس ایران و محاسبات پژوهش.

 جدول 7ـ ميزان توليد، قيمت و درآمد شرکت ملي مس ايران 
به قيمت هاي جهاني )1391(

 قیمت هر تن مقدار )تن(نوع محصول
)میلیون ریال(

 درآمد 
)میلیارد ریال(

12811218023024کاتد

503731889469مفتول

44738171706کنسانتره طال و نقره

59462261346مولیبدن

9053290.23210سنگ سولفور

960158151اسلب

169233498353کنسانتره مس

60818412486مس ته پاتیل

1060356377اکسید مولیبدن

47123مجموع

منبع: گزارش صورت هاي مالي حسابرسي شده شرکت ملي مس ایران و محاسبات پژوهش.



پژوهشنامه بازرگانی، شماره 76، پاییز 1394 72 

جدول 8ـ ميزان توليد، قيمت و درآمد سايه اي شرکت ملي مس ايران  )1391(

قیمت جهاني هر مقدار )تن(نوع محصول
تن)دالر(

نرخ ارز مؤثر 
)ریال(

درآمد )میلیارد 
ریال(

12811279492504925510کاتد

5037380822504910198مفتول

447147687250491654کنسانتره طال و نقره

59469733250491450مولیبدن

9053291025049226سنگ سولفور

960678525049163اسلب

1692332183250499255کنسانتره مس

60818349512504953245مس ته پاتیل

1060401525049107اکسید مولیبدن

101807مجموع

منبع: گزارش صورت هاي مالي حسابرسي شده شرکت ملي مس ایران و محاسبات پژوهش.

 براساس جدول )9(، هزینه واقعي شرکت ملي مس ایران در سال 1391 برابر 21.2 هزار 
میلیارد ریال است که با توجه به محاسبه پیشین، درآمد شرکت ملي مس ایران به قیمت هاي 
داخلي و جهاني در سال مذکور )به ترتیب 47.8 و 47.1 هزار میلیارد ریال( دوباره در این 
جدول ارائه شده و شاخص هاي توان رقابتي داخلي و صادراتي با تقسیم هزینه واقعي بر دو 
این  است.  آمده  به دست   درصد   45 و   44 با  برابر  به ترتیب  محاسباتي  نامبرده  درآمد  مورد 

موضوع بر وجود توان رقابتي شرکت مزبور در سال 1391 داللت دارد. 

جدول 9ـ مقدار هزينه، درآمد و شاخص هاي توان رقابتي داخلي و صادراتي 
شرکت ملي مس ايران در سال  1391

 هزینه سال
)میلیارد ریال(

درآمد به 
 قیمت هاي داخلي

)میلیارد ریال(

درآمد به 
 قیمت هاي جهاني

)میلیارد ریال(

شاخص توان 
رقابتي داخلي

شاخص 
توان رقابتي 

صادراتي

13912120947787471230/440/45

منبع: گزارش صورت هاي مالي حسابرسي شده شرکت ملي مس ایران و محاسبات پژوهش.
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اقالم  تفکیک  به  سایه اي  تمام شده  بهاي  که   )10( جدول  اطالعات  براساس  همچنین، 
می دهد،  نشان  را  در سال  1391  ایران  ملي مس  سایه اي شرکت  هزینه کل  مقدار  و  عمده 
هزینه کل سایه اي شرکت ملي مس ایران در سال 1391 برابر 120.8 هزار میلیارد ریال بوده 
و بنابراین، با توجه به محاسبه پیشین درآمد سایه اي شرکت ملي مس ایران در سال مذکور 
و شاخص  توان  ارائه شده  دوباره   )11( در جدول  بوده که  ریال  میلیارد  هزار  برابر 101.8 
است.  برآورد شده  نیز 1.19  بر درآمد سایه اي  هزینه سایه اي  تقسیم  با  نسبي  مزیت  رقابتي 
بنابراین، برخالف دو شاخص اول، مقدار شاخص سوم بر عدم وجود توان رقابتي شرکت 
محاسبه  به دلیل  امر  این  دارد.  سایه اي داللت  قیمت های  از  استفاده  با  سال 1391  در  مزبور 
قیمت هاي مواد اولیه و انرژي به قیمت هاي سایه اي است که در این جا قیمت هاي صادراتي 
در نظر گرفته شده و موجب افزایش تقریباً 17 برابري هزینه هاي انرژي سایه اي و 44 برابري 

هزینه هاي مواد اولیه سایه اي نسبت به مقدارهاي واقعي آن ها شده است.

