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  ب       و جهاناقتصاد سیمان ایران

  خالصۀ مدیریتی

ی و نتیجتاً وجـود بـازار مـوازی ناشـی از            گذاری دولت   بازار فعلی سیمان شاهد قیمت    

همــان اشــتباه قــدیمی سیاســتگزاری در ایــران اســت کــه نفــع اقتــصاد کــشور را حمایــت از  

کننـده    در صورتی که حمایت از مصرف کننده به نوعی زیان مصرف          . داند  کننده می   مصرف

زم دسـت  روش دولت در این حمایت باید خنثی باشـد تـا اقتـصاد بـه کـارایی ال        . خواهد بود 

. گذاری کاالهـا از دوش تولیدکننـدگان برداشـته شـود            به عبارت دیگر باید فشار قیمت     . یابد

اسـت  ) مـثالً مـصرف کننـدگان     (مند بـه حمایـت بخـش خاصـی از اقتـصاد               اگر دولت عالقه  

اقـدام بـه پرداخـت یارانـه بـه آن           ) تولیدکنندگان( بدون ضایع کردن حقوق دیگران        مستقیماً

کننده از آنهـا بـه        اینکه گروهی را در فشار قرار دهد و برای مصالح مصرف          بخش نماید و نه     

  .گذاری مالیات بگیرد نوع اعمال قیمت

پس از محاسبۀ ارزش روز اموال و دارائیها و محاسبۀ استهالک واقعی ارزش فعلـی               

   موجـودی   بر ایـن اسـاس نـسبت سـود بـه          . سرمایه یک کارخانه سیمان نمونه محاسبه گردید      

. باشـد   مـی %  4 پائین است و در سـال مـورد نظـر درحـد                درکارخانه مورد نظر بشدت     هسرمای

   قابل  رفیت   حداکثر ظ    بصورت   کارخانه   میدهد که اگر از ظرفیت       نشان   شده   انجام  بررسیهای

   استفاده   نحوه  چنانچه. ارتقاء خواهد یافت  % 6   نزدیک   به  فوق%  4   استفاده شود نرخ    دسترسی

برای رفع این شبهه که علت      . خواهد رسید % 7   نزدیک   اخیر به    تولید بهبود یابد رقم     املازعو
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طـی محاسـبات    . باشـد   های سیمان مسائلی از قبیل ناکارایی تولیـد مـی           بازدهی پایین کارخانه  

مفصلی که در این باب صورت گرفت فرضیۀ فوق رد شده و بازدهی کارخانـه در شـرایطی                  

ای نسبت به شرایط فوق را احراز         العاده  نیز عمل کند همچنان وضعیت فوق     که در بهینه تولید     

  .نخواهد کرد

رسیم که به هر حال باید سودآوری در صنعت سیمان افزایش یابد تا               بدین نتیجه می  

افزایش سودآوری سیمان از چند طریق  . نرخ بازدهی سرمایه نیز به ارقام معقولی افزایش یابد        

سازی تولید است که در این حالت با میزان قبلی هزینـه میـزان             اول بهینه راه  . پذیر است   امکان

تولید افزایش داده شده و نتیجتاً سود ناشی از فروش محصول ایجاد شده به دلیل کارا نمودن        

مالحظه شد که اعمال چنین . شود بنگاه باعث افزایش بازدهی و نرخ سود به سرمایه بنگاه می   

چه که . های سیمان ایجاد نماید تحوالت زیادی را در سود کارخانهتواند   روشهایی هنوز نمی  

ها در حال حاضر حدود ظرفیت اسـمی و بعـضاً بـاالتر از ظرفیـت اسـمی تولیـد                      این کارخانه 

از طرفی مدیریت تولید جهت حصول کارآئی نیز بر اساس محاسـبات انجـام شـده                . کنند  می

  . نماید یچندان مشکل پائین بودن نرخ بازدهی را رفع نم

هـا و     مـدیریت هزینـه در کارخانـه      . هـای تولیـد اسـت       روش دیگر کاسـتن از هزینـه      

اقتـصادی و     بنگاههای تولیدی در ایران به دلیل شرایط ایجاد شده از لحاظ ساختار مـدیریتی،             

قانونی کشور باالخص با توجه به قوانینی نظیر قوانین کـار و تـامین اجتمـاعی و ثابـت بـودن                     

توانـد    باشـند نمـی     ها در تولیـد سـیمان مـی         ترین اقالم هزینه    خت که از عمده   قیمت برق و سو   
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های مختلـف همـراه اسـت و از           کاهش نیروی کار مازاد همواره با هزینه      . کارآمد عمل کنند  

طرفی همانطور که ذکر شد حتی اگر بنگاه حداقل نهاده به محصول را بر اساس ضرائب تابع     

  . تواند نرخ بازده سرمایه را به اعداد مقبولی برساند نمیتولید لئونتیف بکار بندد هنوز 

باشـد کـه    لذا با این تفاضیل راه حل باقی مانـده افـزایش قیمـت فـروش سـیمان مـی             

بایـد ذکـر کـرد      . های سیمان تلقی شود     تواند باعث افزایش نرخ بازده سرمایه در کارخانه         می

 سیمان صورت پذیرد تـا در اثـر   که افزایش قیمت سیمان باید تحت شرایط عرضه و تقاضای   

تغییرات بطئی قیمت هم تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان نـسبت بـه اصـالح الگوهـای                 

تولید و مـصرف خـود در میـان مـدت اقـدام نمـوده و شـرایط عرضـه و تقاضـا را بـه ایجـاد                            

  . های جدید و با قیمت کارا برقرار نمایند تعادل

 یک پروژه فرضی    ی گذار هی بازدهی سرما  های جدید سیمان نرخ     گذاری  در سرمایه 

 ریـال بـرای هـر تـن سـیمان براسـاس             300000 فـروش    مـت یبا تمام مشخصات اجرائـی در ق      

خواهد شد و نرخ بازدهی داخلی ایـن پـروژه برابـر بـا              %  9/15شاخص نرخ بازده حسابداری     

 200000 و نرخ بازدهی داخلی برای قیمتهـای         ینرخ بازدهی حسابدار  . شود  محاسبه می % 17

  . نماید تغییر می% 4/23و % 8/24تا % 9و % 7 ریال به ترتیب از 400000ریال تا 

 یالمللـ   نی بـ  یمتهایبه سمت ق  )  ریال برای هر کیلووات ساعت     150( برق   متی ق اگر

 نـرخ بـازده حـسابداری       زانیـ م)  ریـال  350 سنت معادل    4 وات ساعت  لویهرک (دیحرکت نما 
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. ابـد ییکـاهش م  % 6/15بـه   % 17 و نرخ بازدهی داخلی از       % 1/14به  % 9/15 از   ی گذار هیسرما

 780سنت معادل   9( آن   ی مرز متیبه ق )  ریال بازائ هر لیتر    100( مازوت   متیهمچنین اگر ق  

% 9/15 از ی گـذار هی عوامل ثابت باشد نرخ بازده حسابداری سـرما ری سا متیبرسد و ق  ) ریال

اگر قیمت برق و مازوت هر      . ابدیی م کاهش% 6/12به  % 17و نرخ بازدهی داخلی از      % 7/10به  

 ریال برای هـر     300000 فروش سیمان    تالمللی افزایش یابد و قیم      های بین   دو به سطح قیمت   

% 17و نرخ بازدهی داخلی از      % 9/8به  % 9/15تن ثابت باقی بماند نرخ بازدهی حسابداری از           

  .ابدییکاهش م% 9/10به 

های سـیمان در ارتبـاط بـا          وجه پروژه  نقدینگی یکی از مباحث مهم و قابل ت        گردش

با توجه به قیمت کنترل شـده سـیمان کـه عمـالً باعـث      . باشد های جدید می تامین مالی پروژه  

های تولیدکنندۀ سیمان پائین باشد و به ایـن دلیـل             گردیده که نرخ سود به سرمایه در شرکت       

 شـده برآینـد و بـا         از عهـدۀ بازپرداخـت منـابع اسـتقراض         توانـست گـذاران نخواهنـد       سرمایه

. های جدید روبرو خواهند شـد       مشکالت بازپرداخت منابع مالی استقراض شده توسط پروژه       

 شروع شدند در حالت خوشبینانه      1382هایی که در سال       براساس محاسبات انجام شده پروژه    

 و اصل و بهرۀ تسهیالت بانکی را        ران سال طول خواهند کشید تا اصل آوردۀ سهامدا        35-29

. باشـد  مسلم است این دوره برای بقای یک کارخانه سیمان بسیار زیاد می       . رداخت نمایند بازپ

رسـند   برداری مـی   به بهره  1387 لغایت   1383های سیمانی که در سالهای        این رقم برای پروژه   

 سـال در حالـت   46 تا   38 بین   نهای سیما   این فاصله برای متوسط پروژه    .  باشد  بسیار بیشتر می  
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گـذاری یـک کارخانـه     تواند دورۀ مناسبی بـرای بـازدهی سـرمایه          باشد که نمی    یخوشبینانه م 

مفهوم این اعداد این است که پس از این دوره است که کارخانه به سـود قابـل                  . سیمان باشد 

 رخانـه در صـورتی کـه پـس ایـن دوره کا          . توزیع و بیش از آوردۀ سهامداران خواهد رسـید        

  . سهامداران یحتمل در حیات نباشنددیگر کامالً مستهلک و اسقاط است و

یکی از راههای کوتاه کردن این دورۀ زمانی باال بردن نسبت سود به فـروش اسـت                 

پـائین  . که این نسبت با پائین آوردن هزینه یا باال بردن قیمت فـروش امکانپـذیر خواهـد بـود                  

اه حـل   آوردن هزینه از لحاظ انعطاف ناپـذیری اقتـصادی یـه راحتـی ممکـن نیـست و لـذا ر                    

 اسـت کـه در بهتـرین وجـه آن بـا آزادسـازی قیمـت سـیمان                   نباقیمانده افزایش قیمت سیما   

  .امکانپذیر خواهد شد

 حــال حاضــر شــرکتهای ســیمان پذیرفتــه شــده در بــورس تهــران اکثــراً قــدیمی  در

از این رو مبـالغ ثبـت شـده در دفـاتر و       . اند   ریال ایجاد شده   70باشند و بر مبنای نرخ دالر         می

از آنجایی که صنعت سیمان سـرمایه بـر         . باشد  تهای مالی برمبنای ارزش دفتری آنها می      صور

باشد، هزینه استهالک ماشین آالت بخـش مهمـی           ای می    سرمایه تآال  بوده و متکی به ماشین    

هـای اسـتهالک      ایـن واحـدها هزینـه     . دهـد   از قیمت تمام شده محصول سیمان را تشکیل می        

. کننـد   جدید التاسیس در قیمت تمام شـده سـیمان منظـور مـی            کمتری را نسبت به واحدهای      

. دهد  این واقعیت را نشان نمیدهند بنابر این سودهای را که در صورتهای مالی خود نشان می

