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 چكیده

صنعت فوالد از صنایع مادر هر کشور است و نقش کلیدی در چارچوب اقتصااد ملاب  ان اناواو ساتوو فقارای و مایان   اامب 

صنعت  رای شناخت جایگاه صنعت فوالد  ان رو،  ررسب وجود یا ادم وجود مزیت نسبب در این . از اینهای صنعتب داردفعالیت

واسطن نقش روز افزوو آو در  وسعن اقتصادی کشور امری الزم است. ن ونن مورد  ررسب در این مژوهش شرکت فاوالد مبارکان 

هاای آوری اطالاای و دادهشود.  رای ج عاست.  رای ماسخگویب  ن سواالی مژوهش از شاخص هزینن منا ع داخلب استفاده مب

ای نار  ارز های ساینشود.  رای محاسبن قی ت ن صوری مستقیم  ن  خش حسا داری صنعتب مراجعن مب 0931ورد نیاز سال م

شود. نتایج  دسات آماده از ماژوهش نشااو ال للب مول استفاده مبنیز از اطالاای مر وطن در سایت  انک جهانب و صندوق  ین

 نها محصوالی گرم و اسیدشویب دارای ادم مزیت نسابب اسات. محصاوالی سارد و  دهد کن  ا  وجن  ن سناریو اول نر  ارزمب

دار و سایر دارای مزیت نسبب هستند.  ا  وجن  ن سناریو دوم نر  ارز هر سن محصول مزیات نسابب چنین محصوالی موششهم

ین شااخص در صاوری کااهش دهد کن ادارند. نتیجن کشش هزینن منا ع داخلب  ن  غییرای قی ت جهانب محصوالی نشاو مب

 های جهانب است.  ر از افزایش قی تجهانب  ا کشش یهاقی ت

 مذیری، هزینن منا ع داخلب: مزیت نسبب، رقا تهای کلیدیواژه
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 مقدمه -1
ریزی خود را  ر اساس  ازار رقا تب در سطح شود کن واحدهای  ولیدی  رنامنمزیت نسبب موجب مب ح ایت از صادرای  ر ماین

ها  ستگب دارد. استرا ژی ح ایت از صادرای جهاو طراحب و  ن مرحلن اجرا  گذارند. موفقیت این واحدها  ن  ازاریا ب و هزینن

 های غیرکارا سلب گردند.های کارا فعال شده و  نگاهشود کن  نگاهسبب مب

 اید در داخل کشور و کدام کاال را از خارج چن کاالیب را رداو را  ن خود جلب ن وده است کن  این سوال ه واره  وجن دولت

های واقعب  ولید کاالها را از طریق  رطرف ن ودو انحرافای قی تب موجود خریداری کرد؟  رای ماسخ  ن این سوال  اید هزینن

هزینن  ای آو مشخص ن ود. یکب از معیارهای مناسب جهت دستیا ب  ن این منظور معیارهای واسطنمر وط  ن محصول و هزینن

 ا  وجن  ن خصوصیت میشنگر آو، محققاو را قادر خواهد ساخت  ا  ن ارزیا ب است. استفاده از معیار مذکور  0منا ع داخلب

 بمذیری در صحنن جهانهای مختلف داخل کشور  پردازند.  ن این  ر یب  واو یک فعالیت  ولیدی از نظر رقا تاقتصادی فعالیت

 باشد:بر این اساس این مطالعه به دنبال دستیابی به اهداف زیر می .شودقا ل  شخیص مب

 ؛(DRCمذیری  شرکت فوالد مبارکن اصفهاو  ا استفاده از شاخص هزینن منا ع داخلب)گیری رقا تاندازه-1

 های جهانب؛مذیری شاخص هزینن منا ع داخلب در  را ر  غییر قی تمحاسبن کشش-2

 مختلف مزیت نسبیهای مروری بر نظریه -2
سازی رفتار اقتصادی  ا سواالی اساسب متعددی رو رو است؛ نظیر اینکن چن کاالیب  ولید کند؟ چن مقدار هر کشوری  رای  هینن

از کاالی  ولیدی را  ن خارج صادر کند؟ و چن کاالیب را و  ن چن میزاو از خارج وارد کند؟ یک روش  رای ارزیا ب اینگونن 

  شود:کن در ادامن  ن معرفب مختصری از  اریخچن آو مرداختن مب استفاده از معیار مزیت نسبب است ها،گیری ص یم

؛ سوداگراو ااتقاد داشتند کن یک کشور  اید  الش کند  ا  ا صادرای  یشتر نسبت  ن واردای، ثرو  ند ر و دیدگاه سوداگران

فلزای قی تب، طال و نقره نگهداری کند. دولت  اید   ام  الش خود را قدر  ند ر شود. آنگاه مازاد صادرای خود را  ن صوری 

 (.44: 0993، مورمقیم) ) ویژه واردای کاالهای مصرفب لوکس( کند صرف  شویق صادرای و محدود کردو واردای

ب داشتن اگر کشوری در  ولید کاالیب خاص مزیت اکتسا ب و طبیع 2؛  ن نظر اس یتمزیت نسبی از دیدگاه آدام اسمیت 

(.  ر اساس این 0930: 02)محتشم دولتشاهب،  واند آو کاال را در مقایسن  ا سایر کشورها   ا هزینن ک تری  ولید ن اید اشد مب

ال لل و  خصص در  ولید وقتب  ن نفع  جاری  ین ،دو کاال -مشهور است، در الگوی دو کشور 9نظرین کن  ن نظرین مزیت مطلق

یکب از آو دو کشور در  ولید یکب از کاالها مزیت مطلق در هزینن  ولید داشتن  اشد و کشور دیگر در  دو کشور خواهد  ود کن

در  ولید کاال، هر دو کشور  ا وارد کردو  4 ولید کاالی دوم مزیت مطلق در هزینن داشتن  اشد.  دین  ر یب  ا  خصص کامل

 مند خواهند شد.ال للب  هرهیم کار  ینکاالهایب کن در  ولید آنها ادم مزیت مطلق دارند از  قس

                                                           
1  .Domestic Resource Cost 

2 . Esmith 
3 . Absolut Advantage 
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؛ دیوید ریکاردو ااتقاد داشت کن حتب وقتب یک کشور در  ولید   ام کاالها نسبت  ن سایر کشورها مزیت 1دیوید ریکاردو

 مطلق داشتن  اشد، هنوز هم این امکاو کن این کشور  تواند از  جاری  ین ال للب منتفع شود وجود دارد.

