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فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 60، پاییز 1390، 1-33

 ارزيابي بنگاه هاي اقتصادي کشور با رويکرد عضويت در 
 ،)DRC سازمان تجارت جهاني با تعيين مزيت نسبي )روش 
 )NPC( و تحليل ضرايب حمايتي )UC مزيت رقابتي )روش

)مطالعه موردي لوله سازي اهواز(

 دکترخدیجه نصرالهي*

دکترمهسا قندهاري**        امید بویرحسني***

پذیرش: 90/3/17 دریافت: 88/11/8 

جهاني شدن / مزیت نسبي / مزیت رقابتي و ضرایب حمایتي / صنعت فوالد / لوله  سازی اهواز

چکيده 
صنعت فوالد يکي از صنايعي است که به شدت از فرآيند جهاني شدن تأثیر می پذيرد؛ لذا 

هدف اين تحقیق بررسی آثار جهاني شدن اين صنعت در ايران است.
به طورکلی در اين تحقیق به منظور بررسي تبعات ورود ايران به سازمان تجارت جهاني بر 
شرکت لوله سازي اهواز از شاخص ها و روش های متعددي استفاده شده است. در اين مسیر با 
استفاده از مفهوم مزيت نسبي، مزيت رقابتي و تحلیل ضرايب حمايتي به بررسي تبعات ناشی 
از ورود ايران به سازمان WTO بر کارخانه های تولید لوله )1 و 3 و 4( و کارخانه های پوشش 

)1 و 2 و 3( پرداخته شده است.

msamkzsm@yahoo.com                استاديار و عضو هیأت علمي دانشکده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان *
Ghandehary@yahoo.com                        عضو هیأت علمي دانشکده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان **
omidboyer@gmail.com           دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد، واحد نجف آباد ***

 دکتر خديجه نصرالهی، مسئول مکاتبات. 
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پژوهشنامه بازرگانی 2 

نتايج نشان دهنده وجود مزيت نسبي باال درمورد کارخانه های تولید لوله )1 و 3 و 4( و 
کارخانه های پوشش )1 و 2 و 3( هردو است. اما کارخانه های تولید لوله )1 و 3 و 4( نسبت 
از توان رقابت هزينه اي کم تر برخوردارند. همچنین میزان  به کارخانه های پوشش )1و2و3( 

حمايت از بخش کارخانه های پوشش چه به شکل اسمي و چه مؤثر کم تر است.

C0, F14, F15, D21: JEL طبقه بندی
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زرزکابی بنراج ها  زاس اد  یششر با روک اد روشک  در تازماا هارن  یانیااا 3

مقدمه

اجتماعي  اقتصادي،  است که همه عرصه هاي  به گسترش  رو  فرآيندي  امروزه جهاني شدن 
و فرهنگي را در بر می گیرد و تمامي کشورهاي جهان به گونه اي با آن درگیرند. ايران در 
ربع قرن گذشته به داليل مختلف ــ به ويژه مشکالت سیاسي و جنگ ــ از اين روند تأثیر 
کم تري پذيرفته است. اين در حالي است که ادغام روزافزون اقتصاد کشورهاي جهان در 
پرتو جهاني شدن، فرصت هاي بي شماري را فراروي رشد و توسعه کشورها قرار داده است. 
البته بايد توجه داشت که در کنار اين فرصت ها، اقتصاد کشورها با چالش هاي متعددي نیز 

مواجه است.

1. طرح مسئله
است.  جهاني  اقتصاد  در  ملي  اقتصاد  بیشتر  ادغام  اقتصاد  جهاني شدن  کلي،  ديدگاه  »از 
ملیتي،  چند  شرکت هاي  نقش  ملي،  اقتصاد  تولید  ساختار  بر  فراواني  اثرات  بیشتر،  ادغام 
سرمايه گذاري مستقیم خارجي، انتخاب   هاي مصرف کننده و ساير جنبه هاي تولید و مصرف 
کشورهاي شرکت کننده در تجارت دارد. همچنین يک اثر ويژه جهاني شدن اقتصاد، تغییر 

عمق طبیعت رقابت در بازارهاي کاال و خدمات است.«1
روزافزون  توسعه  نفت  ايران، صنعت  در  گاز  و  نفت  ذخاير  از  بهره برداري  راستاي  در 
داشته است. ساخت و تولید لوله يکي از زيربخش  هاي اين صنعت براي انتقال نفت و گاز و 

فرآورده هاي مربوط به آن است.
در سال 1346، کارخانه های لوله سازي اهواز با راه اندازی اولین کارخانه قطر کوچک فعالیت 
خود را آغاز کرده و در سال 1365 با راه اندازی کارخانه قطر بزرگ، لوله هايي از قطر شش اينچ 
تا 56 اينچ با ضخامت حداکثر يک اينچ را تولید و به بازار ارائه کرد. شرکت لوله سازي اهواز 
به عنوان مهم ترين تولیدکننده لوله های نفت و گاز کشور محسوب می شود و در تأمین لوله هاي 
مورد نیاز نفت و گاز کشور نقش اساسي دارد. اين صنعت، ازجمله صنايعي است که احتماالً 
به شدت از فرآيند جهاني شدن متأثر می شود؛ لذا اين تحقیق درصدد است آثار جهاني شدن اين 

صنعت در ايران را ــ به ويژه توسط ارزيابي بنگاه هاي اقتصادي کشور ــ بررسي کند.

1. Lloyd, J. (1994), p. 165.
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پژوهشنامه بازرگانی 4 

1ـ1. ضرورت و اهميت
عضويت در سازمان جهاني تجارت براي هیچ کشوري اجباري نیست، بلکه اقدامي داوطلبانه 
اين رو،  از  با ساير کشورهاي عضو است.  منافع تجارت آزاد  از  بهره مندي آن کشور  برای 
اين واقعیت  بین الملل و  افزايش عضويت و گسترش پوشش سازمان در تجارت  به  باتوجه 
که کشورهاي عضو از امتیازات متقابلي مانند دسترسي به بازارهاي يکديگر، منتفع مي شوند 
دور،  نه چندان  آينده ای  در  گفت  مي توان  بی بهره اند،  منافع  اين  از  غیرعضو  کشورهاي  و 

پیوستن به سازمان عماًلً اجتناب  ناپذير خواهد بود1.
چالش اصلي ای که کشورها در فرآيند پیوستن به اين سازمان با آن مواجه اند، اين است 
که آينده اقتصادي آن ها به کجا مي انجامد؟ زيرا بیم آن مي رود که در يک فضاي جهاني، 
بسیاري از فعالیت هاي اقتصادي يک کشور، فلسفه وجودي خود را از دست بدهند. به دلیل 
رشد تکنولوژي و ارتباطات، همه چیز در حال انتقال است؛ لذا الزم است با ديد باز به اين 
فرآيند پیوست و در اين مسیر ضروري است به ارزيابي اقتصادي اثر پیوستن ايران به سازمان 

تجارت جهاني بر صنايع مختلف کشور پرداخته شود.

2ـ1.  اهداف پژوهش
1( تحلیل مزيت نسبي و مزيت رقابتي تولید لوله در ايران؛

2( تحلیل تأثیر الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر صنعت لوله سازي؛
3( ارزيابي توان بقای صنعت لوله سازي ايران در صورت پیوستن به سازمان تجارت جهاني.

3ـ1. پيشينه پژوهش
ولي بیگي )1382(، در تحقیقي تحت عنوان »اندازه گیری مزيت نسبي در صنعت خودرو سازي 
کشور با استفاده از )DRC(« به اين نتیجه رسید که هرچند بعضي قطعات رتبه بااليي دارند ولي 
در سال هاي اخیر مزيت نسبي خود را از دست داده اند و بعضي از قطعات نیز رتبه پايیني دارند.

کلباسي و جاللي )1381( در تحقیقي تحت عنوان »بررسي اثرات جهاني شدن بر تجارت 
خارجي ايران« با استفاده از دو شاخص LIT  و IIT و معرفی و اندازه گیری اثر اين شاخص ها 

1. عسگري جودشري، مهناز، )1378(؛ ص41.
www.SID.ir
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بر گروه کاالهاي واسطه اي و سرمايه اي، به اين نتیجه رسیدند که بخش کشاورزي در گروه 
کاالهاي واسطه اي و بخش ساختمان در گروه کاالهاي سرمايه اي توانايي الزم براي ورود 

به بازار هاي جهاني را دارد.
رقابتی:  مزيت  و  بین المللی  »رقابت پذيری  تحت عنوان   ،)2007( سیگل1  مقاله   براساس 
سیر و چارچوبی برای اندازه گیری«، مفهوم رقابت پذيری يا مزيت رقابتی به اشکال مختلف 
تعبیر و تفسیر شده و به نوعی تداخل يافته است. هرچند بی ترديد منشأ مفهوم مزيت رقابتی، 
نظريه تجارت  از مدل کالسیکی  فراتر  به  مدل تجارت ريکاردو است، در عین حال وقتی 
به عمل می آيد. در  از آن  تفاسیر مختلفی  پیدا می کند،  تعمیم  اندازه گیری  بعد  به ويژه در  و 
از بعد اين که آيا  ادبیات موضوع مرور می شود و مشخصه  اصلی شاخص ها  ابتدا  اين مقاله 
کالن هستند يا خرد، ايستا هستند يا پويا، اثباتی هستند يا هنجاری، تحقق يافته اند يا قابل تحقق 
شدن  مشخص  برای  شاخص ها  اين  سپس  است؛  شده  شناسايي  مختلف شان  کاربرد های  و 
اندازه گیری، مقداری کردن  اين  يا تمايزشان ادغام شده اند. هدف اصلی  ارتباط  چگونگی 
اين  از  سیاست گذاران  استفاده  چگونگی  دادن  نشان  و  رقابت پذيری  مختلف  شاخص های 
شاخص ها برای ارزيابی سیاست های صنعتی و تجاری شان است. اين جنبه اخیر با به کارگیری 
اين شاخص ها در مورد چند کشور هند، مالی، کنیا و اوگاندا در جريان اصالحات تجاری 