های روز تجدید ارزیابی کنند نـه تنهـا بـه        آالت خود را به قیمت      حال اگر این واحدها ماشین    
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  . شوند رسند بلکه زیانده هم می سوددهی نمی

ترین مباحـث مطـرح در قیمـت سـهام شـرکتهای سـیمان در بـورس                    از اساسی  یکی

اوراق بهادار  مسئلۀ نرخ بازده سـهام اسـت کـه بـه نحـوی بـا قیمـت فـروش سـیمان و سـود                           

هرچقـدر قیمـت سـیمان در بـازار بـاالتر           . های سیمان در ارتباط تنگاتنگ قرار دارد        کارخانه

 در بازار بورس سهام پیدا خواهند کرد و         حکمتریمستباشد مسلماً شرکتهای سیمان موقعیت      

گذاری به سمت نرخهای بازدهی کارا حرکت  از طرف دیگر شاخصهای بازدهی این سرمایه     

  . خواهد نمود

بینی تولید و مصرف و مازاد قابل صدور سیمان را در سالهای           زیر میزان پیش   جدول

  .دهد آینده نشان می

ازاد قابل صدورم  مصرف سیمان  تولید سیمان  سال

1383  2/33  3/30  9/2  

1384  8/37  7/32  1/5  

1385  1/42  5/35  4/7  

1386  8/46  9/38  9/7  

1387  7/51  7/42  0/9  

 میلیـون تـن     9، بـه    1387 برآورد فوق، مازاد عرضـۀ سـیمان در ایـران در سـال               طبق
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ت بـیش   خواهد رسید، و با توجه به نیاز کشورهای همسایه، امکان صدور محصول این صـنع              

عالوه بر بازارهای صادراتی کـشورهای حـوزه خلـیج فـارس و نیـز               . گردد از پیش فراهم می   

دریای خزر، امکان پیوستن افغانستان و عراق به کشورهای وارد کننده سیمان از ایران کامالَ                

  .بینی است قابل پیش

دهد که کششهای قیمتی عرضۀ سـیمان          رگرسیونهای عرضه سیمان نشان می     مقایسۀ

 033/0 و 035/0رای دو قیمــت مــصوب و عمــده فروشــی بــه ترتیــب برابــر مقــادیر ثابــت  بــ

به عبارت دیگر چنانچه قیمت مـصوب فـروش سـیمان یـک درصـد افـزایش یابـد                   . باشند  می

 خواهـد بـود و چنانچـه قیمـت عمـده           درصـد  035/0میزان اثر در افزایش تولید سیمان برابـر         

 درصد 033/0ان اثر در افزایش تولید سیمان برابر    فروشی سیمان یک درصد افزایش یابد میز      

این مسئله به این معنی است که حساسیت قیمتی تولیدکننـدگان بـه قیمـت بـازار                . خواهد بود 

  . معادل حساسیت به قیمت عمده فروشی سیمان است

 مشاهده نمود کشش قیمتی تقاضای سـیمان بـرای قیمتهـای عمـده فروشـی                توان  می

 یعنی بازاء هر یک درصد افزایش در قیمت سیمان تقاضـا بـرای   -226/0سیمان برابر است با     

از مقایسۀ این رقم با رقم کشش قیمتی عرضۀ سـیمان           . یابد   کاهش می  226/0سیمان به میزان    

 بر افزایش عرضه و کاهش تقاضا از لحاظ قدر مطلق یکسان تیابیم که اثر افزایش قیم  درمی

ر اثر افزایش قیمـت سـیمان بـه میـزان یـک درصـد               معنی این موضوع این است که د      . نیست

یابد و اثر ایـن افـزایش قیمـت بـر تقاضـا بـه                  درصد افزایش می   035/0عرضۀ سیمان به میزان     
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 عرضه و تقاضای پویا بـه ایـن         یلهایمفهوم این موضوع از لحاظ تحل     . باشد   می -226/0میزان  

در صـورت ایجـاد تکـان یـا         یابـد و      معنی است که تعادل از سمت تقاضا سریعتر تعـدیل مـی           

ایـن موضـوع در بـازار       . گـردد   شوک مجدداً بازار از سمت کاهش تفاضا به ثبات قبلی برمی          

 نوسـانات فعلی سیمان به این معنی است که اثر آزادسازی قیمت سیمان به سرعت و پـس از                  

 ای از تعادل برگشت خواهد کرد که تقریباً نزدیک به           کمی با کاهش مصرف سیمان به نقطه      

  .  باشد قیمت بازار عمده فروشی فعلی می

برای تحلیل بیشتر ایـن موضـوع فـرض کنیـد در اثـر شـرایطی مـثالً افـزایش تولیـد                      

این افزایش در   .   درصد افزایش یابد    226/0ناخالص داخلی غیرنفتی تقاضای سیمان به میزان        

صد افزایش  گردد که قیمت سیمان یک در       شود باعث می    تقاضا که مازاد تقاضا محسوب می     

 درصـد افـزایش در عرضـه سـیمان          035/0افزایش یک درصد در قیمت سیمان معـادل         . یابد

خواهد شد و این مازاد عرضه سیمان کمتر از مازاد تقاضا است و نتیجتاً بازار همچنـان دچـار       

. کسری عرضه خواهد بود و نتیجتاً قیمت بایست افزایش یابد تا مجدداً به تعـادل بـاز گـردیم            

  .  ناخالص داخلی غیرنفتی حادث شدلیدادل جدید در اثر تغییر متغیر برونزای تواین تع

هـای    ثباتی  بایست بی   داشتند می    ارقام کششهای قیمتی تفاوتهای زیادی با هم می        اگر

زیاد و تموجات قیمتی متنوعی را در اثر تکانهای تقاضا یـا عرضـه در بـازار سـیمان مـشاهده                     

توان توقع داشت که با آزادسـازی قیمـت سـیمان در              ی که می  ولی در شرایط فعل   . کردیم  می

 فعلی بازار نزدیک شود و سپس با کاهش تقاضا براساس کـشش             یمتابتدا قیمت سیمان به ق    



  ی       و جهاناقتصاد سیمان ایران

و همزمان با آن با افـزایش عرضـه بـر اسـاس کـشش قیمتـی عرضـه            ) -226/0(قیمتی تقاضا   

تر از قیمـت       قیمت مصوب و پائین    بازار به تعادل جدیدی خواهد رسید که باالتر از        ) 035/0(

به هر حال در میان مدت و بلنـد مـدت کشـشها بیـشتر بـه تقویـت سـمت عرضـه                       . بازار است 

زیـرا افـزایش   . گرایش خواهد داشت و باعث کـاهش تـدریجی قیمـت سـیمان خواهـد شـد             

گـردد کـه حجـم        گذاری در سیمان در اثر افزایش قیمـت سـیمان باعـث مـی               بازدهی سرمایه 

. اری در این بخش بیشتر گردد و عرضه به تدریج بیش از روند تقاضا افزایش یابد               گذ  سرمایه

رود که تقاضای جهانی وتولید سیمان در خالل دهه آینـده بـا               در مجموع انتظار می     

تقاضا برای سیمان حتی ممکـن اسـت در شـرایطی کـه     .  درصدی رشد یابد4 الی2نرخ رشد   

مسائلی از قبیـل گـرم شـده        . از این رشد یابد   مصارف جدیدی برای سیمان کشف شود بیش        

تواند اثرات مهمی بر افزایش نیاز به سیمان داشته       می اکرۀ زمین و باال آمدن سطح آب دریاه       

  . باشد

 درآمد نفت طی سالهای اخیر باعث گردید که حجم بسیار زیاد درآمدهای             افزایش

هـای عمرانـی در        شدید بودجـه   نفتی به منطقه سرازیر گردد و این حجم مسلماً باعث افزایش          

سالهای آتی خواهد شـی و در ایـن ارتبـاط بایـد منتظـر افـزایش شـدید تقاضـای سـیمان در                        

توانـد بـه دلیـل افـزایش          ایـن افـزایش تقاضـا مـی       . یمکشورهای نفتی حوزۀ خلیج فارس باشـ      

هــای حمــل و نقــل در ســالهای اخیــر بــاالخص در دو ســال گذشــته ســبب گــردد تــا   هزینــه

تقاضی سیمان نیازهای وارداتی سیمان خود را از کـشورهای منطقـه نظیـر ایـران                کشورهای م 



  ک       و جهاناقتصاد سیمان ایران

 خواهـد آورد و     روگیری صـادراتی سـیمان ایـران را در پـیش              این مسئله جهت  . تأمین نمایند 

چنانچه قیمت داخلی سیمان با مکانیزم عرضه و تقاضا تعدیل نگردد در حاالت مختلف بسته               

ی و میـزان عرضـۀ سـیمان شـرایط نامناسـبی را از لحـاظ             به میـزان تقاضـای داخلـی و خـارج         

  .بازارهای موازی و غیررسمی در فروش سیمان ایجاد خواهد کرد

 ایران در شرایط افزایش تقاضای کشورهای منطقه نتواند جایگاه مناسبی در            چنانچه

اکنـون در زیـر       تر که هـم     صدور سیمان بدست آورد باید منتظر بود که کشورهای دوردست         

پردازند با افزایش تولیـد تقاضـای حـادث شـده را برطـرف               یت اسمی به تولید سیمان می     ظرف

کنـد کـه ارزیـابی     روند فزاینده مصرف و تولید و تجارت جهانی سیمان ایجـاب مـی     .  نمایند

تواند    از عملکرد صنعت سیمان در ایران به عمل آید زیرا آثار کنترل قیمت سیمان می               یقیدق

مالحظـه  . موزون تولیدکننـدگان سـیمان بـه سـمت صـادرات شـود            باعث جهت گیریهای نـا    

..  دارد یالمللـ   نی بـ  یمتهـا ی با ق  یا   در ایران تفاوت عمده    مانی کنترل شده س   متی که ق  شود یم

بـا  .  قـرار دارد   یالمللـ   نی بـ  یمتهـا ی معادل ثلث تـا ربـع  ق        ی در ایران در سطح    ها  متی ق یبعبارت

  :بینی است ن قابل پیشگیری صادرات سیما توجه به موارد زیر جهت

  توسعه صنعت سیمان در آینده در ایران 

  پیش بینی افزایش تقاضای سیمان کشورهای نفتی حاشیۀ خلیج فارس 

تفاوت قیمت داخلی و خارجی سیمان و پائین بودن قیمـت سـیمان داخلـی نـسبت بـه                     

  قیمت سیمان در منطقه 
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  یمازاد تولید سیمان نسبت به تقاضای داخلی در سالهای آت 

های سیمان، و جـدول زیـر، عرضـه و تقاضـای              توجه به افزایش ظرفیت  کارخانه      با

سیمان در کشور باعث ایجاد مازاد عرضـه خواهـد شـد کـه امکـان صـدور آن بـه خـارج از                        

  . کشور باید فراهم شود

 دالر بـرای سـیمان      32 ریال و قیمت مـرزی       8323ای     در نرخ ارز سایه    DRC معیار