ید هیچ یک از دو کاال مزیت مطلق ندارد  اید کاالیب را  ولید وصادر کند کن در  ولید آو ادم مزیت مطلق کشوری کن در  ول

ک تری دارد، از طرف دیگر کشوری کن در  ولید هر دو کاال مزیت دارد  اید در  ولید کاالیب  خصص یا د و آو را صادر کند کن 

یعنب هر کشور در حقیقت  اید کاالیب را  ولید و صادر کند کن در  ولید آو  از مزیت مطلق  یشتری در  ولید آو  رخوردار است.

 دارد. 2مزیت نسبب

-0333) 4( و  ن دنبال او اوهلین0333-0392)9های هکشرنظرین دو اقتصادداو سوئدی  ن نام اوهلین؛ -نظریه هکشر 

داند،  ر  فاوی در ال لل مب رقراری  جاری  ین(  ر خالف نظرین ریکاردو کن  ازدهب اوامل  ولید را اامل اساسب در 0733

موجودی اوامل و شدی کار رد اوامل در هر کشور استوار است.  ر اساس این نظرین، هر کشور در  ولید کاالیب مزیت نسبب 

آورد کاالیب روی مبدارد کن اوامل  ولید آو کاال در کشور فراواو  وده و استفاده از آو  رای کشور ارزاو   ام شود. و  ن واردای 

 .(9: 0937) هکیش،  ک یاب و استفاده از آو گراو   ام شود کن اوامل  ولید آو کاال

 ر و کشوری  ا اامل  ولید نیروی کار فراواو اقدام  ن اباری دیگر کشوری  ا سرماین فراواو مبادری  ن صادرای کاالهای سرماین

ال للب نسبب شده و  ااث  ن وجود آمدو  جاری  ین ،هان اختالف در قی تکند.  ن طور خالص ن صادرای کاالهای کار ر مب

 خواهد شد.

 پیشینه تحقیق -3

 مطالعات داخلی -3-1

 اه یات مطالعن این در. مرداختند ایراو در چغندرقند  ولید نسبب مزیت  ررسب  ن خود مطالعن در ،(0930)سایرین  و مح دی

 ساودآوری کنناده، مصارف زیاد  قاضای و محصول این قی ت نوسانای و ایرانب خانوارهای غذایب الگوی در چغندرقند محصول

 ما ریس روش از استفاده  ا کننده  ولید روی داخلب  ازار  نگناهای  اثیر و دولت هایسیاست اثر و چغندرقند محصول اجت ااب

 دهناده نشااو سیاساتب  حلیال ما ریس نتایج. گرفت قرار  ررسب مورد 0979 -79 زرااب سال  رای ایراو در سیاستب  حلیل

 است. DRC=%99  ا ایراو در چغندرقند محصول  ولید در نسبب مزیت وجود

 و نساجب صنعت  خش صنعتب هایفعالیت  القوه نسبب هایمزیت گیریاندازه» ای  ا انواو مقالن در ،(0979) صفوی و نع تب

 صنعتب هایفعالیت  القوه نسبب هایمزیت گیریاندازه و  ررسب  ن داخلب منا ع هزینن روش از استفاده  ا «ایالم استاو موشاک

و  0971 های سال در ایالم استاو موشاک و نساجب  خش مختلف  ولیدی محصول 29  ا نساجب صنایع از مهم واحد 09  عداد

  ار متکاب( DRC) داخلاب مناا ع هزینان روش چاارچوب در ماذکور  حلیال. ماردازدمب نفتابغیر صادرای راستای در 0970

  عیاین  فکیک  ن را هاآو  ولیدی محصوالی و هاشرکت از کدام هر های فاوی  ا است، شده انجام شده   ام قی ت حسا داری

طوری کان  اا اناد،  ان وده  رخاوردار  ااالیب نسابب مزیات از  ررساب مورد کاالهای اکثر کن دهد مب نشاو حاصل نتایج. ن اید

                                                           
1 . David Ricardo 

2 . Comparative Advantage 

3 . Hecksgher 
4 . Ohlin 
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 ن کاالهای دارای مزیت نسبب  اال، مزیت نسبب متوسط، مزیت نسبب مایین و فاقد مزیات نسابب در  DRC ندی شاخص طبقن

کاال اددی  ین  3 رای  DRCو دارای مزیت نسبب  اال  ودند، شاخص  9/1 ر از مایین DRCکاال دارای  92طب دو سال،  عداد 

 زرگتر از واحد و فاقد مزیت نسابب  DRCکاال نیز دارای  9مایین است و  دهنده مزیت نسبب متوسط و ا یک  ود کن نشاو 9/1

 ولیاد و  ان  هاایهزینان  ودو مایین  ن  واومب 9/1 ر از مایین DRCدارای  واحدهای  االی نسبب مزیت دالیل ج لن  ودند. از

 .ن ود اشاره ها واحد این مالکیت  ودو خصوصب و های  ولیدجویب در هزینناباری دیگر، صرفن

ای شرکت فوالد مبارکن را در نتیجن الحاق ایراو  ن سازماو  جااری ای  واو رقا ت هزینن(، در مطالعن0972کلباسب و گریوانب )

اناد. نتاایج گیاری ن اوده( انادازهUC)ها، این  واو را  ا استفاده از شاخصب  ن نام نسبت هزینن واحاد جهانب  ررسب کردند. آو

دهنده اادم  اواو رقاا تب اسات کان نشااو 93/0 را ر  0971دهد کن شاخص  واو رقا تب در سال ن نشاو مبحاصل از محاسب

 مجت ع فوالد مبارکن مس از میوستن ایراو  ن سازماو  جاری جهانب است.