آن ها مورد ارزيابی قرار گرفته است.
اثر  درخصوص  انجام شده  مطالعات  نتايج  که  کرد  بیان  خود  مقاله  شولز2  )1999(  در 
و  رودريک6   ) 1997( سوانک5    ،) 1997( کوساک4   ،)1995( گرت3  توسط  جهاني شدن 
مدنظر  جهاني شدن  اثر  دادن  نشان  براي  متفاوتي  شاخص هاي  که  است  آن  بیانگر   ) 1998(

است و اختالف زيادي در شاخص هاي انتخاب شده وجود دارد.
مارتین روما7 )1999(  با بررسي آزاد سازي واردات ناشی از جهاني شدن، پیش بیني کرد 

که اشتغال 0/4 تا 0/5 درصد کاهش می يابد.

1. Siggel.
2. Schulz.
3. Garet.
4. Cosac.
5. Sovank.
6. Rodric.
7. Martin Roma.
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4ـ1. سؤال هاي پژوهش
1(  وضعیت مزيت نسبي و مزيت رقابتي تولید لوله در ايران چگونه است؟

2(  اثر اقتصادی پیوستن ايران به سازمان تجارت جهاني بر صنعت لوله سازي اهواز چیست؟
3( آيا درصورت پیوستن ايران به سازمان تجارت جهاني، صنعت لوله سازي قابل بقاست؟

مانند  صنعتي  در  را  جهاني  تجارت  سازمان  به  ايران  پیوستن  آثار  می کوشد  مقاله  اين 
تعیین  به  منظور  اين   به  کند.  بررسی  اهواز (  لوله سازي  موردي  ) مطالعه  لوله سازي  صنعت 
تحلیل  و   )DRC( داخلي  منابع  هزينه  روش  از  استفاده  با  فوالدی  لوله  تولید  نسبي  مزيت 
ضرايب  و   )UC( بین المللي  و  داخلي  رقابت  توان  شاخص های  از  استفاده  با  رقابتي  مزيت 
حمايتي )NPC( پرداخته مي شود. سرانجام باتوجه به تحلیل ها و محاسبات انجام شده نتايج و 

پیشنهادهای سیاستي ارائه می شود.

2. مباني نظري

در زمینه تخصیص منابع، بحث حول مفهوم اصل کالسیکي مزيت نسبي متمرکز است که 
از  را  نظريات خود  اصل،  اين  مدافعان  مي شود.  تشويق  تخصص  توسط  رشد  آن،  برمبناي 
ديويد ريکاردو، جان استوارت میل و آلفرد مارشال اقتباس کرده اند و معتقدند تخصص و 
تقسیم کار بین المللي به تمام کشورهاي شرکت کننده در تجارت بین الملل سود مي رساند و 
همچنین تولید جهاني کلیه کاالهاي قابل تجارت را افزايش می دهد. البته اين امر مستلزم آن 

است که هر کشور کااليي را صادر کند که در آن بیش ترين مزيت نسبي را دارد.
مزيت نسبي، تعاريف متعددي دارد، از جمله چنانچه کشوري کااليي را نسبت به ديگر 
با  بنابراين  دارد،  نسبي  مزيت  تولید چنین کااليي  در  اين کشور  تولید کند  ارزان تر  کاالها 
وارد شدن به صحنه تجارت جهاني مي تواند از صدور کااليي که در آن مزيت نسبي دارد 
منتفع شود1. تعريف کلي تري براي مزيت نسبي اين است که عالوه بر عوامل تولید به عوامل 
بازار نیز توجه دارد. در اين تعريف مزيت نسبي عبارت است از توانايي يک کشور در تولید 

و صدور کااليي با قیمت ارزان تر2.

1. موسي نژاد )1375(؛ ص 67.
2. نادري )1380(؛ ص 123.
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از اين رو، اقتصاددانان معتقدند هر کشور بايد به تولید کااليي بپردازد، که کم ترين هزينه 
فرصت و همچنین در سطح جهاني از لحاظ هزينه تولید، مزيت نسبي دارد. بررسي و محاسبه 
ادبیات  وارد  از دهه 1960  مباحثي است که  از جمله  امروزي،  به شکل  نسبي  کّمي مزيت 

اقتصاد شده و در زمینه محصوالت مختلف کاربرد دارد.

1ـ2. مفهوم توان رقابت هزينه اي 
با توجه به اين که اين تحقیق درصدد ارائه يک تحلیل اقتصادي از اثرات الحاق به سازمان 
تجارت جهاني است، از مفهوم اقتصادي توان رقابت هزينه اي و به دلیل کاربرد آن در سطح 
يک بنگاه از مفهوم اقتصاد خرد استفاده مي شود. به طور ساده، توان رقابت يعني توان فروش 
بنگاه توان رقابت داشته  به عبارت ديگر، براي اين که يک  يا  محصوالت به شکل سودآور 
به  نسبت  باالتري  کیفیت  و  پايین تر  قیمت  با  را  خود  محصوالت  بتواند  است  الزم  باشد، 
رقباي خود عرضه کند. به اين ترتیب، يک صنعت يا بنگاه در صورتي مي تواند رقابت کند 
يا  داخلي  مي توانند  رقبا  اين  باشد.  رقبايش  مساوي  يا  کوچک تر  واحدش  هزينه هاي  که 
جهاني باشند. البته، وقتي صحبت از باز شدن اقتصاد يا آزادسازي تجاري است، توان رقابت 

بین الملل اهمیت ويژه اي پیدا مي کند.

2ـ2. منابع توان رقابت هزينه اي
منابع توان رقابت ممکن است دو منشأ داشته باشد:

)ارزاني  آن  فراواني  و  عوامل  بهره وري  مثل  هزينه اي،  رقابت  توان  واقعي  منابع  الف( 
عوامل(، که اين نوع منابع مزيت نسبي را افزايش مي دهند.

ب( انحرافات قیمتي محصول و عوامل تولیدي، که اين نوع منابع ممکن است توان رقابتي 
انواع سیاست گذاری ها  نتیجه  منابع  نوع  اين  از آنجا که  يا کاهش دهند.  افزايش  را 
هستند، اهمیت بسیار دارند و می توان سیاست هاي دولت را از لحاظ ارزيابی کرد که 

توان رقابت هزينه اي را افزايش می دهند يا کاهش1. 

1. جزئیات مربوط به منابع توان رقابتی به ضمیمه 1 منتقل شده است.
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3. روش پژوهش

اين پژوهش از نوع تحلیلي ـ تجربي است که براي ارزيابي اقتصادي بودن پیوستن ايران به 
DRC يا هزينه منابع داخلي براي سنجش مزيت  تجارت جهاني در صنعت فوالد از روش 
UC آشکارشده  اهواز و همچنین شاخص مزيت رقابتي  لوله سازي  لوله توسط  تولید  نسبي 

بهره  می برد.

 DRC 1ـ3. روش هزينه منابع داخلي
مفهوم هزينه منابع داخلي، کاربردي از تحلیل بازدهي عوامل تولید بر پايه ارز خارجي است؛ 
قیمت هاي  برحسب  داخلي  منابع  واقعي  ازدست رفته  فرصت  هزينه   DRC ديگر  به عبارت 

جهاني است که صرف تولید يک کاال مي شود.
طبق تعريف برونو )DRC ،1)1972 عبارت است از مقدار هزينه منابع داخلي که در فعالیت 
تولیدي استفاده می شود تا يک واحد ارز خارجي به دست آيد، يا در يک واحد ارز خارجي 
سايه اي  ارزش  به  داخلي  خالص  داده هاي  سايه اي  ارزش  نسبت   DRC يا  شود  صرفه جويي 
برونو در  اولین بار توسط  اين معیار  ستانده هاي خالص مبادله شده در قیمت هاي جهاني است. 
سال 1972 مطرح شد و سپس کروگر 2 )1972(، لوفسکي3  )1972(، ادواردز 4 )1984(، گرين 

اوي5  )1990(، فین6  )1995( و پرکینز7  )1997(  با انجام تعديالتي از آن استفاده کردند8.
اين معیار نشان دهنده هزينه فرصت منابع داخلي تولید کااليي به ارزش يک دالر است. 
بديهي است مقدار شاخص به دست آمده بیانگر سودآوري و رقابت پذير بودن يا نبودن کاال 
است. اگر مقدار محاسبه شده آن بزرگ تر از يک باشد، حاکي از عدم وجود مزيت نسبي 
داخلي  پول  برحسب  مزبور  فرصت  هزينه  اگر  همچنین  است.  کشور  داخل  در  کاال  تولید 
)ريال( محاسبه شود در اين شرايط، شاخص DRC درخصوص هر محصولي قابلیت مقايسه 

1. Bruno.
2. Krueger.
3. Lofsky.
4. Edwards.
5. Greenaway.
6. Fin.
7. Perkins.

8. سیف ) 1379(؛ ص 43.
www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

زرزکابی بنراج ها  زاس اد  یششر با روک اد روشک  در تازماا هارن  یانیااا 9

با قیمت سايه اي ارز )دالر( را خواهد داشت. اگر مقدار آن از نرخ سايه اي ارز بیشتر باشد 
باشد حاکي  ارز کم تر  نرخ سايه اي  از  رقم  اين  اگر  و  نسبي  مزيت  نشان دهنده عدم وجود 

از وجود مزيت نسبي تولید کاالي مورد نظر و رقابت پذيری آن در عرصه بین الملل است. 