تـوان بیـان      باشـد مـی     شود و به دلیل اینکه این عدد کوچکتر از یک مـی             می 9/0ایران معادل   

ایـن رقـم    . باشـد   ایران در عرصۀ جهانی دارای مزیت نسبی ایـستا مـی          ) نمونه(کرد که سیمان    

 دالر یـک دالر بدسـت آورده یـا          9/0 تن سیمان با هزینه کردن       ردهد که با تولید ه      نشان می 

  . ئی ارزی خواهد شدجو  درصد تولید هر تن سیمان صرفه10

 بـه   DRC نرخ ارز ده درصد باال رود و قیمت سایر عوامـل ثابـت باشـد میـزان                   اگر

 نـسبت بـه   DRCرسد که نـشان دهنـده حـساسیت           می 88/0 به   DRC و میزان کشش     82/0

دهـد کـه اگـر نـرخ          محاسبات به عمـل آمـده نـشان مـی         . تغییرات ده درصدی نرخ ارز است     

 برابـر   DRC ریال برسد و قیمت سایر عوامل ثابت باشد میـزان            7500برابری دالر به ریال به      

 ریـال   7500توان نتیجه گرفت در صورتیکه قیمت ارز به کمتـر از              لذا می . با یک خواهد شد   

برسد و قیمت سایر عوامل در تولیـد سـیمان ثابـت باشـد مـا مزیـت نـسبی خـود را از دسـت                          

  . دهیم می
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دهد که اگر قیمت یک تن         نشان می  1383 برای سال    DRCمحاسبه کششی قیمتی    

آنگـاه میـزان    )  درصـد تغییـر کنـد      10چیـزی حـدود     ( دالر برسـد     5/35 دالر به    32سیمان از   

DRC   خواهد رسید و میزان حساسیت       74/0 به DRC          77/1 نسبت به ایـن تغییـرات قیمـت 

 بـه تغییـرات ده درصـدی قیمتهـا          بت نـس  DRCخواهد شد که نشان دهنده عـدم حـساسیت          

  . است

 DRC دالر کاهش یابـد میـزان        5/30اگر قیمت یک تن سیمان در بازار جهانی به          

توان نتیجه گرفـت در صـورتیکه قیمـت یـک تـن سـیمان بـه         لذا می. برابر با یک خواهد شد   

 دالر برسد قیمت سایر عوامل ثابت باشـند مـا مزیـت نـسبی خـود را در تولیـد                     5/30کمتر از   

از طرف دیگر اگر قیمت سـایر عوامـل ثابـت           .  داد یمسیمان در عرصه جهانی از دست خواه      

میـزان  .  سنت به ازای هر کیلـو وات سـاعت برسـد           5/5 سنت به    4باشند و فقط قیمت برق از       

DRC    سـنت   5/5به این ترتیب اگر قیمت مرزی برق به بـیش از            . شود   بدست آمده یک می 

 شـد و مـا   واهـد  محاسـبه شـده بزرگتـر از یـک خ    DRCبه ازای هر کیلو وات ساعت برسد   

همچنین اگر قیمت مرزی مازوت     . مزیت نسبی خود را در تولید سیمان از دست خواهیم داد          

لذا در عین حالـت نیـز بـا افـزایش           .  خواهد شد  DRC=1 سنت برسد میزان     11 سنت به    9از  

  . سنت مامزیت نسبی خود را از دست می دهیم11قیمت مرزی مازوت به بیش از 

د سیمان بـر اسـاس قیمتهـای داخلـی مـا را بـه هزینـه منـابع         محاسبه مزیت نسبی تولی 

 بر اساس قیمتهای مـرزی  DRCرساند که در مقایسه با شاخص   میDRC) 46/0(داخلی 
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تـوان در سوبـسیدهای پنهـانی بـه           علت این اختالف را می    . دارای فاصله زیادی است   ) 90/0(

  . سوخت و انرژی جستجو کرد

المللـی عوامـل تولیـد و     هـای بـین    از لحـاظ قیمـت  باید گفت تولید سیمان در ایـران    

  در حــدود DRCســیمان و نــرخ برابــری ارز در شــرایط حــساسی قــرار دارد کــه شــاخص 

باشد و لذا باید ایـن موضـوع را مـد نظـر قـرار داد کـه بـا تغییـرات کمـی           نزدیک به یک می 

. حتـی از بـین بـرود      توانـد تغییـر یافتـه و          شرایط رقابتی سیمان ایران در بازارهای خارجی می       

  .باشد  می9/0 در رقمی حدود DRCعلت این موضوع قرار گرفتن شاخص 

المللی در آتیه سبب خواهـد شـد کـه قیمتهـای              با توجه به اینکه روند سیاستهای بین      

 محاسـبه شـده بـا       DRCالمللی حرکت کند لذا       های بین   داخلی عوامل تولید به سمت قیمت     

 حرکت خواهد کرد و ایـن موضـوع مبـین           9/0 به سمت    46/0های داخلی نیز از سطح        قیمت

 سیمان در خارج کشور تنزل خواهـد یافـت و سـود             دگاناین است که توان رقابتی تولیدکنن     

بـه عبـارت دیگـر در حـال حاضـر           . اسمی کمتری در رابطه با صدور سیمان خواهنـد داشـت          

 و در صـورتی     صادرات سیمان دارای مزیت نسبی زیادی برای صادرکنندگان سـیمان اسـت           

 نپـذیرد  رتهای فروش سیمان در داخل کشور بـا آزاد سـازی قیمـت سـیمان صـو            که انگیزه 

گیری صادراتی سیمان خواهنـد       توان توقع داشت که تولیدکنندگان سیمان اقدام به جهت          می

  . نمود
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  :شود که گذاری سیمان باعث می دهند که حذف قیمت سازیها نشان می  شبیهجینتا

یابـد ولـی ایـن        تدریج تولید سیمان در اثر آزادسازی قیمـت افـزایش مـی           در طول زمان ب    

  .افزایش تدریجی و کم است

یابـد ولـی ایـن کـاهش بـا توجـه بـه                مصرف سیمان در اثر آزادسازی قیمت کاهش مـی         

  .گردد نوسانات ساالنه قیمت تنظیم می

  . استمانی اثرات قابل اغماض بر صادرات سیدارا 

  . دهد دهد و در عوض صادرات را افزایش می ی را کاهش ممانیواردات س 

 انجـام شـده و بعـد از آزادسـازی     کیـ نامی توسط عرضه و تقاضا بطـور د    ها  متی ق لیتعد 

  .شود  میلی تعدیشتریقیمت با سرعت ب

شـود و در مجمـوع        سازیها در اثـر آزادسـازی قیمـت مـشاهده مـی             نوسان قیمت در شبیه    

  .یابد ته افزایش مینسبت گذش%) 5حدود (قیمت به میزان کمی 

 آزادسازی قیمت سیمان اثرات زیادی بر تولید، مـصرف، صـادرات و واردات و        اثر

گرچـه نوسـاناتی را در رونـد متغیرهـا بوجـود خواهـد آورد و                .  نخواهد داشت  مانیقیمت س 

دهـد کـه چنانچـه        نتـایج محاسـبات نـشان مـی       . روند کارائی بازار را نیز بیـشتر خواهـد کـرد          

 ریـال در    335000 بیافتد قیمت سیمان به حدود       اتفاق 1383 سیمان در سال     آزادسازی قیمت 

. افـزایش پیـدا خواهـد کـرد       % 4/12 حـدود    1382هر تن خواهد رسید که نسبت به رقم سال          

 279000 ریـال و     388000در فاصـلۀ    % 95بینی شده برای سیمان بـه احتمـال           البته قیمت پیش  
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 که قیمت سیمان در سـال       فتتوان نتیجه گر    می. تریال برای هر تن سیمان قرار خواهد گرف       

بینـی    ارقام پـیش  . پیماید   کاهش خواهد یافت و سپس در سالهای بعد روند افزایشی می           1384

شدۀ سالهای بعد باید با احتیاط مورد استفاده قرار گیرد زیرا با دور شدن از سال آخـر نمونـه                    

 اعتمـاد عـریض     نـۀ  افـزایش یافتـه و دام      بینی در متغیرهای درونـزا و برونـزا         میزان خطای پیش  

  . بینی شده حدس زد توان جهت نوسان را در مجموع از مقادیر پیش گردد ولی می می

دهد که تجارت خارجی سیمان در قیمت سیمان نقـش چنـدانی               نشان می  محاسبات

 نخواهد داشت و آزادسازی قیمت سیمان نیز تأثیر زیادی بر بازرگانی خارجی 1383در سال  

  .گذارد مان نمیسی
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  فهرست مطالب
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  ق       و جهاناقتصاد سیمان ایران

هـای مختلـف دارد و لـذا بررسـی            سیمان نقش مهمی در اقتصاد ایران و جهان از جنبـه          

های مختلف تولید و تجـارت و         مداوم این صنعت با توجه به تحوالت سریع جهانی در بخش          

در این راسـتا شـرکت      . استمحیط زیست و ارتباطات از ضروریات کارا نمودن این صنعت           

های اقتصادی    های اقتصادی متنوعی را در زمینه       سهامی عام سیمان فارس و خوزستان بررسی      

. سی سـاختار اقتـصادی کارخانـۀ سـیمان آبیـک شـروع شـد              رشروع نمود که اولین آنها با بر      

ماحصل آن طرح که توسط نویسندۀ همین سطور انجام گرفت ارائـه یـک بانـک اطالعـات                  

نـرم افـزار مربوطـه تـوان ارائـۀ کامـل          . 1فزاری برای تحلیل کارخانـۀ سـیمان آبیـک بـود          ا  نرم

داد و    های اقتصادی فرآیند تولید سیمان را نشان می         ها و ناکارائی    وضعیت اقتصادی و کارائی   

قـرار بـود در     . سـاخت   چگونگی فعالیت کارخانه و فاصلۀ آن از تولید بهینـه را مـشخص مـی              

بور برای سایر کارخانجات سیمان تحت پوشش نیـز تعمـیم یابـد کـه               مراحل بعدی پروژۀ مز   

 1383ای از این طرح طی دو مقاله در کنفرانس سـیمان تهـران    خالصه. این طرح ادامه نیافت  

  .2شدمطرح 

 
بررسی ساختار اقتصادی کارخانه سیمان آبیک، شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان، آبـان                بیژن بیدآباد،  -1

1378.  
مجموعـه مقـاالت همـایش    . کارخانـۀ سـیمان آبیـک    درهای تولید  ساختار اقتصادی و هزینه   بیژن بیدآباد،  2

، شـرکت   1383 مهـر    12-13المللی سیمان، به مناسبت پنجاهمین سال تأسـیس شـرکت سـیمان تهـران،                   بین
سیمان تهران با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیـر و دانـشگاه علـم و صـنعت، تهـران، جلـد دوم، صـفحات          

600-581 . 



