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 ۲۱۳-۱۳۸۴،۲۳۷، پاييز۳۶فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، شماره

 

هاي  بررسي ساختار هزينه و مزيت نسبي در توليد قطعات و مجموعه
 ١منفصله خودرو

 )خودرو با تكيه بر شركت ايران(

 رضا ظريفي               عباس سليمياندکتر 

 قيمت سايه/ هزينه فرصت / هزينه منابع داخلي / مزيت نسبي 
 چکيده 

فـزون آن در زنجيـره      سازي بواسطه نقـش روزا      شناخت جايگاه صنعت قطعه   
هاي نسبي در آن جهت قرارگرفتن و ايفاي نقش           ارزش خودرو و بررسي مزيت    

المللي تخصصـي شـدن توليـد، ضـرورت اساسـي و نيـاز               سودمند در فرآيند بين   
 .سازي كشور است امروزه صنعت خودرو و قطعه

بر اين اسـاس تحقيـق حاضـر قصـد دارد تـا پـس از بررسـي سـاختار هزينـه                      
، وجـود يـا   )كننده ايـران خـودرو   تأمين(طرف قرارداد شركت ساپكوسازندگان  

عدم وجود مزيت نسبي در توليد قطعات و مجموعه هاي منفصله خودروي پـژو        
سـازي تحـت آزمـون قـرار داده و بـه        را به عنـوان بخشـي از صـنعت قطعـه          ۴۰۵

در بررسـي سـاختار هزينـه       . سئواالت موجود در اين زمينـه پاسـخ مناسـب دهـد           
 به ميـزان  ۱۳۷۶-۸۱گرديد كه سهم هزينه قطعات نيمه ساخته طي دوره   مشخص  

قابل توجهي افزايش يافته كه اين امر سير نزولي سـهم ارزش افـزوده درصـنعت             
____________________________________________________________________ 

 

نامه كارشناسي ارشد رضا ظريفي تحت همين عنوان كه با راهنمايي دكتر عباس سليميان و مشـاوره        اين مقاله از پايان   . 1
  .سينا همدان انجام شده، استخراج گرديده است اميني در دانشگاه بوعلي.. دكتر امرا

 . همدان-سينا  عضو هيأت علمي دانشگاه بوعلي 

 .كارشناس ارشد اقتصاد 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

٢١٤ پژوهشنامه بازرگاني

تحقيقات نشان داد كه رونـد حركتـي        . سازي كشور را به دنبال داشته است        قطعه
انات سـازي عامـل اصـلي نوسـ         سازان به سمت مدول سازي و زير مجموعه         قطعه

 .مذكور بوده است
 ۱۳۸۰هاي نسبي قطعات نيز معلوم شد كـه كشـور در سـال              در بررسي مزيت  

در توليد سيستم هاي انتقال قدرت، فرمان و زيرمجموعه فنرلـول هـا مربـوط بـه                 
سيستم تعليق خودرو از مزيت نسـبي برخـوردار بـوده، ودر سيسـتم ترمـز داراي                 

ر صـورت تـداوم، تفكـر و تمركـز          توانـد د    مزيت نسبي بـالقوه مـي باشـد و مـي          
سازي، روي توليـدات مربـوط بـه گـروه هـاي        اقتصادي خود را در صنعت قطعه     

 .فوق قرار دهد
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٢١٥ ...بررسي ساختار هزينه و مزيت نسبي در توليد قطعات و 

 مقدمه

المللـي شـدن فرآينـد       بين  و هايي چون افزايش دامنه رقابت     امروزه اقتصاد باتبلور ويژگي   
هاي رقابتي   زيت وجود م  درچنين شرايطي  .حال تطور و دگرگوني است     به سرعت در  ،  توليد

. اي جهان بعنوان جرياناتي دو طرفه و وابسته بـه هـم مشـهود اسـت                 در عمدة بازارهاي منطقه   
المللي در هر صنعت و فعاليتي        و همسويي با تحوالت جهاني و بين       هارموني حفظ شك بدون

 .باشد و زنجيرة تأمين صنعت خودرو از اين امر مستثني نيست ضروري و حائز اهميت مي
هـاي خـودرو بـه دليـل تنـوع بسـيار        كنندگان قطعـات و زيرمجموعـه    ره عظيم تأمين  زنجي

هاي واسط صنايع خودرو نقـش بـازي كننـد، بلكـه        فراگير خود قادرند نه تنها به عنوان حلقه       
بنـابراين  . هـاي واسـط صـنعتي سـاير صـنايع كشـور نيزعمـل نماينـد                توانند به عنوان حلقه    مي

 در اقتصاد كشور و تبيـين نقـش ايـن صـنعت در رشـد و                 سازي  شناخت صحيح جايگاه قطعه   
ريـزان اقتصـاد و بـه ويـژه صـنعت خودروسـازي را در تعيـين                  توانـد برنامـه     توسعه كشور مي  

 .استراتژي هاي مناسب ياري رساند

 تعريف مسئله. ۱

كشور ما ايران در همگامي با تحوالت جهاني ناچار است تا با در نظـر گـرفتن وضـعيت                   
سازي دنيـا و مقايسـه وضـعيت داخلـي بـا آن رونـد،                 ر صنعت خودرو و قطعه    ها د  دگرگوني

هاي رقابتمند خـود، بـه تبيـين جايگـاه و سـهم خـويش از             حول محور حركت روي موقعيت    
هـاي خـود را روي توليـد محصـوالتي قـرار              بازار خودرو و قطعات بپردازد و تمركز فعاليت       
بـدون شـك شـناخت    . هـا برخـوردار هسـتند   دهد كه از مزيت نسبي در مقايسه با سـاير كاال          

ــه  ــين محصــوالتي در صــنعت قطع ــه  چن ــران، راهگشــاي بســياري از قطع ســازان و  ســازي اي
 .صنعتگران ما و در مجموع صنعت خودروسازي كشور خواهد بود

هاي نسبي صـنعت    اين تحقيق با طرح سئواالت ذيل به بررسي و شناخت بخشي از مزيت            
 :سازي كشور پرداخته است قطعه
 جـي ال ايكـس در       ۴۰۵آيا در توليد قطعات و مجموعه هاي منفصله خـودروي پـژو            -۱
  مزيت نسبي وجود داشته است؟۱۳۸۰سال

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

٢١٦ پژوهشنامه بازرگاني

در صورت وجود، كداميك از سيستم هاي فني تشـكيل دهنـده ايـن خـودرو داراي                  -۲
 مزيت و كداميك فاقد مزيت نسبي مي باشد؟

 فرضيه تحقيق. ۲

بر اسـاس شـش گـروه    ( جي ال ايكس۴۰۵ودروي پژودر توليد تمامي قطعات منتخب خ  
 . از لحاظ اقتصادي مزيت نسبي وجود داشته است۱۳۸۰در سال) فني مورد نظر

 مباني نظري مزيت نسبي. ۳

آدام . ايدة اساسي مزيـت نسـبي بـه وسـيله اقتصـاددانان كالسـيك انگليسـي بـوده اسـت          
 در توليـدي تخصـص پيـدا     كند كه هر ملـت ميـل دارد        ياسميت در كتاب ثروت ملل بيان م      

در ايـن   . كند كه با اجراي اصل اساسي تقسـيم كـار بـه طـور طبيعـي اسـتعداد بيشـتري دارد                    
ريكاردو اولـين    هاي مطلق در هزينة توليد، اما      المللي مبتني است بر تفاوت      صورت مبادلة بين  

  نظريات خود را در خصوص اهميت مزيت نسـبي         ،كسي بود كه ضمن انتقاد از مزيت مطلق       
 كه هـر كشـور در توليـداتي كـه بيشـترين مزيـت نسـبي را دارد بايـد                   كرد او ثابت . ارائه داد 

. دهـد  تخصص كسب نمايد و در نتيجه توليدات داراي مزيت مطلق را مالك عمل قرار نمي        
 بلكـه از  ،شـود  از ديدگاه وي تخصص و مبادله از مقايسة كارايي در فعاليت واحد ناشي نمي       

 .گردد در دو فعاليت حاصل ميمقايسة برتري نسبي 
الملل در بيان منشأ اصلي تجارت بـين كشـورها، وجـود مزيـت           اكثر نظريات تجارت بين   

اصـل مزيـت نسـبي، مـاكزيمم        . داننـد   نسبي در كشور صادركننده را دليل اصلي تجارت مي        
ه در كردن رفاه بالقوه اقتصادي افراد يك كشور با توجه به منابع آن اقتصـاد و احتمـاالً آنچـ                