1ـ1ـ3. روش شناختي جديد DRC )مبتني بر حسابداري اقتصادي فعاليت ها(

اقتصادي  هزينه هاي حسابداري واحدهاي  از   DRC برای محاسبه  در روش شناختي جديد، 
استفاده مي شود. اين روش محاسبه DRC توسط گرين اوي و میلنر1 )1993( در ماداگاسکار 
و پرکینز )1990( در چین استفاده شده است. هدف اصلي دستیابی به مقدار DRC کااليي 

به روش دقیق و نزديک به واقعیت از رابطه زير است2:

)1(
هزينه فرصت منابع داخلی به پول ملی

DRC=
)نرخ مؤثر ارز()ارزش افزوده جهانی(

اجزاي فرمول فوق به قرار زير است:

الف ـ هزينه عوامل داخلي

الف ـ 1( هزينه هاي عوامل اوليه توليد

تولید يک  براي  غیرمستقیم  و  مستقیم  پاداش  و  دستمزد، حقوق  از  اعم  کار،  نیروی  هزينه 
واحد کاال که با توجه به هزينه هاي فرصت، تعديل شده است.

هزينه های مربوط به سرمايه که انعکاس دهنده هزينه هاي فرصت ازدست رفته مربوط به 
ارزش سرمايه بنگاه است و از ضرب بهره در ارزش اسمي سرمايه بنگاه به دست مي آيد. نرخ 

بهرۀ مورد استفاده بايد شامل تورم نیز باشد.

الف ـ 2( هزينه هاي عوامل غيرتجاري

اصوالً هزينه هاي عوامل غیرتجاري به مواردي اطالق مي شود که نه مي توان آن ها را صادر 

1. Greenaway and Milner.
2. سیف ) 1379(؛ ص 54.
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آن ها  برای  مي توان  که  است  ويژگي  همین  به دلیل  کرد.  وارد  را  آن ها  می توان  نه  و  کرد 
قیمت هاي داخلي را به عنوان هزينه هاي فرصت در نظر گرفت. از اين دست هزينه ها می توان 
به آب، برق، سوخت، مالیات )به عنوان بهاي خدمات عمومی(، اجاره، هزينه هاي تعمیرات و 

نگهداري، بیمه و ديگر موارد غیرتجاري اشاره کرد.

ب ـ ارزش افزوده جهاني

در مخرج کسر DRC بايد ارزش افزوده جهاني يک واحد محصول محاسبه شود. در اين 
مورد قیمت جهاني محصول عامل تعیین کننده ای است. اگر کااليي صادراتي باشد، مي توان 
است.  مالک  سیف  قیمت  نیز  وارداتي  کاالهاي  براي  کرد،  استفاده  آن  فوب  قیمت  از 
براي  را  داخلي  عوامل  فرصت  هزينه   ،DRC نسبت  که  شود  توجه  نکته  اين  به  است  الزم 

صرفه جويي يک واحد ارز خارجي در کاالهاي وارداتي، محاسبه می کند.
پس از مشخص شدن بهاي خارجي محصول به ارز خارجي، بايد ارزش اقالم و موارد 
تجاري مصرف شده در تولید يک واحد محصول به ارز را محاسبه و از آن کم کرد تا ارزش 
ارز خارجي  مؤثر  نرخ  در  را  نتیجه  بايد  آيد. سپس  به دست  ارز خارجي  به  افزوده خالص 

ضرب نمود1.

2ـ3. نحوه محاسبه توان رقابت هزينه اي
براي اندازه گیري توان رقابت يک بنگاه از نسبت هزينه واحد )UC( استفاده مي شود. به اين 
ترتیب که يک بنگاه يا صنعت داراي توان رقابتي است اگر، هزينه هاي واحدش کوچک تر 
هزينه کل  به عنوان   )UC( واحد  هزينه  نسبت  باشد.  و خارجي اش  داخلي  رقباي  مساوي  يا 

)TC(، تقسیم بر ارزش محصول )VO( تعريف مي شود.
تعريف   Q محصول  تعداد  بر  تقسیم  کل،  هزينه  به عنوان  واحد  هزينه  خرد،  اقتصاد  در 
می شود و به اين ترتیب، هزينه واحد فیزيکي کاال به دست مي آيد. اما، زماني مي توان از آن 
به شکل هزينه واحد استفاده کرد که محصوالت دو رقیب کامال همگن باشند، اين مورد 
فروش  از  پس  همچنین، خدمات  و  متفاوت  کیفیت  ترکیبات محصول،  به  توجه  با  امروزه 
متفاوت، به ندرت يافت می شود. به همین دلیل، به جاي تقسیم هزينه کل تولید )TC( به تعداد 

1. محاسبات عملی به ضمیمه 2 انتقال داده شده است.
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بنابراين، فرض مي شود  P.Q تقسیم مي شود.  به ارزش محصول )VO( يعني   )Q( ،محصول
کاالها  قیمت  و  شده  مستتر  کاالها  قیمت  در  فروش  از  پس  و خدمات  کاال  مرغوبیت  که 
متناسب با کیفیت شان است. به اين ترتیب، وقتي بنگاه ها داراي هزينه کل برابر هستند ولي 
يکي محصولش را با کیفیت باال تولید کرده و با قیمت باالتر از ديگري مي فروشد، ارزش 
محصولش بیشتر شده و نسبت هزينه واحدش کاهش می يابد. يعني اين بنگاه نسبت به بنگاه 
به عنوان هزينه کل  باال  به طورکلی، تعريف شاخص  توان رقابتي بیش تري دارد. پس  ديگر 
به ارزش محصول منجر مي شود که اوالً، مشکل کیفیت و ترکیب متفاوت محصول از بین 
اين ترتیب، معیاري  به  باشد.  به رقباي خارجي بستگي نداشته  ثانیاً، داده هاي تحقیق  رفته و 
که براي اندازه گیری توان رقابتي استفاده مي شود همان هزينه واحد است که به صورت زير 

بیان مي شود:

)2(À1
TC

=
TC

UC=
P.QVO

در اينجا ارزش محصول )VO(، مي تواند با قیمت هاي درب کارخانه )1Pd(، قیمت هاي 
جهاني )2Pw( يا در قیمت هاي سايه اي )3Ps( ارزيابي شود. اگر نرخ ارز انحراف نداشته باشد 
بايد Pw و Ps با هم برابر باشند. با توجه به اين سه نوع قیمتي که می توان در نسبت هزينه 
 ،)4UCx( بین المللي  يا  صادراتي  رقابتي  توان  نوع  سه  به  رقابتي  توان  کرد،  استفاده  واحد 
توان رقابت داخلي )5UCd( و مزيت نسبي )6UCs( تقسیم مي شود. توان رقابت صادراتي يا 

بین المللي به صورت زير نشان داده می شود:

)3(À1
Tcd=

Tcd
UCx=

apwVow

در  محصول  ارزش   VOW و  داخلي  قیمت های  در  تولید  کل  هزينه   TCD اينجا  در 
قیمت هاي جهاني است که همان قیمت هاي سیف محصوالت مشابه وارداتي يا فوب براي 

1. Domestic price.
2. World price.
3. Shodow price.
4. International Export Competitiveness.
5. Domestic Competitveness.
6. Comparative Advantage.
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صادرات است. اين معيار نشان می دهد که اگر هزينه واحد يک بنگاه بزرگ تر از يک باشد، 
قادر به رقابت در بازارهاي بين المللي نيست، به اين معني که نمی تواند محصول خود را صادر 

کند و برعکس.
شاخص توان رقابت داخلي با مقايسه هزينه توليد داخلي با ارزش محصول به قيمت هاي 

داخلي ارزيابي و به شکل زير محاسبه می شود:

)4(À1Tc=
TcdUCd=

Q.PdVod

با  است  برابر  که  مي دهد  نشان  کشور  داخل  در  را  محصول  قيمت   Pd اينجا  در 
به  قيمت ها  مقايسه  از  که  است  ضمني  اسمي  حمايت  نرخ   NRP و   Pd=PW(1+NRP1)

دست مي آيد.

)5(- 1
PjNRP=
Prj

Pj قيمت داخلي و Prj قيمت وارداتي يا صادراتي )CIF/FOB) است. مزيت نسبي نيز 

به صورت زير محاسبه مي شود: 

)6(À1
TCS=

TCSUCS= Q.PSVoS

جاري  ارز  نرخ  و  ارز  تعادلي  نرخ  مابه التفاوت   REo که   (1+REo)Ps= Pw اينجا  در 
حذف  آن  از  يارانه ها  و  قيمتي  انحرافات  که  است  هزينه هايي  تمام  مجموع   TCS و  است 

شده است. 