  ر       و جهاناقتصاد سیمان ایران

در این ارتباط مجدداً شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان درخواست بررسی             

هـا در     بررسـی . رت جهانی بر صنعت سـیمان را نمـود        در مورد اثر الحاق ایران به سازمان تجا       

تحقیقـات سـیمان دانـشگاه      ریـزی و      در دفتـر برنامـه     به سفارش شـرکت مزبـور و         1382سال  

صنعتی امیرکبیر آغاز گردید و مجدداً راقم بـا تـشکیل گـروه تحقیقـاتی مناسـب بررسـی را                    

های مقـدماتی در       بررسی .1 جلد تدوین و ارائه گردید     7 گزارشات این تحقیق در      .آغاز نمود 

  .2 گردیدائهار) 2004بارسلون ( کنفرانس سیمان اروپا درای  ارتباط با موضوع فوق طی مقاله

قیمت سیمان در اقتصاد تولیـد و مـصرف سـیمان مجـدداً بررسـیهای      با توجه به اهمیت   

ان کـه مـد نظـر خواننـدگ       جدیدی در ارتباط با مقولۀ قیمت سیمان در اقتصاد ایران آغاز شد             

این بررسی به پاسخ بسیاری از سؤاالت موجود در باب قیمت سیمان منجملـه اثـر                . قرار دارد 

پـردازد کـه از لحـاظ نحـوۀ           های مختلف می    آزادسازی قیمت سیمان بر اقتصاد ایران از جنبه       

                                                                                                                                                    
المللـی سـیمان، بـه        ایش بـین  مجموعـه مقـاالت همـ     . قتصادی کارخانۀ سیمان  های تحلیل ا    روش بیژن بیدآباد، 

، شرکت سیمان تهران با همکاری 1383 مهر 12-13پنجاهمین سال تأسیس شرکت سیمان تهران،   مناسبت
 .503-531دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه علم و صنعت، تهران، جلد دوم، صفحات 

ایران عضویت  آثار  . انارکی، حسین حشمتی موالئی، فتحیۀ طبری، مجید اسماعیل نژاد         ناهید کلباسی    بیژن بیدآباد،  1
شرکت سـهامی عـام سـیمان فـارس و خوزسـتان،      . 7 الی  1 مجلدات   .به سازمان تجارت جهانی بر صنعت سیمان      

1383.   
2 Effects of Iran's WTO Accession on the cement industry. With co-operation of Nahid 

Kalbasi Anaraki and Morteza Mir Mohammad Rezai. European Cement Conference 2004 

proceedings, 4th conference and exhibition for the trends, the environment, emissions 

trading, markets, production and processing technology of cement in Europe, 15-16 March 

2004, Barcelona, Spain, pp.3.1-3.8, Pro Publications International Ltd.  

http://www.geocities.com/bijan_bidabad/cement.htm 



  ش       و جهاناقتصاد سیمان ایران

  . رویکرد به این مسئله جدید است

الخص بدینوسیله از حمایتهای شـرکت سـهامی عـام سـیمان فـارس و خوزسـتان بـا                   

 شـرکت   عضو هیئت مدیره   بُدعلی محمد   آقای مهندس پورخلیل مدیرعامل و آقای مهندس        

سهامی عام فارس و خوزستان و همچنین از آقـای دکتـر مرتـضی میرمحمدرضـائی ریاسـت                  

تحقیقات سیمان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و همکـاران خـود آقـای دکتـر              ریزی و     دفتر برنامه 

فتحیۀ طبری  دکتر  ت علمی پژوهشکدۀ پولی و بانکی، خانم        حسین حشمتی موالئی عضو هیئ    

نـژاد    آقای مجیـد اسـماعیل     دانشگاه آزاد اسالمی واحد جنوب و باالخص         عضو هیئت علمی  

هـای مختلـف تهیـه آمـار و      عضو هیئت علمی دانشگاه هـوائی و سـایر افـرادی کـه در زمینـه        

انـد سپاسـگزاری      اری رسـانده  اطالعات و یا تایپ و تکثیر بـه انحـاء مختلـف در ایـن کـار یـ                  

  .نماید می

  بیژن بیدآباد  



  1     اقتصاد قیمت سیمان ایران

 
  فصل اول

 
  تولید و قیمت سیمان

  
  



  2     اقتصاد قیمت سیمان ایران

   تولید 

هـای مختلـف دارد و لـذا بررسـی            سیمان نقش مهمی در اقتصاد ایران و جهان از جنبـه          

های مختلف تولید و تجـارت و         مداوم این صنعت با توجه به تحوالت سریع جهانی در بخش          

  . باطات از ضروریات کارا نمودن این صنعت استمحیط زیست و ارت

ای هـ    توسـعه صـنعت سـیمان طـی برنامـه          ،به طور کلی در ایران همانند سـایر کـشورها         

های اول، دوم و     قبل از انقالب، طی برنامه    . مختلف اقتصادی، مورد پیگیری قرار گرفته است      

گـذاری بیـشتر بخـش     هسوم، توسعه صنعت سیمان مورد تاکید بوده است لیکن در این سرمای  

در برنامـه پنجـساله اول       1.خصوصی فعال بوده و دولت سهم کمتری در این میان داشته است           

 شرکت جدید سیمان ایجاد گردیـد       5 ، مورد اجرا قرار گرفت    1336 تا   1332که بین سالهای    

د، بطوریکه تولیـد سـالیانه      م طرح توسعه سیمان در سیمان ری و سیمان شرق به اجرا درآ            2و  

  .  تن رسید492000 به 1336سیمان در سال 

  

  

  

 
   صنایع و معادن دورنما و برنامه پنجساله آتی، وزارت) 1380مهر ( دفتر صنایع معدنی - 1



  3     اقتصاد قیمت سیمان ایران

  1356 الی 1332 برنامه عمرانی از سال 5افزایش ظرفیت تولید سیمان در طول   

 ظرفیت کل  ) تن در سال(افزایش ظرفیت   سال آغاز و پایان   های عمرانی  برنامه

  500000  400000  1332-1336  برنامه عمرانی اول 

  1000000  500000  1337-1341  برنامه عمرانی دوم 

  1700000  700000  1342 – 1346  برنامه عمرانی سوم 

  3200000  1500000  1347 – 1351  برنامه عمرانی چهارم 

  6500000  1300000  1352 – 1356  برنامه عمرانی پنجم 

بین شرکتهای تاسیس شده تا پایان برنامه عمرانی اول، تنها سیمان ری بـه عنـوان یـک                  

 گردید و سایر شرکتها که شـامل سـیمان فـارس و خوزسـتان، شـرق،                 شرکت دولتی تاسیس  

 5در برنامـه عمرانـی       .شمال، اصفهان، تهران و لوشان بودند در اختیار بخش خـصوصی بـود            

بـردای    طرح توسعه کارخانجات موجـود سـیمان بـه بهـره    6 ،1341 تا  1337ساله دوم از سال     

 شرکت جدید تاسیس و     2،   1346 تا   1342ی   ساله سوم بین سالها    5رسید و در برنامه عمرانی      

تعداد کارخانجات سیمان تا اواخر برنامه سـوم بـه          .  طرح توسعه سیمان به اجرا گذاشته شد       5

  1. تن در روز افزایش یافت5660 خط تولید و ظرفیت اسمی 19 کارخانه با 10

ر دورۀ   د . دوره مـورد بررسـی قـرار داد        4توان وضعیت سیمان را در       بعد از انقالب می   
 
های سیمان کشور، مجلس و پژوهش، سال اول   ناکامی در اجرای پروژه  های  ریشه) 1372( اشراقی، امین    - 1

   .شماره دوم
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باشد، با توجه به وضعیت انقالبی، مدیریت و مالکیـت            می 1358 تا   1357اول که بین سالهای     

 تـا  1358د، لـیکن در دوره دوم، یعنـی سـالهای    یـ کارخانجات سیمان بـا بحـران مواجـه گرد      

های معوقه افتتاح و با توجه به کمبـود سـیمان             با توجه به افزایش تقاضای سیمان پروژه       1366

در دوره . گذاری بخش خصوصی با کاهش مواجه شـد  ولت، سرمایهد قیمتها توسط  و کنترل 

 پروژه جدید سیمان، نهادهای عمومی 20، دولت برای ایجاد    1372 تا   1367سوم بین سالهای    

 و از طریق حذف نسبی کنترلهای دولتـی و فـراهم سـازی              نمودو بخش خصوصی را تشویق      

در . را فـراهم کـرد    جـب گـسترش ایـن صـنعت         آالت و قطعات یدکی تا حـدودی مو        ماشین

، توسعه صنعت سیمان بطور مشخص قابل مشاهده        1373 – 1380مرحلۀ چهارم یعنی سالهای     

برداری رسیده و با کاهش دخالت دولـت، عرضـه سـیمان در              ها به بهره   است زیرا اکثر پروژه   

ی صـادرات سـیمان     توان این دوره را آغـازی بـرا        بازار سیاه به حداقل رسید و بطور کلی می        

  . دانست

ای  در حال حاضر با توجه به اینکه ایجاد یک واحد یک میلیون تنـی سـیمان بـه هزینـه               

 و از طرف دیگر مخاطره آمیز بودن تولید سیمان با توجـه             1 میلیارد ریال نیاز دارد    800معادل  

وسـعه  ، تـا حـدودی ت     هبه کنترل قیمتها، و مقررات متعددی که در این زمینه تصویب گردیـد            

های جدید در دست اقدام       در عین حال ظرفیت   .  مواجه است  تردیدها و موانعی  این صنعت با    

  . نماید آیندۀ سیمان را جدا از وضعیت گذشتۀ آن ترسیم می

 
 . های مختلف متفاوت است های با ظرفیتها و مکانها و ویژگی این رقم تقریبی است و برای پروژه 1
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هـایی اسـت     به طور کلی توسعه صنعت سیمان و افزایش ظرفیت تولیـدی آن از برنامـه              

سـت و طبـق برنامـۀ ایـن وزارتخانـه      که در حال حاضر مورد توجه وزارت صـنایع و معـادن ا          

توسـعه   .  میلیون تن در دستور کار قرار گرفتـه اسـت          60حداقل افزایش ظرفیت تولید تا حد       

صنعت سیمان از دو جهت مورد تاکید قرار گرفته، یکی افزایش طبیعـی جمعیـت اسـت کـه                   

بـودن   جـوان ، از مـرز یکـصد میلیـون نفـر تجـاوز نمایـد و دیگـر                  1385رسد تا سال     بنظر می 

رسد با ورود نیمی از جمعیت که در حـال حاضـر در داالن               جمعیت کشور است که بنطر می     

 سال قرار دارند، نیاز به واحدهای مسکونی، تقاضای این کـاال را نیـز بـه شـدت                   20سنی زیر   

ریزی مطلوب، کشور را با مسائل و مشکالت سیاسی و            داده و در صورت عدم برنامه      افزایش

  .واهد ساختاجتماعی روبرو خ

در عین حال باید توجه داشت که عـالوه بـر توسـعه سـیمان بـه عنـوان یـک فـرآورده                       

راهبردی در امر مسکن، این صنعت در سـایر بخـشهای اقتـصادی نیـز مـورد نیـاز و تقاضـای                     

