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  مقدمه
 با اجراي قانون هدفمند سازي یارانه ها توسط دولت و تالش براي واقعی کردن قیمت ها و 

توانند رقابـت کننـد کـه بـر پایـه      در بستر رقابتی، کاالها و خدماتی می بنگاه ها قرار گرفتن
هـاي نسـبی   شـناخت مزیـت  ، خصوصدر این . هاي اقتصادي کشور تولید شده باشندمزیت

از جمله صنایع السـتیک سـازي الزم   ها کشور در زمینه هاي مختلف اقتصادي و معرفی آن
  .است

در این مقاله تالش بر آن است که تحلیل شود، هدفمند سازي یارانه هـاي حامـل هـاي    
. انرژي چه تاثیري بر رقابت پذیري محصوالت مجتمع صنایع الستیک یزد  خواهـد داشـت  

و ) UC(1هـاي تـوان رقابـت داخلـی    منظور تحلیل مزیت رقابتی با استفاده از شـاخص بدین 
هـا و محاسـبات انجـام    سر انجام با توجه به تحلیـل . شودانجام می) NPC( 2ضرایب حمایتی

  .شده نتایج و پیشنهادات سیاستی ارائه خواهد شد

  طرح مسئله-1
 این نقش به توجه با ،ها یارانه هدفمندسازي یعنی کشور اقتصادي طرح بزرگترین اجراي

 اثرگـذار  آنها پذیريرقابت میزان بر شدت به تواندمی صنایع، شده تمام هزینه بر هایارانه

 مختلـف  صـنایع  پذیري رقابت میزان بر قانون این اجراي تاثیر است الزم رو،این از. باشد

 .گیرد قرار ارزیابی مورد

 بـه  نزدیـک  و مسـتقیم  شغلی فرصت 15000 حدود در کشور، سازي الستیک صنایع

 قریـب  جمعیتی مجموعا آن، افزوده ارزش زنجیره در وابسته مشاغل در فعال نفر  25000

 هـا ده بـه  توجـه  بـا  دیگر، سوي از. است داده قرار معیشتی پوشش تحت را نفر 75000 به

 قالب در خصوصی و دولتی هايبخش توسط شده انجام گذاريسرمایه ریال میلیارد هزار

 که خاورمیانه منطقه در مناسب جغرافیایی موقعیت و تیوپ و تایر انواع تولید شرکت 10

                                                
1. Unit Cost 
2. Net Protection Coefficient 
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 پتانسـیلی  و توانمندي از ،)1387اقتصاد، دنیاي( است جهان اشباع غیر معدود بازارهاي از

 کشـور،  مـدت  دراز اقتصـادي  توسعه و رشد اهداف تحقق راستاي در توجه و تامل قابل

 رقابـت  قـدرت  بر انرژي یارانه حذف تاثیر بررسی ضرورت ترتیب بدین .است برخوردار

 و ايمنطقـه  بازارهـاي  سـطح  در مناسب جایگاهی به دستیابی مسیر در صنعت این پذیري
  .شودمی آشکار پیش از بیش  جهانی

 حامل یارانه حذف تاثیر تحلیل و تجزیه و ایران الستیک صنعت رقابتی مزیت تحلیل

 ایـن  در .دهـد مـی  تشـکیل  را پـژوهش  اهـداف  صـنعت،  این رقابتی مزیت بر انرژي هاي

 آیا: شود گیريپی زیر سواالت به پاسخ چارچوب در اهداف این شودمی تالش پژوهش

 یارانه حذف آیا است؟ رقابتی مزیت داراي یزد الستیک صنایع مجتمع در الستیک تولید

 السـتیک   صنایع مجتمع در الستیک تولید پذیريرقابت بهبود  موجب انرژي هاي حامل

 السـتیک  صنایع رقابت توان محاسبه در سواالت این پاسخ رسد می نظر به شود؟ می یزد

 رقابـت  تـوان  محاسـبه  بـراي  شناسـی  روش یک ابتدا، حاضر مقاله رو این از .باشد کشور

 حـذف  از قبل تواند می بنگاه رقابت توان این که دهد می ارایه بنگاه سطح در اي هزینه

 بازارهـاي  در توانـد  مـی  فـوق  حالـت  در رقابت توان همچنین .باشد آن از بعد یا هایارانه

 است انحرافات محاسبه روش، این فرد به منحصر هاي ویژگی از .باشد صادراتی یا داخلی

 در را آنها اثر و تحلیل را دولت تجاري و حمایتی هاي سیاست توان می آن طریق از که

 رقـابتی  تـوان  تفکیک با کلی طور به. کرد مالحظه رقابتی توان هاي شاخص از مورد هر

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

  پژوهش شینهیپ-2

 داخلی مطالعات -الف

 الحـاق  از پـس  کشور فوالد صنعت رقابتی توان ارزیابی هب خود تحقیق در )1381(ایزدي

 از استفاده با )اصفهان آهن ذوب کارخانه موردي، مطالعه (تجارت جهانی سازمان به ایران

 کـه  دهـد  مـی  نشـان  تحقیـق  نتایج. است پرداخته داخلی منابع هزینه و واحد هزینه روش
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 بـین  و داخلـی  هـاي  بـازار  در رقابت توانایی فعلی شرایط در اصفهان آهن ذوب شرکت

 رقابت به قادر شرکت این تجارت جهانی سازمان به ایران پیوستن از پس اما دارد را الملی

 مـواد  قیمتی انحرافات که دهد می نشان ها بررسی. نیست خارجی و داخلی هاي بازار در

 هاي بازار در رقابت توانایی فعلی شرایط در شرکت این تا شده باعث محصوالت و اولیه

 بـا  جهـانی  تجـارت  سـازمان  بـه  ایـران  پیوستن از پس اما باشد داشته را خارجی و داخلی

 که دهد می نشان ها یافته. نخواهد بود رقابت به قادر شرکت این قیمتی، انحرافات حذف

 دارند فعلی شرایط در شرکت این توانایی در را تاثیر بیشترین برق و گاز قیمتی انحرافات

 ها آن عمده سهم و عوامل این به دولت طرف از زیاد سوبسیدهاي پرداخت دلیل به آن و

 .است اصفهان آهن ذوب شرکت هاي هزینه در

 مبارکه فوالد مجتمع اي هزینه رقابت توان اي مطالعه در ،)1382( گریوانیو  کلباسی

 بـا  را تـوان  این آنها،. اند کرده بررسی تجارت جهانی سازمان به ایران الحاق نتیجه در را

 از حاصـل  نتایج .اندنموده گیرياندازه (UC) واحد هزینه نسبت نام به شاخصی از استفاده

 نشـان  کـه  اسـت  39/1برابـر  1380 سـال  در رقابتی توان شاخص که دهد می نشان محاسبه

پس از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی  مبارکه فوالد مجتمع رقابتی توان عدم دهنده
 .است