3ـ3. تحليل ضرايب حمايتي 
برای تحليل نقش عوامل حمايتی در ايجاد مزيت رقابتی، الزم است ضرايت حمايتی تحليل 
شود. به اين  منظور از برآورد ضريب حمايت اسمي محصول )NPC(، ضريب حمايت اسمي 
 براي 

E
ANPC = نهاده )NPCI( و ضريب حمايت مؤثر )EPC( شرکت استفاده مي شود. 

 )E( به درآمد سايه اي )A( محاسبه ضريب حمايت اسمي محصول، از نسبت درآمد بازاري
استفاده مي شود که فرمول آن به صورت زير است:

1. Nominal Rate of Protection.
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)7(
A

NPC=
E

آن  سايه اي  قیمت  از  بیشتر  داخل  در  بازاري  قیمت  باشد  واحد  از  بزرگ تر   NPC اگر 
از  NPC کوچک تر  يارانه غیرمستقیمي به محصول تعلق مي گیرد. درصورتي که  است، لذا 
واحد باشد، قیمت سايه اي از قیمت داخلي محصول بیشتر شده و دولت مالیات غیرمستقیمي 
را به محصول تحمیل مي کند و اگر NPC معادل واحد شود هیچ گونه حمايتي از محصول 

صورت نمي گیرد.
براي محاسبه ضريب حمايت اسمي از نهاده )NPCI(، از نسبت هزينه نهاده ها به قیمت 

بازاري )B( به هزينه اين نهاده ها به قیمت سايه اي )F( به صورت زير استفاده مي شود:

)8(BNPCI=
F

به  آن ها  هزينه  از  بازار  قیمت  به  نهاده ها  هزينه  باشد،  واحد  از  بزرگ تر   NPCI اگر 
قیمت سايه اي بزرگ تر است؛ يعني تولیدکننده در استفاده از اين نهاده ها مالیات غیرمستقیم 
پرداخت مي کند. اگر NPCI کوچک تر از واحد باشد برعکس، هزينه نهاده ها به قیمت بازار 
از هزينه آن ها به قیمت سايه اي کوچک تر است، لذا تولیدکننده در استفاده از اين نهاده ها 
يارانه دريافت مي کند. در نهايت اگر NPCI برابر واحد شود هیچ حمايتي از نهاده صورت 

نمی گیرد.
ضريب حمايت مؤثر  )EPC(، ارزش افزوده حاصل از تولید به قیمت های بازار )A-B( را 
به ارزش افزوده محصول برحسب قیمت سايه ای )E-F( نشان مي دهد. با محاسبه اين ضريب 
مي توان اثر مداخله دولت در بازار نهاده ها و بازار محصول را به طور همزمان بررسي کرد. 

بنابراين:                         

)9(A-BEPC=
E-F

در واقع صورت و مخرج کسر، همان تفاضل صورت و مخرج ضرايب حمايتي محصول 
دولت  سیاست  باشد  واحد  از  بزرگ تر   EPC اگر  است.  پیشین  بخش های  در  نهاده ها  و 
حمايت از فرآيند محصول است و اگر کوچک تر از واحد باشد دولت با مداخله و اعمال 

سیاست های خود به زيان تولیدکننده عمل کرده است.
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در نهايت اگر EPC برابر واحد شود نشانگر اين است که هیچ سیاستي در مورد تولید 
محصول به وسیله دولت اعمال نمي شود و يا درصورت اعمال همديگر را خنثي می کنند.

4. تجزيه و تحليل داده ها و نتايج

شرکت لوله سازي اهواز با سال ها تجربه تولید و فعالیت، از عمده شرکت هاي صنعتی ايران 
محسوب مي شود که تقريباً اکثر لوله نفت و گاز مورد نیاز کشور را تأمین مي کند. به دلیل 
وابستگي زياد اين شرکت به خارج از حیث تأمین مواد اولیه خود، درصورت الحاق ايران 
به سازمان تجارت جهاني، احتماالً از اين الحاق متأثر مي شود. سؤال اين است که اين الحاق 

چه تبعاتي براي اين شرکت در پي دارد؟
برای تحلیل اين تبعات، با تفکیک بخش هاي تولیدي اين شرکت به کارخانه های تولید 
لوله )1، 3، 4( و کارخانه های پوشش )1، 2، 3(، توجیه اقتصادي ورود به سازمان تجارت 
جهاني ارزيابی شده است. به اين منظور از تحلیل مزيت هاي نسبي، رقابتي و ضرايب حمايتي 
تفکیک  به  شرکت  نسبي  مزيت  تحلیل  براي  است.  شده  استفاده  اهواز  لوله سازي  شرکت 
کارخانه های تولید لوله )1، 3، 4( و کارخانه های پوشش )1، 2، 3( از شاخص هزينه منابع 
داخلي )DRC( و براي تحلیل مزيت رقابتي از شاخص های توان رقابت داخلي و بین المللي 

)UC( استفاده شده است. 

1ـ4. وضعيت هزينه هاي شرکت
در  و  است  آمده   )1( در جدول   87 و   86 سال های  تفکیک طي  به  هزينه ها  انواع  خالصه 

ضمیمه 3 مقاله به اختصار بررسي می شوند.

 جدول 1ـ انواع هزینه ها به تفکیک طي سال هاي 86 و 87 
)ارقام به میلیون ریال(

هزينه سال86هزينه سال87شرح

259318245332حقوق، دستمزد و مزاياي کارکنان

8718571097کاالها و مواد مصرفي

6878052025خدمات پیمانکاري
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هزينه سال86هزينه سال87شرح

30070887675ساير هزينه ها

2051517290استهالک

736506473419جمع کل

       منبع: گزارشات حسابداري صنعتي1.

نشان  پوشش  کارخانه های  و  لوله  تولید  کارخانه های  براي   DRC محاسبات  نتیجه 
دارد،  تولید  در  بااليي  نسبي  مزيت  بخش  هردو  در  اهواز  لوله سازي  شرکت  که  مي دهد 
زيرا هردو کوچک تر از واحدند. درواقع رقم 0/72 شاخص DRC براي کارخانه های تولید 
لوله )1، 3، 4( بیانگر اين است که هزينه هاي داخلي محصوالت برابر 0/72 درآمدهاي آن 
بازارهاي داخلي در شرايط  به عبارت ديگر براي کسب يک واحد درآمد ارزي در  است. 
تولید  با  ارز خارجي  واحد  هر  ازاي  به  ديگر،  تعبیر  به  مي شود.  هزينه صرف   0/72 کنوني 
لوله در داخل، 0/28 صرفه جويي ارزي وجود دارد. رقم 0/51 شاخص هزينه منابع داخلي 
تولید  اهواز در  لوله سازي  نسبی شرکت  بیانگر مزيت  نیز  براي کارخانه های پوشش   DRC

کارخانه های پوشش است. عالوه بر آن، مزيت نسبي اين کارخانه ها از کارخانه های تولید 
لوله بیشتر است. مفهوم اين رقم آن است که شرکت براي تولید محصوالت پوشش از 0/51 
لوله در داخل  تولید پوشش  از  ارزي حاصل  لذا صرفه جويي  استفاده کرده و  منابع داخلي 
هردو  در  لوله سازي  اين رو، چون شرکت  از  است.  خارجي  ارز   0/49 آن  واردات  به جاي 
بخش کارخانه ها براساس شاخص هزينه منابع داخلي، مزيت نسبي دارد و مي تواند با ورود 
و آسیب  را حفظ کرده  موقعیت خود  تجارت جهاني  سازمان  و  بازارهاي جهاني  به  ايران 

نبیند )جدول 2 (.
بخش  در  لوله سازي  شرکت  داخلي  رقابت  توان  که  مي دهد  نشان  محاسبات  نتايج 
اين  توان رقابت داخلي  بیانگر  اين رقم  لوله معادل 93 درصد است که  تولید  کارخانه های 
درآمدهايش  درصد   93 میزان  به  آن  هزينه هاي  زيرا  است  داخلي  بازارهاي  در  شرکت 
 است. به عبارت ديگر براي کسب يک واحد درآمد در بازارهاي داخلي در شرايط کنوني 
درصد   99 معادل  نیز  بین المللي  رقابت  توان  شاخص  مي شود.  صرف  هزينه  درصد   93

1. جزيیات هزينه های شرکت در ضمیمه 3 آورده شده است.
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بازارهاي  در  لوله  تولید   4 و   3 و   1 کارخانه های  رقابت  توان  بودن  ناچیز  معرف  که  است 
به يک واحد  نزديک  بازارهاي جهاني  براي فروش هر واحد در  بین المللي است، چرا که 
هزينه مي شود. بنابراين توان رقابتي شرکت لوله سازي در بخش تولید لوله در داخل بیشتر از 
بازارهاي بین المللي است و در اين زمینه مزيت رقابتي هزينه اي ندارد، لذا با ورود ايران به 
سازمان تجارت جهاني، تداوم اين بخش از فعالیت هاي شرکت ممکن است با مشکل مواجه 