جدول 10ـ مقدار هزينه سايه اي )به تفکيک اقالم عمده( شرکت ملي مس ايران 
)1391(

سال

بهاي تمام شده )میلیارد ریال(
سایر هزینه ها و 

 درآمدها 
)میلیارد ریال(

مجموع 
هزینه هاي 

 سایه اي 
)میلیارد ریال( سایر دستمزد انرژيمواد اولیه

مجموع بهاي 
تمام شده

13917738026106380114941122229-13911*120838

منبع: گزارش صورت هاي مالي حسابرسي شده شرکت ملي مس ایران و محاسبات پژوهش.
*.  این رقم به علت باالتر بودن سهم سایر درآمدها از هزینه ها، منفی است.

 جدول 11ـ مقدار هزينه سايه اي، درآمد سايه اي 
و شاخص توان رقابتي مزيت نسبي شرکت ملي مس ايران )1391(

 هزینه سایه اي سال
)میلیارد ریال(

 درآمد سایه اي 
)میلیارد ریال(

 شاخص توان رقابتي 
مزیت نسبي

13911208381018071.19

منبع: گزارش صورت هاي مالي حسابرسي شده شرکت ملي مس ایران و محاسبات پژوهش.
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با توجه به روش گفته شده برای ارزیابي توانمندي صنعت مس ایران در قالب محاسبه 
سه شاخص توان رقابت داخلی، توان رقابت صادراتی و توان رقابت مزیت نسبی برای سال 
به همراه  نتایج آن  و  انجام شده  نیز  تا 1390  برای سال های 1387  1391، چنین محاسباتی 

نتایج محاسبات سال 1391 در جدول )12( آورده شده است.
توان  شاخص هاي  بررسي،  مورد  سال هاي  تمام  در  که  دارد  مهم  این  بر  داللت  نتایج 
رقابتي اول و دوم )شاخص هاي توان رقابتي داخلي و صادراتي( به نسبت قابل  مالحظه اي از 
یک کم تر است. این موضوع بر توان رقابتي شرکت ملي مس با در نظرگرفتن دو شاخص 
برابر  دو  تقریباً  مذکور  درآمد شرکت  این روش ها،  احتساب  با  واقع  در  دارد.  داللت  اول 
هزینه آن در پنج سال اخیر )با میانگین 0/51 براي شاخص اول و 0/49 براي شاخص دوم( 

شده است. 
برعکس، شاخص سوم )توان رقابتي مزیت نسبي( در تمام سال هاي مزبور باالتر از یک 
بوده و بر عدم وجود توان رقابتي شرکت ملي مس در سال هاي مورد بررسي با استفاده از 
قبلي، هزینه  به عکس دو شاخص  این شاخص  با احتساب  قیمت هاي سایه اي داللت دارد. 
بوده است.  میانگین 1/99(  )با  اخیر  پنج سال  برابر درآمد آن در  دو  تقریباً  شرکت مذکور 
این در حالي است که شدت عدم وجود توان رقابتي با استفاده از قیمت هاي سایه اي پس از 
اجراي طرح هدفمندي یارانه ها به شدت کاهش یافته و مقدار این شاخص از 2/76 در سال 
از کاهش  بهبود یافت. همچنین، پس  به 2/30 در سال 1389 و 1/87 در سال 1390   1388
ارزش ریال نسبت به دالر نیز مقدار عدم وجود توان رقابتي به شدت بهبود یافته به طوري که 
 1391 سال  در   1/19 و   1390 سال  در   1/87 به   1389 سال  در   2/30 از  شاخص  این  مقدار 
رسید. به عبارت دیگر، قبل از اجراي طرح هدفمندي یارانه ها و همچنین کاهش ارزش ریال، 
مقدار شاخص مزبور برابر 2/76 بوده که نشان می دهد تنها 36 درصد هزینه سایه اي توسط 
همچنین  و  یارانه ها  هدفمندي  طرح  اجراي  از  پس  اما  است،  یافته  پوشش  سایه اي  درآمد 
کاهش ارزش ریال، 84 درصد هزینه سایه اي توسط درآمد سایه اي تحت پوشش قرار گرفته 
است. همچنین، احتمال دارد شاخص مزبور در صورت اجراي کامل طرح هدفندي یارانه ها 

کاهش یابد.
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جدول 12ـ ميزان هزينه، درآمد و شاخص هاي توان رقابتي شرکت ملي مس ايران 
در سال های 1387 تا 1391 )ميليارد ريال(