 از برخـی  در حمـایتی  سـاختار  بررسـی  "عنـوان  تحت خود مطالعه در ،)1379( فرزین

 در (EPR) موثر حمایت نرخ و DRC معیار محاسبه به ")فوالد و قند خودرو،(ایران صنایع

 1370 سـال  سـتانده  داده جـداول  استفاده ازبا  1375 و 1370 هاي سال در مذکور صنایع

 در کـه  داخلـی  شـده  تولیـد  هـاي  نهـاده  اگـر  کـه  دهـد  مـی  نشـان  نتایج . است پرداخته

 قیمـت  (هـا آن اي سـایه  نـرخ  برحسب ند،وشمی استفاده فوالد و آهن اساسی محصوالت

 . رفت خواهند بین از ها مزیت شود، گذاري ارزش ) مرزي
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 خارجی مطالعات -ب

 ،اسمی حمایت نرخ داخلی، منابع هزینه معیار از استفاده با ، )1993( 1و همکاران گونزالس
 کشاورزي عمده محصول پنج نسبی مزیت بررسی به اجتماعی، خالص آوري سود و موثر

 کـه  دهنـد مـی  نشـان  نتـایج . نـد ا پرداختـه  آرد و شـکر  سویا، ذرت، برنج، شامل اندونزي

 امـا  است، نسبی مزیت داراي ها آن واردات با مقایسه در ذرت و برنج تولید در اندونزي

 بسـیار  آن تولید کارایی که داده نشان سویا  DRC .است بیشتر برنج از ذرت نسبی مزیت

 را برنج و ذرت مثل بازده پر محصوالت سایر جاي تواند می آن تولید گسترش و است باال
 واردات، با مقایسه در شکر تولید که داده نشان شکر به مربوط محاسبات همچنین و بگیرد

 .ندارد اقتصادي کارایی

 چین صنعت بخش پذیري تاثیر چگونگی "عنوان با اي مطالعه در )2001(  2ياز و لی

 از تعدادي رقابتی توان ارزیابی به "جهانی تجارت سازمان در کشور این پذیرش برابر در

 ایشان. اند کرده اقدام بازار سهم رشد تئوري از استفاده با کشور این بزرگ هاي کارخانه

 نوع سه به خارجی رقباي به بودنشان باز درجه براساس را ها بازار تحقیق، این انجام براي

 درآن تجـاري  هـاي  تعرفـه  و اسـت  آسان آن به ورود که اول نوع بازار؛ اند کرده تقسیم

 تعرفه و شود می حمایت دولت توسط تعرفه وضع با که دوم نوع بازار . است پایین بسیار

 هـاي  شرکت ولی سازد می جدا المللی بین بازارهاي از را داخلی بازار تجاري موثر هاي

 نـوع  بـازار . نماینـد  مشارکت (FDI) خارجی مستقیم گذاري باسرمایه توانند می خارجی

 بـین  هـاي  بـازار  از کامال گذاري سرمایه ممنوعیت با هم و باال هاي تعرفه با هم که سوم

 عنـوان  به را صنایع سري یک ها بازار این از هرکدام براي سپس. است شده مجزا المللی

 ،اول نـوع  بـراي  سازي کشتی صنعت: از اند عبارت صنایع این که اند کرده بررسی نمونه
 هـا  آن. سـوم  نـوع  براي خودرو صنعت و  دوم نوع براي سازي دوچرخه و خانگی لوازم

                                                
1. Gonzales et al. (1993) 
2. Li and Zhai (2001) 
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ـ  جهـانی  تجـارت  سازمان به چین پیوستن که نداهگرفت نتیجه  لـی لالم بـین  رقابـت  تـوان  رب

 .داشـت  نخواهـد  تـاثیري  دارنـد  قـرار  اول نـوع  بـازار  در کـه  سازي کشتی مانند صنایعی
 لـوازم  صنعت ساختار رب جهانی تجارت سازمان به چین پیوستن تحقیق این طبق همچنین

 عملکرد بخش این زیرا داشت نخواهد زیادي تاثیر دارد قرار دوم نوع بازار در که خانگی

 مـی  صـنعت  ایـن  بنابراین، .است افزایش درحال نیز آن بازار سهم و داشته قوي صادراتی

 از. کند رقابت جهانی تجارت سازمان به چین پیوستن از ناشی هاي چالش مقابل در تواند

 دارد قـرار  دوم نوع بازار در که کشور این  سازي دوچرخه صنعت وضعیت دیگر طرف

 بازارش خارجی رقباي به نسبت گذشته سال چند طول در زیرا نیست کننده امیدوار خیلی

 که است سوم نوع بازار از نمونه یک کشور این خودروي صنعت. است داده دست از را

 و دارد وجـود  خـارجی  گـذاري  سـرمایه  هاي محدودیت و اي تعرفه موانع بخش این در
  .است جانبه چند انحصار صورت به صنعت این بازار تقریبا

 اروپـا  اتحادیـه  عضـو  هـاي  کشور برخی در غالت تولید رقابتی توان ،)2005( 1تورن

را  2000 تـا  1996 هـاي  سـال  بـراي  )دانمـارك  و فرانسه آلمان، انگلستان، ایتالیا، ایرلند،(
 و رقـابتی  عملکـرد  معیار عنوان به سودآوري تحقیق این در. است داده قرار بررسی مورد

 رقابتی عملکرد منابع عنوان به وري بهره و محصول ارزش تولید، هاي هزینه هاي شاخص

 هـاي  کشـور  در وري بهـره  سـطح  کـه  اسـت  داده نشان ها تحلیل. اند شده گرفته نظر در

 هزینـه . اسـت  ایتالیـا  و آلمـان  دانمـارك،  هـاي  کشور از باالتر فرانسه و ایرلند انگلستان،

 در غالت رقابتی توان در مهمی اثر است کشورها خود مالکیت تحت که منابعی فرصت

 از درصـدي  صـورت  بـه  نقـد  هاي هزینه ایتالیا کشور در. دارد اروپا اتحادیه هاي کشور

 فرصـت  هـاي  هزینـه  نظر از رکشو این اما است بوده کشورها سایر از کمتر کل محصول

 داشـته  آزمون مورد کشورهاي بین در را ها هزینه باالترین کشورها، مالکیت تحت منابع

 .است

                                                
1. Thorne (2005) 
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  مبانی نظري -3
 بـراي  دیگـر،  عبـارت  بـه  یـا  آور سود شکل به محصوالت فروش توان یعنی رقابت توان

 قیمـت  بـا  را خـود  محصوالت بتواند است الزم ،باشد داشته رقابت توان بنگاه یک اینکه

 یا صنعت یک ترتیب، این به. کند عرضه خود رقباي به نسبت باالتري کیفیت و تر پایین

 رقبایش مساوي یا کوچکتر واحدش هاي هزینه کندکه رقابت تواند می صورتی در بنگاه

 آزاد یـا  اقتصـاد  شـدن  بـاز  از وقتـی  البته. باشند جهانی یا داخلی توانند می رقبا این. باشد

و  کلباسـی ( یابـد  می اي ویژه اهمیت الملل بین رقابت توان. شود می بحث تجاري سازي
 ).1382گریوانی،