شود )جدول 2 (.
پوشش  کارخانه های  بخش  در  لوله سازي  شرکت  که  مي دهد  نشان  محاسبات  نتیجه 
کارخانه های  داخلي  توان  از  آن  داخلي  رقابت  توان  بلکه  دارد  داخلي  رقابت  توان  نه تنها 
اين کارخانه های در  تولید  اين است که هزينه هاي  نشان دهنده  بیشتر است. رقم 0/83  لوله 
قیمت هاي انحرافي کنوني معادل 0/83 درآمدهاي آن است. شاخص توان رقابت بین المللي 
در  پوشش  کارخانه های  رقابت  توان  بیانگر  که  است   0/84 رقم  نیز  پوشش  کارخانه های 
بازارهاي بین المللي است. الزم به ذکر است که براساس اين شاخص با ورود ايران به سازمان 
جهاني تجارت )WTO(، کارخانه های پوشش وضعیت مطلوب تري خواهند داشت. نزديک 
بودن ارقام شاخص توان رقابت داخلي و بین المللي کارخانه های پوشش به اين مفهوم است 
پوشش  محصوالت  تولید  در  شرکت  فعالیت  جهاني  تجارت  سازمان  به  ايران  ورود  با  که 

خیلي متفاوت نخواهد شد )جدول 2 (.
بزرگ تر  لوله  تولید  در بخش کارخانه های   NPC نشان مي دهد که شاخص  محاسبات 
از واحد است لذا يارانه غیر مستقیمي به محصول تعلق مي گیرد. اين يارانه مي تواند به عنوان 
بنابراين  است،  واحد  از  بزرگ تر   NPCI شاخص  چون  همچنین  باشد.  انرژي  يارانه  مثال 
که  مي پردازد  غیرمستقیم  مالیات  خود،  نهاده های  از  استفاده  در  اهواز  لوله سازي  شرکت 

مي تواند همان مالیات بر واردات به شکل تعرفه باشد.
چون  و  است   0/87 رقم  لوله  تولید  کارخانه های  از  مؤثر  حمايت  ضريب  شاخص 
کوچک تر از واحد است بنابراين دولت علي رغم برخي از يارانه ها از جمله يارانه انرژي از 
طريق برقراري تعرفه به واردات مواد اولیه مورد نیاز، به کارخانه های تولید لوله زيان وارد 

کرده است )جدول 2 (.
براساس محاسبات، چون شاخص NPC محصوالت پوشش معادل واحد است، مي توان 
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همچنین  است.  نشده  انجام  دولت  توسط  پوشش  محصوالت  از  حمايتي  هیچ  تقريباً  گفت 
چون شاخص NPCI اندکي بزرگ تر از واحد است لذا هزينه نهاده ها به قیمت بازاري بیشتر 
از هزينه آن ها به قیمت سايه اي است، بنابراين تولیدکننده در استفاده از اين نهاده ها مالیات 

غیرمستقیم پرداخت مي کند، گرچه چندان زياد نیست.
شاخص ضريب حمايت مؤثر کارخانه های پوشش )اعم از نهاده ها و محصول( رقم 0/98 
است و چون کوچک تر از واحد است بنابراين می توان گفت دولت با دخالت خود به زيان 

کارخانه های تولید پوشش نیز عمل کرده است.
با مقايسه بین دو بخش کارخانه ها بايد گفت که شرکت لوله سازي بیش ترين آسیب را 
از سیاست هاي دولت در بخش کارخانه های تولید لوله مي بیند تا کارخانه های پوشش. نتايج 

حاصل از محاسبات تحقیق در جدول )2( منعکس شده است.

جدول 2ـ جمع بندي محاسبه معیارهاي مختلف تحقیق
DRCUCdUCsNpCNpCIEPCشرح

0/720/930/991/0671/080/87کارخانه های تولید لوله

0/510/830/8411/010/98کارخانه های پوشش

         منبع: محاسبات محقق1.

جمع بندی و مالحظات

بنابراين  است،  واحد  از  کوچک تر  لوله  تولید  کارخانه های  براي   DRC شاخص   )1
کارخانه های تولید لوله مزيت نسبي بااليي در تولید دارند. 

2( شاخص DRC براي کارخانه های پوشش کوچک تر از واحد است، بنابراين مزيت بااليي 
در تولید دارند. 

براساس  لوله سازي در هر بخش کارخانه ها  بندهاي 1 و 2 شرکت  نتیجه  براساس  3( چون 
و  بازارهاي جهاني  به  ايران  ورود  با  لذا  دارد،  نسبي  مزيت  داخلي  منابع  هزينه  شاخص 
سازمان تجارت جهاني تبعات منفي براي شرکت لوله سازي اهواز در پي نخواهد داشت.

1. کلیه محاسبات مربوط به اين بخش به ضمیمه 4 انتقال داده شده است.
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4(  نتايج محاسبات شاخص های مزيت رقابت هزينه اي نشان مي دهد که شرکت لوله سازي 
در بخش کارخانه های تولید لوله، داراي توان رقابت داخلي است. شاخص توان رقابت 
بین المللي نیز نزديک يک است که معرف وجود توان رقابتي ناچیز کارخانه های 1 و 3 
و 4 تولید لوله در بازارهاي بین المللي است . بنابراين شرکت لوله سازي در بخش تولید 
با ورود  ناچیز دارد، لذا  بین المللي مزيت رقابت هزينه اي  بازارهاي  لوله در داخل و در 
ايران به سازمان تجارت جهاني امکان تداوم فعالیت شرکت ممکن است به مخاطره افتد.

5( نتیجه محاسبات شاخص هاي مزيت رقابت هزينه اي نشان مي دهد که شرکت لوله سازي 
نه تنها توان رقابت داخلي دارد بلکه توان رقابت داخلي  در بخش کارخانه های پوشش 
آن از توان رقابت داخلي کارخانه های لوله نیز بیشتر است. براساس اين شاخص با ورود 
مطلوب تری  وضعیت  پوشش  کارخانه های   )WTO( تجارت  جهاني  سازمان  به  ايران 

خواهند داشت.
6(  براساس نتیجه محاسبات ازآنجاکه شاخص ضريب حمايت محصول )NPC( کارخانه های 
لوله بزرگ تر از واحد است، لذا يارانه غیرمستقیمي به محصول تعلق مي گیرد. همچنین 
بنابراين شرکت  چون شاخص ضريب حمايت نهاده )I NPC( بزرگ تر از واحد است، 
شاخص  مي پردازد.  غیرمستقیم  مالیات  خود،  نهاده ها  از  استفاده  در  اهواز  لوله سازي 
بنابراين  است  واحد  از  نیز کوچک تر  لوله  تولید  کارخانه های  از  مؤثر  ضريب حمايت 
واردات  بر  تعرفه  برقراري  توسط  انرژي  يارانه  از جمله  يارانه ها  از  برخي  به رغم  دولت 

مواد اولیه مورد نیاز، کارخانه ها را متضرر کرده است.
اين است که شاخص ضريب حمايت محصول )NPC( کارخانه های  بیانگر  7(  محاسبات 
محصوالت  از  حمايتي  هیچ  تقريباً  گفت  مي توان  بنابراين  است،  واحد  معادل  پوشش 
 )I NPC( نهاده  همچنین چون ضريب حمايت  است.  نشده  انجام  دولت  توسط  پوشش 
بزرگ تر از واحد است لذا هزينه نهاده ها به قیمت بازاري بیشتر از هزينه آن ها به قیمت 
غیرمستقیم  مالیات  نهاده ها،  اين  از  استفاده  در  تولیدکننده  درنتیجه  و  است  سايه اي 
پرداخت مي کند. شاخص ضريب حمايت مؤثر کارخانه های پوشش )اعم از نهاده ها و 
محصول( کوچک تر از واحد است؛ بنابراين مي توان گفت که دولت با دخالت خود به 
زيان کارخانه های پوشش عمل کرده است. در مقايسه بین دو بخش کارخانه ها به نظر 
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می رسد سیاست های دولت بیش ترين آسیب را به بخش کارخانه های تولید لوله شرکت 
لوله سازي وارد کرده است تا کارخانه های پوشش.

توصيه های سياستی

تعرفه هاي  زمان بندی شده  شکل  به  مي شود  توصیه  کشور  اقتصادي  سیاست گذاران   به   )1
مربوط به مواد اولیه مورد نیازشان را کاهش دهند، زيرا تعرفه باال مغاير با قوانین سازمان 

تجارت جهاني نیز هست. 
2( به مديريت شرکت لوله سازي توصیه مي شود که به کارخانه های تولید لوله توجه ويژه 
داشته باشد، زيرا اين کارخانه ها نسبت به کارخانه های پوشش توان رقابت بین المللي و 

داخلي پايین تری دارند.
3( از آنجا که هزينه مواد اولیه بیش ترين سهم را در قیمت تمام شده محصوالت دارد و از 
طرف ديگر ايجاد کارخانه تأمین مواد اولیه مورد نیاز )اوکسین( در اولويت برنامه هاي 
با تأمین مواد اولیه در داخل و به تبع آن کاهش هزينه  انتظار مي رود  شرکت است، لذا 
و شاخص هاي  يافته  تمام شده محصوالت کاهش  قیمت   محدوديت ها،  ساير  و  تعرفه ها 
تجارت  سازمان  به  ورود  با  شرکت  موفقیت  درنتیجه  و  شده  مطلوب تر  بررسي  مورد 

جهاني بیشتر و بیشتر شود.
4( به مديريت شرکت پیشنهاد مي شود شاخص هاي کلیدي درمورد مزيت نسبي، رقابتي و 

ضرايب حمايتي را در هر سال محاسبه و از روند آن مطلع شود.
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منابع

بهکیش، محمد مهدي )1379(؛ »بررسي اثرات پیوستن ايران به سازمان تجارت جهاني بر صنعت 
الستیک کشور«، گزارش طرح پژوهشي.

توکلي، اکبر )1381(؛ اندازه گیری مزيت نسبي بالقوه فعالیت های صنعتي ايران، مؤسسه مطالعات 
و پژوهش های بازرگاني.