 طریاق از کشاور در خاودرو ساازی قطعان صنعت در نسبب مزیت گیری اندازه» انواو  حت خود مقالن در ،(0970) یگب  ولب

DRC» ار ساالن مانج دوره یاک طب خودرو مصرف  ند قطعای کننده  ولید های شرکت  ولیدای نسبب مزیت گیریاندازه  ن  

 حساا داری روش از استفاده  ا مقالن این در. است مرداختن( صنعتب حسا داری روش مبنای  ر) داخلب منا ع هزینن روش اساس

 کان خاودرو مصرف  ند قطعای کننده ولید واحد هشت رقا تب  واو ،اقتصادی های نگاه ایهزینناطالاای  از استفاده و صنعتب

 ا فاق  ن قریب کن  ود آو از حاکب مذکور واحدهای در DRC  ررسب. گرفت قرار  ررسب مورد  وده،  ولیدی محصول 21 شامل

های منا ع داخلب از  واو نسبب رقا تب  ن ابار ب، این واحدها  ا  وجن  ن ارزیا ب هزینن .اند وده  رخوردار نسبب مزیت از واحدها

 %91 کان اسات آو  یاانگر هاای ماورد مطالعاندر  نگاه 0939-0933های نسبب طب سال مزیت روند اما  ردند. االیب  هره مب

 هستند.  خود رقا تب  واو دادو دست از حال در واحدها

 ان محاسابن  « ررسب ساختار ح ایتب در  رخب صنایع ایراو )خودرو، قناد و فاوالد(»انواو   ادر مطالعن خود (، 0933) فرزین

 0931 ا اساتفاده از جاداول داده ساتانده ساال  0939و  0931های و نر  ح ایت موثر در صنایع مذکور در سال DRCمعیار 

شده و مواد اولیان داخلاب کان در محصاوالی اساساب آهان و فاوالد های  ولید دهد کن اگر نهادهمرداختن است. نتایج نشاو مب

 ها از  ین خواهند رفت. گذاری شوند، مزیتها )قی ت مرزی( ارزشای آوشوند،  ر حسب نر  سایناستفاده مب

 خارجیمطالعات  -3-2

  ان ،«گیاری(انادازه  ارای میشنهادی و نسبب ) ررسب مزیت و ال للب ین رقا ت» انواو  حت خود مطالعن در ،(2119) 0سیگل

 کان دارد وجود دو این از متعددی  فسیرهای کن است رسیده نتیجن این  ن و است مرداختن نسبب مزیت و رقا ت مفاهیم  عریف

 زماانب حتاب و شده  عریف ریکاردویب  جاری مدل در دقیق طور ن نسبب مزیت گویدمب وی. هستند نیز  رانگیز ا هام گهگاهب

 اد یاای  ررساب  ان ا تادا خاود مقالن در او. است نیز مختلفب  فاسیر موضوع یا د گسترش کالسیکب  جاری  ئوری از فرا ر کن

 مویاا، مقا ال در ایساتا خارد، مقا ال در کاالو قبیال از آنها اصلب هایویژگب   ایز موضوع، این گیریاندازه و  عریف  ن مر وط

 کا ردهاای  ان ه چناین و میوساتن وقوع  ن مقا ل در شده  ینبمیش رویدادهای هنجاری،رفتارهای  مقا ل در ا لب رفتارهای

 شده داده نشاو آو در کن دهدمب ارائن را اییکپارچن رویکرد مقالن این ثانیاً،. است مرداختن شده میشنهاد اقدامای از شده ایجاد

                                                           
1 . Siggel 
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 شده داده نشاو وضوح  ن نیز دو آو  ین  فاوی نیز و اند وده مر بط وجن  هترین  ن نسبب مزیت و مذیریرقا ت چگونن کن است

 . است

رشاتن  04مزیت نسابب  ،«DRCح ایت و هزینن ح ایت از روش »( در رسالن دکتری خود  حت انواو 0333 یز هوش  ا او )

ستانده محاسبن کرده است. وی  رای هار  -های هزینن منا ع داخلب را  ا استفاده از جدول دادهصنعتب را حساب کرده و  خ ین

 ان الات نباود   DRC1محاسبن ن اوده اسات کان DRC2و  DRC1یک از صنایع مورد  ررسب، دو مقدار هزینن منا ع داخلب 

نیز  ا دو  غییر  DRC2اری محاسبن شده است. های  ازای کار و سرماین  ر حسب قی تهای سایناطالاای الزم در زمینن قی ت

 ایجاد شده  ن صوری زیر محاسبن شده است:

  اشد.ک تر از قی ت  ازار مب %29ای کار قی ت ساین -الف

  اشد.های  جاری ایراو مب اال ر و  ر اساس حداقل نر   هره  انک %91ای  ازدهب سرماین نر  ساین -ب

هایب هستند محصوالی غذایب و  ولیدای غیر فلزی معدنب،  نها  خش دهد کننشاو مب 0339-0339محاسبای وی  رای سال 

هاا، کشاور در ساال ماذکور را جهت جانشینب واردای داشتن و دارای مزیت نسبب هستند و در  قین  خش هزینن  رینکن مایین

 دارای مزیت نسبب نبوده است.

اند و هزینن، و محصوالی غذایب ک ترین هزینن را  ر اساس هزینن منا ع داخلب داشتن  ر اساس محاسبای، آهن و فوالد  یشترین

در ایراو  ن جز محصوالی غذایب و نهایتاَ وسایل نقلین در   امب صنایع صادرا ب  حت  ررسب رسالن ایشااو، کشاور کلب طور  ن

 دچار زیاو خالص اجت ااب است.

گیاری کند کن این معیار یک ا ازار انادازهانواو مب «از هزینن منا ع داخلب ی فسیر »ای  ا انواو (، در مقالن0339) 0نا سوکب

 اشد، چارا کان در مهم و قا ل استفاده  رای ارزشیا ب قدری رقا تب صنایع در کشورهای ک تر  وسعن یافتن و در حال  وسعن مب

کناد. مقادار ای اوامل  ولیاد اشااره مابهای ساین چنین  ن قی تاند. این مقالن، هها  ن شدی  حریف شدهاین کشورها قی ت

DRC  ان  0379هاای ساال ی انجام گرفتن است.  ن صور ب کن فعالیتاهای ساین ر اساس قی ت 0379محاسبن شده در سال 

در ساال  0371 های سالآنها مساوی یک  اشد.  ن هر حال چوو فعالیت DRCهای موجود در نظر گرفتن شده و انواو فعالیت