 داده انجـام  فراوانـی  مطالعـات  رقابتی توان محاسبه زمینه در کوکبرن و سیگل اکهارد

 و المللی بین رقابت توان نظريمبانی  بررسی به 1993 سال در سیگل که شکل این به. اند
 انـدازه  بـراي  را چـارچوبی  ریاضی و اقتصادي روابط از استفاده با و پرداخته نسبی مزیت

 همـراه  به 1995 سال در وي .است داده ارائه آن دهنده تشکیل منابع و رقابتی توان گیري

 بحـث  رقابتی توان مختلف هاي جنبه ها آن از یکی در که اندداده ارائه مقاله دو کوکبرن

 را آن منابع و شده است ارائه توان این محاسبه براي هایی شاخص دیگري در و ستا دهش
 بـراي   (UC)واحـد  هزینـه  نسـبت  نـام  به را شاخصی ها آن .اندکرده تشریح کامل طور به

 کـل  ارزش بـر   (TC)کـل  هزینـه  تقسـیم  از کـه  انـد کرده معرفی رقابتی توان گیرياندازه

 بـه  معیـار  این کلی شکل  .شود می حاصل) مختلف هاي قیمت اساس بر( (VO) محصول

UC  :است زیر صورت = TCVO = TCP. Q ≤ UC∗ 
 رقیـب  واحـد  هزینه نسبت  ∗UCو تولید میزان Q محصول، قیمت P فوق، رابطه در 

 داراي صـورتی  در بخش یا یک و صنعت بنگاه، یک یک فوق شاخص اساس بر.  است

 و داخلـی ( رقبایش مساوي یا کوچکتر محصولش سرانه هاي هزینه که است رقابتی توان
 .باشد) خارجی
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TC  ي نقطـه  در المللـی  بـین  کننـدگان  تولیـد  کامـل،  رقابـت  شـرایط  در و مـدت  بلند در = P. Q  ، این بنابر.  کنند می تولید  UC∗ تـوان  معیـار  و شـد  خواهـد  یک با برابر 

UC :بود خواهد زیر صورت به رقابتی ≤ 1 
 کارخانـه  درب هـاي  قیمـت  در توانـد  مـی  محصـول  ارزش شده، معرفی شاخص در 

(P )، جهانی هاي قیمت(P )  اي سایه قیمت یا و(P )  در انحرافی اگر که شود ارزیابی 

 . باشند برابر یکدیگر با باید ،باشد نداشته وجود ارز نرخ

 یـک  قالـب  در را صـنعت  پـذیري  رقابـت  همکـاران  و کلیوب که است حالی در این

  .1دانندمی مدیریتی فرایند و رقابتی پتانسیل رقابتی، عملکرد ابعاد شامل کاربردي، چارچوب
 تبـدیل  توانـایی  نظر از کشورها تفاوت از است عبارت رقابتی، مزیت دیگر، سوي از

 کـه  نسبی مزیت اینبنابر. بنگاه سود حداکثرسازي به توجه با خدمات و هاکاال به هانهاده

 هـاي  قیمـت  در ايهزینـه  مزیـت  همـان  شود می ناشی عوامل فراوانی و باال وري بهره از

         نسبی مزیت آمدن وجود به موجب که عواملی بر عالوه رقابتی، مزیت ولی است، تعادلی
 هـاي حمایـت  انـواع  و صـریح  و ضمنی هايیارانه همچون قیمتی انحرافات انواع شوندمی

 تـوان  و نسـبی  مزیـت  اخـتالف  عبـارتی  بـه . شود می شامل نیز را ايتعرفه غیر و ايتعرفه

 ).1386،  زاده آقا( است قیمتی انحرافات از ناشی رقابتی

  هاي پژوهشها و تکنیککاربرد روش  -4
  :به شرح زیر استاین پژوهش هاي به کارگرفته شده در روش ها و تکنیک

  ايمفهوم توان رقابت هزینه 1 – 4
       حـذف   کـه ایـن پـژوهش در صـدد ارائـه یـک تحلیـل اقتصـادي از اثـرات         توجه به ایـن با 

تـوان   شـاخص از  ،اسـت یارانه هاي حامل هاي انرژي بر رقابـت پـذیري صـنعت السـتیک     

                                                
1. Buckley et al. (1988)   
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 ،کـه بـه طـور سـاده     ه استاستفاده شدبراي تعیین مزیت رقابتی این صنعت  ايرقابت هزینه
کـه یـک   عبارت دیگر ، براي اینبه. است ل سودآورتوان فروش محصوالت به شکگر بیان

، الزم است بتواند محصوالت خـود  المللیهم در سطح بینآن بنگاه توان رقابت داشته باشد
بـه ایـن ترتیـب، یـک     . تر وکیفیت باالتر نسبت به رقباي خود عرضه کنـد را با قیمت پایین

اي واحدش کوچکتر یا مسـاوي  هتواند رقابت کندکه هزینهصنعت یا بنگاه در صورتی می
  . توانند داخلی یا جهانی باشنداین رقبا می. رقبایش باشد

  نحوه محاسبه توان رقابت هزینه اي 4-1-1
. شـود آن اسـتفاده مـی  ) UC(بنگاه از نسبت هزینه واحد گیري توان رقابت یک براي اندازه

هـاي واحـدش   ، هزینـه به این ترتیب که یک بنگاه یا صنعت داراي توان رقابتی اسـت اگـر  
بـه عنـوان   ) UC(کوچکتر یا مساوي رقباي داخلی وخارجی اش باشد و نسبت هزینه واحد 

  .تعریف می شود) VO(تقسیم بر ارزش محصول) TC(هزینه کل 
         تعریـف  Qدر اقتصاد خرد هزینه واحد به عنوان هزینه کل، تقسـیم بـر تعـداد محصـول    

توان از آن اما زمانی می. آیدمی شود و به این ترتیب، هزینه واحد فیزیکی کاال به دست می
به شکل هزینه واحد استفاده کرد که محصوالت رقیب کامال همگن باشند، که ایـن مـورد   
در جهان واقع با توجه به ترکیبات محصول، کیفیت متفاوت و همچنـین، خـدمات پـس از    

به همین دلیل، براي محاسبه این شاخص، بـه جـاي   . شودمحقق میفروش متفاوت به ندرت 
 P.Qیعنـی  ) VO(،  به ارزش محصول)Q(به تعداد محصول ) TC(تقسیم کل هزینه تولید 

 به عبارت دیگر، مقایسه و تخمین کیفیت، خدمات پس از فروش، ترکیـب . شودتقسیم می
با میزان خرید خود در قیمتهاي که  شود و اوستتولید و غیره به مصرف کننده واگذار می

شود که مرغوبیت کاال و خـدمات   بنابراین فرض می. زندمختلف این کیفیت را تخمین می
بـه ایـن   . پس از فروش در قیمت کاالها  مستتر و قیمت کاالها با کیفیت آنها متناسب است