گيـري مزيـت نسـبي هـدفش      يك سياسـت بـا جهـت       .باشد  شوند، مي  آينده با آن مواجه مي    
 .شود انتخاب آن توليداتي در يك كشور است كه به بهترين وجه توليد مي

 مزيت نسبي، نظريات جديد. ۴

حتي اگر دو كشور، مزيـت نسـبي در يـك كـاالي             شود كه     در مباحث جديد مطرح مي    
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٢١٧ ...بررسي ساختار هزينه و مزيت نسبي در توليد قطعات و 

 بسا به نفع هر دو آنها باشد كه در توليد يك كاال تخصصي شـده و                 خاص نداشته باشند، چه   
 در B نسـبت بـه كشـور    Aو از اين مهمتر حتي اگـر كشـور           .ددست به مبادله با يكديگر بزنن     

توليد يك كاال مزيت نسبي داشته باشد، چـه بسـا بـراي هـر دو كشـور بـه صـرفه باشـد كـه                          
يي ديگـر از آن در كشـور ديگـر توليـد            هـا  هايي از اين كاال در يك كشور و قسمت         قسمت
هـاي مقياسـي از مزيـت     زيرا ممكن است چه بسا مزيت صـرفه   . )تجارت درون صنعتي   (شود

 .نسبي بيشتر باشد
مزيت نسبي در گذشته عمدتاً به عنوان مزيت در فراواني نسبي منابع          بطور خالصه وجود    

امـا امـروزه   . شـد   مـي خاص كه در توليد يك يا چنـد محصـول شـدت بيشـتري دارد، تعبيـر        
هاي تكنولوژيـك،    تري به خود گرفته است و به توانايي         مصاديق مزيت نسبي، مفهوم پيچيده    
 .شـود  ريـزي و عملكـرد نيـز مربـوط مـي      پذيري در برنامه سازمان توليد و مديريت و انعطاف  

. دتوان به خلق مزيت رقابتي پايدار در شركت خودروسازي تويوتا اشـاره نمـو            براي مثال مي  
اين مزيت رقابتي بر اساس يك فلسفه همگرايي كه به سيستم توليد تويوتا مشـهور اسـت بنـا         

گردد كه در كارمندان و       سيستم از جهتي به مديريت منابع انساني بر مي         اين. نهاده شده است  
كنـد و از جهـت    كاركنان شركت نوعي انگيزه توليد مبتكرانه و وفاداري به سيستم ايجاد مي     

 .باشد هاي خودرو مي سته به يك شبكه كارآمد از سازندگان قطعات و مجموعهديگر واب

يـك هـم افزايـي      فرآيند تمركزگرايي و ادغام نيز در صنعت خودروي جهـاني موجـب             
هـاي بـزرگ قادرنـد در     شـركت . شـده اسـت  ) R&D(هاي تحقيق و توسعه   جدي در فعاليت  

ريـزي     هالعـاده كمتـري برنامـ       فـوق  هـاي   زمينه تحقيق براي توسعه محصوالت جديد با هزينه       
در ضمن عالوه بر توان تحقيق براي توسعه، توان تحقيق براي تحقيق نيز دارند كه اين                . كنند

 در ايـن    . در درازمدت ايجاد خواهد كرد     رقابتيها در نهايت براي آنها مزيت        گذاري سرمايه
هـاي طراحـي    ال پروژهدهدكه خودروسازان در حال انتق  ميان روند تحوالت جهاني نشان مي     

ــه قطعــهR&Dو  هــا و  كننــدگان در هزينــه ســازان هســتند و مشــاركت شــبكه تــأمين   بيشــتر ب
ساز آنها بدل شده   خودروسازان، امروزه به بخشي از وظايف مهم و مزيت         R&Dهاي    فعاليت
  .است

  برخي مطالعات تجربي،مزيت نسبي. ۵
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٢١٨ پژوهشنامه بازرگاني

ت و آمـار صـادرات و واردات         اطالعـا   اولين اقتصادداني بود كه از     ۱۹۵۸ در سال    ١ليزنر
 ۶۰اش عملكـرد صـادرات        او در مقالـه   .  در جهت تعيين مزيت نسبي اسـتفاده نمـود         كشورها

صنعت انگلستان را نسبت به بعضي از كشورهاي اروپايي ارزيـابي و وجـود يـا عـدم وجـود                    
 . مزيت را بيان كرده است

را بـه عنـوان معيـاري بـراي          ٣ه براي اولين بار اصطالح مزيـت نسـبي آشـكار شـد            ٢باالسا
بدين شكل كه سهم يك كشور در صادرات كـااليي          . محاسبه مزيت نسبي ارائه كرده است     

شـاخص  . بدسـت آورد    كشور صنعتي  ۱۰خاص را در صادرات مركب كاالهاي توليد شده         
 : ارائه شده توسط او بدين شكل است

)x/x)(x/x(RCA c
m

i
m

c
a

i
a

i
a = 

i
aRCA :ص مزيت نسبي آشكار شده در مورد كاالي صادراتيشاخ a، 
i
aX :  ارزش صادرات كااليaتوسط كشور ، i، 
c
aX :ارزش صادرات كاالي aتوسط ده كشور صنعتي ، 

i
mX :  رقم كاالي توليدي كشور۷۴ارزش صادراتي  iام، 
c
mX :  كشور صنعتي۱۰ رقم كاالي توليدي در ۷۴ارزش صادرات . 

، مينهـاس   )۱۹۵۳(، لئـون تيـف      )۵۲/۱۹۵۱(ل  اگوتوان گفت كه مك د     بطور خالصه مي  
) ۱۹۷۹(و زوكـاس    ) ۱۹۷۲(، يانـگ وتـي سـانگ        )۱۹۶۳(، والتـرز    )۱۹۶۲(  استرن ،)۱۹۶۲(

اده و وجـود آن را تأييـد      نظريه مزيت نسبي را در كشـورهاي مختلـف مـورد آزمـون قـرارد              
 . كنند مي

نيز اولين كسي است كه توانست معيار هزينه منابع داخلـي را بـراي توليـد يـا         مايكل برنو 
هـاي مختلـف     پس انداز يك واحـد ارز خـارجي در حالـت جـايگزيني واردات در فعاليـت                

هـاي   يـت  تعريف كرده و با استفاده از آن شاخصي براي تعيين مزيـت نسـبي فعال           را اقتصادي
  شايدوفســكي وباالســا. هــاي مشــابه خــارجي بدســت آورد توليــد داخــل نســبت بــه فعاليــت

مــوز و پــيچ  نيشـي ) ۱۹۸۳(، وار )۱۹۸۰(بــاگواتي وسـريني واســان  ) ۱۹۷۶(، پيرسـن  )۱۹۷۲(
____________________________________________________________________ 

 

1. Liesener. H.H. (1958). 
2. Balassa (1905). 
3. Revealed Comparative Advantage. 
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٢١٩ ...بررسي ساختار هزينه و مزيت نسبي در توليد قطعات و 

 . اند  اشاعه دادهواين معيار را معرفي ) ۱۹۹۵(و فين ) ۱۹۹۴(ين اوي و همكاران ر، گ)۱۹۸۶(
هايي نيز كه در آن از هزينـه منـابع داخلـي اسـتفاده      ترين پژوهش    تازه يكي از مهمترين و   

هاي صادراتي كشور چين و       در ارزشيابي فعاليت   ۱۹۹۷ در سال    ١زنشده، بررسي مفصل پركي   
 بايـد توجـه داشـت كـه پركينـز از           .باشد هاي ساحلي مي   نوسازي صنعتي آن كشور در استان     

 براي ارزشيابي عملكرد گذشته اسـتفاده كـرده و          شاخص هزينه منابع داخلي به عنوان عاملي      
هاي سـايه اسـتفاده كـرده     هاي بازار به جاي قيمت به همين دليل در محاسبات خود، از قيمت      

  .است

)CB(

)BC(
DRC

f
t

f
t

i
t

i
t

−
−= 

i
tC : هاي داخلي شركت بر حسب پول داخلي هزينه داده، 
i
tB : اخلي شركت بر حسب پول داخليفروش د، 
f
tB : درآمدهاي صادراتي شركت به قيمت جهاني برحسب دالر امريكا، 
f
tC : هاي وارداتي شركت به قيمت جهاني برحسب دالر آمريكا هزينه. 