دياني، علیرضا )1384(؛ اندازه گیري مزيت نسبي بالقوه محصوالت و فرآورده هاي فرآوري شده 
معاونت   ،DRC روش  از  استفاده  با  سمنان  شهرستان  غیرفلزي  کاني  محصوالت  صنايع 

پژوهشي بخش پژوهش هاي استاني، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني.

سیف، اهلل مراد )1379(؛ »روش شناسي و کاربردهاي تحلیل هزينه منابع داخلي: ارزيابي يک 
رهیافت جديد«، پايانامه دکتري، دانشکده علوم اداري و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان.

ديدگاه  از  جهاني  تجارت  سازمان  در  ايران  »عضويت  )1378(؛  مهناز  جودشري،  عسگري 
مديريتي«، ماهنامه تدبیر، شماره )100(، صص. 40-47.

کلباسي، حسن و جاللي، عبدالمجید )1381(؛ »بررسي اثرات جهاني شدن بر تجارت خارجي 
ايران«، فصلنامه پژوهش های اقتصادي ايران، شماره 1، تابستان، صص. 137 – 115.

کلباسي، حسن )1382(؛ »محاسبه توان رقابت هزينه ای واحدهاي تولید فوالد با پیوستن ايران به 
تجارت جهاني)مجتمع فوالد مبارکه(«، فصلنامه پژوهش اقتصادي ايران، شماره 17.

گزارش گمرک )1386(؛ اقالم عمده واردات براساس شماره تعرفه، گمرک ايران.

گزارش سازمان مديريت صنعتی )1375(؛ بررسي آثار عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني 
بر بخش صنعت، سازمان مديريت صنعتي.

و  محصوالت  بالقوه  نسبي  »مزيت  )1384(؛  بازرگاني  پژوهش های  و  مطالعات  مؤسسه 
فرآورده های فرآوري شده صنايع محصوالت کاني غیرفلزي شهرستان سمنان با استفاده از 

روش DRC«، آذر ماه.

در  دولت  حمايتی  سیاست های  »ارزيابی  )1375(؛  ضرغام  مصطفی  و  محمدقلی  موسی نژاد، 
بخش کشاورزی«، مجله علمی پژوهشی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی شهید بهشتی، 
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شماره 6، بهار 1376.

و  مطالعات  مؤسسه  ايران،  در  صادرات  توسعه  و  نسبی  مزيت  )1381(؛  ابوالقاسم  نادری، 
پژوهش های بازرگاني.

ولي بیگي، حسن، »اندازه گیری مزيت نسبي در صنعت قطعه سازی خودروي کشور از طريق 
DRC«، پژوهشنامه بازرگاني، فصلنامه شماره 23، تابستان 81، صص. 73-95.
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ضميمه 1

منابع توان رقابت هزينه اي
منابع توان رقابت دو منشأ دارد:

)ارزاني  آن  فراواني  و  عوامل  بهره وری  مثل  هزينه اي،  رقابت  توان  واقعي  منابع   .1

عوامل(، که اين نوع منابع مزيت نسبي را افزايش می دهند.

2. انحرافات قيمتي محصول و عوامل توليدي، که اين نوع منابع ممکن است توان رقابتي 

را افزايش يا کاهش دهند. اين نوع منابع به علت اين که نتیجه انواع سیاست گذاری ها 
هستند، بسیار مهم اند و سیاست های دولت را می توان از لحاظ افزايش يا کاهش توان 

رقابت هزينه ای، ارزيابي کرد. 

رقابتي  توان  يا کاهش  افزايش  بر  بیش تري  تأثیر  منابع  از  بايد ديد کدام يک  اين رو،  از 
دارند. براي انجام اين کار، شاخص هزينه واحد جزئي تر و مفصل تر تحلیل  شده و هزينه کل 
با توجه به اجزاي تشکیل دهنده آن بررسي می شود. اين عناصر و اجزا عبارت اند از: ارزش 
نیروی کار  )VIn(، هزينه  نهاده های غیرقابل تجارت  ارزش   ،)VIt( قابل تجارت  نهاده های 
 ،)KCo( هزينه سرمايه تحت تملک شرکت ،)LCu( هزينه نیروی کار غیرماهر ،)LCs( ماهر

)D( و هزينه استهالک )KCb( هزينه سرمايه اجاره شده

TC= VIt+VIn+LCu+LCs+KCb+KCo+D )ض ـ1( 

ترکیب  با  کرد.  حذف  را  قیمتي  انحرافات  می توان  سايه اي،  قیمت های  از  استفاده  با 
قابل  زير  به صورت  داخلي  رقابت  توان  سايه،  قیمت های  از  استفاده  و   )7( و   )6( معادالت 

محاسبه است:
)ض ـ2(

(õjAjPdj+õnAnPn+WsWs+Wu.Lu+Kb.Pk.rb+Ko.Pk.ro+d.K.Pk)
1

UCd= õiQiPdi

که در آن: i نوع محصول؛
Aj مقدار نهاده های قابل تجارت؛

Pj قیمت نهاده های قابل تجارت؛
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An مقادير نهاده های غیرقابل تجارت؛

Pn قیمت نهاده های غیرقابل تجارت؛

Ro هزينه فرصت سرمايه متعلق به شرکت؛

Pk قیمت کاالهاي سرمايه اي؛

Ko مقدار کاالي سرمايه ای تحت تملک شرکت؛

Wn متوسط نرخ دستمزد کارگران غیرماهر؛

Ws متوسط نرخ دستمزد کارگران ماهر؛

Ln مقادير نیروي انساني غیرماهر؛

Ls مقادير نیروي انساني ماهر؛

Rb نرخ واقعي اجاره کاالهاي سرمايه ای؛

d نرخ استهالک.
می شود،  تعیین   )9( معادله  مشابه  روشي  به  نیز،   )UCx( رقابت صادراتي  توان  شاخص 
 )Pwj( بین المللي  قیمت   )Pdj( داخلي  قیمت های  به جاي  اول  عبارت  در  تفاوت که  اين  با 

جايگزين می شود، يعني:
)ض-3(

(õjAjPdj+õnAnPn+WuLu+Ws.Ls+Kb.Pk.rb+Ko.Pk.ro+d.K.Pk)
1

UCw=
õiQiPwi

سرانجام، براي شاخص مزيت نسبي به جاي همه قیمت های داخلي، دستمزدها و نرخ های 
بهره، قیمت سايه ای مطابق با آن ها جايگزين می شود.

ضميمه 2

روش محاسبه هزينه منابع داخلي DRC در عمل
روش نوين محاسبه DRC که در تحقیق حاضر نیز استفاده شده است برمبناي روش توکلي 
است که در مقاله خود تحت عنوان »اندازه گیری مزيت های نسبي بالقوه فعالیت های صنعتي 
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ارقام و اطالعات در دسترس  با شرايط موجود و  DRC« آن را متناسب  از روش  ايران  در 
منابع  هزينه  شاخص  محاسبه  براي  روش،  اين  در  است.  کرده  معرفي  ايراني  شرکت های 
داخلي، به هزينه های حسابداري و هزينه فرصت )قیمت سايه ای( عوامل به کار رفته در تولید 
می شود.  محسوب  پیش نگر  سايه اي،  قیمت  از  استفاده  به دلیل  که  می شود  توجه  کاال   يک 

بر اين اساس شاخص DRC به صورت زير محاسبه می شود:

)ض - 4(                                   

در اين فرمول:

A هزينه سربار تولید يک واحد محصول )به ريال(؛

M هزينه های عوامل غیرتجاري يک واحد محصول )به ريال(؛

براي تخمین هزينه فرصتي آن )در تحقیق  نیروی کار  B ضريب تعديل هزينه دستمزد 
حاضر ضريب مذکور برابر 0/75 منظور شده است1(؛

C هزينه دستمزد نیروی کار براي هر واحد محصول )به ريال(؛

نرخ  يا  و  آن  فرصتي  هزينه  تخمین  براي  شده  استفاده  سرمايه  هزينه  تعديل  ضريب   E
سايه ای بهره )در تحقیق حاضر ضريب مذکور 0/14 منظور شده است2(؛

میلیون  )به  براي همه محصوالت  تولیدي در يک سال  بنگاه  تولید  هزينه کل سربار   F
ريال(؛

G ارزش کل سرمايه شرکت )به میلیون ريال(؛

)A/F( سهم تناسبي هزينه های سربار براي يک واحد محصول؛

)G()E( کل هزينه سرمايه براي همه محصوالت در يک سال )به میلیون ريال(؛

1. اين ضريب براي کشور ترکیه توسط کروگر و براي ايران تیزهوش تابان، همین نرخ را در نظر گرفته اند.براي توضیح 
بیشتر ر.ک. سیف اهلل مراد در دانشگاه اصفهان )1379( تحت عنوان روش شناسی و کاربردهاي تحلیل هزينه منابع داخلي 

DRC »ارزيابي يک رهیافت جديد«.
2– اين نرخ را می توان از حاصل )r+d+e( به دست آورد که در آن r و d و e به ترتیب نرخ بازار سرمايه، نرخ استهالک 

سرمايه، نرخ عوايد تورمي است که در اينجا 14% در نظر گرفته شده است.
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)E()A/F()G( هزينه فرصتي سرمايه براي يک واحد محصول؛

H قیمت جهاني يک واحد محصول به دالر؛

)به  واحد محصول  براي يک  واسطه ای مصرف شده  و کاالهاي  مواد مصرفي  ارزش   I
ريال(؛

J: ارزش کل مواد مصرفي و کاالهاي واسطه ای مصرف شده براي همه محصوالت در 
يک سال )به میلیون ريال(؛

K ارزش کل مواد مصرفي و کاالهاي واسطه ای مصرف شده براي همه محصوالت در 
يک سال )به میلیون دالر(؛

I/J سهم تناسبي مواد مصرفي و کاالهاي واسطه ای مصرف شده براي يک واحد محصول 
)به ريال(؛

واحد  براي يک  واسطه ای مصرف شده  و کاالهاي  مواد مصرفي  ارزش کل   .K(j)/(I)

محصول )به دالر(؛

L نرخ مؤثر )دالر( به ريال.