بـا کیفیـت    ها داراي هزینه کل برابر هستند ولی یکی محصـولش را ترتیب، زمانی که بنگاه
باال تولید کرده و با قیمت باالتر از دیگـري مـی فروشـد، ارزش محصـولش بیشـتر شـده و       
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یعنی این بنگـاه نسـبت بـه بنگـاه دیگـر داراي تـوان       . نسبت هزینه واحدش کاهش می یابد
پس به طور کلی، تعریف شاخص باال به عنوان هزینـه کـل بـه ارزش    . رقابتی بیشتري است

که اوال، مشکل کیفیت و ترکیب متفاوت محصول از بین رفتـه و  محصول موجب می شود 
  .ثانیا داده هایمان به رقباي خارجی بستگی  نداشته باشد

شـود همـان هزینـه    به این ترتیب، معیاري که براي اندازه گیري توان رقابتی استفاده مـی 
UC  :شده است واحد است که به صورت زیر بیان =     =     .  )1                     (                                                                              

براي بررسی تاثیر حذف یارانه هاي انرژي بر رقابت پذیري محصوالت، هزینه واحـد  و 
هاي قبـل و بعـد از اجـراي قـانون هدفمنـدي یارانـه هـا محاسـبه         را  با قیمت )UC(محصول 

دهد که اگر هزینه واحد یـک بنگـاه بزرگتـر از یـک     این معیار نشان می. مقایسه می کنیمو
  .باشد، قادر نیست در بازار رقابت کند و بالعکس

قیمـت محصـول در داخـل      Pهـاي داخلـی و   هزینه کل تولید در قیمت TCجا در این
= Pکشور برابر است با  P (1 + NRP) وNRP   نرخ حمایت اسمی ضمنی اسـت کـه از 

NRP  .مقایسه قیمت هاي داخلی و جهانی بدست می آید =     − 1  )2                     (                                                                                

  منابع توان رقابت هزینه اي  4-1-2
  :منشا می تواند داشته باشد توان رقابت دو

) ارزانی عوامل(وري عوامل و فراوانی آن مثل بهره اي،منابع واقعی توان رقابت هزینه -الف
  .دهندکه این نوع منابع مزیت رقابتی را افزایش می

تولیدي، که ممکن است توان رقابتی را افـزایش یـا    -ب انحرافات قیمتی محصول و عوامل 
ها هستند، بسیار مهـم  گذاريسیاست که نتیجه انواعاین نوع منابع به علت این. کاهش دهند

اي را هاي دولت را از این لحاظ که انحرافـات تـوان رقابـت هزینـه    بوده و می توان سیاست
رو، باید دید کدام یک ازمنابع تاثیر بیشتري از این. اند یا کاهش، ارزیابی نمودافزایش داده
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م این کـار، شـاخص هزینـه    براي انجا. بر افزایش یا کاهش توان رقابتی یک محصول دارند
تر تحلیل شده و هزینه کل با توجـه بـه اجـزاي تشـکیل دهنـده آن      مفصل وتر واحد جزئی

، ارزش  ( VI)هاي قابل تجارتارزش نهاده :این عناصر و اجزا عبارتند از.  بررسی می شود
، هزینه نیروي کار غیرماهر  ( LC)، هزینه نیروي کار ماهر ( VI)هاي غیر قابل تجارتنهاده

(LC ) هزینه سرمایه تحت تملک شرکت(KC ) هزینه سرمایه اجاره شده ،(KC )  و هزینه
TC  (D)استهالك  = VI  VI  LC  LC  KC  KC  D  )3                (                                              

بـا ترکیـب   . ت قیمتـی را حـذف نمـود   توان انحرافـا اي، میهاي سایهبا استفاده از قیمت
اي می توان شاخص توان رقابت داخلـی را بـه   معادالت فوق و با استفاده از قیمت هاي سایه

= UC  :صورت زیر محاسبه کرد  ∑       (∑ A P   + ∑ A P  + w L + w . L + K . P . r +K . P . r + d. K. P )  )4  (                                                                                  
  :که در آن

 : i                        نوع محصول                   R  :هزینه فرصت سرمایه متعلق به شرکت   A   :هاي قابل تجارت  مقدار نهاده              L    :مقادیر نیروي انسانی غیر ماهر  
 P   :هاي قابل تجارتقیمت نهاده                L   :مقادیر نیروي انسانی ماهر A   :هاي غیر قابل تجارت مقدار نهاده        D   :نرخ استهالك  P   :هاي غیر قابل تجارت   قیمت نهاده       K  : اياجاره سرمایه                          P     :اي          قیمت کاالهاي سرمایه        R   : ايسرمایهنرخ واقعی اجاره کاالهاي                   W  :   متوسط نرخ دستمزد کارگران غیر ماهر            W   :متوسط نرخ دستمزد کارگران ماهر  K    :مقدار کاالهاي سرمایه اي تحت تملک شرکت                     
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  :ضرایب حمایتی  4-2
از شـاخص هـاي   براي بررسی میزان حمایت هاي انجام شده از این صـنعت  توسـط دولـت    

و ضـریب  ) NPCI( 2، ضریب حمایت اسمی نهاده) NPC( 1ضریب حمایت اسمی محصول
بـراي محاسـبه ضـریب حمایـت اسـمی محصـول از       . شوداستفاده می) EPC( 3حمایت موثر

شـود کـه فرمـول آن بـه     آن اسـتفاده مـی  ) E( به درآمـد سـایه اي  ) A( نسبت درآمد بازاري
NPC  :صورت زیر است =    )5       (                                                                                                        

   بزرگتـر از واحـد باشـد قیمـت بـازاري در داخـل بیشـتر از قیمـت          NPCکه درصورتی
 NPCکـه  یدر صـورت . گیـرد لذا یارانه غیر مستقیمی به محصول تعلق می ،اي آن استسایه

کوچکتر از واحد باشد، قیمت سایه اي از قیمت داخلـی محصـول بیشـتر بـوده لـذا دولـت       
شود،  "1"معادل  NPC که کند و در صورتیمالیات غیر مستقیمی را به محصول تحمیل می

  .گیردهیچگونه حمایتی از محصول صورت نمی
ت مـ هـاده برحسـب قی  ه ننـ نیز از نسبت هزی) NPCI(براي محاسبه ضریب اسمی از نهاده 

= NPC  .به صورت زیر استفاده میشود) F(به هزینه این نهاده ها برحسب قیمت سایه اي ) B(بازاري     )6       (                                                                                                        
بزرگتر از واحد باشد هزینه نهاده ها به قیمت بازار از هزینـه آنهـا بـه قیمـت      NPCIاگر 

سایه اي بزرگتراست یعنـی تولیدکننـده در اسـتفاده از ایـن نهـاده هـا مالیـات غیـر مسـتقیم          
به قیمت بازار از هزینه  ،کوچکتر از واحد باشد هزینه نهاده ها NPCI اگر. پرداخت می کند