آالی  زرگتر از یک هستند.  ان ابااری آهن، فوالد و ماشین DRC وها لزوماَ یکساو نیستند. DRCمختلف هستند، لذا  0379

شد.  نا راین،  غییر  کنولوژی  رای این را داشتند، درآمد نهایب آنها منفب مب 0371ها ه او  کنولوژی سال دیگر اگر این  خش

 ت.ها مهم  وده اس خش

 

 ایران نسبی مزیت -4
 انارژی دیگار ک ر ند. شودمب متصل جنوب  ن سپس و شده کشیده شرق  ن غرب از ایراو فالی ش ال در ک ر ند ذغال سنگ

 ک ر ناد. اسات یافتان امتداد فارس خلیج در قاره فالی  ن گاز  ا غر ب جنوب الین منتهب طریق از و شروع نفت  ا غرب از کشور

ناود   نها ارزش،  ا ک ر ندهای این رغمالب اما. است ن وده فراهم خدادادی منا ع از انبوهب ک ر ند، دو این میاو در آهنسنگ

 (.0221، 2فوالد جهانب موسسن) است ایراو دست در فوالد جهانب  ولید کل از درصد وشش صدم

                                                           
1 . Natsuki 

2  .World Steel Association 
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 جاای جهااو ماانزدهم ر بن در ایراو فوالد،  ولید در.  رخوردارند  االیب کیفیت از کشور  ولید فوالدی محصوالی حاضر حال در

 و انارژی  اا ژامان از چاین  عاد.  اشدمب سال دارای ر بن اول در میلیوو  ن 7/317  ولید  ا چین کشور  ندیرده این در .دارد

 (.2102 فوالد، جهانب موسسن)  ن میلیوو 013  ولید  ا است جهاو فوالد دوم غول ناچیز طبیعب منا ع

 تولید فوالد ایران در مقایسه با جهان)ارقام به هزار تن( ( سهم1جدول )

 2002 2002 2010 2011 2012 

 19993 13121 11221 10202 2299 ایران)میلیون تن(

جهان)میلیون 

 تن(

1391212 1231221 1931999 1112220 1110223 

سهم ایران در 

 جهان

19/0 22/0 29/0 21/0 29/0 

 (2012فوالد)منبع: موسسه جهانی 

 

 DRCهزینه منابع داخلی  -5

های داخلب و خارجب  ن کار گرفتن شده  رای  ولید یاک کااالی گیری هزینن اوامل  ولید و نهاده( اباری از اندازهDRCروش )

از  ال للب است.  ن اباری دیگر این معیار نشاو دهنده هزینن واقعب  حصیل یک واحد ارز ناشبهای  ینخارجب  ر حسب قی ت

  اشد. ولید یک واحد کاال  ر حسب مول داخلب مب

هزینن، کل هزینان و ساوددهب را  -هزینن است،  ا این  فاوی کن روش فایده -این روش  سیار مشا ن روش  جزین و  حلیل فایده

ماردازد.  ان مابجویب خالص ارزی کند. روش هزینن منا ع داخلب  ن مقایسن هزینن خالص منا ع داخلب  ا کل صرفنمقایسن مب

 -کناد و یاک معیاار هزینانجویب در ارز خارجب مقایسن مابهزینن خالص منا ع داخلب را  ا کل صرفن (DRC) یاو دیگر معیار

گیرد کن آو محصول را خود  ولید ن اید و یا از  ازارهای جهانب خریداری کند.  اشد کن  ر اساس آو کشور  ص یم مبفایده مب

)در را طن  ا اوامل  ولید داخلب  کار رفتن( را  اا هزینان حاداقل  جویب شده واو هزینن فرصت صرفنمب  ا  کارگیری این روش،

گیاری ال للاب انادازه ولید داخلب را نسبت  ن  ازارهاای  این دست آمده از هر واحد ارز خارجب  رآورد کرد. این معیار کارایب ن

ها و منافع اجت ااب در  ولید یک کاال  یشتر از واردای آو است؟ در نتیجن ضاریب دهد کن آیا هزیننکند و در واقع نشاو مبمب

DRC گیری مزیت نسبب  ولید یک کاال مورد استفاده قرار گیرد. الزم  ن ذکر است اگر چان  این  واند  ن انواو معیار اندازهمب

ط نزدیکب  رقرار است، ولب لزوماَ این دو یکاب نیساتند. ها ار بامزیت نسبب در یک یا چند کاال و رقا تب  ودو  ازار صادرا ب آو

 واند گویای آو  اشد کن این کشور کند کن کشور کاالیب را  ولید ن اید و یا وارد کند. اما این دلیل ن بمزیت نسبب مشخص مب

مزیت نسبب داشتن  اشد اما  ن   واند در  ولید یک کاالقادر است لزوماَ در  ازار جهانب  ن شکل رقا تب ا ل ن اید. یک کشور مب

 واند  ن وسیلن طور سودآوری کاال را  ن  ازارهای  القوه جهانب منتقل کند. رقا تب  ودو مبنالت مشکالی  ازاریا ب قادر نباشد  

ا سایر ها و سایر سیاستهای مصنواب دیگر  وجود آید و صادرکنندگاو را قادر سازد کن قی ت ک تری را در مقایسن  هزیننک ک

 رقبای خود میشنهاد دهند.
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چنین  یاو کرده است کان «  هزینن منا ع داخلب و ح ایت موثر»ای  ا انواو ( در مقالن0332در نشرین اقتصاد سیاسب ) 0 رونو

گیاری های داخلب اوامل، جهت  حصیل یک واحد نهایب ارز خارجب را انادازههزینن فرصت واقعب  ر حسب هزینن DRCمعیار 

نسابب در  هاای واند  یاو صاریحب از اصال هزینان. در واقع این معیار  ن دلیل در نظر گرفتن اامل نر  ارز خارجب مبکندمب

را از طریق محاسابن  DRCگذاری مورد استفاده قرار گیرد. وی  واند  ن انواو معیاری  رای سرماینال لل  اشد و مب جاری  ین

 یا د:(دست مب0نهایت  ن معادلن )آورد و در ها  دست مبسود خالص طرح

(1) 𝐃𝐑𝐂 =
𝐃

(𝐏 − 𝐅)
< 𝐄 

 

) اام از مستقیم  های فرصت(، کشوری در  ولید یک محصول خاص دارای مزیت نسبب است کن   ام هزینن0 ر اساس معادلن )

)قی ات صاادرا ب  کااالو غیر مستقیم( اوامل داخلب  کار رفتن در هر واحد آو محصول  ن ارز خارجب ایجاد شده در هر واحاد 

 منهای کل اوامل خارجب دخیل در هر واحد ستاده( ک تر از نر  ارز  اشد.