ی صـورت گرفتـه، سـرانه مـصرف سـیمان در کـشور چیـزی در                 هاطبق برآورد . جدی است 

 کیلـوگرم  600 سال آینده، ایـن رقـم در حـد    20برای  کیلوگرم است در حالیکه  360حدود  

 با توجه به رشد طبیعی جمعیت و افـزایش تعـداد            سئلهشود و این م    برای هر فرد پیش بینی می     

دهد که تاکیـد بـر توسـعه ایـن صـنعت بـیش از پـیش از اهمیـت بیـشتری                       خانوارها نشان می  

  . برخوردار است

 قرار گیرد توسـعه     نظرعت سیمان باید مد     مسئله مهم دیگری که در رابطه با اهمیت صن        
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 نقش موثری در توسعه     70دانیم، توسعه شهرسازی در دهه       همانطور که می  . شهرسازی است 

در واقع از افتتاح اولین کارخانه سیمان در جنـوب  . ظرفیتهای تولیدی این صنعت داشته است    

ای  ز جایگاه قابـل مالحظـه     ، تولید سیمان در کشور ا     80تا اواسط دهۀ    ) بی شهربانو  بی(تهران  

 موجب گردید که    80 و اوایل دهۀ     70، لیکن شروع شهرسازی در اواخر دهۀ        دبرخوردار نبو 

انـدازی شـود و تحـولی قابـل مالحظـه در توسـعه ایـن                 ظرفیتهای جدیدی در این صنعت راه     

بدیهی است توسعه صنعت سیمان با توجه به عوامل تولید ارزان قیمت            . صنعت صورت گیرد  

مواجـه باشـد و ایـن امـر در صـورتیکه        تواند  کشور از نظر اقتصادی با کشش مطلوبی می   در

گـذاری   تواند با ریسک سرمایه    ریزی برای افزایش ظرفیتهای تولیدی صورت گیرد می        برنامه

  . کمتری نسبت به سایر صنایع مواجه باشد

یتی عمـوق فعلـی    در حـد نیـاز       بـیش کم و    کارخانه و تولیدی     40حدود  اگر چه ایران با     

 لیکن توسعه این صنعت را نباید صرفاً از دیدگاه نیازهـای داخلـی            داردممتاز در سطح منطقه     

دهـد کـه در آینـده ایـن کـشور            امکانات جغرافیایی فالت قاره ایران اجازه می      . بررسی نمود 

بتوانــد نیازهــای رو بــه گــسترش کــشورهای خلــیج، کــشورهای شــمالی و کــشورهایی مثــل 

و عراق را که بزودی نیاز به بازسازی خواهنـد داشـت را پاسـخگو باشـد و بـدیهی                    افغانستان  

توان از پائین بودن هزینه حمل و نقـل          است با توجه به نزدیک بودن این کشورها به ایران می          

  . استفاده نمود و از ورود رقبای خارجی به بازارهای منطقه جلوگیری نمود

 بازارهای برخی کشورهای کوچک اروپایی نیـز        امروزه نه تنها کشورهای منطقه، بلکه     



  7     اقتصاد قیمت سیمان ایران

د هدف مطلـوبی بـرای   نتوان باشند، می یست مواجه می  زآلودگی محیط   نامطلوب  که با مسئله    

مـشارکت همـین    بـا   طریق با ارتقاء فنـاوری تولیـدی کـه           د و از این   نصنعت سیمان ایران باش   

 .در نظر گرفت ایران  تولید سیمانرا برایتوان وضعیت مطلوبی  کشورها صورت پذیرد می

 واحد کوچـک سـیمان احـداث و         10، مقرر گردید،    1363طبق مصوبه دولت در سال      

 واحـد   7از واحدهای فوق تنها     .  سال از قیمت گذاری معاف گردند      10این واحدها به مدت     

 واحد اکباتان، آباده، استهبان، سفید ساوه، سفید 6 و تاکنون ندبه مرحلۀ گشایش اعتبار رسید   

  . ندا  و سفید ارومیه به تولید رسیدهتبریز

 

 

 

 

 

 

 

 

  )هزار تن (انقالب زاظرفیت اسمی تولید سیمان بعد 
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 ظرفیت اسمی سال ظرفیت اسمی سال

1357 10300 1368 17000 

1358 12000 1369 17000 

1359 13200 1370 17000 

1360 14500 1371 17000 

1361 14500 1372 17171 

1362 14500 1373 17857 

1363 15700 1374 18715 

1364 15700 1375 21188 

1365 16300 1376 24500 

1366 16300 1377 25700 

1367 16300 

  

1378 27956 

 

 

 

  1381 تا 1342وضعیت تولید سیمان از سال 
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  شاخص تغییرات  )هزار تن(تولید سیمان   سال

1342  759  100  

1352  3341  440  

1357  7150  942  

1362  10912  1438  

1367  12203  1608  

1373  16260  2141  

1375  18490  2436  

1377  20100  2648  

1381  28600  3768  

   ir.gov.min.wwwمرکز آمار ایران و : ماخذ        

ی  رونـدی صـعود    1381 تا   1342این در حالی است که عرضۀ سیمان کشور از سال           و  

 1352 تـا    1342شـود، در دورۀ ده سـاله         مشاهده مـی  از جدول   همانطور که   . دنده را نشان می  

 درصـد رشـد     440 کـشور، تولیـد سـیمان        یهای سوم و چهارم عمران     همزمان با اجرای برنامه   

واحـدهای تولیـدی بـیش از        و   باشـد  مـی  داشته است که ناشی از افزایش ظرفیتهـای تولیـدی         

 بـوده  هـا    کارخانـه  کـم  سـن اند که ناشی از فـشار تقاضـا و           لید کرده بینی شده تو   ظرفیت پیش 

 نیز با افزایش بهای نفت و شتاب گرفتن تقاضای سیمان ناشـی             1357 تا   1352در دوره   . است
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قابـل  افـزایش  بوده است، بار دیگر تولید     های عمرانی     کشور و نتیجتاً هزینه   از افزایش درآمد    

 درصـد  942 سال گذشته حـدود  15 نسبت به    1357د سال    داشته و در اینحال تولی     ای  مالحظه

  . رشد داشته است

، نـرخ رشـد تولیـد بـا         1357سال  با نزدیک شدن به وقوع تحوالت سیاسی و اجتماعی          

پـس  .  نسبت به سال قبل از آن کاهش یافـت         1357که تولید سال     کاهش مواجه بود تا جائی    

فت و خیزها و نوساناتی بود که به تدریج         ، تولید سیمان کشور دچار ا     1367از انقالب تا سال     

 تولیـد و عرضـه سـیمان        اًگـذاریهای الزم، مجـدد     برداری از واحدهای جدید و سرمایه      با بهره 

در این سالها تا حـدودی بـه علـت وضـعیت ناشـی از مـسائل انقـالب، تولیـد در                      . یافترشد  

شـرایط در تمـامی صـنایع      بطور نسبی با رکود مواجه بود که ایـن           1357 های اولیۀ بعد از     سال

 و آسـیب دیـدن مکـرر واحـدهای          ایـران و عـراق    با شـروع جنـگ      . بوده است مالحظه  قابل  

گــذاریهای مجــدد و جبــران  تولیــدی و عــالوه بــر آن محــدودیتهای ارزی کــه مــانع ســرمایه

، ی توسعه گذاری و ساز و کارها     شد و با توجه به کندی سرمایه       یتخریبهای ناشی از جنگ م    

 درصـدی   6/0 سرگذاشتن یک کـاهش      پشته تولید رو به افول گذاشته و پس از          شتاب اولی 

ر اینحال با وجود  د.هی شدتدرصد من  -4 به  1367، در نهایت رشد تولید در سال        65در سال   

داشـته،  رشد   درصد   1608 ، نسبت به آغاز دوره مورد بحث      1367آنکه تولید سیمان در سال      

ظرفیتهای تولید در همین دوره، کاهش چشمگیر بـازده          درصدی   97لیکن در مقایسه با رشد      

و ای گریزناپـذیر   هـای تولیـدی نتیجـه     بخش قابل توجهی از ظرفیت  ناستفاده ماند  تولید و بی  
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  . بوده استناشی از جنگ 

 با توجه به  رونـق اقتـصاد و          اًپس از خاتمه جنگ و آغاز فعالیتهای بازسازی، مجدد          

دهای تولیدی، صنعت سیمان روندی افزایشی به خود گرفـت   استفاده از ظرفیتهای خالی واح    

گـذاری   لیکن با توجه به فرسودگی و عمر زیاد برخی واحدها و عالوه بـر آن، عـدم سـرمایه            

 و 68جایگزینی به موقع و کافی در دهۀ گذشته، رشد تولید پـس از یـک شـتاب درسـالهای            

از فرآیند تولید، رو بـه کـاهش        ، همزمان با خارج شدن واحدهای فرسوده و غیراقتصادی          69

هـای اول و دوم بـه        گذاریهای صورت گرفته در طول برنامه      برداری از سرمایه   بهره . گذاشت

 موجب رشـد تولیـد سـیمان گردیـد، بطوریکـه            اً مجدد ،1376 تا   1374خصوص بین سالهای    

ان رشد اخیر در صـنعت سـیم      . دهد  درصد رشد نشان می    48،  68 نسبت به سال     76تولید سال   

از  هـای قبـل، نـشان دهنـدۀ بهبـود بـازده تولیـد و اسـتفاده بیـشتر            تر سال  با توجه به رشد پائین    

ا بـ  میلیـون تنـی کـشور    18 ایـن حـال بایـد توجـه داشـت کـه تفـاوت تولیـد         بـا . ظرفیتها بـود  

چنان نشاندهندۀ وجود ظرفیتهای    م، ه 1376 میلیون تنی تولید در سال       24بکارگیری امکانات   

 کـه دو واحـد تولیـدی جدیـد،          1375عالوه بر این تا سـال       . باشد ت سیمان می  خالی در صنع  

برداری رسـیدند، تنهـا    یعنی سیمان سفید ساوه و سیمان تبریز، برای تولید سیمان سفید به بهره  

از سـال  (یک واحد تولیدی، یعنی سیمان شمال، تامین کننده تقاضـای سـیمان سـفید کـشور                

 تـن افـزایش     28600 تن به    20100، تولید سیمان از     1381تا   1377از سال   . بوده است ) 1377

 . داشته است
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  1382آمار ظرفیت و تولید سیمان سال 