وچکتر است لذا تولیـد کننـده در اسـتفاده از ایـن نهـاده هـا یارانـه        آنها به قیمت سایه اي ک
 برابر واحد گـردد هـیچ حمـایتی از نهـاده صـورت        NPCIدرنهایت اگر  .می کند دریافت

  .نمی گیرد
                                                
1. Nominal Protection Coefficient 
2. Nominal Protection Coefficient of Input index 
3. Effective Protection Coefficient index 
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) A-B(ارزش افزوده حاصل از تولید به قیمت هـاي بـازار   ) EPC(ضریب حمایت موثر 
از طریق محاسـبه   .نشان می دهد) E-F(اي  را به ارزش افزوده محصول برحسب قیمت سایه

این ضریب می توان اثرات مداخله دولت را در بازار نهاده وبازار محصول به طـور همزمـان   
EPC  :بررسی نمود بنابراین  =        )7           (                                                                                                 

بزرگتر از واحد باشد دولت از محصول حمایت مـی کنـد و اگـر     EPCدر صورتی که 
کوچکتر از واحد باشد دولت با مداخله واعمال سیاست هاي خود به زیان تولید کننده عمل 

د شود نشان دهنده این است که هیچ سیاسـتی در  برابر واح EPCدر نهایت اگر .کرده است
مورد تولید محصول به وسیله دولت اعمال نمی شود و یـا در صـورت اعمـال هـم دیگـر را      

  .خنثی می نمایند

  ها و نتایجتجزیه و تحلیل داده -5
در این پژوهش، به منظور تحلیل مزیت رقابتی و ضرایب حمایتی مجتمـع صـنایع السـتیک     

مختلف تولید این شرکت به کارخانجات تولید محصوالت بایاس، رادیال و هاي یزد، بخش
. تیوب تفکیک و تاثیر حذف یارانه انرژي بر رقابت پذیري این صنعت ارزیابی شـده اسـت  

براي تحلیل مزیت رقابتی کارخانجات تولید محصوالت بایاس، رادیال و تیوپ به تفکیـک  
بخشی از اطالعـات مـورد نیـاز، از محـل     . استتوان رقابت داخلی استفاده شده  از شاخص

  ). 1جدول ( این مجتمع استخراج شده است 1389گزارشات حسابداري صنعتی سال 
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 )ارقام به میلیون ریال(89و  88هاي ها به تفکیک طی سالانواع هزینه) 1(جدول 

 1389 1388 شرح

 درصد مبلغ درصد مبلغ

 05/63 448815 15/62 379313 هزینه مواد مصرفی

 63/16 118346 81/16 102621 هزینه هاي پرسنلی

 74/4 33720 8/3 23117 هزینه هاي عملیاتی

 75/6 48032 2/8 50019 هزینه استهالك

 14/1 8118 83/1 11145 هزینه توزیع و فروش

 72/0 5158 51/0 3090 هزینه اداري و تشکیالتی

 97/6 49602 72/6 40992 هزینه هاي مالی

 100 711791 100 610357 جمع

  مجتمع صنایع الستیک یزد 88گزارشات حسابداري صنعتی سال : منبع
هـاي  هاي شرکت ، تصمیم گرفتـه شـد کـه شـاخص    به دلیل همگن بودن ساختار هزینه

      . محاسبه شود 89معرفی شده براي سال 

 ارز) واقعی(اي قیمت سایه -5-1-1
هایی است که توسط مراجع بین المللی ارز، ارزش برابريهاي نرخ سایه اي یکی از شاخص
 1در این زمینه یکی از معتبرترین مراجع بین المللی، صندوق بین المللی پول. اعالم می شود

)IMF (      2آمـار مـالی بـین المللـی    "است که در پایگـاه آمـاري خـود تحـت عنـوان (IFS)" 
هـا ارزش  از ایـن شـاخص   یکـی  .کنـد هاي مختلف اقتصادي کشـورها را درج مـی  شاخص

لذا در این پژوهش، یکی از . است برابري هر حق برداشت مخصوص به پول ملی هر کشور
در نظر گرفته شـد، عبـارت بـود از اسـتفاده از     ) دالر(اي ارز سناریوهایی که براي نرخ سایه

 1388سـال  ( میالدي 2010ارزش برابري هر حق برداشت مخصوص به ریال و دالر در سال 

                                                
1. International Monetary Fund 
2. International Financial Statistics 
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جـدول  ( و محاسبه ارزش برابري دالر به ریال بر اساس روش نـرخ متقـاطع  ) ري شمسیهج
  .است 10352.55اي دالر به ریال در این سال برابر بر این اساس ارزش سایه). 2

ایـن نـرخ، ارزش   . اي ارز، نـرخ واقعـی ارز اسـت   هاي نـرخ سـایه  یکی دیگر از شاخص
در . دهـد یـد آن مـورد ارزیـابی قـرار مـی     برابري پول یک کشور را با توجه بـه قـدرت خر  

خصوص تعریف نر خ واقعی ارز، توافق کلی بین اقتصاد دانان وجود ندارد و غالباً این نـرخ  
امـا تعریـف نـرخ ارز بـر اسـاس برابـري قـدرت        . شودهاي نسبی تعریف میصورت قیمتبه

حاضـر مبنـاي    در سناریوي. اي از اقتصاددانان استقبول طیف گسترده مورد) PPP(خرید 
  .محاسبۀ نرخ واقعی ارز، این تعریف از نرخ ارز است

  مفهوم برابري قدرت خرید. 5-1-1-1
هـا  در نظریۀ برابري قدرت خرید، قیمت نسبی کاالهاي قابل مبادله یا سطح عمـومی قیمـت  

     شـود و بـه صـورت زیـر بیـان     بین دو کشور تعیین کنندة نرخ ارز در بلند مدت قلمـداد مـی  
  :شودمی
 )8                                                                                (/PN

1)  * (PT
٢

 RER =ER     
هـاي  شـاخص قیمـت   PTنرخ اسمی ارز،  ER، )تعادلی(نرخ واقعی ارز  RERکه در آن 

هاي الزم به یادآوري است که نسبت قیمت. هاي داخلی استشاخص قیمت PNخارجی و 
(PT/PN)    در عمل به صورت نسبت قیمت کاالهاي قابل مبادله به قیمت کاالهاي غیـر قابـل

  .شودنیز تعریف میمبادله 

  ارز )موثر(  چند جانبه  واقعی  نرخ-5-1-2
نرخ مؤثر ارز براي یک کشور معیاري است که ارزش پول آن کشور را در مقابل سبدي از 

  نـرخ   شـاخص در واقـع  . دهـد ازه گیـري قـرار مـی   پول کشورهاي دیگر مورد سنجش و اند

                                                
1 - PN  است) غیرتجاري(نمادي از قیمت کاالهاي غیرقابل مبادله  
2 - PT  است)تجاري(نمادي از قیمت کاالهاي قابل مبادله  
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  طـرف   چنـدین   وجـود و در نظـر گـرفتن     هنگـام ) REER(ارز   مؤثر یـا چنـد جانبـه     واقعی
  خـارجی   واقعـی   نـرخ   وزنـی یک میانگین   شاخص  این. گیرد قرار می  ، مورد استفاده تجاري