آید. کن کارایب نسبب یک فعالیت را در ( را  ر نر  ارز  قسیم کنیم، معیاری  رای مزیت نسبب  دست مب0اگر دو طرف معادلن )

 دهد.دروو اقتصاد نشاو مب

 دهد.ب یک کشور را در مقایسن  ا کشوری دیگر در مورد یک کاالی خاص نشاو مب ن اباری دیگر این را طن مزیت نسب

(2) 𝐃𝐑𝐂

𝐄
< 𝟏 

 

(3) 
𝐃𝐑𝐂 =

𝐃

𝐄(𝐏 − 𝐅)
=

𝐌𝐂

𝐌𝐑
 

 

 که در این حالت خواهیم داشت:

MR> 𝐌𝐂 DRC<  وجود مزیت نسبی 𝟏

MR= 𝐌𝐂 DR C=  حالت بی تفاوتی 𝟏

MR< 𝐌𝐂 DRC>  عدم مزیت نسبی 𝟏

 

 کند:را  صوری زیر  شریح مب DRC رونو مدل 

 نهاده در اقتصاد وجود دارد، سود خالص طرح در حالت مویای چند زمانن اباری است از: Mکاال و  Nفرض کنید 

                                                           
1  . Bruno 
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(4) 
𝐁𝐣 = ∑ 𝐚𝐢𝐣

𝐧

𝐢=𝟏

𝐏𝐢 + ∑ 𝐅𝐬𝐣

𝐦−𝟏

𝐬=𝟏

𝐕𝐬  

 

 : (4) در معادلن

Aij(ضریب کاالها :n ،... ،0 =i) 

Fsjضریب نهاده :( هاm  ... ،1=s ) 

Piای کاالی : قیمت سایهi ام 

Vsای نهاده : قیمت سایهs ام 

 هایب قا ل قبول هستند کن سود خالص نهایب آنها مثبت  اشد: االوه  ر این طرح

Bj> 𝟎 

 واناد  ان آو دسات یا اد. معیاار هزینن منا ع داخلب یا نر   رونو یک معیار و منافع مالب است کن یک  نگاه در اثر صادرای مب

DRC های اقتصادی  ا ساختارهای متفاوی مالکیت در صنایع مختلف و ا لکرد در شرایط و  واند ااملب جهت مقایسن  نگاهمب

های نسبب صادرای  اشد. نر  هزینن منا ع داخلب اباری است از هزینن هار محیط سیاسب متفاوی در جهت دستیا ب  ن هزینن

های داخلب کن  ر اساس مول داخلب ارزشیا ب شده است منهای درآمد حاصل از فروشنهاده خریداری شده داخلب  وسیلن  نگاه 

 های واردای  نگاه  ر اساس مول خارجب: قسیم  ر ارزش صادرای منهای هزینن

 

(5) 
𝐃𝐑𝐂 =

𝐂𝐭
𝐥 − 𝐁𝐭

𝐥

𝐁𝐭
𝐟 − 𝐂𝐭

𝐟
 

 

 ( :9در معادلن )

: Ct
l های داخلب  نگاه  ر حسب مول داخلبهزینن 

: Bt
l داخلب  نگاه  ر حسب مول داخلب هایفروش 

: Ct
f ها  ر حسب مول خارجبهزینن واردای  نگاه 

Bt
fاشد.ها  ر اساس مول خارجب مب: درآمد صادرا ب  نگاه  

 

 الگوی مورد استفاده در این پژوهش -6
از نظر هزینن  أکید  اقتصادداناو نئوکالسیک در جریاو صنعتب شدو یک کشور در حال  وسعن،  یش از هر چیز  ن کارایب  ولید

ال للب دارای  ر ری در هزینن  ولید  اشد. در غیر اینصاوری کنند. آنها معتقدند فقط کاالیب  اید  ولید شود کن در سطح  ینمب

 ر خواهد  ود، لذا در مژوهش حاضر روش هزینن منا ع داخلب مورد استفاده قرار گرفتان اسات. و واردای آو کاال مقروو  ن صرفن

ن اساس  الش شده است  رآوردی از ارزش منا ع داخلب استفاده شده در  ولید محصوالی مجت ع فوالد مبارکن  دست آید  ر ای

هاای  ای در قی تهای واسطنطوری کن کلین نهاده رین هزینن کسب هر واحد ارز خارجب  نو هزینن فرصت از دست رفتن  ا کم

شوند.  نا راین مفهوم هزینن منا ع داخلب مر اوط اسات  ان صت واقعب، ارزیا ب مبجهانب و اوامل  ولید نیز  ر اساس هزینن فر
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شود ) هکیش  ن نقال از جویب( یک واحد نهایب ارز مبهزینن فرصت از دست رفتن واقعب منا ع داخلب کن صرف  ولید یا )صرفن

کسب یک واحد ارز خارجب محاسبن شود. های فرصت داخلب ، در محاسبن آو  اید هزیننDRC(. مطا ق منطق 9: 0937 رونو، 

حل اولیان کان شود. راه وجن مب J ن منا ع داخلب  کار گرفتن شده در  ولید یک واحد از کاالی  DRC نا راین، در صوری کسر 

است. اما اند، استفاده از یک الگوی  عادل ا ومب و حل آو  ن منظور یافتن ضرایب فنب و  ولید  رونو و کروگر آو را  وسعن داده

این روش اوالَ  ا الزامای اطالاا ب دشواری مواجن است و ثانیاَ ضرایب  دست آمده از طریاق فاوق  نهاا در ساطح  خشاب قا ال 

حصول است.  دین  ر یب از یک طرف  ا ک بود اطالاای دقیق و  هنگام رو رو است و از طرف دیگر مسئلن مورد نظار، ارزیاا ب 

در سطح کاالیب،  DRCت آنها در صحنن رقا ت داخلب و اقتصاد جهانب است، کن نیازمند معیار های منفرد و سنجش قا لیواحد

های  الفعل آنها  ن صوری مستقیم و سپس  عدیل جای  خشب است.  نا راین  ررسب واحدهای  ولیدی منفرد و دریافت هزینن ن

ای هااز هزینن DRCشناختب جدید ور ب ندارد. در روشها  رای انعکاس هزینن فرصت از دست رفتن منا ع داخلب ضراین هزینن

( در ماداگاساکار و 0339) 0اوی و میلنار وسط گارین DRCشود. این روش محاسبن حسا داری واحدهای اقتصادی استفاده مب

 طریاق دقیاق و نزدیاک  انکااالیب را  ان DRC( در چین استفاده شده است. هدف اصلب این است کن مقادار 0333) 2مرکینز

 واقعیت از را طن زیر  دست آید.