)مانند  غیرتجاري  اقالم  نیز  و  سرمايه(  و  کار  )نیروی  اولیه  عوامل  هزينه  ترتیب،  اين  به 
الکتريسیته، زمین، خدمات دولتي و...( توسط صورت کسر DRC سنجیده می شود. در مقابل 
در مخرج کسر ارزش افزوده جهاني کاالي تولیدي محاسبه خواهد شد. رقم کوچک تر از 
يک DRC نشانگر وجود مزيت نسبي و رقم بزرگ تر از يک بیانگر عدم وجود مزيت نسبي 

در تولید يک محصول خاص است.

ضميمه 3

ض ـ1ـ3. وضعيت هزينه های شرکت
خالصه انواع هزينه های سال های 1386 و 1387 که در جدول )1( آمده است، در ادامه به 
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اختصار معرفي می شود:

الف ـ حقوق، دستمزد و مزاياي کارکنان

استخدامي  و  اداري  مقررات  هماهنگي  و  تدوين  واحد  ضوابط  براساس  دستمزد  و  حقوق 
پرداخت  اجتماعي،  امور  و  کار  وزارت  از  صادره  بخشنامه های  و  ايران  نفت  ملي  شرکت 

اضافات عمومي، شايستگي و ترفیع کارکنان رسمي شرکت محاسبه شده است. 

ب ـ هزينه های کاال و مواد مصرفي

لوله  تن  هزار   470 تولید  مقابل  در  ريال  میلیارد   87 معادل  تولید  بخش  در   1387 سال  در 
است.  شده  هزينه  مصرفي  مواد  و  کاال  پلي اتلین،  پوشش  مترمربع  هزار   2485 و  فوالدي 

گردش مواد اولیه در سال 1387 به شرح جدول زير است:

جدول 3ـ گردش مواد اولیه در سال 87

گردش مواد اوليه در سال 1387 )ارقام به کيلو گرم(

جمعمواد پوششورق تختکوئيل

3575911619236763709782762093706موجودي اول دوره

1211592284017004396064711528924378خريد طي دوره

15099420233240216510814020494210387مصرف طي دوره

     منبع: گزارشات حسابداري صنعتي.

ج ـ خدمات پيمانکاري

در سال 1387 هزينه ها در بخش پیمانکاري 32/21 درصد افزايش داشته است که افزايش 
سال  اين  در  واگذارهاي جديد  پیمانکاري  از خدمات  بخشي  به  مربوط  عمدتاً  ايجاد شده 
)شامل خدمات پیمانکاري کرن هاي سقفي کارخانه ها، استفاده بیشتر از خدمات پیمانکاري 
رستوران،  پیمانکاران  خدمات  نرخ  افزايش  و  کارخانه ها(  دوره ای  و  کلي  تعمیرات  برای 
ترابري )اياب و ذهاب پرسنل( افزايش نرخ جراثقال ها و تريلرهاي حمل و جابه جايي داخلي 

لوله و... است.
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دـ ساير هزينه ها 

افزايش در سرفصل ساير هزينه ها عمدتاً به بهره وام های دريافتي و کارمزد بانکي )همچنین 
شامل افزايش 16/5 میلیارد ريال بهاي آب، برق، گاز و تلفن، 7/2 میلیارد ريال هزينه های 

پزشکي پرسنل و...( در سال 1387 مربوط است.

هـ ـ استهالک

که  يافته  افزايش  درصد   18/65 قبل حدود  سال  به  نسبت  سال 1387  استهالک  هزينه های 
منقول  اموال  و  کارخانه ها  در  تکمیل شده  پروژه های  برخي  از  بهره برداري  آن  عمده  دلیل 

خريداري شده در سال 1387 است.

ض ـ2ـ3. مصارف انرژي در بخش های مختلف شرکت
خالصه انواع مصارف انرژي در سال 1387 به شرح جدول )4( است:

جدول 4ـ هزینه انرژي به تفکیک در سال 87
اطالعات درخصوص مصارف انرژي در بخش هاي مختلف شرکت )واحد ريال(

جمع کلبخش غيرتوليديبخش توليدي نوع انرژي

32169946534424430003659437653آب مصرفي
10548676710101150667711560183387برق مصرفي
55433390020310400574644300گاز مصرفي

143220005263147426007715794265340جمع

منبع: گزارشات حسابداري صنعتي.

)A( )ض ـ3ـ3. هزينه سربار توليد براي يک واحد محصول )به ريال
کارخانه های  در  محصول  واحد  يک  تولید  سربار  هزينه  به عمل آمده،  بررسي های  براساس 
پوشش  تولید  و در کارخانه های  براي هر کیلوگرم  ريال  معادل 221   )4 ،3 ،1( لوله  تولید 
به طور متوسط 8602 ريال براي هر مترمربع است. اين ارقام از تقسیم هزينه سربار تولید بر 

تولیدات کل دو محصول به دست آمده است.

)M( ض ـ4ـ3. هزينه های غيرتجاري يک واحد محصول
هزينه های غیرتجاري اعم از هزينه های انرژي )برق، آب وگاز( و مالیات هاست. محاسبات 
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پوشش  مترمربع  هر  و  ريال   11775 لوله  کیلوگرم  هر  غیرتجاري  هزينه های  می دهد  نشان 
1422 ريال است. 

)B( ض ـ5ـ3. ضريب تعديل هزينه دستمزد نيروی کار
ضريب تعديل هزينه دستمزد نیروی کار برای سنجش هزينه فرصت آن در اينجا 75% درنظر 

گرفته شده است.

)C( )ض ـ6ـ3. هزينه دستمزد مستقيم نيروی کار براي هر واحد محصول )به ريال
هزينه دستمزد مستقیم نیروی کار براي هر کیلوگرم لوله رقم 206 ريال و براي هر مترمربع 
پوشش 7557 ريال است. اين ارقام از محل گزارشات حسابداري صنعتي سال 1387 محاسبه 

شده اند.

)E( ض ـ7ـ3. ضريب تعديل هزينه سرمايه
ضريب  تحقیق  اين  در  است.  آن  فرصت  هزينه  تخمین  براي  سرمايه  هزينه  تعديل  ضريب 

مذکور 14% معادل نرخ تسهیالت بانکي در نظر گرفته شده است.

)F( ض ـ8ـ3. کل هزينه سربار توليد
کارخانه های  سربار  هزينه کل  و  ريال  میلیون   103870 لوله  کارخانه های  سربار  هزينه کل 
سال  صنعتي  حسابداري  گزارشات  از  اطالعات  اين  است.  ريال  میلیون   21378/9 پوشش 

1387 استخراج شده اند.

G ض ـ9ـ3. ارزش کل سرمايه شرکت
از آنجا  تومان است ولي  میلیارد  ارزش کل سرمايه شرکت در سال 1387 در حدود 185 
به  لوله و کارخانه های پوشش  تولید  براي کارخانه های   DRC که هدف، محاسبه شاخص 
تفکیک است، ارزش سرمايه کارخانه ها به تفکیک الزم است. براساس گزارشات حسابداري 
صنعتي ارزش کارخانه های تولید لوله 1465344 میلیون ريال و ارزش کارخانه های پوشش 
افزايش  تومان  میلیارد   20 حدود  که  است  يادآوري  به  الزم  است.  ريال  میلیون   384656
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سرمايه ناشي از افزايش قیمت و ساير سرمايه گذاری ها نظیر سیستم هواي فشرده، تصفیه خانه 
آب و فاضالب، ساختمان اداري و... در سال 1387 صورت گرفته که به نسبت سهم سرمايه 

کارخانه های تولید لوله و پوشش توزيع شده است.

ض ـ10ـ3. نرخ سايه ارز در اين پژوهش، 9000 ريال در نظر گرفته می شود.