میـت نسـبی هـر یـک از     ها اغلب مـنعکس کننـده اه  وزن. بر اساس یک سال پایه استارز 
ـ   ملـی   پـول   مـؤثر ارز بـه    واقعی  نرخ. کشورهاي دیگر در رقابت با کشور مورد نظر است  هب

              :شود می  تعریفزیر  رابطه  صورت
[ ] ∏∏

==
==

m

i

wid
DC

m

i GD

wid
Gici

DC BRERP
PRREER

11

 )9   (                               
،PGD  ،شاخص قیمت داخلی کشور مورد نظرm یـا رقبـاي    1خـارجی   هـاي تعداد طرف  

 نـرخ مـوثر ارز بـه   REERDC   ،کروشه  داخل  عبارات  ضرب  شانگر حاصلن ∏فوق و کشور 
 PGiبه پول ملی کشور مـورد نظـر و    iارزش برابري پول کشور  Rciملی یک کشور،  پول

  وزن id w و قـرار گرفتـه    مـورد اسـتفاده    دسیهن  میانگین  روش .است iشاخص قیمت کشور 
     .باشد  باید برابر یک ها وزن  جمع  حاصل.است) i )m...1=i  کشور خارجی  براي  مناسب

 1
1

=∑
=

m

i
idw

   
)10 (                                                                                                        

کشورها که در پایگـاه آمـاري صـندوق     REERدر این مورد نیز از اطالعات مربوط به 
نـرخ   ، 2005اساس با توجـه بـه سـال پایـه     بر این . بین المللی پول درج شده بود استفاده شد

سناریو، نرخ واقعـی   در این.  است  91.590و نرخ موثر دالر  برابر  148.428ریال برابر  موثر
  ). 2جدول (حاصل شد  16205. 6993دالر به ریال برابر 

  
  
  
  

                                                
، ، انگلیس، شامل کشورهاي آلمان 1388-1369ده شریک اول تجاري بر اساس میانگین رتبه شرکاي تجاري کشور طی دوره  - 1

  .فرانسه، بلژیک، ایتالیا، سوئیس، روسیه، ژاپن، امارات متحده عربی و کره جنوبی بوده اند
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      1389اي ارز بر اساس سناریوهاي مختلف در سال نرخ سایه )2(جدول 
 931/15942 به ریال SDRهر  يارزش برابر

 54/1 به دالر SDRهر  يارزش برابر

 55/10352 به ریال دالر هر  يارزش برابر

 10000 ارزش اسمی دالر به ریال

REER 428/148  ریال 

REER 91.590 دالر 

  16205/6993 ارزش واقعی هر دالر
  محاسبات پژوهشو   IMFماريآپایگاه :منبع

  اي مجتمع صنایع الستیک یزد ارزیابی مزیت رقابت هزینه - 5-2
بر اساس مطالب ارائه شده در بخش گذشته، در این بخش به تفکیک کارخانجات بایـاس،  

و بـه منظـور   . شـود هـا محاسـبه و تحلیـل مـی    آن)  UC(رادیال و تیوب توان رقابت داخلی
ارزیابی تاثیر حذف یارانه انرژي بر توان رقابت داخلی شاخص مذکور بـا انجـام تعـدیالتی    

هاي تـوان رقابـت داخلـی بـه دلیـل      تفاوت عمده شاخص).  UC ( مجددا محاسبه می شود
ها است که خود ناشی از وضع یارانه انرژي و انحـراف نـرخ   انحرافات عمده در قیمت نهاده
ویژه که بخش عمده قیمت تمام شده محصوالت را معموال ارز از مقادیر تعادلی آن است به

  .مواد اولیه تشکیل می دهد

  هزینه اي کارخانجات رادیالتوان رقابت داخلی  5-2-1
با اسـتفاده از اطالعـات   1389محاسبه شاخص توان رقابت هزینه اي محصول رادیال در سال

دهد که مجتمع صنایع الستیک نشان می) 1389حسابداري صنعتی سال (هزینه کارخانجات 
 است که این رقـم  8/0یزد در بخش تولید الستیک رادیال داراي توان رقابت داخلی معادل

گر وجود توان رقابت داخلی این شرکت  در بازار هاي داخلی است زیـرا هزینـه هـاي    بیان
به عبارت دیگر براي کسب یک واحـد درآمـد در   . درآمد هاي آن است%  80آن به میزان 

  . هزینه صرف می شود% 80بازار هاي داخلی
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UC =  هزینه کل کارخانجات رادیال
ارزش تولید به قیمت داخلی =       ,       , =0.8                                      )11(             

 UC =  هزینه تعدیل شده کارخانجات رادیال
ارزش تولید به قیمت داخلی =       ,        , = 1.02                            )12(  

 02/1شاخص توان رقابت هزینه اي بعد از تعدیلهاي الزم و حذف اثر یارانه هـا معـادل   
. است که تقریبا نشان دهنده عدم وجود مزیت رقابت هزینـه اي محصـوالت رادیـال اسـت    

بنـابر ایـن   . چراکه براي فروش هر واحد در بازار  کمی بیش از یک واحد هزینه مـی شـود  
  .حذف یارانه هاي انرژي موجب کاهش رقابت پذیري محصوالت این کارخانه می شود

  خانجات بایاستوان رقابت هزینه اي کار 5-2-2
مشابه بخـش قبلـی بـراي محاسـبه شـاخص تـوان رقابـت هزینـه اي کارخانجـات بایـاس از           

شـاخص هـاي   . اطالعات هزینه کارخانجات و قیمت هاي فروش داخلی استفاده مـی شـود  
= UC  :مربوط به توان رقابت هزینه اي به شرح زیر است  هزینه کل کارخانجات بایاس

ارزش تولید به قیمت داخلی =             , = 1.03                                       )13(  
 UC =  هزینه تعدیل شده کارخانجات بایاس

ارزش تولید به قیمت داخلی =       ,       , =2.1                                  )14(            
نتیجه محاسبات نشان می دهد مجتمع صـنایع السـتیک یـزد در بخـش تولیـد السـتیک       

است که این حاکی از عدم وجود توان رقابت در بازار هاي  03/1بایاس داراي توان رقابتی 
. هزینه می کند 03/1به عبارت دیگر این واحد براي کسب یک واحد درامد . داخلی است

است  2/1ز حذف یارانه پرداختی دولت این واحد برابر شاخص توان رقابت هزینه اي بعد ا
بـه عبـارت دیگـر بـه      .که نشان دهنده آن است که این واحد در بازار توانایی رقابت نـدارد 

  .واحد هزینه می کند 2/1ازاي هر واحد درآمد 
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  توان رقابت هزینه اي کارخانجات تیوب   3 -5-2
هاي تـوان رقابـت هزینـه اي بـه     تیوب، شاخصاي کارخانجات با استفاده از اطالعات هزینه
= UC  :شرح زیر محاسبه شده است  هزینه کل کارخانجات تیوب