زينــه حمايــت و ه«در رســاله دكتــري خــود تحــت عنــوان تابــان در ايــران نيــز تيزهــوش 
 رشته صـنعتي    ۱۴ با استفاده از روش هزينه منابع داخلي، مزيت نسبي           ۱۳۵۷در سال   » حمايت

 نشـان داده اسـت   ۱۹۷۵-۷۶را با استفاده از جدول داده ـ ستانده محاسبه نموده و براي سـال   
الگـويي كـه    . كه محصوالت غذايي و توليدات غيرفلزي معدني داراي مزيت نسـبي هسـتند            

اي محاسبه هزينه منابع داخلي مورد اسـتفاده قـرار داده، برگرفتـه از الگـوي         تيزهوش تابان بر  
است كه با انجام يك سري تعديالت توسط ايشان، بصورت زيـر در آمـده               و برونو   كروگر  

 : است

jijj

njnnjj
j fmp

DNaV
DRC

Σ−Σ−
Σ+Σ+

= 

jV : ياي عوامل اوليه داخلي كه مستقيماً در توليد كاال ارزش سايه j ،بكار رفته است 
nN :  رتوليد يـك   ي كه بصورت مستقيم و غيرمستقيم د      اي عوامل اوليه داخل     ارزش سايه

____________________________________________________________________ 
 

1. Perkins F.C. (1997). 
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٢٢٠ پژوهشنامه بازرگاني

 مورد استفاده واقع شـده      jاي به كار رفته در توليد كاالي           امين داده غيرقابل مبادله    nواحد از   
 ،است

njD :  خلي قابل مبادله اسـت كـه مسـتقيماً در توليـد كـاالي              اي عوامل دا    ارزش سايهj و 
 ، ام غير قابل مبادله مورد استفاده قرار گرفته استnبصورت غيرمستقيم در توليد داده 

jP :  قيمت سيف كااليj، 
ijm :               يم در توليـد    ارزش سيف نهاده وارداتي است كه بصـورت مسـتقيم و يـا غيرمسـتق

 ، مورد استفاده قرار گرفته استjيك واحد كاالي 
nja : هاي غيرقابل مبادله جهت توليد يك واحد كاالي  ضريب داده براي دادهj، 
jf :                    ارزش مبالغ پرداختي به خارجيان بابت منافعي از آنهـا كـه مسـتقيماً در توليـد يـك

 .بكار رفته است  jواحد 

  RCA  معايب استفاده از روش.۶

فقــدان شــرايط رقابــت كامــل در بــازار كاالهــا، خــدمات و عوامــل توليــد، بــه ويــژه در 
 سبب گرديده است كه بـازار نقـش اصـلي خـود را در      مانند ايرانكشورهاي در حال توسعه 

سـت جهـت محاسـبه      كه در ايـن مـوارد الزم ا       . ارتباط با تخصيص بهينه منابع از دست بدهد       
بنـابراين در ايـن گونـه كشـورها         . اي استفاده شود    هاي سايه   قيمت حقيقي يك كاال از قيمت     

 . استفاده نمودRCAتوان به راحتي از روش  نمي
 ١نگـر  پـس  RCA هاي استفاده از اطالعات آشـكار شـده، معيـار          با توجه ويژگي  همچنين  
 .باشد  مي٢نگر يشي توانايي رقابتي آتي يا پبنابراين، اين معيار فاقد شناساي .شود قلمداد مي

هـاي اصـلي جهـت توسـعه كشـورها اسـتراتژي توسـعه                دانـيم اسـتراتژي     همانطور كه مي  
ــي  ــر دو اســتراتژي انتخــاب   . باشــد صــادرات و جــايگزيني واردات م ــه در ه ــرين نكت مهمت

ك هاي توليدي يـ     گذاري و به عبارت ديگر شناخت مزيت       هاي مطلوب جهت سرمايه     پروژه
 نگـر  گذشـته  هـم  و) ex ante( نگـر  آينـده  هـم  كـه  هستيم معياري نيازمند لذا .باشد مي كشور

)ex post (باشد. 
____________________________________________________________________ 

 

1. Ex Post. 
2. Ex Ante. 
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٢٢١ ...بررسي ساختار هزينه و مزيت نسبي در توليد قطعات و 

  هايي كه با توجه به هزينه توليد، قصد تعيين مزيت نسـبي را دارد و نكتـه       يكي از شاخص  
DRC هزينه منابع داخلـي     مورد توجه قرار داده است، شاخص      را نيز  الذكر فوق

  و .شـد با   مـي  ١
بدين علـت   . هايي است   در واقع اين شاخص با توجه به شرايط حاكم بر كشور داراي برتري            

گيري از اين شاخص به بررسي مزيـت نسـبي در قطعـات و        در اين تحقيق قصد داريم با بهره      
 .هاي منفصله خودرو بپردازيم مجموعه

 )DRC(تعريف شاخص هزينه منابع داخلي . ۷

هـاي داخلـي و       گيري هزينه عوامـل توليـد و نهـاده           از اندازه  هزينه منابع داخلي عبارتست   
برونو نيـز   . المللي  هاي بين  خارجي به كار رفته براي توليد يك كاالي خاص بر حسب قيمت           

هـاي    هزينه فرصت واقعي توليـد برحسـب هزينـه        بهمعيار هزينه منابع داخلي     دارد كه     بيان مي 
 .شود  ارز خارجي مربوط ميداخلي عوامل جهت تحصيل يك واحد نهايي خالص

 DRCمتدولوژي نوين محاسبة شاخص. ۸

كه در تحقيق حاضر نيز مورد استفاده قرار گرفته است، توسـط  DRC محاسبةنوين روش 
در چين نيـز بـه نـوعي اسـتفاده     ) ۱۹۹۶( در ماداگاسكار و پركنيز ٢)۱۹۹۰( اوي و ميلنر  گرين

هـاي نسـبي      گيري مزيت  اندازه«ت عنوان   تح) ۱۳۷۹(شده است و اكبر توكلي در مقالة خود         
، آن را متناسب با شرايط موجود و ارقام و          »DRCهاي صنعتي در ايران از روش       بالقوه فعاليت 

 ايـن روش، مشـكالت ناشـي از        .هـاي ايرانـي ارائـه داده اسـت         اطالعات در دسترس شركت   
 دشـوار، عـدم   ازقبيل دسترسـي  (DRC ستانده درمحاسبه-استفاده از ضرايب فني جدول داده    

هـاي غيربهينـه      ستانده به حمايت   -قابليت تعميم به كاالي خاص، حساس بودن ضرايب داده        
و براي محاسبه شاخص هزينه منابع داخلي بـه هزينـه هـاي          . ندارد نگر بودن آن را     وپس...) و

عوامـل بكـار رفتـه در توليـد     ) اي قيمت سـايه (حسابداري واحدهاي توليدي و هزينه فرصت  
نگر محسـوب     اي، پيش   هاي سايه   اين روش به دليل استفاده از قيمت       .كند   توجه مي  يك كاال 

____________________________________________________________________ 
 

1. Domestic Resource Cost. 
2. Greenaway & C. R. Milner (1990). 
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٢٢٢ پژوهشنامه بازرگاني

 :باشد يفرمول پيشنهادي بر اين اساس به صورت زير م. شود مي

)   ۱-۸             (                              
( )

( )[ ] e.M.SP

k
F

N
rw.bN

DRCj −

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛++

= 

DRCj : مزيت نسبي در محصولj ، 
N : ار توليد براي يك واحد محصولهاي سرب مجموع هزينهj) ريال(، 
b : ضريب تعديل هزينه دستمزد نيروي كار براي يافتن هزينة فرصتي آن، 

W : هزينه دستمزد مستقيم نيروي كار براي يك واحد محصولj) ريال(، 
(b.w) : هزينه فرصت دستمزد مستقيم نيروي كار براي يك واحد محصولj، 

r :      استفاده شده بـراي تخمـين هزينـه فرصـتي آن و يـا نـرخ       ضريب تعديل هزينه سرماية
 ،اي بهره سايه

F : ميليون ريال(محصوالت  همه براي سال يك در نظر مورد بنگاه توليد سربار كل هزينة(، 
K :  ميليون ريال(ارزش كل سرمايه شركت(، 
k.