 ظرفیت  1382تولید 
  نام کارخانه کلینکر سیمان کلینکر سیمان بازده مصرف

215690 9/153% 264080 193170 171600 165000  1 آباده

2350038 1/101% 2364920 2188385 2340000 2250000  2 آبیک **

788097 3/115% 827272 753043 717600 690000  3 اردبیل *

929195 3/105% 926416 882383 879840 846000  4  ارومیه **

321399 7/96% 316881 305210 327600 315000  5 استهبان

1005360 8/96% 1002326 919070 1035840 996000  6 اصفهان

149700 6/89% 153719 155545 171600 165000  7 اکباتان

589270 0/92% 573808 568459 624000 600000  8 ایالم ***

697890 8/112% 703593 673803 624000 600000  9 نوردبج **

180891 10 بوشهر - - 187948 167587 -

723638 8/84% 727904 663356 858000 825000 11 بهبهان **

2148773 2/85% 2060778 2004691 2418000 2325000 12 تهران ***

808667 7/130% 815732 654319 624000 600000 13 خاش *

282113 0/93% 580502 553794 624000 600000 14 خزر **
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 ظرفیت  1382تولید 
  نام کارخانه کلینکر سیمان کلینکر سیمان بازده مصرف

910014 3/99% 929777 955298 936000 900000 15 خوزستان **

719091 1/81% 759123 738611 936000 900000 16 داراب

928109 8/74% 930772 904604 1244880 1197000 17 دورود **

2334548 1/114% 2349058 1944341 2059200 1980000 18 سپاهان ****

104318 6/67% 110722 145044 163800 157500 19 سفید ارومیه

20 سفید بنوید - - 16978 6499 - 3353

228585 6/57% 188843 267970 327600 315000 21 سفید ساوه

93913 3/105% 22 سفید شمال 85800 89232 89150 93943

122703 8/76% 125851 138678 163800 157500 سفید نیریز ** 23

775023 2/107% 769045 680600 717600 690000 24 شاهرود **

1442842 5/101% 1470281 1408688 1448460 1392750 25 شرق

1442842 5/101% 1470281 1408688 1448460 1392750 26 شمال

1435583 9/96% 1439141 1335585 1485120 1428000 27 صوفیان **

600000 4/95% 595590 535842 624000 600000 28 غرب **

740385 4/92% 756608 698863 819000 787500 29 فارس **
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 ظرفیت  1382تولید 
  نام کارخانه کلینکر سیمان کلینکر سیمان بازده مصرف

748445 6/111% 765930 720269 686400 660000 30 قاین **

31 قشم - - 0 86926 - 75654

901355 6/9% 90252 887409 936000 900000 32 کارون

1185170 7/103% 1190960 1083092 1148160 1104000 33 کرمان

863172 7/106% 865232 775415 811200 780000 34 کردستان

143787 2/70% 144608 136817 205920 198000 35 لوشان ***

102758 0/99% 617925 581303 624000 600000 36 نکا

634265 7/103% 647077 610850 624000 600000 37 واحد هفتم

1733770 4/93% 1748927 1849032 1872000 1800000 38 هرمزگان *

835885 4/103% 838592 789454 811200 780000 39 هگمتان ***

30351324 8/98% 30466464 28646565 30836052 29650050  جمع
  

http://www.irancement.com 
  سیمان سپاهان**** سیمان تهران    *** سیمان فارس خوزستان    ** احداث صنعت   * 

رداری از ظرفیتها را تابعی از متغیرهای مـدیریتی  ب  توان نوسانات نرخ بهره    بطور کلی می  

بـرداری از    قـدان امکـان بهـره     و محیطی دانست و در این میان نقـش متغیرهـای محیطـی در ف              

تـوان گفـت از جملـه عوامـل مـؤثر            مـی . ظرفیتهای خالی موجود، ارتباط بیشتری داشته است      
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در . یت مکانی کارخانه تولید سیمان نسبت به مراکز و بازارهای مصرف اسـت            عمحیطی، موق 

 بـازار   های ساخت و سـاز، عمرانـی و        اینحال تقاضای سیمان نیز تابعی از رونق و رشد فعالیت         

. اردو اقتـصادی د   باشد که تا حد زیادی بستگی به شرایط محیطی و آب و هوایی               مسکن می 

ایی سیمان امکان ذخیره بلند مدت آنرا سـلب         یبا توجه به اینکه از یک طرف ویژگیهای شیم        

 را بـرای ذخیـره سـازی        خاصـی و خواص فیزیکی آن امکانات و فضای پـرحجم و            نماید می

برداری از ظرفیتها نیز با تبعیت از این شرایط در فصول سرد رو به کـاهش                 طلبد، نرخ بهره   می

توان بـا در نظـر گـرفتن         اگرچه می . گذاشته و در فصول گرم، معموالً با افزایش مواجه است         

ل محصول به مناطق دارای تقاضای بیشتر، در فصول کاهش متنوع آب و هوایی کشور، با ح    

های باالی حمـل و نقـل    لی کاست، لیکن تحمیل هزینهتقاضا، از شدت اثرگذاری پدیدۀ فص 

 سالهای اخیـر بـا توجـه بـه افـزایش            رد. شود این امکان با محدودیت مواجه می     ،   بسته بندی  و

هـای تولیـدی جدیـد، بـه         نسبی عرضه بر تقاضای سیمان و با توجـه بـه راه انـدازی کارخانـه               

هـای   ه خـود تـابع بودجـه   خصوص در چند سال گذشته همراه با کاهش بخـشی از تقاضـا کـ           

، فقدان امکـان صـدور   1375عمرانی دولت و ساخت و سازهای زیربنایی بوده است، از سال          

مازاد به دالیل مختلف از جمله عدم تجهیز بنادر به امکانـات خـاص بـارگیری، نگهـداری و                   

های تولیدی بـه کـاهش    دپوی مناسب و حساسیت کیفیت سیمان به شرایط محیطی، کارخانه 

لبانه تولید و رقابت ناسالم و شکستن پیاپی قیمتهـای مـصوب ترغیـب شـده و بـه همـین                     داوط

برداری از ظرفیتهـای موجـود، نتیجـۀ ایـن فرآینـد بـوده اسـت، عامـل                   علت کاهش نرخ بهره   
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  . باشد، نوسازی و عمر تجهیزات است برداری از ظرفیتها مؤثر می دیگری که بر نرخ بهره

 روز از سـال و در سـه نوبـت کـاری صـورت               330 تا   300 در واحدها بین     سیمانتولید  

ها، توقف یک تا دو      آالت و کوره   گیرد و بهمین علت با توجه به استهالک و عمر ماشین           می

البتـه ایـن دوران توقـف در     . ماه از سال برای انجام تعمیرات و بازسازی اجتناب ناپذیر اسـت           

ریـزی عمـومی بـرای دوره     یکه برنامـه در صـورت . گیرد محاسبۀ ظرفیت اسمی مدّ نظر قرار می    

ها وجود نداشته باشد، ممکن است تفاوت ناگهانی عرضه و تقاضا، قیمتهـا              بازسازی کارخانه 

 و   دهد و موجب دخالت دولت و نهایتـاً منجـر بـه نوسـانات ناخودآگـاه در تولیـد                   افزایشرا  

  . گرددقیمت
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  قیمت سیمان

نتیجتاً وجود بازار موازی فروش سـیمان  گذاری دولتی و  بازار فعلی سیمان شاهد قیمت    

این پدیده ناشی از همان اشتباه قدیمی سیاسـتگزاری در ایـران اسـت کـه نفـع اقتـصاد                    . است

در صورتی که حمایت از مصرف کننده به نوعی         . داند  کننده می   کشور را حمایت از مصرف    

تـا اقتـصاد بـه    روش دولت در این حمایت بایـد خنثـی باشـد          . کننده خواهد بود    زیان مصرف 

ــد  ــشار قیمــت  . کــارایی الزم دســت یاب ــد ف ــارت دیگــر بای ــه عب ــا از دوش  ب گــذاری کااله

مـثالً  (مند به حمایت بخـش خاصـی از اقتـصاد             اگر دولت عالقه  . تولیدکنندگان برداشته شود  

اقدام بـه   ) تولیدکنندگان( بدون ضایع کردن حقوق دیگران        است مستقیماً ) مصرف کنندگان 

 به آن بخش نماید و نه اینکه گروهی را در فـشار قـرار دهـد و بـرای مـصالح                      پرداخت یارانه 

  .گذاری مالیات بگیرد کننده از آنها به نوع اعمال قیمت مصرف

. شود  قیمت گذاری سیمان از لحاظ موانع بازرگانی به عنوان یک مانع مهم شناخته می             

نمایـد بلکـه بـه        دچار اختالل مـی   های بازرگانی خارجی سیمان را        زیرا این امر نه تنها فعالیت     

های انجام شـده در مکـانیزم عرضـه و تقاضـا جایگـاه ضـعیفی بـه دسـت                      گذاری  دلیل قیمت 

از لحاظ مـسائل مـرتبط بـا الحـاق ایـران بـه سـازمان تجـارت جهـانی نیـز یکـی از                         . آورد  می

هـای سـازمان تجـارت        از لحـاظ موافقتنامـه    . معضالت در بخش سیمان همین امر خواهد بود       

گذاری کاالها بایـست      ها به انحاء مختلف حتی با اجبار از طریق قیمت           جهانی پرداخت یارانه  

  .گذاری سیمان خواهیم داشت با توجه به اهمیت این موضوع مروری بر قیمت. مرتفع گردد
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طبق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، در راسـتای منطقـی               

 محـصوالت   31/12/1381 و مورخه    25524ت/1925 مصوبه شماره    2ه  ها و ماد    نمودن قیمت 

 2گردند و همچنین طبق ماده  گذاری نمی ایی مشمول قیمت تولیدی غیرانحصاری و غیریارانه

ــه اســتناد اصــل 22/2/1380 مورخــه 24505ت/6954مــصوبه شــماره  ــانون اساســی 138 ب  ق

ــ    ــین قیم ــأمین و تعی ــام ت ــران در خــصوص نظ ــوری اســالمی ای ــا و خــدمات، جمه ت کااله

همچنـین طبـق توافقنامـه      . گذاری سیمان را به واحدهای تولیدکننده واگذار شده است          قیمت

، 25/12/1381وزرای صنایع و معادن و بازرگانی در خصوص تنظـیم قیمـت سـیمان مـورخ                 

تـاکنون اقـدام   . مقرر گردید که قیمت فروش سیمان بر اسـاس نـرخ تعـادلی صـورت پـذیرد         

الذکر صورت نپذیرفته است و این در شرایطی است کـه             رای مصوبات فوق  مؤثری جهت اج  

باشد و تمـام سـهام آن متعلـق بـه دولـت               صنعت فوالد که تقریباً صنعت جایگزین سیمان می       

 درصد قیمت جهانی مـورد معاملـه قـرار          50است از سال گذشته نیز به نرخ تعادلی و بیش از            

ای و روزانـه براسـاس مکـانیزم عرضـه و             قیمـت لحظـه   گرفته و اخیراً نیز در بورس فلزات به         

  . گیرد تقاضا مورد داد و ستد قرار می

کمیتـه تنظـیم بـازار مـسئول قیمـت          1381براساس طرح جـامع سـیمان مـصوب اسـفند           

، این کمیته وظایف خود را در امر نظارت و پشتیبانی       1براساس ماده   . باشد  گذاری سیمان می  