ارزش تولید به قیمت داخلی =      ,      , =0.57                                                )15(  

UC =  هزینه تعدیل شده کارخانجات تیوب
ارزش تولید به قیمت داخلی =      ,      , = 0.59                                       )16(        

دهد که مجتمع صنایع الستیک در بخش تولید تیـوب نـه تنهـا    نتایج محاسبات نشان می
داراي توان رقابت داخلی است بلکه تـوان رقابـت داخلـی آن از تـوان داخلـی محصـوالت       

هاي تولید این کارخانجات است که هزینهنشان دهنده این  57/0رقم. رادیال نیز بیشتر است
شاخص توان رقابت هزینـه اي  . درآمدهاي آن است% 57در قیمتهاي انحرافی کنونی معادل

اسـت کـه نشـان دهنـده تـوان       59/0آن نیز بعد از حذف یارانه  هاي پرداختی دولـت رقـم   
م  شـاخص  نزدیک بودن ارقـا . رقابت کارخانجات تولید تیوب بعد از حذف یارانه ها است

هاي توان رقابت داخلی و بین المللی به این مفهوم است که با اعمال قانون هدفمنـد سـازي   
  .  یارانه ها فعالیت شرکت در تولید محصوالت تیوب چندان تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت

  تحلیل ضرایب حمایتی در مجتمع صنایع الستیک یزد 5-4

  ضرایب حمایتی در کارخانجات رادیال 5-4-1
بر اساس آنچه در باال گفته شد ضرایب حمایت محصول، ضریب حمایت نهـاده و ضـریب   

NPC  :حمایت  موثر در کارخانجات رادیال به شرح زیر است =             , = 1.24                                                                  )17(  

 NPIC =       ,       , = 1.01                                                                  )18(        
 EPC =        _        ,       ,  _       , = 1.96                                                      )19(  
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، یارانـه غیـر    NPCنشان می دهد که به دلیل بزرگتر از یـک بـودن شـاخص    محاسبات 
. این یارانه می تواند به عنوان مثال یارانـه انـرژي باشـد   . ستقیمی به محصول تعلق می گیردم

تقریبا برابر  واحد است لـذا مجتمـع صـنایع السـتیک در      NPC  همین طور چون شاخص 
مستقیم بسیار کمـی مـی پـردازد  کـه مـی توانـد مالیـات بـر          استفاده از نهاده ها مالیات غیر

  .باشد واردات به شکل تعرفه
اسـت و بـه دلیـل آن کـه      9/1شاخص ضریب حمایت موثر کارخانجات رادیال معادل 

بزرگتر از واحد است نشان دهنده آن است که حمایت هاي دولت به شکل یارانه هاي غیر 
مستقیم نسبت به مالیات هاي غیرمستقیم بسیار بیشتر بوده و در مجموع، سیاست هاي دولت 

  .   ال استدر راستاي حمایت از محصوالت رادی

  ضرایب حمایتی در کارخانجات بایاس 5-3-2
نتایج محاسبه شاخص هاي حمایتی محصول، نهـاده و ضـریب حمایـت مـوثر کارخانجـات      

NPC  :بایاس به صورت زیر است =             , =  1.16                                                                         )20(  
 NPIC =       ,       , =1.02                                                                            )21(  
 EPC =       _        ,       ,  _       , = 2.56                                                             )22(             
  

بزرگتـر از واحـد اسـت، سیاسـت      NPCات نشان می دهد از آن جا که شـاخص  محاسب
از طـرف دیگـر، شـاخص     .هاي دولت در جهت حمایـت از محصـوالت بایـاس قـرار دارد     NPC   نیز بزرگتر از واحد است که نشان دهنده بیشتر بودن هزینه نهاده به قیمت بازار نسبت

ر اسـتفاده از نهـاده هـا مالیـات غیـر مسـتقیم       به قیمت سایه اي آن است و لذا تولید کننده د
  .پرداخت می کند
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است و از آن جا که بزرگتـر از   56/2شاخص ضریب حمایت موثر کارخانجات بایاس 
واحد است نشان دهنـده آن اسـت کـه براینـد سیاسـت هـاي دولـت در جهـت حمایـت از          

بیل پرداخت یارانه حمایت هایی از ق. الزم به ذکر است. محصوالت این کارخانه قرار دارد
درصـدي بـراي ورود کاالهـاي مشـابه خـارجی موجـب افـزایش         50انرژي و وضـع تعرفـه   

  .شاخص حمایت موثرگردیده است

  ضرایب حمایتی در کارخانجات تیوب  5-3-3
نتایج محاسبه شاخص هاي حمایتی محصول، نهـاده و ضـریب حمایـت مـوثر کارخانجـات      

NPC  :تیوب به صورت زیر است =           , = 0.94                                                                           )23(    NPIC =           , = 1.01                                                                          )24(  EPC =      _            ,  _      , =  0.89                                                            )25(  
  

کوچکتر از واحد  NPCنشان می دهد شاخص محاسبات شاخص هاي ضرایب حمایتی 
است و این به معناي آن است که مجتمع صنایع السـتیک در تولیـد ایـن محصـول متحمـل      

ر از واحـد اسـت کـه ایـن     بزرگت اندکی  NPCشاخص . پرداخت مالیات غیر مستقیم است
حاکی از پرداخت مالیات غیر مستقیم توسط مجتمع صـنایع السـتیک در اسـتفاده از نهـاده     

  .هاي تولید است
می باشد کـه   89/0شاخص ضریب حمایت موثر مجتمع صنایع الستیک رقمی معادل با 

اسـت  این رقم به دلیل کوچکتر از واحد بودن نشان دهنده آن است که دولت بـا اعمـال سی  
در جهـت کـاهش رقابـت پـذیري و زیـان      ... هاي مختلف مالیاتی، تعرفه هاي گمرکـی و  

  .کارخانجات تیوب گام برداشته است
در یک مقایسه اجمالی ما بین کارخانجات تیوب، رادیال و بایـاس بـر اسـاس شـاخص     

توان اظهار داشت که سیاست هاي دولـت در جهـت حمایـت از     می ضریب حمایت موثر،
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و از جهت دیگر موجب تضعیف رقابت پذیري تیوب شده  رادیال و بایاس بوده محصوالت
  .منعکس شده است 3در جدول  ج حاصل از محاسبات پژوهشاینت. است

  شاخص هاي محاسبه شده پژوهش  )3( جدول
  UC(d) UC(S) NPC NPC(1) EPC 

 56/2 02/1 16/1 2/1 03/1 بایاس

 90/0 01/1 94/0 59/0 57/0 تیوپ

 90/1 02/1 24/1  02/1 80/0 رادیال

  محاسبات پژوهش: منبع

  :نتیجه گیري 4 -5
نتایج محاسبات نشان می دهد که مجتمـع صـنایع السـتیک یـزد در بخـش تولیـد السـتیک        