هزینه سال
واقعي 

درآمد به 
قیمت هاي 

داخلي 

درآمد به 
قیمت هاي 

جهاني

هزینه 
سایه اي

درآمد 
سایه اي 

شاخص 
توان 

رقابتي 
داخلي

شاخص 
توان 

رقابتي 
صادراتي

شاخص 
توان 

رقابتي 
مزیت نسبي

13879191163321791643536238410/560/511/83

138811364211322086251454186110/540/542/76

138913007274422790558424253560/470/472/30

139017756328873746076651410590/540/471/87

13912120947787471231208381018070/440/451/19

میانگین 
0/510/491/99دوره

منبع: گزارش صورت هاي مالي حسابرسي شده شرکت ملي مس ایران و محاسبات پژوهش.

5. شناسایي تأثير همزمان اجراي کامل طرح هدفمندي یارانه ها و افزایش 
نرخ ارز بر توان رقابتي شرکت ملي مس ایران

شاخص  توان رقابتي در صورت اجراي کامل طرح هدفمندي یارانه ها )حذف کل یارانه 
انرژي( و همچنین افزایش نرخ ارز و مقایسه آن با وضعیت تحقق یافته در جدول )13( نشان 
داده شده است. در این جدول، هزینه واقعي در صورت اجراي کامل طرح هدفمندي یارانه ها 
)حذف کل یارانه انرژي( ارائه شده و درآمد شرکت با فرض محاسبه نرخ ارز مؤثر )که در 
سال هاي 1390 و 1391 به طور قابل مالحظه اي افزایش یافته( به دست آمده است. براساس نتایج 
این جدول، در دو حالت اجراي کامل طرح هدفمندي یارانه ها )حذف کل یارانه انرژي( و 
ایران تا سطح 0/69  نیز امکان توان رقابتي بسیار مناسب شرکت ملي مس  افزایش نرخ ارز، 
تفاوت شاخص در  در سال 1390 و 0/45 در سال 1391 وجود داشته است. همچنین، عدم 
صورت حالت اجراي کامل هدفمندي و افزایش نرخ ارز با شاخص هاي توان رقابتي داخلي 
و صادراتي در سال 1391 به این دلیل است که افزایش نرخ ارز موجب بهبود توان رقابتي و 
افزایش قیمت هاي انرژي موجب کاهش آن شده که برآیند اثر آن ها در سال 1391 برابر است.
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جدول 13ـ شاخص  توان رقابتي شرکت ملي مس ايران در صورت اجراي همزمان 
هدفمندي کامل يارانه ها و افزايش نرخ ارز )سال هاي  91ـ1387(

سال

هزینه واقعي 
در صورت 

اجراي کامل 
هدفمندي 

)میلیارد ریال(

درآمد به 
قیمت هاي جهاني 
با فرض افزایش 
نرخ ارز)میلیارد 

ریال(

شاخص توان 
رقابتي داخلي

شاخص 
توان رقابتي 

صادراتي

شاخص در 
صورت اجراي 

کامل هدفمندي 
و افزایش نرخ ارز

138716010238410/560/510/67

138819794186110/540/541/06

138921249253560/470/470/84

139028453410590/540/470/69

1391457551018070/440/450/45

میانگین 
0/510/490/74دوره

 منبع: گزارش صورت هاي مالي حسابرسي شده شرکت ملي مس ایران و محاسبات پژوهش.

جمع بندی و مالحظات

افزایش نرخ  یافته هاي شناسایي آثار اجراي کامل هدفمندي یارانه ها،  نتایج و  مهمترین 
ارز و کاهش نرخ تعرفه ها بر توان رقابتي شرکت ملي مس ایران عبارتند از:

به واقعي در دوره پنج  ● نتایج پژوهش حاضر، میانگین نسبت هزینه سایه اي  براساس 
است.   14/7 برابر  واقعي  به  سایه اي  انرژي  هزینه  نسبت  و   4/7 برابر  91ـ1387  سال 
درواقع، نسبت مزبور در مورد هزینه هاي انرژي 10 برابر بیش تر از کل هزینه ها بوده 
و میانگین سهم هزینه انرژي در کل هزینه واقعي در این دوره پنج ساله نیز برابر 5/9 

درصد و سهم هزینه انرژي در کل هزینه سایه اي برابر 17/3 درصد بوده است.
انرژي  ● هزینه  محاسبه  در صورت  دارد که  امر داللت  این  بر  پژوهش  این  یافته هاي 