ای با مسئولیت معاونـت بازرگـانی داخلـی وزارت            ن به کمیته  و برنامه ریزی طرح جامع سیما     

بازرگانی و عضویت معاونت امور معـدنی وزارت صـنایع و معـادن و معـادن زیـربط وزرات           
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کمیتـه ذیـربط موظـف اسـت بطـور مرتـب بـا دعـوت از                 . مسکن و شهرسازی محـول نمـود      

 حمایـت از مـصرف      های کـشور، مـدیرعامل سـازمان        مدیرعامل سازمان حمل و نقل و پایانه      

کنندگان و تولیدکنندگان و دبیر انجمن صنفی کارفرمایـان سـیمان حـداقل هرمـاه یـک بـار            

  .تشکیل جلسه داده و هرسه ماه یک بار گزارش الزم را به کمیسیون تنظیم بازار ارائه دهد

براساس مقررات مصوب این کمیته نرخ سیمان خاکستری بر مبنای نرخ پایـه و سـقف                

 بـر اسـاس نـرخ مـصوب         1382شود که تعیین نرخ پایه در سـال           ادلی تعیین می  نرخ فروش تع  

رشد خواهد بود و سقف نرخ فـروش تعـادلی بـر مبنـای تـصمیم کمیتـه          % 15 باضافه   81سال  

 1. گردد فوق الذکر با در نظر گرفتن پیشنهاد انجمن صنفی کارفرمایان سیمان تعیین می

 و سـقف نـرخ فـروش تعـادلی را جهـت             کارخانجات سیمان موظفند تفاوت نرخ پایـه      

توسعه، بهسازی و اجرایی طرحهای افزایش ظرفیت و تامین مابه التفـاوت قیمـت تمـام شـده                  

سیمان تحویلی با استفاده از کلینکر وارداتی و بـا سـیمان خاکـستری وارداتـی جهـت ایجـاد                    

ه ماه یکبـار بـه      ها را هر س     تنظیم بازار در حوزه جغرافیایی تعیین شده خود مصرف و اندوخته          

در عین حال قیمت پایه ساالنه و سقف قیمت فروش تعادلی بر            . دبیرخانه کمیته اعالم نمایند     

 پس از اخذ نظـر کارشناسـی        1حسب ضرورت و حداقل هر سه ماه یکبار توسط کمیته ماده            

  .سازمان حمایت تعیین خواهدشد

 
1 . http://www. Iran cement.com/f-bakshnameh 82.html 
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ه ماده یـک توسـط      ضرایب سود عمده فروشی و خرده فروشی پس از اعالم نظر کمیت           

های سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعیـین             هیئت تعیین و تثبیت قیمت    

  .شود و ابالغ می

های تولیدی سیمان موظف به ایجاد تعـادل در            آئیننامه مذکور، شرکت   8براساس ماده   

ار بخشی از گردند جهت جلوگیری از ایجاد تنش باز بازار حوزه تعیین شده بوده و متعهد می     

عایدات حاصل از تفاوت نرخ پایـه وسـقف نـرخ فـروش تعـادلی خـود رابـرای تـامین مابـه                        

التفاوت قیمت تمام شده سیمان تحویلی با استفاده از کلینکر و یا سیمان وارداتـی تخـصیص                 

   .باشد دهند و وزارت صنایع و معادن در قبال تضمین واردات مسئول و متعهد می

نامه مذکور در جهـت پـشتیبانی و اجـرای مطلـوب مفـاد بنـدهای                 آئین 10براساس ماده   

هــا کمیــسیون تنظــیم بــازار اســتان، مــشارکت نماینــده اســتاندار و مــسئولیت  طــرح در اســتان

های بازرگانی و حضور رئیس سازمان صنایع و معادن استان، مدیرکل حمل و نقل و                 سازمان

  .گردد در استان تشکیل میهای استان و مدیران عامل کارخانجات مستقر  پایانه

اصوالً قیمت گذاری دولتی سیمان در ایران باعث شده است که دولـت سـهمیه بنـدی                 

اتخاذ چنین روشی موجب گردیده است که قیمت سیمان بـا           . در توزیع را نیز به عهده بگیرد      

نرخ دولتی کمتر از نرخ آن در بازار آزاد شده و ایـن امـر موجـب اخـتالل در بـازار سـیمان                        

  . ردیده استگ
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سـازمان تـامین اجتمـاعی،      : شایان ذکر است که سهامداران عمده صنعت سیمان شامل        

بنیاد مستضعفان و جانبازان و بانک ملـی ایـران مـسئول واردات سـیمان و کلینکـر بـر اسـاس             

بعـالوه وزارت صـنایع مـسئول       .  میباشـند  1نیازهای اعالم شده توسط کمیته مذکور در مـاده          

ن برای کارخانجات مختلف بسته به کیفیت سیمان تولیدی و ناحیه یا استان             تعیین قیمت سیما  

های کنترل    تمامی تولید کنندگان و توزیع کنندگان سیمان مشمول قیمت        . باشد  مورد نظر می  

  .شده هستند

تنظیم عرضه و تقاضای سیمان، بایستی هماهنگ بـا قیمـت فـوالد کـه در مـواردی بـه                     

در حال حاضـر قیمـت فـوالد نـسبت بـه            . باشد، توأم گردد    میعنوان کاالی جایگزین سیمان     

در حالی که این قیمـت در ایـران، حـدود    .  است1 به 5قیمت سیمان در معیار جهانی، حدود      

 بوده و بیانگر بیش از حد ارزان بـودن قیمـت سـیمان و بـه تبـع، مـصرف غیرکـارای                       1 به   18

  . سیمان خواهد شد

وامل متعددی است و در مقایسه با دیگـر کـشورها در            قیمت سیمان در ایران متأثر از ع      

 80 دالر، در آرژانتـین      117قیمت یک تن سیمان فله در مکزیک        . تری قرار دارد    سطح پائین 

شـود بـه مراتـب بیـشتر از      دالر و در سایر کشورها همانطور که در جـدول زیـر مـشاهده مـی         

  . شود قیمتی است که در ایران عرضه می

باشد در حالیکه ایـن قیمـت بـرای ارزانتـرین              دالر می  20ان هر تن    قیمت سیمان در ایر   
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  .  دالر گزارش شده است36، 38، 31کشورها مثل هندوستان، روسیه و چین به ترتیب برابر 

 در ایـران بـه    با توجه به اینکه مواد اولیه تولید سیمان، آهک، خاک رس و سنگ گچ،     

نماینـد    ن در نزدیکـی ایـن معـادن فعالیـت مـی           های سـیما    وفور وجود دارد و معموالً کارخانه     

هـای انـرژی شـامل        هزینـه . باشـد   تـر از دیگـر کـشورها مـی          هزینۀ تولیـد سـیمان بـسیار ارزان       

ای در اختیـار      های برق، مـازوت، گـاز، نفـت گـاز اسـت کـه معمـوالً بـا قیمـت یارانـه                       هزینه

تـصادی و افـزایش سـاالنه    گفتنی است با توجه بـه برنامـه تعـدیل اق    . گیرد  ها قرار می    کارخانه

های سیمان برای حفظ قدرت رقابتی خود ناچارند تالشـهای خـود را               قیمت انرژی، کارخانه  

  . سازی مصرف انرژی معطوف سازند بیش از پیش به سمت بهینه

هـای ارزی ندارنـد و        های سیمان ایران وابستگی شدیدی به هزینه        به طور کلی کارخانه   

هـای   با توجه به روند صعودی هزینه.  دالر ارزبری دارند3 تا 5/1ن  به ازای هر تن سیما تقریباً

گذاری مصوب بـوده اسـت کـه     تولید سیمان، این کاال در طول سالیان گذشته مشمول قیمت     

  .مشخص گردیده است1381 تا 1378روند تغییرات آن در جدول فوق برای سالهای 

گـذاری     دوران جنـگ، قیمـت     با توجه به اهمیت راهبردی سیمان بعـد از انقـالب و در            

ریزی سیمان کشور در سـازمان   سیمان تحت نظارت دولت درآمد و ستادی به نام ستاد برنامه        

برنامه و بودجه تشکیل گردید و بر سهمیه و قیمت سیمان نظارت داشت، لیکن پس از پایـان                  

جنگ و برطرف شدن ضرورتهای قبلی ستاد یـاد شـده منحـل و سـهمیه بنـدی آن در قالـب                      
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  . العملهای وزارت صنایع درآمد ستورد

توان مشاهده نمود که قیمتهای بازار آزاد در مقایسه با قیمتهای رسـمی               به طور کلی می   

توانـد نوسـانات      هـا، مـی     در همه مناطق یکسان نیست و بنابراین زمان توقـف تولیـد کارخانـه             

ت در تعیـین قیمـت      در عین حال هر چه دخالت دولـ       . قیمتی را در مناطق مختلف بیشتر نماید      

گذاری سیمان بر عهده نیروهای بازار گذاشته شود، تعـادل قیمتـی              سیمان کمتر شود و قیمت    

توانـد نقـش مهمـی در توسـعه ظرفیـت قابـل               شـود، بلکـه ایـن امـر مـی           تری برقرار می    باثبات

ری این امر، یعنـی برقـرا     . تر سیمان داشته باشد     های قدیمی   برداری و نیز نوسازی کارخانه      بهره

گـذاری در ایـن صـنعت         قیمت تعادلی برای سیمان، نه تنها بخش خصوصی را بـرای سـرمایه            

بـه  . تشویق خواهد نمود، بلکه به تـدریج بـازار سـیاه سـیمان را نیـز محـدود خواهـد سـاخت                     

گـذاران نهـادی و       هـای سـرمایه     گذاری دولتی باعث از بین رفـتن انگیـزه          عبارت دیگر قیمت  

الزم به ذکر اسـت کـه طبـق برآوردهـای انجـام شـده               .  شد خصوصی در این صنعت خواهد    

توسط وزارت صنایع و معادن، با توجه به رشد جمعیت و جوان بودن جمعیـت آن و اجـرای                   

 میلیـون تـن سـیمان احتیـاج خواهـد           70 بـه    1400های عمرانی در آینده ایران در سـال           پروژه

دو میلیون تن بـه ظرفیـت سـیمان         بایست ساالنه     به عبارت دیگر بر طبق ارقام فوق می       . داشت

گـذاری در سـاخت یـک     این در حالی است که هم اینک بـرای سـرمایه     . کشور افزوده شود  

ای بالغ بر یک هزار میلیارد ریال احتیاج دارد کـه   کارخانه یک میلیون تنی در سال به سرمایه      

هد بود؛ لـذا بایـد      گذاری نخوا    دولت قادر به سرمایه     با توجه به سنگین بودن هزینه فوق عمالً       
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  .گذاری بخش خصوصی در صنعت فوق فراهم شود زمینه الزم برای سرمایه

 تعیین شـده و از  1382قیمت جدید سیمان با موافقت وزارت بازرگانی از آبان ماه سال   

بـر مبنـای ایـن      . سوی وزارت صنایع و معادن به کلیه کارخانجات مستقیما ابالغ شـده اسـت               