F

N
.r ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
 ، jهزينه فرصتي سرمايه براي يك واحد محصول: ⎛

P : دالر( جهاني يك واحد محصول قيمت(، 
S :      اي بكـار رفتـه در توليـد يـك واحـد محصـول               نسبت ارزش مواد و كاالهاي واسطهj 

اي مصرف شده بـراي همـه محصـوالت در          به ارزش مواد مصرفي و كاالهاي واسطه      ) ريال(
 ،)ميليون ريال(يك سال 

M :       ســال ارزش كـل مــواد و كاالهـاي مصــرف شـده بــراي همـة محصــوالت در يـك
 ،)ميليون دالر(

(S.M) :      اي بكار رفته در توليد يـك واحـد محصـول       ارزش كل مواد و كاالهاي واسطهj 
  ،)دالر(

e : نرخ مؤثر ارز. 

 هاي منفصله خودرو  ساختار هزينه در قطعات و مجموعه. ۹

 با ۱۳۸۱ تا ۱۳۷۶به اين منظور حجم ريالي قراردادهاي محاسباتي شركت ساپكو از سال            
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٢٢٣ ...بررسي ساختار هزينه و مزيت نسبي در توليد قطعات و 

  .مورد بررسي قرار گرفتزان، سا قطعه

 ۱۳۸۰هاي منفصله خودرودرسال   ساختار هزينه در توليد قطعات و مجموعه- ۹-۱شكل

 )با تكيه برقراردادهاي محاسباتي شركت ساپكو(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هـاي طـرف قـرارداد بـا         با تفكيك هزينه اقالم صـرف شـده در كـل شـركت             ۹-۱شكل
 قطعات نيمه ساخته بيشترين سهم هزينه را در         ۱۳۸۰ر سال   دهد كه د   نشان مي شركت ساپكو   

پايين تـرين سـهم     % ۱توليد قطعات خودرو به خود اختصاص داده است و استهالك قالب با             
 .هزينه را داشته است

 از سـال  هزينه صـرف شـده روي قطعـات نيمـه سـاخته        اما اگر نگاهي بر روند حركتي     
م يافت كه سهم هزينه قطعات نيمه ساخته در طي ايـن    داشته باشيم، در خواهي    ۱۳۸۱ تا   ۱۳۷۶

 ۹-۲همانطور كه درنمودار  درصد در سال افزايش يافته است و      ۱۷دوره با نرخ رشد متوسط      
 درصد كل مبلغ پرداختي در قراردادهاي محاسـباتي شـركت سـاپكو             ۲۵شود از    مشاهده مي 

عات نيمه ساخته در هر سال يعني هزينة قط  .  رسيده است  ۸۱ درصد در سال     ۵۴ به   ۷۶در سال   
 .به ميزان بسيار بيشتري از افزايش حجم قراردادهاي محاسباتي ساپكو، باال رفته است

��������U>gG`@US
�٪`

��`���O@5

���OXS
�`

���� ����@¦`GE@
��� �����©/ G?@i

�����S@G2X
�٪`

��`��@O۱۹مواد %۱۳سود% 

 %۱۱ساير سربار 

 %۴۵قطعات نيمه ساخته

 %۱استهالك قالب 
 %۲استهالت ماشين

 %۹دستمزد 
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٢٢٤ پژوهشنامه بازرگاني

هاي منفصله خودرو   روند تغييرات سهم هزينه قطعات نيمه ساخته درتوليد قطعات و مجموعه-۹ -۲نمودار
 )باتكيه برقراردادهاي محاسباتي شركت ساپكو(۱۳۷۶-۱۳۸۱طي دوره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۹-۳هـاي اقـالم مصـرفي طـي دوره مزبـور درشـكل شـماره              روند حركتـي سـاير هزينـه      
جـز    تمامي اقالم هزينه به۱۳۷۶-۸۱كند كه طي سالهاي اين شكل بيان مي. گردد مشخص مي 

هاي صـرف   در كل هزينه) با تغييرات بسيار جزئي(هزينه قطعات نيمه ساخته سهم نسبتاً ثابتي      
 . سهم هزينه قطعات نيمه ساخته بطور مرتب در حال افزايش بوده استاما. اند شده داشته

 هاي منفصله خودروطي سالهاي  روند تغييرات سهم اقالم هزينه درتوليد قطعات ومجموعه-۹ -۳شكل
 )محاسباتي شركت ساپكو با تكيه برقراردادهاي(۱۳۸۱-۱۳۷۶

 
 
 
 
 
 

 ارزش افـزوده خلـق شـده    مجموعه تغيير و تحوالت مذكور در بـاال سـبب آن شـده كـه     
 ۹-۴سازان طرف قرارداد با شركت ساپكو در دوره مورد نظر طبق شكل شـماره               توسط قطعه 
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٢٢٥ ...بررسي ساختار هزينه و مزيت نسبي در توليد قطعات و 

 . كاهش يابد۱۳۸۱ درصد در سال ۳۰ به ۷۶ درصد در سال۴۲از 

طي  هاي منفصله خودرو توليد قطعات و مجموعه  روند تغييرات سهم ارزش افزوده در-۹ -۴شكل
 )ه برقراردادهاي محاسباتي شركت ساپكوبا تكي(۱۳۷۶-۱۳۸۱سالهاي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

سازان طرف قرارداد بـا شـركت سـاپكو طـي             سهم ارزش افزودة ايجاد شده توسط قطعه      
همـانطور كـه در شـكل    .  درصـد بـوده اسـت   ۸۳/۳۸نظر بطور متوسط معـادل    دهاي مور  سال

 سـپس بـا   رسـيده و )  درصـد ۴۵( به نقطه اوج خود ۱۳۷۷شود اين نسبت در سال  مشاهده مي 
با يك سير نزولي مواجه شـده   ،۷۹ و حفظ آن در سال ۷۸ درصد در سال     ۴۰سقوط به سهم    

همانطور كه بيان شد افزايش هزينـه   . كاهش داده است۱۳۸۱درصد در سال   ۳۰كه آن را تا     
هـاي توليـدي موجـب كـاهش سـهم ارزش       صرف شده روي قطعات نيمه ساخته در شركت    

نماياند كه علت اصـلي بـروز چنـين     ش اصلي چنين خود را مي اما پرس . افزوده گرديده است  
 تغييراتي در سهم هزينه قطعات نيمه ساخته چه بوده است؟ 

سـاز و كـار شناسـان         هـاي قطعـه    هـايي كـه بـا برخـي شـركت          طي مـذاكرات و مصـاحبه     
اندركار شركت ساپكو صورت گرفـت، مشـخص گرديـد كـه عامـل اصـلي افـزايش                   دست

سـازي   سازان بسـوي مـدول سـازي و زيـر مجموعـه             خته، حركت قطعه  هزينه قطعات نيمه سا   
سبب ، )squeeze out(استراتژي خارج كردن عمليات مونتاژ از شركت خودروساز . باشد مي
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٢٢٦ پژوهشنامه بازرگاني

 و سـازندگان خـودرو را بـه       ١هـا OEMسازان تمام عمليات مونتـاژ خـط در            قطعه گرديده كه 
هاي  شركت در  مونتاژ ز عمليات  با مدوالرسازي خودرو حجم بيشتري ا       و شندبكطرف خود   

سـازان جهـاني در حـال تأسـيس مراكـز مونتـاژ در كنـار                حتـي قطعـه    .سازي انجام شود    قطعه
. خطوط اصلي توليد خودروسازي هستند تـا ايـن مكـش را بـا قـدرت بيشـتري انجـام دهنـد                  

سـازي ناچـار بـه خريـد          بنابراين توليدكنندگان قطعات خودرو در حركت بـه سـمت مـدول           
شوند كه همين مسئله موجب شده است تا سهم هزينه قطعات             نيمه ساخته بيشتري مي   قطعات  

 .نيمه ساخته بطور مرتب در حال افزايش باشد

 هاي منفصله خودرو قطعات و مجموعهبررسي مزيت نسبي . ۱۰

 ها نحوة انتخاب قطعات و مجموعه. ۱-۱۰
ــدازه ورد قطعــات و  و در مــ۱۳۸۰براي ســال مزيــت نســبي در تحقيــق حاضــر گيــري  ان
گـر چـه در تجزيـه و        . انجـام گرفتـه اسـت      ٢ جي ال ايكـس    ۴۰۵هاي خودروي پژو     مجموعه
توان صرفاً با محاسبه شاخص براي يك سـال خـاص، در مـورد                هاي مزيت نسبي نمي     تحليل

وجود يا عدم وجود مزيت نسبي يك محصول قضاوت كرد، اما بنا بر موارد مشـروحه ذيـل                  
 :ق در دستور كار قرار گرفته استدر تحقيق حاضر راهكار فو