ایران  مس  ملي  شرکت  هزینه  اخیر  سال  پنج  در  غیریارانه اي،  قیمت هاي  براساس 
حداقل 60 درصد و حداکثر 116 درصد و به طور میانگین 77 درصد امکان افزایش 

داشته است.
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قابل مالحظه ای  ● به شکل  رقابتي  توان  شدت  از  مذکور  طرح  کامل  اجراي  هرچند 
می کاهد اما موجب از دست رفتن کامل توان رقابتي شرکت ملي مس در سال هاي 

مورد بررسي نشده است. 
بسیار  ● افزایش  امکان  ارز،  نرخ  افزایش  صورت  در  حاضر،  پژوهش  نتایج  براساس 

برابر  پنج  تقریباً  )درآمد   0/21 سطح  تا  ایران  مس  ملي  شرکت  رقابتي  توان  شدید 
توان  این در حالي است که شاخص هاي  هزینه( در سال 1391 وجود داشته است. 
مي شود  مالحظه  بنابراین،  است.  بوده   0/45 و   0/44 برابر  مذکور  سال  در  رقابتي 

افزایش نرخ ارز موجب افزایش توان رقابتي شده است. 
تنها  ● انرژي  قیمت هاي  برابري  دو  تا سطح  افزایش  می دهد  نشان  پژوهش  این  نتایج 

برابري   10 سطح  تا  افزایش  و  کل  هزینه  درصدي  هفت  حداکثر  افزایش  موجب 
مذکور  شرکت  کل  هزینه  درصدي   66 حداکثر  افزایش  موجب  انرژي  قیمت هاي 
تا سطح 0/75  تنها  نیز  انرژي  قیمت هاي  برابري   10 افزایش  بنابراین، حتي  مي شود. 

مي تواند از شدت توان رقابتي شرکت ملي مس بکاهد. 
سال  ●  0/21 تحقق یافته  وضعیت  از  مي تواند  مس  ملي  شرکت  رقابتي  توان  شاخص 

افزایش 20  افزایش 10 درصدي نرخ ارز(، 0/17 )براي  تا سطح 0/19 )براي   1391
درصدي نرخ ارز(، 0/14 )براي افزایش 50 درصدي نرخ ارز(، و 0/10 )براي افزایش 

100 درصدي نرخ ارز( ارتقا یابد. 
با توجه به بررسي انجام شده در مقررات صادرات و واردات، مشاهده می شود بیش تر  ●

نرخ تعرفه هاي محصوالت اصلي مس و مصنوعات آن )به ویژه محصوالت تولیدي 
شرکت هاي مسي مورد بررسي این پژوهش(، بسیار پایین بوده و تنها برابر 4 درصد 
به  الحاق  و  تعرفه ها  نرخ  کاهش  پایین،  بسیار  نرخ  این  به  توجه  با  این رو،  از  است. 
مس  شرکت هاي  رقابتي  توان  بر  معناداري  تأثیر   )WTO( تجارت  جهاني  سازمان 

نخواهد داشت.
کامل  ● طرح  همزمان  اجراي  صورت  در  پژوهش،  این  نتایج  براساس  همچنین، 

هدفمندي یارانه ها )حذف کل یارانه انرژي( و افزایش نرخ ارز، امکان توان رقابتي 
بسیار مناسب و باال براي شرکت ملي مس ایران تا سطح 0/69 در سال 1390 و 0/45 
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در سال 1391 وجود داشته است. 
با توجه به این که براساس نتایج این پژوهش، در صورت اجراي توأم طرح هدفمندي  ●

یارانه ها )حذف کل یارانه انرژي( و افزایش نرخ ارز، امکان توان رقابتي مناسب براي 
شرکت هاي مس وجود دارد، لذا بهتر است طرح هدفمندی یارانه ها کاماًل اجرا شود 

و نیازی نیست نگران آثار افزایش نرخ ارز بر توان رقابتی این شرکت ها باشیم.
با توجه به نرخ بسیار پایین تعرفه هاي محصوالت اصلي مس و مصنوعات آن، نباید  ●

توان  بر   )WTO( تجارت  جهاني  سازمان  به  الحاق  و  تعرفه ها  نرخ  کاهش  نگران 
رقابتي شرکت هاي مس بود. بنابراین، توصیه می شود ایران به سازمان مذکور ملحق 

شود زیرا درصورت الحاق توان رقابتی شرکت ها همچنان حفظ خواهد شد.
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