(6) 
𝐃𝐑𝐂 =

هزینه فرصت داخلی

.( ارزش افزوده جهانی به پول خارجی) (نرخ ارز موثر)
 

 

 اشاد. وی در کن در مژوهش حاضر مورد استفاده قارار گرفتان اسات  ار گرفتان از روش سایف ماب DRCروش نوین محاسبن 

« (: ارزیاا ب یاک رهیافات جدیادDRCکار ردهای  حلیل هزینن منا ع داخلب)شناسب و  روش»نامن دکتری خود  ا انواو مایاو

منطبق  ر اطالاای سیستم حسا داری صنعتب، اقدام  ن محاسبن این شاخص کرده  DRCهای محاسبا ب مس از معرفب رهیافت

 است.

 شود:( به صورت زیر محاسبه می1331براساس مطالعه سیف ) DRCشاخص 

 (3) 
𝐃𝐑𝐂 =

𝐀 + 𝐌 + 𝐁. 𝐂 + 𝐄. (
𝐀
𝐆

) . 𝐅

[𝐇 − (
𝐈
𝐉
) . 𝐊] . 𝐋

 

 

  ن طوری کن:

Aهای سر ار  ولید  رای یک واحد از محصول ) ن ریال(؛: هزینن 

Mهای غیر  جاری  رای یک واحد از محصول ) ن ریال(؛: هزینن 

B( ؛39/1: ضریب  عدیل هزینن دست زد نیروی کار  رای  خ ین هزینن فرصتب آو) 

C مستقیم نیروی کار  رای یک واحد از محصول ) ن ریال(؛: هزینن دست زد 

E(؛24/1ای ): ضریب  عدیل هزینن سرماین استفاده شده  رای  خ ین هزینن فرصتب آو و یا نر  ساین 

                                                           
1 . Greenaway and Milner 

2 . Perkins 
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Fن میلیوو ریال(؛ : ارزش کل سرماین شرکت ( 

Gن میلیوو ریال(؛ : هزینن کل سر ار  ولیدی در یک سال  رای ه ن محصوالی ( 

A/G ن ریال(؛ های سر ار  رای یک واحد از محصول: سهم  ناسبب هزینن ( 

F.Eکل هزینن سرماین  رای ه ن محصوالی در یک سال ) ن میلیوو ریال(؛ : 

(A/G)E.Fهزینن فرصتب سرماین  رای یک واحد از محصول ) ن ریال(؛  : 

Hقی ت جهانب محصول ) ن دالر(؛ : 

Iن ریال(؛ ای مصرف شده  رای یک واحد محصولن: ارزش مواد مصرفب و کاالهای واسط ( 

Jن میلیوو ریال(؛ ای مصرف شده  رای ه ن محصوالی در یک سال: ارزش کل مواد مصرفب و کاالهای واسطن ( 

Kای مصرف شده  رای ه ن محصوالی در یک سال ) ن میلیوو دالر(؛: ارزش کل مواد مصرفب و کاالهای واسطن 

I/J ن ریال(؛ ای مصرف شده  رای یک واحد از محصولمصرفب و کاالهای واسطن: سهم  ناسبب مواد ( 

(I/J).Kن ریال(؛ ای مصرف شده  رای یک واحد از محصول: کل ارزش مواد مصرفب و کاالهای واسطن ( 

Lنر  ارز موثر دالر ) ن ریال(؛ : 

 حال خواهیم داشت:

DRC< اناد و در نتیجان کااالی  ولیاد شاده در  رداری شدهکل کارا  هره:   ن این مفهوم است کن منا ع مورد استفاده  ن ش1

 رقا ت جهانب دارای مزیت نسبب است.

DRC= ال للب اسات و :   ن این مفهوم است کن ارزش منا ع داخلب استفاده شده  ن ه او میزاو قا ل خرید در  ازارهای  ین1

 ها  را رند.مزیت

DRC>   اشد.مذیر ن بال للب، کاال دارای ادم مزیت نسبب است و رقا تن:   ن این مفهوم است کن در صحنن  ی1

 

 ابزار تجزیه و تحلیلو  جمع آوری آمار و اطالعات -7
 شارکتاز  خاش حساا داری صانعتب  گروه محصوالی  ن صوری مساتقیمهر  DRC خشب از اطالاای مورد نیاز  رای ارزیا ب 

ای فوالد مبارکن اخذ شده است. قی ت جهانب محصوالی نیز از واحد فروش شرکت اخذ شده است.  رای محاسبن نر  ارز سااین

( اساتفاده گردیاده اسات. قی ات 2100ال للب ماول )درج شده در مایگاه آماری صندوق  ین REER2و  SDR0نیز از اطالاای 

های ح ل ونقل محاسبن گردید.  رای محاسابن قی ات از قی ت سیف  عالوه هزینن ای مواد اولین و مواد مصرفب  ا استفادهساین

) ر گرفتن از آرشیو ساازماو  ریال 4411 طور متوسط  را ر  ا ن 0931کن در سال  کشور  رکین  ازار ای  رق از قی ت آو درساین

طاور متوساط کن  ن 0931در سال  کشور  رکین آو  ن بای گاز از قی ت صادرا و  رای محاسبن قی ت ساین( 9 وسعن  رق ایراو