 آمار و اطالعات الزم در يك دورة پنج ساله براي اكثر قطعات در شركت ساپكو             -الف
زيرا تمـام قطعـات در يـك دورة پـنج سـاله و يـا حتـي در يـك سـال از يـك                   . موجود نبود 

شركت خاص خريداري نمي شود، بلكه ممكن است با دو يا چند شركت مبادله انجام شـده   
 . در هر دوره فقط آمار و ارقام شركت مورد نظر موجود مي باشدكه

 پروژه خودكفايي برخي از قطعات به تازگي به اتمام رسيده و سابقه توليد پنج سـاله     -ب
 .در داخل كشور را ندارد

____________________________________________________________________ 
 

1 .OEM   هاي مـورد نيـاز آنـان        زان بزرگ بوده و وظيفه طراحي و ساخت قطعات و مجموعه          ها زيرمجموعه خودروسا
ها قطعات توليدي خود را فقط در اختيار خودروساز مربوطه قـرار داده و خـدمات پـس از                    OEM. را بر عهده دارند   

 .شود فروش از سوي آنها ارائه نمي
2. PEUGEOT 405 GLX. 
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٢٢٧ ...بررسي ساختار هزينه و مزيت نسبي در توليد قطعات و 

 تعدادي از قطعات نيز با عقد قراردادهاي توافقي توسـط شـركت سـاپكو خريـداري         -ج
 .فكيك اقالم هزينه آنها در اختيار نبودشده و اطالعات مربوط به ت

از سوي ديگر تطبيق مدل محاسبه مزيت نسبي بـا سيسـتم اطالعـات موجـود در شـركت           
گيري مزيت نسبي قطعـات خريـداري شـده        ساپكو طي اين تحقيق ابزاري را به منظور اندازه        

توانـد بـه     دهد و حتي الگوي جديد مـي        هاي آتي در اختيار مديران اين شركت قرار مي         سال
 .عنوان يك شاخص ارزيابي در سيستم اطالعات مديريت شركت ساپكو نهادينه گردد

 از اين جهت بـوده اسـت كـه قطعـات ايـن       جي ال ايكس نيز   ۴۰۵پژو  انتخاب خودروي   
باشد و در صورت وجود مزيـت نسـبي          خودرو در بازارهاي جهاني موجود و قابل مبادله مي        

از سـوي   . هاي داراي مزيت پرداخـت      صادرات و مجموعه   توان به سياستگذاري در مورد     مي
 براسـاس گزارشـات امـور مطالعـات     ۱۳۸۰ جي ال ايكس در سـال   ۴۰۵ديگر خودروي پژو    

 بيشترين درصد ساخت داخـل را بـا رقمـي           ۱۶۰۰وتحقيقات راهبردي ساپكو، پس از پيكان       
  .رصد در ميان محصوالت توليدي ايران خودرو دارا بوده است د۹/۸۹معادل 

هـاي تشـكيل دهنـده        سيسـتم  ،ها در ايـن مطالعـه       اما به منظور انتخاب قطعات و مجموعه      
يك خودرو براساس نظر كارشناسان مركز تحقيقات ايران خودرو به شـش بخـش تفكيـك        

 :گرديد كه عبارتند از
 )TRANSMISSION SYSTEM( سيستم انتقال قدرت -۱
 )SUSPENSION SYSTEM( سيستم تعليق  -۲
 )BRAKE SYSTEM( سيستم ترمز  -۳
 )STEERING SYSTEM( سيستم فرمان  -۴
 )ENGINE SYSTEM( سيستم موتور  -۵
 )     TRIMMING( تزئينات  -۶

هاي فـوق    قطعة اصلي و مهم هر يك از سيستم       پنج ابتدا قصد بر آن بود كه مزيت نسبي         
 مـورد  ،نظر فني كارشناسان خبرة مركز تحقيقات ايران خودرو انتخـاب شـده بـود        كه مطابق   

 اطالعـات دچـار     به علت محـدوديت آمـار و      اما اين روند    . گيري قرار گيرد   محاسبه و اندازه  
هاي ديگـري از بـين قراردادهـاي محاسـباتي      قطعات و مجموعهكه باعث گرديد مشكل شد   
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٢٢٨ پژوهشنامه بازرگاني

نها كامل و دقيق بود، جـايگزين قطعـاتي شـوند كـه         شركت ساپكو كه اطالعات مورد نياز آ      
 .آناليز قيمت و يا اطالعات مربوط به قيمت خارجي آنها به هر دليل دچار مشكل شده بود

  با سيستم اطالعات موجود در شركت ساپكو۸-۱تطبيق مدل شماره. ۲-۱۰
 :در مورد محاسبه شاخص معرفي شده نكات ذيل قابل توجه است

 غيرقابـل مبادلـه بـوده و امكـان صـدور يـا ورود آن وجـود                  هاي سربار   هزينهاز آنجا كه    
. باشـد  ندارد، هزينه فرصت آن معادل ميزان هزينه داخلي انجام شده در شركت مربوطـه مـي          

هزينة سربار در آناليز قيمت خريد شركت ساپكو شـامل سـه قلـم اسـتهالك ماشـين آالت،                   
  : بنابراين.شود استهالك قالب و ساير سربار مي

oddN tm ++= 

md :استهالك ماشين آالت، 
td :استهالك قالب، 
o :ساير اقالم تشكيل دهندة سربار. 

 بـا فـرض اينكـه نيـروي كـار شـاغل در ايـن        در مورد هزينه فرصت دستمزد نيروي كـار       
 سـادگي قابليـت جابجـايي ندارنـد، ضـريب        صنعت نيروي كار ماهر و باتجربه هستند كه بـه         

 در نظر گرفته شده است و دسـتمزد پرداختـي جـاري بـه          يك در اين تحقيق معادل      bتعديل  
 . نيروي كار به ازاي توليد هر واحد محصول معادل هزينه فرصت از دست رفته آنان است

هـاي   ن سود سپرده   با توجه به شرايط نرخ بهره در بازار آزاد و ميزا           در مورد نرخ بهره نيز    
 درصـد در    ۲۴ نرخي معـادل     rدر اين تحقيق براي     ) ۱۳۸۰در سال   (بانكي و اوراق مشاركت     

 . نظر گرفته شده است
هـا و ارقـام    و داده) k( انگيـز، چگـونگي تعبيـر و تفسـير سـرمايه       بـر اما نكتة مهم و بحث   

چرا . گيري نيستند  هها در ايران به سادگي قابل انداز       سرمايه شركت . باشد مختلف موجود مي  
در كشـورهاي   . باشـد  كه سرمايه ثبت شده معموالً معرف ارزش واقعي سرمايه شركت نمـي           
امـا در ايـران بـه       . گيرد پيشرفته تعديل سرمايه ثبت شده با ارزيابي مجدد و منظم صورت مي           

گيـرد، ارزيـابي    دليل اينكه افزايش سرمايه، سود محسـوب شـده و بـه آن ماليـات تعلـق مـي               
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٢٢٩ ...بررسي ساختار هزينه و مزيت نسبي در توليد قطعات و 

شود و بنابراين ميزان سرمايه ثبت شده، رقمي بسيار كمتـر از             ها انجام نمي   دي از سرمايه  مجد
سـاز نيـز عضـو        هـاي قطعـه    از سوي ديگر بسياري از شـركت      . باشد سرمايه واقعي شركت مي   
توان حاصلضـرب تعـداد سـهام شـركت مزبـور در        و در نتيجه نمي    بورس اوراق بهادار نبوده   

را به عنوان معرفي از سرمايه واقعي      ) ت متوسط سهام در طول سال     يا قيم (قيمت جاري سهام    
 . شركت در نظر گرفت

بنابراين در اين تحقيق تصميم گرفته شد در خالل دو سـناريو بـه ايـن موضـوع پرداختـه                    
در سناريوي اول با آگـاهي بـه نقـائص و معايـب موجـود، از رقـم سـرمايه ثبـت شـده              . شود

در سـناريوي دوم ارزش  . رصـت سـرمايه اسـتفاده مـي شـود     ها براي محاسبه هزينـه ف     شركت
توانـد    سـناريوي دوم نيـز اگرچـه نمـي        . گيرد هاي ثابت شركت، مالك عمل قرار مي       دارايي

دهنده سرمايه واقعي استفاده شده براي توليد كاال در يك شـركت          بطور دقيق و شفاف نشان    
مي اسـت بـه جلـو تـا مـا را بـه              هاي آماري موجود در ايران،گا     باشد، اما براساس محدوديت   