)H( يک واحد محصول به دالر )ض ـ11ـ3. قيمت سايه ای )جهاني
چشمگیري  به طور  اهواز  لوله سازي  شرکت  محصوالت  مشابه  محصوالت  که  آنجا   از 
ندارد.  وجود  محصوالت  اين  براي  واقعي  معناي  به  جهاني  قیمت  لذا  نمی شود،   مبادله 
شد.  محاسبه  قیمتي  انحرافات  حذف  برمبناي  جهاني  فروش  قیمت  منظور  اين   براي 
تولید،  میزان  بر  محصول  نوع  تفکیک  به  محصوالت  کل  فروش  تقسیم  از  ابتدا   بنابراين، 
تعديل  بايد  که  قیمتي  انحرافات  شد.  تعديل  سپس  و  محاسبه  آن ها  داخلي  فروش   قیمت 
واردات  تعرفه های  به  مربوط  انحرافات  از  بخش  يک  هستند.  بخش  دو  بر  عمدتاً   شوند 
مواد اولیه و بخش ديگر مربوط به يارانه انرژي است. براي اين منظور به صورت زير عمل 

می شود:

=10132/7
4766828938040

=
فروش کل لوله در سال 87 )ريال(

= قیمت هر کیلوگرم لوله
کل تولید لوله در سال 87 )کیلوگرم(470763000

=133096/4
330773445973

=
کل فروش پوشش در سال 87 )ريال(

= قیمت هر مترمربع پوشش
کل تولید پوشش در سال 87 )کیلوگرم(2485217

محصوالت  تمام شده  قیمت   تحلیل  و  عملکرد  گزارش  به  مربوط  اطالعات  براساس 
شرکت يارانه انرژي بسیار کم و در حد يک درصد قیمت تمام شده محصوالت است. براين 
به عنوان  بايد  مذکور  رقم  لذا  ندارد،  وجود  يارانه ای  آزاد  رقابت  شرايط  در  چون  اساس، 

بخشي از قیمت تمام شده اضافه شود؛ بنابراين:
قیمت هر کیلوگرم لوله با تعديل هزينه يارانه: 

ريال   10226/1=9348/2×10132/7+1%  
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قیمت هر مترمربع پوشش لوله با تعديل هزينه يارانه: 

ريال   134204/65=110825×133096/4+1%  

براي محاسبه انحرافات ناشي از تعرفه به صورت زير عمل می شود:
براساس بررسي های به عمل آمده، نرخ تعرفه مواد اولیه )کوئیل و فوالد تخت( در سال 
1387 معادل 10% و نرخ تعرفه مواد پوشش 4% بوده است )گمرک جمهوري اسالمي ايران 
به دست  تعرفه  هزينه  اولیه، کل  مواد  واردات  ريالي  ارزش  در  تعرفه  نرخ  با ضرب   .)1386

می آيد:
هزينه تعرفه مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های لوله: 

ريال   347330121291=3473301212916×%10  

اولیه وارداتي از کسر تعرفه 10 درصدي ارزش  به يادرآوري است که ارزش مواد  الزم 
تحويل شده مواد اولیه وارد شده به دست آمده است. به صورت مشابه براي کارخانه های پوشش:

هزينه تعرفه مواد اولیه موردنیاز کارخانه های پوشش: 

ريال   5670783521=141769588025×0/04  

با تقسیم هرکدام از ارقام بر میزان تولید، هزينه تعرفه هر واحد به دست می آيد:

=738
347330121291

=
کل هزينه تعرفه لوله در سال 87

= هزينه تعرفه هر کیلوگرم لوله )ريال(
کل تولید لوله در سال 470763100087

=2281/8
5670783521

=
کل هزينه پوشش در سال 87

= هزينه تعرفه هر مترمربع پوشش )ريال(
کل تولید پوشش لوله در سال 248521787

چون تعرفه ای برای ورود به سازمان تجارت جهاني وجود ندارد، لذا هزينه تعرفه در اين 
شرايط به عنوان منفعت تلقي شده و از قیمت تمام شده و فروش کسر می شود. بنابراين قیمت 

فروش جهاني محصوالت با تعديل تعرفه و يارانه به شرح زير است:

قیمت جهاني هر کیلوگرم لوله:    ريال   9488/1=10226/1-738

قیمت جهاني هر مترمربع پوشش:               ريال   131922/8=134204/6-2281/8
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برحسب نرخ ارز 9000 ريال، قیمت جهاني هر کیلوگرم محصول لوله به دالر 1/054 و 
هر مترمربع محصول پوشش 14/66 است. بنابراين H براي محصول لوله 1/054 دالر و براي 

محصول پوشش 14/66 دالر است.

ض ـ12ـ3. ارزش مواد مصرفي و کاالهاي واسطه ای مصرف شده براي هر واحد به 
)I( ريال

براساس اطالعات حسابداري صنعتي سال 1387 ارزش مواد مصرفي و کاالهاي واسطه ای مصرف شده 
براي هر کیلوگرم محصول لوله 8203 ريال و براي هر مترمربع محصول پوشش 59422 ريال است.

ض ـ13ـ3. ارزش مواد مصرفي واسطه ای مصرف شده براي کل محصوالت به 
)J( ميليون ريال

J براي محصوالت لوله 3859122 میلیون ريال و براي محصوالت پوشش 147677  مقدار 
میلیون ريال است.

ض ـ14ـ3. ارزش کل مواد مصرفي و واسطه ای مصرف شده براي محصوالت به 
)K( ميليون دالر

براي  و  دالر  میلیون   428/7 لوله  براي محصوالت   K مقدار  ريال،   9000 ارز  نرخ  براساس 
محصوالت پوشش 16/4 میلیون دالر است.

ضميمه 4

تأثير الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر مبناي شاخص هزينه منابع 
 )DRC( داخلي

)DRC( ض ـ1ـ4. محاسبه شاخص هزينه منابع داخلي
براساس اطالعات مندرج در بخش های ض ـ 1ـ3 تا ض ـ 14ـ3 ضمیمه، شاخص DRC براي 

کارخانه های لوله و پوشش به صورت زير است:
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تولید لوله:

=0/72
221+117/5+0/75×206+0/14×] [×1465344

DRC=
]1/054 - ) (×428/7[×9000

تولید پوشش: 

=0/51
221+117/5+0/75×206+0/14×] [×384656

DRC=
]14/66 - ) (×16/4[×9000

ض ـ2ـ4. ارزيابي مزيت رقابت هزينه ای شرکت لوله سازي در برابر الحاق ايران 
WTO با

براساس مطالب ارائه شده در بخش گذشته، در اين بخش به تفکیک کارخانه های پوشش 
)Ucs( آن ها محاسبه  بین المللي  رقابت  توان  و   )UCd( داخلي  رقابت  توان  لوله،  تولید  و 
و تحلیل می شود. تفاوت عمده شاخص های توان رقابت داخلي و توان رقابت بین المللي 
يارانه  و  تعرفه ها  از وضع  ناشي  که خود  است  نهاده ها  قیمت  در  عمده  انحرافات  به دلیل 
تشکیل  اولیه  مواد  را  تمام شده محصوالت  قیمت  است، خصوصاً که بخش عمده  انرژي 

می دهد.

ض ـ1ـ2ـ4. توان رقابت هزينه ای کارخانه های توليد لوله )1 و3 و4(

)حسابداري  کارخانه های  هزينه  اطالعات  از  هزينه ای  رقابت  توان  شاخص  محاسبه  براي 
صنعتي سال 1387( و قیمت های فروش داخلي و قیمت های جهاني محاسبه شده در بخش 

ض ـ 12ـ3 استفاده می شود. در اين صورت، مقدار اين شاخص ها برابر است با:

=0/93
4445456757947

=
کل هزينه کارخانجات تولید لوله

= UCd شاخص توان رقابت داخلی
کل فروش محصوالت لوله4766828938040

=0/99
4445456757947

=
کل هزينه کارخانجات تولید لوله

= UCs شاخص توان رقابت بین المللی
تولید لوله×قیمت جهانی هر متر  لوله470376000×9488/1
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  ض ـ2ـ2ـ4. توان رقابت هزينه ای کارخانه های پوشش )1 و 2 و3(

مشابه بخش قبلي براي محاسبه شاخص توان رقابت هزينه ای کارخانه های پوشش )1و2و3( 
از اطالعات هزينه کارخانه های و قیمت های فروش داخلي و جهاني محاسبه شده در بخش 
کارخانه های  هزينه ای  رقابت  توان  به  مربوط  شاخص های  لذا  می شود.  استفاده  ض ـ12ـ3 

پوشش به شرح زير است:

=0/83
276174157157

=
کل هزينه کارخانجات تولید پوشش

= UCd شاخص توان رقابت داخلی
کل فروش محصوالت پوشش330773445973

=0/99
4445456757947

=
کل هزينه کارخانجات تولید پوشش

= UCs شاخص توان رقابت بین المللی
تولید پوشش× قیمت جهانی هر متر مربع پوشش470376000×9488/1

ض ـ3ـ4. تحليل ضرايب حمايتي در شرکت لوله سازي اهواز
بعد از مشخص شدن وضعیت مزيت نسبي و مزيت رقابتي شرکت لوله سازي، حال نیاز است 
وضعیت حمايت از اين شرکت که بخشي از انحرافات قیمتي را توضیح می دهد معلوم شود.

ض ـ1ـ3ـ4. ضرايب حمايتي در کارخانه های توليد لوله

براساس آنچه که در باال گفته شد ضرايب حمايت محصول، ضريب حمايت نهاده و ضريب 
حمايت مؤثر در کارخانه های تولید لوله )4، 3، 1( به شرح زير است:

=0/0674766828938040NPC=
470437600×9488/1

=1/084445456757947NPIC=
470437600×9000

=0/874766828938040-4445456757947EPC=
4463558992560-4094218432800
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ـ 2ـ3ـ4. ضرايب حمايتي در کارخانه های پوشش ض 

کارخانه های  مؤثر  حمايت  ضريب  و  نهاده  محصول،  حمايتي  شاخص های  محاسبه  نتايج 
پوشش به صورت زير است:

=1/00330773445973NPC=
2485217×131922/8

=1/012761741571NPIC=
109651/4×9000

=0/98330773445973-276174157157EPC=
327856785257/6-2725/7523353
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