                                                           
1 . Special Drawing Right 

2 . Real Effective Exchange Rate 

3 . Www.ipdc.ir 
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 جهات ماردازش گردیاد.اسات اساتفاده  (0) ر گرفتن از سایت شرکت ملب گاز ایاراو  ن ازای هر متر مکعب سنت 9/93 را ر  ا 

 استفاده مب گردد EXCEL2010از نرم افزار  هزینن منا ع داخلباطالاای مر وط  ن محاسبن شاخص 

 برای هر گروه محصول از تولیدات مجتمع فوالد مبارکه  DRCبرآورد  -8
شاوند. های متعددی  قسیم ماب ندی است کن هر کدام از آنها  ن زیرگروه ولیدای شرکت فوالد مبارکن  ن سن گروه قا ل  قسیم

دار و  رای سن گروه محصوالی گرم واسیدشویب، محصوالی سرد و محصوالی موشش DRCدر مطالعن حاضر ما  ن اندازه گیری 

 ایم. سایر مرداختن

ای ارز )دالر( در نظر گرفتن شاده اسات، ابااری اسات از اساتفاده از ارزش  را اری حاق یکب از سناریوهایب کن  رای نر  ساین

میالدی و محاسبن ارزش  را ری دالر  ان ریاال  ار اسااس روش نار   2100(  ن ریال و دالر در سال SDR رداشت مخصوص )

اسات  ار ایان  999/0 ن دالر  را ار  اا  SDRو ارزش  را ری هر  231/03040 ن ریال  را ر  ا  SDRمتقاطع. ارزش  را ری هر 

 است.  ریال 00093ای دالر  ن ریال در این سال  را ر  ا اساس ارزش ساین

( است کن این نر ، ارزش  را ری مول یک کشور را  اا  وجان قادری REER) ای ارز، نر  ارز مؤثر واقعبدیگر نر  ساین شاخص

ال للاب کشورها کن در مایگاه آماری صندوق  ین REERخرید آو مورد  وجن قرار داده است. در این مورد از اطالاای مر وط  ن 

دالر  REERو  444/093ریال  را ار  REER، 2119ه است.  ر این اساس  ا  وجن  ن سال ماین مول درج شده است استفاده شد

د، در این شاخص از نر  ارز رسا ب ریال حاصل ش 03493است. در این حالت نر  واقعب دالر  ن ریال  را ر  ا   347/79 را ر  ا 

 زش اس ب دالر  ن ریال استفاده شده است.درج شده  ود  رای ار 2ریال کن در مایگاه آماری  انک جهانب 01909

 بر اساس سناریو اول نرخ ارز DRC1( محاسبه 2جدول )

 DRC1 محصول

 32/1 محصوالت گرم و اسیوشویی

 19/0 محصوالت سرد

 91/0 دار و سایرمحصوالت پوشش

 های تحقیقیافته

 

 بر اساس سناریو دوم نرخ ارز DRC2( محاسبه 3جدول )

 DRC2 محصول

 99/0 محصوالت گرم و اسیوشویی

 22/0 محصوالت سرد

 12/0 دار و سایرمحصوالت پوشش

                                                           
1  .Www.nigd.ir 

2 . World Bank 
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 های تحقیقیافته

 

 نسبت به تغییرات قیمت جهانی محصوالت DRCکشش -9

نسابت  ان  DRCنسبت  ن درصد  غییرای قی ت جهانب محصوالی فاوالد را کشاش  DRCطور کلب درصد  غییرای ضریب  ن

 شود:استفاده مب (7.  رای محاسبن این کشش از معادلن )گویند غییرای قی ت جهانب این محصوالی مب

(8)  
𝛑 =

%∆𝐃𝐑𝐂

%∆𝐏𝐖
 

 کن در آو:

π کشش :DRC  نسبت  ن  غییرای قی ت جهانب محصوالی مختلف فوالد؛ 

 : % ∆𝐷𝑅𝐶 درصد  غییرایDRC؛ 
 : %∆𝑃𝑊 محصوالی فوالدی است.درصد  غییرای قی ت جهانب 

 ار اسات ه چنین  رای  فسیر نتایج از قدرمطلق نتایج استفاد شده است.  ن دلیل اینکن سناریو دوم نر  ارز  ن واقعیت نزدیاک

 .( قا ل مشاهده است9(  ا )4کن نتایج آو در جداول ). کشش هزینن منا ع داخلب  نها  رای این سناریو محاسبن گردید
 

 نسبت به قیمت برای محصوالت گرم و اسیدشویی DRC( کشش 9جدول )

 

 های پژوهشمنبع: یافته

 

 نسبت به قیمت برای محصوالت سرد DRC( کشش 1) جدول

 

 DRCتغییرات  تغییرات قیمت

قیمت  DRCکشش 

 اولیه
 ثانویه DRC اولیه  DRC قیمت ثانویه

 
 DRCتغییرات  تغییرات قیمت

 DRCکشش 
 ثانویه DRC اولیه  DRC قیمت ثانویه قیمت اولیه

 افزایش قیمت
190 129 999/0 9/0 32/1 

129 2/112 9/0 31/0 91/0 

 29/0 متوسط ضریب کشش نسبت به افزایش قیمت

 کاهش قیمت
190 929 999/0 11/0 12/0 

929 932 11/0 21/0 2 

 2/1 متوسط ضریب کشش نسبت به کاهش قیمت
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 افزایش قیمت
910 111 22/0 2/0 2/1 

111 212 2/0 19/0 09/1 

 12/1 متوسط ضریب کشش نسبت به افزایش قیمت

 کاهش قیمت
910 121 22/0 29/0 12/1 

121 992 29/0 31/0 2 

 12/1 متوسط ضریب کشش نسبت به کاهش قیمت

 های پژوهشمنبع: یافته

 

 دار و سایرنسبت به قیمت برای محصوالت پوشش DRCکشش   (9) جدول

 

 DRCتغییرات  تغییرات قیمت

قیمت  DRC کشش

 اولیه
 ثانویه DRC اولیه  DRC قیمت ثانویه

 قیمت افزایش
200 220 12/0 19/0 13/1 

220 1122 19/0 13/0 02/1 

 02/1 متوسط ضریب کشش نسبت به افزایش قیمت

 کاهش قیمت
200 210 12/0 21/0 1/1 

210 992 21/0 22/0 29/1 

 91/1 کاهش قیمتمتوسط ضریب کشش نسبت به 

 های پژوهشمنبع: یافته

 نتایج-10
 اشد. کان مب 92/0 رای محصوالی گرم واسیدشویب  ا  وجن  ن سناریو اول نر  ارز  را ر  ا  DRCدهند شاخص نتایج نشاو مب