نقصـان، ضـعف و نبـود اطالعـات الزم در كشـور،             ). فقـط نزديكتـر   (واقعيت نزديكتر كنـد     
البته اين روش از پشتوانه علمـي و تجربـي قابـل      . سازد هايي را ناگزير مي    كاربرد چنين روش  

لـي در   وي و ميلنـر بـراي محاسـبه هزينـه منـابع داخ            ادفاع نيز برخوردار است، چنانكـه گرينـ       
 به منظور محاسبه هزينه فرصت سرمايه، با در نظر گـرفتن          ،)۸۱۴، صفحه   ۱۹۹۰(ماداگاسكار  

هـا منهـاي     دارايـي شـركت   «آن را بـرروي     )  درصـد  ۱۴(هـاي آن كشـور       كننرخ بهره در با   
بنابراين در ايـن تحقيـق نيـز تصـميم بـه اتخـاذ چنـين روشـي         . اعمال نمودند» استهالك آنان 

 .ايسه اين دو حالت تصوير بهتري از واقعيت نيز در اختيار داشته باشيمگرفته شد تا ضمن مق
 آن اسـت كـه قطعـه وارداتـي از پـژوي             در مورد قيمت جهاني قطعات نكته قابـل توجـه         

از لحـاظ كيفيـت و عملكـرد، متفـاوت از قطعـه             ) و يا در حالت كلي قطعة وارداتـي       (فرانسه  
ت وارداتي قطعات مـورد نظـر را بـه عنـوان            توان قيم  توليد شده در داخل كشور است و نمي       

بـه ايـن منظـور    . داخـل نظـر گرفـت    قيمت سايه محصول يا قيمت جهاني قطعه توليدشده در     
 .براي قيمت وارداتي قطعه موردنظر لحاظ شده است) q(يك ضريب تعديل كيفيتي 

ه اي مـواد مصـرفي بكاررفتـه در جريـان توليـد هزينـ               به منظور دست يافتن به قيمت سايه      
 . كسر شده است در هر مورد از هزينه كلهاي مربوطه حقوق وعوارض گمركي و تعرفه
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٢٣٠ پژوهشنامه بازرگاني

بعضـي از قطعـات نيمـه سـاخته         .  در مورد قطعات نيمه ساخته نيز دو حالـت وجـود دارد           
نظر موجود است    وارداتي هستند كه ميزان ارزبري آنها نيز در آناليز قيمت خريد قطعه مورد            

برخـي ديگـر از قطعـات نيمـه         . قطعه نيمه ساخته مزبور مي باشـد      كه خود بيانگر ارزش ساية      
ساخته نيز ساخت داخل هستند كه ارزش سايه آنهـا نيـز از طريـق تعـديل هزينـة مربوطـه بـا                       

بنـابراين در    .بدسـت آورده شـده اسـت      ) پيشـنهادي كارشناسـان فنـي     (ضرايب كيفيتي معين  
 :تحقيق حاضر

      21 mm)M.S( += 

m1 :ش سايه مواد مصرفي بكار رفته در توليد يك واحد محصول ارزj) ريال(، 
m2 :  ارزش سايه قطعات نيمه ساخته بكار رفته در توليد يك واحد محصولj) ريال(. 

 در اين تحقيـق دچـار تغييـرات جزئـي و            DRCبا توجه به تفاسير فوق، الگوي محاسباتي        
 :موردي برحسب نوع كار خواهد شد

[ ])mm(e).P.q(

K.
F
N

.rWN

DRC
21

j +−

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛++

= 

  )۶ تا ۱قطعات ( بررسي مزيت نسبي در سيستم انتقال قدرت. ۳-۱۰
، سـرپوش مهـره پالسـتيكي       ۴۰۵ در توليد گيربكس كامل پـژو        ۱۱-۱ شماره طبق جدول 

 مزيـت نسـبي     ۱۳۸۰ در سـال   هواكش وروغن ريز گيربكس و كابل كيلومترشمار گيـربكس        
ض دنـده روي گيـربكس نيـز        ماهك تعويض دنـده و ميلـه كنتـرل تعـوي          . شته است وجود دا 

گرچـه ميلـه كنتـرل تعـويض دنـده تحـت شـرايط        .  فاقد مزيت نسبي هستند< DRC ۱بدليل 
 . باشد  داراي مزيت نسبي مييكسناريوي 

 درصـد از  ۹۵  براساس نظر كارشناسـان فنـي، قطعـات منتخـب در ايـن سيسـتم بـيش از           
ابراين تـالش در جهـت كـاهش       بن. دهند قطعات مربوط به سيستم انتقال قدرت را تشكيل مي        

ميلـه كنتـرل     مثـل ماهـك تعـويض دنـده و        (هزينه توليد قطعاتي كه فاقد مزيت نسبي هستند         
تواند مزيت نسبي قطعات مربوط به سيستم انتقال قدرت را براي كشور مـا           ، مي )دنده تعويض

 .به همراه داشته باشد
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٢٣١ ...بررسي ساختار هزينه و مزيت نسبي در توليد قطعات و 

ي نيـرو محركـه و   هـاي چرخشـگر، صـنعت      از بين سازندگان مشروحه اين گـروه شـركت        
 .كابل خودرو سبزوار زير مجموعه گروه صنعتي ايران خودرو هستند

  )۱۲ تا ۷قطعات  (بررسي مزيت نسبي در سيستم تعليق. ۴-۱۰
طبق جدول به جزفنرلول روي اكسل جلو كه توسط شـركت انـرژي سـاز توليـد شـده و         

تحت هر دو سـناريو     باشد، ساير قطعات     داراي مزيت نسبي مي   ۱۳۸۰در سال  >DRC ۱بدليل  
 . از مزيت نسبي برخوردار نيستند

قطعــات مــورد بررســي سيســتم تعليــق در تحقيــق حاضــر، طبــق نظــر كارشناســان فنــي   
هايي كه در     با توجه به اطالعات و يافته     . باشد   درصد از اين سيستم مي     ۵۵دربرگيرنده حدود   

ز مشـاوره فنـي دسـت    مورد قطعات اين سيستم بدست آمد، تصميم گرفتـه شـد بـا اسـتفاده ا       
 )زيرسيسـتم (اندركاران، قطعات منتخب سيستم تعليق در اين تحقيـق بـه سـه  زيـر مجموعـه               

هـا   ايـن زيـر مجموعـه   . جداگانه تفكيك، ودر مورد مزيت نسبي هر يك اظهـار نظـر گـردد          
 :عبارتند از

 موج گيرها -۱
 فنرلول ها -۲

 كمك فنرها -۳

فنرسازي خاور و مهندسـي ايـداج در توليـد           با توجه به جدول سه شركت فنرسازي زر،         
هـاي تحقيـق حاضـر، در         بنابراين طبـق يافتـه    . اند   فاقد مزيت نسبي بوده    ۴۰۵گيرهاي پژو  موج
) هـا   رول آنتـي (گيرهـا    مـوج ) زيرسيسـتم ( از مزيت نسبي در توليـد زيـر مجموعـه            ۱۳۸۰سال

 .ايم برخوردار نبوده
بـا  . باشـد   سـاز داراي مزيـت نسـبي مـي      در توليد زير مجموعه فنرلول ها، شركت انرژي       

باشـد،    توجه به اينكه فنرلول مربوط به اكسل عقب نيز جـز محصـوالت شـركت مزبـور مـي                  
 مزيـت نسـبي وجـود    ۱۳۸۰گيري كرد كه در توليد اين زير مجموعـه در سـال             توان نتيجه   مي

 .داشته است
ا بـه توليـدات     هاي اين تحقيق در مورد مزيت نسبي زير مجموعه كمـك فنرهـا تنهـ                يافته

محدود مي شود، كه ايـن شـركت        ) فرآوري وساخت قطعات خودروي ايران    (يك شركت   
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٢٣٢ پژوهشنامه بازرگاني

 تحت هـر دو سـناريو و بـا اخـتالف بسـيار              ۴۰۵نيز در توليد كمك فنرهاي عقب و جلو پژو        
 .زياد از مزيت نسبي فاصله داشته است

طعـات  هاي مورد بررسي دراين سيستم، تنها شـركت فـرآوري وسـاخت ق             از بين شركت  
 .هاي تحت پوشش ايران خودرو مي باشد خودروي ايران از جمله شركت