است که این رقم بیان گر وجـود تـوان رقابـت     8/0رادیال داراي توان رقابت داخلی معادل 
درآمـد  %  80داخلی این شرکت  در بازار هاي داخلی است زیرا هزینـه هـاي آن بـه میـزان     

%  80اي کسب یک واحد درآمد در بـازار هـاي داخلـی     به عبارت دیگر بر. هاي آن است
شاخص توان رقابت داخلی بعـد از حـذف یارانـه انـرژي نیـز معـادل       . هزینه صرف می شود

است که تقریبا نشان دهنده عدم وجود مزیت رقابـت داخلـی محصـوالت رادیـال در      02/1
بنابر ایـن  . ی شودچراکه براي فروش هر واحد کمی بیش از یک واحد هزینه م. بازار  است

 .با حذف یارانه هاي انرژي محصوالت رادیال توان رقابت خود را از دست می دهند

نتیجه محاسبات نشان می دهد مجتمع صـنایع السـتیک یـزد در بخـش تولیـد السـتیک       
می باشد که این حاکی از عدم وجود توان رقابـت در بـازار    03/1بایاس داراي توان رقابتی 

هزینـه   03/1مـد  آبه عبارت دیگر این واحد براي کسـب یـک واحـد در   . هاي داخلی است
شاخص توان رقابت هزینه اي این واحد بعد از حـذف یارانـه انـرژي برابـر     . می دهد   انجام

بـه عبـارت    .که نشان دهنده آن است که این واحد در بازار توانایی رقابت ندارد. است 2/1
  .ینه می کندواحد هز 2/1دیگر به ازاي هر واحد درآمد 
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نتایج محاسبات نشان می دهد که مجتمع صنایع الستیک در بخش تولید تیوب نـه تنهـا   
داخلــی  رقابــت داراي تــوان رقابــت داخلــی اســت بلکــه تــوان رقابــت داخلــی آن از تــوان

نشان دهنده این است که هزینه هاي تولید این  57/0رقم. محصوالت رادیال نیز بیشتر است
شـاخص تـوان   . درآمدهاي آن است% 57هاي انحرافی کنونی معادلکارخانجات در قیمت 

اسـت کـه نشـان دهنـده تـوان رقابـت        59/0رقابت هزینه اي بعد از حذف یارانه ها نیز رقم 
نزدیـک بـودن ارقـام  شـاخص هـاي تـوان رقابـت        . کارخانجات تولید تیوب در بازار است

رکت در تولید محصوالت تیـوب  داخلی به این مفهوم است که با حذف یارانه ها فعالیت ش
 .تفاوت چندانی نخواهد داشت

بـراي  NPC محاسـبات نشـان مـی دهـد کـه بـه دلیـل بزرگتـر از یـک بـودن شـاخص            
این یارانه می توانـد بـه   . کارخانجات رادیال، یارانه غیر مستقیمی به محصول تعلق می گیرد

با برابر  واحد است لذا تقری NPC  همین طور چون شاخص . عنوان مثال یارانه انرژي باشد
که  مجتمع صنایع الستیک در استفاده از نهاده ها مالیات غیر مستقیم بسیار کمی می پردازد

شاخص ضریب حمایت موثر کارخانجات . می تواند مالیات بر واردات به شکل تعرفه باشد
کـه  است و به دلیل آن که بزرگتر از واحد است نشـان دهنـده آن اسـت     9/1رادیال معادل 

حمایت هاي دولت به شکل یارانه هاي غیر مستقیم نسبت به مالیات هاي غیرمسـتقیم بسـیار   
  .   بیشتر بوده و در مجموع، سیاست هاي دولت در راستاي حمایت از محصوالت رادیال است

 NPCمحاسبات انجام شده براي کارخانجات بایاس نشان می دهد از آن جا که شاخص 
است هاي دولـت در جهـت حمایـت از محصـوالت بایـاس قـرار       بزرگتر از واحد است، سی

نیز بزرگتر از واحد است که نشان دهنده بیشـتر بـودن     NPCاز طرف دیگر، شاخص .دارد
هزینه نهاده به قیمت بازار نسبت به قیمت سایه اي آن است و لذا تولید کننده در استفاده از 

ضریب حمایـت مـوثر کارخانجـات     شاخص. تقیم پرداخت می کندنهاده ها مالیات غیر مس
است و از آن جا که بزرگتر از واحد است نشـان دهنـده آن اسـت کـه براینـد       56/2بایاس 

الزم بـه ذکـر   . سیاست هاي دولت در جهت حمایت از محصوالت این کارخانه قـرار دارد 
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درصـدي بـراي ورود    50حمایت هایی از قبیل پرداخت یارانه انرژي و وضـع تعرفـه   . است
  .هاي مشابه خارجی موجب افزایش شاخص حمایت موثرگردیده استکاال

محاسبات شاخص هاي ضرایب حمایتی براي کارخانجات تیوب نشان می دهد شاخص 
NPC  کوچکتر از واحد است و این به معناي آن است که مجتمع صنایع الستیک در تولید

دکی بزرگتـر از  انـ   NPCشـاخص  . این محصول متحمل پرداخت مالیات غیر مستقیم است
واحد است که این حاکی از پرداخت مالیات غیر مستقیم توسط مجتمع صنایع الستیک در 

شاخص ضریب حمایت موثر مجتمع صنایع الستیک رقمی . استفاده از نهاده هاي تولید است
بودن نشان دهنده آن است که  می باشد که این رقم به دلیل کوچکتر از واحد 89/0معادل با 
در جهـت کـاهش   ... اعمال سیاست هاي مختلف مالیاتی، تعرفه هـاي گمرکـی و    دولت با

 .رقابت پذیري و زیان کارخانجات تیوب گام برداشته است

  پیشنهادات –6
اران اقتصادي کشور توصیه می شود یارانه هاي مربوط به انرژي را به تـدریج  زبه سیاست گ

 .مصرف انرژي و تعدیل هزینه ها نمایدکاهش داده تا شرکت در گذر زمان اقدام به اصالح 

اران اقتصادي کشور توصیه می شود به مرور زمان تعرفه هاي مربوط بـه مـواد   زبه سیاست گ
 .ت پذیري محصوالت تولیدي شودباولیه را کاهش داده تا موجب افزیش رقا

به مدیران این واحد صنعتی توصیه می شود به دلیل عدم وجود مزیت رقابتی محصوالت  
ایاس که ناشی از تکنولوژي پایین تولید می باشد، سیاست هاي شرکت را در جهت بهبود ب

 .تکنولوژي تولید این محصوالت جهت دهی کنند

به مدیریت مجتمع صنایع الستیک توصیه می شود با اجراي  قانون هدفمندسازي یارانـه  
 .ها، در ضرایب فنی استفاده از انواع انرژي تجدید نظر شود

یت مجتمع صنایع الستیک توصیه می شود شاخص هاي کلیدي در مورد مزیت به مدیر
  .نسبی، رقابتی و ضرایب حمایتی را در هر سال محاسبه و از روند آن اطالع حاصل کنند
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