درصد درآمدهای آو است.  ن اباری دیگر  رای کساب یاک واحاد  092های داخلب محصوالی نشاو دهنده آو است کن هزینن

واحد هزینن صرف شود. چوو این شاخص  یش از واحد است حاکب از آو اسات کان  92/0درآمد ارزی در  ازارهای داخلب  اید 

اریو دوم نر  ارز  رای محصوالی گارم و شرکت فوالد مبارکن در  ولید این محصول فاقد مزیت نسبب است.  ا در نظر گرفتن سن

اددی کوچکتر از واحاد  DRCیا د. در این حالت چوو اندازه شاخص کاهش مب 49/1 ن رقم  DRCاسیدشویب مقدار شاخص 

 واو گفت  ا  وجن  ن این سناریو محصوالی گرم واسید شویب دارای مزیت نسبب هستند.  ن  عبیر دیگار  ان ازای است، مس مب

 جویب ارزی وجود دارد.واحد صرفن 94/1ارز خارجب  ا  ولید محصوالی گرم واسیدشویب در داخل هر واحد 

دهد کن شرکت فوالد مبارکان در  ولیاد ایان در سناریو اویل نر  ارز  رای محصوالی سرد نشاو مب DRC شاخص  94/1رقم  

درصاد مناا ع داخلاب  94د ایان محصاوالی از محصوالی دارای مزیت نسبب است. مفهوم این رقم آو است کن شرکت در  ولی

درصد واحد ارز خاارجب  49جای واردای جویب ارزی حاصل از  ولید محصوالی سرد در داخل  ناستفاده کرده است و لذا صرفن
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ین است کن این رقم نیز حاکب از وجود مزیت نسبب در  ولید ا 22/1 را ر  ا  DRCاست.  ا  وجن  ن سناریو دوم نر  ارز شاخص 

 گروه محصوالی است.

اسات. کان نشااو دهناده  40/1دار و سایر در سناریو اول نر  ارز دارای رق ب  را ر  ا در مورد محصوالی موشش DRCشاخص 

مزیت نسبب شرکت فوالد مبارکن در  ولید این گروه محصوالی است و مزیت نسبب آو از  ولید محصوالی سرد نیز  یشتر است. 

دهد کان در صاوری در این حالت نشاو مب DRC رای شاخص  07/1ین شاخص کوچکتر از یک است. رقم در سناریو دوم نیز ا

 جویب ارزی وجود خواهد داشت.واحد صرفن 72/1جای وارد کردو آنها از خارج  ن میزاو  ولید این محصوالی در داخل  ن
دهاد کان اگار و دوم نر  ارز این را نشااو مابدر مورد محصوالی گرم واسیدشویب  ا در نظر گرفتن سناری DRC نتیجن کشش

خواهاد  اود  39/1قی ت جهانب محصوالی گرم واسیدشویب در دو مرحلن افزایش میدا کند، ضریب متوسط کشش قی تب  را ر 

را  3/0های جهانب در دو مرحلان کشاش اادد نسبت  ن افزایش قی ت است. در حالت کاهش قی ت DRCکششب کن موید  ب

 های جهانب است.نسبت  ن کاهش قی ت DRCن نشاو از  اکشش  ودو خواهد داشت ک

 33/0و نسبت  ن کااهش قی ات  را ار  اا  02/0در مورد محصوالی سرد متوسط ضریب کشش نسبت  ن افزایش قی ت  را ر  ا 

افازایش   ا کشش است. اما مقدار کشش در حالت کاهش قی ت  یشتر از مقادار آو در حالات DRCاست. کن در هر دو حالت 

 قی ت است.

دار نیز متوسط ضریب کشش در حالت افزایش قی ات جهاانب ک تار از ایان ضاریب در حالات کااهش  رای محصوالی موشش

های جهانب  ن  ر یب  را ار  رای این محصوالی در حالت افزایش و کاهش قی ت DRCهای جهانب است. متوسط کشش قی ت

 مذیری این محصوالی نسبت  ن  غییرای قی ت جهانب آنها است. ششاست، کن هر دو حاکب از ک 93/0و  17/0 ا 

 پیشنهادهای کاربردی -11
شود  ا  وجن  ن ادم وجود مزیت نسبب محصوالی گرم  در سناریو اول و مایین  ودو آو  ن مدیراو این واحد صنعتب  وصین مب

شارکت را در جهات  هباود  کنولاوژی  ولیاد  ان منظاور های در سناریو دوم، کن ناشب از  کنولوژی مایین  ولید است، سیاست

 دهب کنند.کاهش مصرف انرژی و سوخت و  ولید محصوالی  ا  ازدهب  اال ر  و کیفیت  یشتر جهت

شاود هاایب اسات کان در آو مزیات وجاود دارد  وصاین مابال لل شاناخت زمیناناز آنجا کن الزمن ورود  ن ارصن  جاری  ین

هاایب کان دارای مزیات هساتند  عیاین گاردد  اا گیری و زمینانهای مختلف اندازهتلف و در  خشمذیری در سطوح مخرقا ت

 ال للب  اشد.های الزم در زمینن  جاری  ینگذاریراهگشای سیاست

مذیری شاخص هزینن منا ع داخلب نسبت  ن  غییرای قی ت جهانب محصاوالی دساتاورد ایان  ا  وجن  ن نتایج حاصل از کشش

گاردد، ولاب در سیاسات است کن هرچند افزایش قی ت جهانب این محصوالی  ااث  قویت  یشتر مزیت نسابب ماب نتیجن آو

هاای در صاوری کااهش قی ات DRC غییر قی ت  اید  أکید  یشتر  ر ادم کاهش قی ت صوری  گیرد  ا افزایش قی ت؛ زیرا 

 .های جهانب است ر از افزایش قی تجهانب  اکشش

 مأخذنابع و م-12
 های مجلس شورای اسالمی،مرکز پژوهش عی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران،قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتما

1311-1311. 
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