  )۱۷ تا ۱۳قطعات  (بررسي مزيت نسبي در سيستم ترمز. ۵-۱۰
و در قالـب هـر دو سـناريو         مطابق جدول در توليد تمامي قطعات منتخـب سيسـتم ترمـز           

سيسـتم ترمـز     درصـد از     ۶۰ حدود    طبق نظر كارشناسي   اين قطعات . مزيت نسبي وجود دارد   
 .دهند خودرو را تشكيل مي

هـاي مشـروحه در جـدول،     اظهار نظر قطعي تحقيق حاضر در مـورد قطعـات و مجموعـه          
هاي آذين تنـه، غـرب       با توجه به اينكه شركت    اما  . باشد  وجود مزيت نسبي در توليد آنها مي      

سيسـتم ترمـز    ترين توليدكنندگان قطعات مربوط به       استيل، فوالد فام و تكالن توس از عمده       
باشــند و توانــايي خــود را در كســب مزيــت نســبي بــه منصــه ظهــور  خــودرو در كشــور مــي

تا در توليد قطعـاتي از ايـن سيسـتم كـه     رود پتانسيل آن را داشته باشند        انتظار مي اند،   رسانيده
ها و افزايش كيفيت     ، چارة كار را يافته و با كاهش بخشي از هزينه          هستنداحتماالً فاقد مزيت    

هـاي   بنابراين بر اسـاس يافتـه   . وليد، مزيت نسبي در توليد قطعات مزبور را نيز بدست آورند          ت
هاي مربوط به سيستم ترمز خودرو        توان گفت كه در توليد قطعات و مجموعه         اين تحقيق مي  

 .از مزيت نسبي بالقوه برخوردار هستيم
ه و توليـدي و  هاي مورد بررسـي در سيسـتم ترمـز، دو شـركت آذيـن تنـ            از ميان شركت  

 .باشند صنعتي تكالن توس تحت پوشش گروه صنعتي ايران خودرو مي

 )۲۲ تا ۱۸قطعات  (بررسي مزيت نسبي در سيستم فرمان. ۶-۱۰
 شود در توليـد شـيلنگ پمـپ هيـدروليك فرمـان و             همانطور كه در جدول مشاهده مي     

زيـت نسـبي وجـود      م) توليدي شركت پارت سازان    (۴۰۵فرمان كامل با شير هيدروليك پژو     
به كسب مزيت نسبي درتوليد همان مجموعـه فرمـان كامـل     موفق اما شركت شتابكار  . ندارد

 .شده است
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٢٣٣ ...بررسي ساختار هزينه و مزيت نسبي در توليد قطعات و 

قطعات منتخـب    ،)مركز تحقيقات ايران خودرو   (  ازآنجا كه طبق نظرات كارشناسي فني     
ازسـوي   درصـد ازسيسـتم فرمـان اتومبيـل هسـتند و      ۹۵ دراين سيستم، تشكيل دهنده حـدود     

موفق به كسب مزيت نسبي درتوليد فرمان كامـل بـا شـير              )شتابكار(ها    از شركت  يكي ديگر
 يـك    شده وتوليد شيلنگ پمپ هيدروليك فرمان نيـز تحـت سـناريوي            ۴۰۵هيدروليك پژو 

تـوان گفـت كـه     مـي  باشـد،  نزديك به مزيت نسـبي مـي      دو   داراي مزيت نسبي ودرسناريوي   
هاي مربوط به اين گـروه       عات و مجموعه  پتانسيل الزم جهت كسب مزيت نسبي در توليد قط        

در داخل كشور وجود دارد ودرصورت حصول مزيت نسـبي در قطعـاتي از ايـن گـروه كـه          
 .منافع ناشي از مزيت نسبي ميسر خواهد گرديد استفاده از فوايد و هستند، مزيت احتماال فاقد

 شركت پارت   از بين سازندگان منتخب قطعات مربوط به سيستم ترمز در اين تحقيق، دو            
 .الستيك و شتاب كار زير مجموعه گروه صنعتي ايران خودرو هستند

  )۲۷ تا ۲۳قطعات  (بررسي مزيت نسبي در سيستم موتور. ۷-۱۰
هاي آماري باعث شد تا بررسي مزيـت نسـبي قطعـات اساسـي و                مشكالت و محدوديت  

نـابع داخلـي آنهـا      قطعاتي كه شاخص هزينه م    . مهم سيستم موتور در اين تحقيق ميسر نگردد       
 درصـد از قطعـات مربـوط بـه سيسـتم موتـور        ۱۰در جدول نشان داده شده است حاوي تنها         

باشد كه درتوليد واتر پمپ و رام زير موتور با فاصله نسـبتاً زيـاد و تحـت هـر دو سـناريو         مي
.  داراي مزيـت نسـبي هسـتند       >۱DRCساير قطعات منتخب نيـز بـا        . مزيت نسبي وجود ندارد   

هاي اين تحقيق در مورد وجود مزيت نسبي در قطعات مربوط به سيستم موتور               يافتهبراساس  
 .توان نظر مشخصي ارائه داد نمي

هاي پرسي ايـران    كاربراتور ايران، توليدي مجموعه    هاي  شركت اينكه ديگر ذكر قابل نكته
 .شندبا گروه صنعتي ايران خودرو مي تحت پوشش خودرو و توسعه و عمران شهرستان نائين

 )۳۲ تا ۲۸قطعات  (بررسي مزيت نسبي در بخش تزئينات. ۸-۱۰
هـاي    بخش تزئينـات خـودرو در برگيرنـدة تعـداد بسـيار زيـادي از قطعـات و مجموعـه                 

در . باشد كه در جلب سليقه و نظر مشتري از اهميـت خاصـي برخـوردار هسـتند                 مختلف مي 
طعات بسيار متنوع ايـن بخـش       تحقيق حاضر فقط به محاسبه مزيت نسبي تعداد محدودي ازق         
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٢٣٤ پژوهشنامه بازرگاني

 . خودرو پرداخته شده است
مطابق جدول در توليد قاب روكش دسته سيم، عايق اسفنجي روي سينه داشـبورد، سـپر                

.  جي ال ايكس تحت هر دو سناريو مزيـت نسـبي وجـود دارد              ۴۰۵جلو و بخاري كامل پژو      
سـط سـپر جلـو فاقـد     نكته جالب توجه اينكه شواهد حاكي از آن است كه در توليد شـبكه و  

درتحقيق حاضر راجع به وجود مزيت نسبي در بخش تزئينات، بـدليل تنـوع و           . مزيت هستيم 
اوليـه و    نـوع مـواد    هاي ايـن گـروه و تفـاوت فـاحش در           گستردگي زياد قطعات و مجموعه    

 .توان قضاوت مشخصي ارائه داد  نمي،رفته درآنها قطعات نيمه ساخته بكار

 ۱۳۸۰هاي منفصله خودرو در سال عات و مجموعه مزيت نسبي قط-۱۱-۱جدول
 )تحت دوسناريو(

DRC2 DRC1 رديف شرح قطعه نام سازنده 

1.668827509  1 ماهك تعويض دنده روي گيربكس دنا قطعه 1.27370031

0.139906378 0.140739548  2 ٤٠٥گيربكس كامل پژو چرخشگر

0.248171358 0.242342533  3 ٤٠٥مل پژوگيربكس كا صنعتي نيرومحركه

0.359054975 0.298765109  دنده ماسوره ايران
سرپوش مهره پالستيكي هواكش وروغن 

 ريزگيربكس
4 

1.177054181 0.849760716  5 ميله كنترل تعويض دنده روي گيربكس دنا قطعه

0.363724088 0.436716877  6 كابل كيلومتر شمار گيربكس كابل خودرو سبزوار

1.251716217 1.066474029  7 موج گير فنرسازي زر

2.35248062 2.178570255  8 موج گير مهندسي ايداج

0.263156012 0.177177193  9 فنرلول روي اكسل جلو انرژي ساز

2.722118413 1.354082967  فنرسازي خاور
موجگيرروي اكسل عقب راست به 

 ميليمتر٢٠قطر
10 

2.891566689 2.640679993  11 مجموعه كمك فنراكسل جلو  خودروي ايرانفرآوري وساخت قطعات

2.869924872 2.628909648  12 ٤٠٥كمك فنرعقب پژو فرآوري وساخت قطعات خودروي ايران

0.404722269 0.367783717  13 طبق ومجموعه ترمز چرخ عقب چپ توليدي آذين تنه

0.404722269 0.367783717  14 راستطبق ومجموعه ترمز چرخ عقب  توليدي آذين تنه

0.794784881 0.689115332  15 پدال ترمز غرب استيل

0.808657317  16 پدال ترمز فوالدفام 0.70564892

0.914221044 0.641538126  17 سيلندروپيستون كامل چرخ جلوچپ با لنت توليدي وصنعتي تكالن توس

0.609437611  18 ستون زيرغربيلك فرمان توليدي بنيان صنعت اول 0.49006233

   -١١-١جدولادامه 
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٢٣٥ ...بررسي ساختار هزينه و مزيت نسبي در توليد قطعات و 

     

1.347835733 0.965967358  19 شيلنگ پمپ هيدروليك فرمان پارت الستيك

0.20066354 0.147509589  20 شيلنگ فشارقوي پمپ هيدروليك فرمان صنايع الستيكي پيروز

0.516243603 0.536442483  21 ٤٠٥فرمان كامل باشيرهيدروليك پژو شتاب كار

2.301650752 1.681527676  22 ٤٠٥فرمان كامل باشيرهيدروليك پژو پارت سازان

2.026651742 1.973915155  23 واترپمپ موتور كاربراتورايران

2.851921404 1.656609817  24 رام زير موتور توليدي مجموعه هاي پرسي ايران خودرو

0.464461312 0.461152733  25 ورانژكتوريميل سوپاپ موت توسعه وعمران شهرستان نائين

0.511341472 0.382114174  26 سوپاپ دود موتور توليدي يدكي موتورايران

0.907632941 0.706259529  27 سوپاپ بنزين موتور توليدي يدكي موتورايران

1.313553514 1.043894111  28 شبكه وسط سپرجلو مهركام پارس

0.244813284 0.191127487  29 سيمقاب روكش دسته  آذين خودرو

0.97885918 0.720336481  30 نجي روي سينه داشبوردفعايق اس آذين خودرو

0.896956291 0.696679428  31 سپرجلو مهركام پارس

0.674424563 0.526025093  32 بخاري كامل جي ال ايكس مهركام پارس

 . در محصول مورد نظر هستند نشانگر وجود مزيت نسبيDRC<1هاي مشخص شده با رنگ تيره به علت  رديف       

  بندي و مالحظات جمع

و البته براساس قراردادهاي شركت ساپكو با سازندگان        (با توجه به مسائل مطروحه فوق       
 توليد قطعات و مجموعه هاي مربوط بـه سيسـتم    در۱۳۸۰ سال كشور ما در،)قطعات خودرو 

از مزيـت نسـبي     م تعليـق    هـا از سيسـت      زيـر مجموعـه فنـر لـول       انتقال قدرت، سيستم فرمـان و       
در توليد قطعات مربوط بـه سيسـتم ترمـز داراي مزيـت نسـبي بـالقوه بـوده        برخوردار بوده و    

هـاي   توان و پتانسيل آن را دارد تا بـا تمركـز و تفكـر اقتصـادي در شـركت             و بنابراين   . است
 بكـار  اي ها و كاهش هزينه مواد اوليه و قطعـات واسـطه       توليدي قطعات مربوط به اين سيستم     

الزم به ذكر است كـه قضـاوت   . (رفته در جريان توليد، به ايجاد و بهبود مزيت نسبي بپردازد      
هـاي انتقـال      در مورد وجود مزيت نسبي در توليد قطعات و مجموعه هاي مربوط بـه سيسـتم               

 و  ۴۰۵قدرت و فرمان بر اساس وجود مزيـت نسـبي در دو مجموعـه گيـربكس كامـل پـژو                     
 ). صورت گرفته است۴۰۵يدروليك پژو فرمان كامل با شير ه

 سازنده قطعات خودرو كه مزيت نسبي محصوالت آنها در اين        ۲۶بطور كلي از مجموع     
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٢٣٦ پژوهشنامه بازرگاني

.  داراي مزيت نسبي بود    ۱۳۸۰ شركت در سال   ۱۶تحقيق مورد بررسي قرار گرفت، توليدات       
 سازنده تحت پوشش گـروه صـنعتي ايـران خـودرو           ۱۳هاي منتخب،     همچنين از بين شركت   

نكتـة قابـل توجـه ديگـر ايـن      . دند كه تنها محصوالت چهار شركت فاقد مزيت نسبي بـود     بو
است كه ميزان شـاخص هزينـه منـابع داخلـي در قالـب سـناريوهاي دوگانـه تحقيـق حاضـر                      

يكي شدن تقريبـي نتـايج در دو سـناريو بـدليل ضـرا يـب                . تفاوت چنداني با همديگر ندارد    
و  ) نرخ بهره  (rتعديل  

F

N)            نسبت سربار توليدي يك واحد محصول به كـل سـربار شـركت (
فاصـله قابـل    هاي ثابت شـركت ضـرب شـده و    ييبوده كه در سرمايه ثبت شده يا ميزان دارا      

 .ميزان بسيار زيادي كاهش داده است توجه آنها را تا

 پيشنهادات 

هـاي   قطعـات و مجموعـه     از توليـد      متوليـان امـر     سرمايه گذاري و حمايت هر چـه بيشـتر         -۱
  )هاي انتقال قدرت، فرمان و ترمز  سيستممانند(دار مزيت

 ماننـد (دار   مزيـت  هاي بازاريابي روي صـادرات قطعـات و مجموعـه هـاي             تمركز فعاليت  -۲
 )هاي انتقال قدرت، فرمان و ترمز سيستم

 خـودرو   هاي منفصـله   بندي جامع و نوين از قطعات و مجموعه         لزوم دستيابي به يك طبقه     -۳
 : كه شرايط ذيل را دارا باشد

 مواد اوليه و قطعات نيمه ساخته مورد نيـاز در توليـد هـر گـروه از قطعـات، تقريبـاً         -الف
 . يكسان و از يك جنس باشد

 . هاي هر گروه، تكنولوژي واحدي مورد نياز باشد جهت توليد قطعات و مجموعه   -ب
 جديد را بتـوان براسـاس فاكتورهـاي    هر قطعه يا مجموعه جديد از يك خودروي          -ج

  .قرار دادها  مشخص، به راحتي در درون يكي از گروه
 :فوق به منظور بندي هاي مربوط به هر خودرو جديد در طبقه مجموعه و قطعات  قراردادن-۴

 .هايي از خودرو كه داراي مزيت نسبي باشد  تمركز بر توليد بخش-الف
ــز -ب  ــروژهو اجــر گــذاري ســرمايه از پرهي هــاي خودكفــايي در مــورد قطعــات و   اي پ

 . باشد بندي فوق فاقد مزيت مي كه گروه مربوط به آن، براساس طبقه هايي مجموعه
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٢٣٧ ...بررسي ساختار هزينه و مزيت نسبي در توليد قطعات و 

 منابع

لـوح فشـرده اطالعـات      و، روابـط عمـومي،      در قطعات و مجموعه هاي خو     سازندگانانجمن  
 .سازان مربوط به قطعه

مجموعـه مقـاالت   ، » صنعت خودرو جهانروند تغييرات ساختاري در« ؛)١٣٧٨(البدوي، امير 
 دي مـاه، تهـران،   ٣٠ و ٢٩، سـاختار مناسـب و توسـعه،    همايش صنعت خـودرو سـازي    

 .٦١ ـ ٦٩ص  دانشگاه تربيت مدرس،
هـاي اقتصـادي و      گيري مزيـت    شاخصي براي اندازه   DRC  «؛)١٣٧٨(، محمد مهدي    بهكيش

 .٣-٢٦ص  ،٣٦، شماره  بودجهومجله برنامه ،  »كاربرد آن در ايران

معيـار هزينـه منـابع داخلـي و          «؛)١٣٧٩(و الـه مـراد سـيف و مسـعود هاشـميان             ، اكبر   توكلي
، ص  ١٦، شـماره     بازرگـاني  نامه فصـلنامه پژوهشـ    ،»كاربرد آن در صنايع منتخب كشور     

٢-٢١. 

لـوح فشـرده   ، روابـط عمـومي،   )سـاپكو ( طراحي مهندسي و تـأمين قطعـات داخلـي        شركت
 .ت ساپكواطالعات مربوط به شرك

هـاي داخلـي امـور        گـزارش  ،)سـاپكو ( طراحـي مهندسـي و تـأمين قطعـات داخلـي             شركت
 .ريزي استراتژيك مطالعات و برنامه
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