 ریال تعیین شده است که متوسـط آن         260000 ریال و کف آن      320000تعرفه سقف قیمت    

  . ریال می باشد281000در سطح کشور 

تواند به نحـو چـشمگیری        های سیمان را می     آزاد سازی قیمت سیمان نیز صحنۀ فعالیت       

 11/7/78 مـورخ    885/34بنابراین آزاد سازی قیمت که بر اسـاس مـصوبه شـماره             . تغییر دهد 

مطـرح شـد   ای  در قیمت گذاری بـه صـورت سـالیانه و منطقـه        % 15ایش  شورای اقتصاد و افز   

نوسـازی در ایـن      کمک زیـادی بـه بازسـازی و       چنانچه به رفع قیمت گذاری دولتی بیانجامد      

  .نمودصنعت خواهد 

تواند به تعادل عرضه و تقاضای سیمان کمـک          نکتۀ دیگری که می   جدا از مباحث فوق     

نحـوی کـه توقـف تعـداد بیـشتری از           ه  هابـ  ف کارخانـه  نماید تنظیم زمانهای بازسازی و توقـ      

که هر واحـد در     اتخاذ نمود    ترتیبی   باید. همزمان اتفاق نیافتد  واحدهای سیمان در یک زمان      

 ایــن تمهیــدات نیازمنــد ائــتالف  .متوقــف شــودزمــان خاصــی بــرای بازســازی و تعمیــرات  

قل گردد، در عـوض     تولیدکنندگان سیمان است که اگر مالکیت آنها به بخش خصوصی منت          

ریزی بـرای تالطـم بـازار و اسـتفادۀ بیـشتر              تواند جهت برنامه    ریزی برای ثبات بازار می      برنامه
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مسلم است در صورت انتقال مالکیت به بخش خصوصی سیاستهای ضد انحـصار             . قرار گیرد 

   .و قوانین مرتبط با این موضوع در جهت ایجاد ثبات بازار سیمان بسیار مهم است

در .  سیمان مربوط به بسته بندی و حمل و نقل آنست   های توزیع   یادی از هزینه  زدرصد  

 و توزیـع    وضـعیت مکـانی و زمـانی تولیـد         ریزی دقیقی در رابطـه بـا       که بتوان برنامه   صورتی

سـیمان  و توزیـع و صـدور       اختالل در وضعیت رقابتی تولید      باعث رفع   سیمان صورت گیرد،    

و  ایـران تولید سیمان فـصول سـال و منـاطق آب و هـوایی              ریزی زمانی    در برنامه . خواهد شد 

 و بایـد ترتیبـی اتخـاذ نمـود کـه            نـد در رابطه بـا تقاضـای سـیمان موثر        همچنین کشور مقصد    

  . دنتاثیرات فوق قبالً مورد مالحظه قرار گرفته باش
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  فروش و توزیع سیمانمقررات عمومی 

جات سیمان کشور از سال      توسط کلیه کارخان   مقررات عمومی فروش و توزیع سیمان     

کلیـات ایـن   .  به کلیۀ کارخانجات سـیمان ابـالغ شـده اسـت     دفتر صنایع معدنی   توسط   1381

 .مقررات ذیالً آورده شده است

ندارنـد و   کارخانه های سیمان دارای موقعیت کشوری بوده و به اسـتانی خـاص تعلـق    .1

 مقررات خواهـد ایجاد محدودیت جهت جلوگیری از خروج سیمان از استان مغایر با 

بود و هرگونه تغییر در روش توزیـع بهردلیـل بایـستی واحـد مجـری مجـوز الزم را از         

صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن کسب نماید که در غیر اینصورت کارخانـه   دفتر

  قبال پیگردهای قانونی و مشکالت احتمالی مسئول خواهد بود اجراکننده در

کارخانجـات سـیمان در حـوزه     جاری در توزیع کلیهبه منظور جلوگیری از ایجاد ناهن .2

بـا همـاهنگی    فعالیت خـود دارای مـسئولیت مـی باشـند و در صـورت ایجـاد مـشکل       

اقـدام   مسئوالنه با دیگر کارخانجات بایستی جهت عرضه مستمر سیمان برنامه ریزی و

  نمایند

یـزان سـیمان   سیمان بایستی به اختیار خود بطریقی برنامه ریـزی کنـد تـا م    هر کارخانه .3

هر یک از استانها از محل تولیدات خود را بـصورت ماهیانـه مطـابق     تخصیص یافته به

  این دستوالعمل است تحویل نماید جدول شماره دو پیوست

معـدنی و انجمـن    ستادی متشکل از نمایندگان سازمان بازرسی و نظارت ، دفتر صنایع .4
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اسـت بـر    ارت صنایع و معادنصنفی کارفرمایان صنعت سیمان که دبیرخانه آن در وز

 حسن اجرای این دستوالعمل نظارت داشته و به مسائل و مشکالت احتمالی رسیدگی

  خواهند نمود

  بر مبنای شکل مصرف به چهار گروه تقسیم می گردند خریداران سیمان .5

  شامل  طرحهای عمرانی و ملی-الف

دجـه کـشور   سدها ، نیروگاهها و غیره که از محل بو طرح دولتی و ملی شامل .1

  تامین اعتبار می گردند

اعتبارات بانکی و مردمی تـامین   طرحهای خصوصی و نیمه دولتی که از محل .2

شـهرداریها ، دامـداریها و    اعتبار می گردند شامل ساختمانهای کارخانجـات ، 

  غیره که توسط شرکتهای ساختمانی اجرا می گردد

  صنایع سیمان بر شامل -ب

  تولیدی بتن آماده شرکتهای .1

تولیدی تیرچه، بلوک، جدول، تولیدکنندگان قطعات بتنی سـنگین   رکتهایش .2

  )سیمانی محصوالت ( و سبک

 به روش ماشینی و تعاونی موزائیک سازان تولید کنندگان موزائیک .3
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   عاملین فروش شامل-ج

  عاملین توزیع انفرادی .1

  فروشان تعاونیهای تهیه و توزیع مصالح .2

  سایر -د

  تمان به نام خود آنها صادر شده استحقیقی که پروانه ساخ اشخاص .1

  می باشند اشخاص حقیقی که در قالب تعاونی مسکن و انبوه سازان .2

  تعمیرات نیاز به سیمان دارند اشخاص حقیقی که جهت .3

  به خریداران ضوابط فروش سیمان

  طرحهای عمرانی و سازمانهای دولتی -الف

  کارخانه سیمان باشد محل اجرای طرح در محدوده توزیعی .1

سیمان به طرحهای عمرانی در اولویت قرار دارد و مجریان این طرحهـا مـی    حویلت .2

قرارداد اجرایی طرح عمرانی که بامضای کارفرما و پیمانکار رسـیده و             بایست اصل 

باشد بایستی به کارخانه ذیربط سیمان ارائـه ومقدارسـیمان کـه هـر               دارای اعتبار می  

اد درج و با مهر کارخانه مربوطه ممهور        شود در اصل قرارد    می مرحله به آن فروخته   

  گردد
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 از سـوی کارفرمـا باشـد    تقاضای خرید سیمان بـا امـضاء مجـاز و معرفـی پیمانکـار      .3

 تصویر کارت اقتصادی همنام طرح مربوطه یا پیمانکار خریدار سیمان ارائه

  سیمان بر  صنایع-ب

حـوزه جغرافیـایی   سیمان بعنوان مواد اولیه استفاده می کند در  واحد تولیدی که از .1

  قرار گرفته باشد توزیع کارخانه سیمان

کنند بـر   به کلیه واحدهایی که از سیمان بعنوان مواد اولیه استفاده می تحویل سیمان .2

دو سال گذشته و حـداکثر در حـد ظرفیـت منـدرج در پروانـه بهـره                   مبنای عملکرد 

  برداری است

  ه برداری برای بار اول استپروانه بهر واحد تولیدی ذیربط موظف به ارائه تصویر .3

اولیه اسـتفاده   برای تولید دوره آزمایشی طرحهای تولیدی که از سیمان بعنوان مواد .4

صـنایع و معـادن    کنند میزان سیمان تحویلی برای دو ماه اول تولید با نظر سازمان      می

بـرداری   استان ذیربط صورت خواهد گردید و در دوره بعدی بایستی پروانـه بهـره  

  ودارائه ش

توزیـع مـشترکی مـی     کارخانجات سیمان که دارای حوزه جغرافیایی واحد فروش .5

سیمان به صنایع تولید کننده فرآورده هـای بتـونی بایـستی     باشند در رابطه با تحویل

  هماهنگی الزم را بعمل آورند یک نوبت در سال با یکدیگر

خانـه در  ارائه فهرست آخرین پرداخت حق بیمه شاغلین و قـبض بـرق مـصرفی کار     .6
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  لزوم صورت

  اقتصادی هم نام با واحد تولیدی ارائه تصویر کارت .7

  مقام اجرایی واحد ارائه درخواست سیمان و معرفی نماینده پیگیر با امضاء باالترین .8

   عاملین فروش-ج

مالک یک واحـد صـنفی دارای جـواز کـسب      عامل فروش سیمان عبارت است از: ف یتعر

عرضه محصول تولیدی از جانـب    مشخص است که برایمعتبر مصالح فروشی در منطقه ای

شده از سوی واحد تولیدی  کارخانه مربوطه در حوزه محل کسب خود مطابق ضوابط اعالم

عرضـه شـده در محـدوده     فعالیت و اطالعات مربوط به کمیت و کیفیت و کاستیهای کاالی

ت مشتریان حوزه رضای توزیعی خود را به کارخانه ذیربط منعکس و همواره در جهت جلب

خـدمات فـروش جهـت     توزیعی خود کوشا باشد و کارخانه نیز در قبال آن موظف به ارائـه 

  رسیدگی به موضوعات مطرح شده می باشد

جغرافیــایی تــوزیعی  دارا بــودن جــواز کــسب مــصالح فروشــی معتبــر در محــدوده .1

  کارخانه و عرضه سیمان منحصرا در حوزه محل کسب خود

  سیمان فله و پاکتی ناسب برای انباشتدارا بودن محل کسب م .2

فروش سیمان منحصرا موظف به مراعات دستورالعمل سـازمان حمایـت در    عاملین .3

  عاملیت می باشند مورد میزان سود
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فروش ملزم به تحویل کل سیمان دریافتی با صدور فـاکتور فـروش بـه                کلیه عاملین  .4

 بر حسب مورد توسط سوابق آن می باشند تا در صورت لزوم و خریداران و داشتن

دولتی ذیربط امکان نظـارت بـر عملکـرد آن وجـود      کارخانه سیمان و سایر مراجع

  داشته باشد

تعیـین مـی گـردد لـیکن      میزان فروش سیمان به هـر عامـل بـا صـالحدید کارخانـه      .5

  کند حداکثر میزان تحویلی نبایستی از دو هزار تن در در ماه تجاوز

 نصب تـابلوی عاملیـت و اعـالم نـرخ مـصوب      موظف به کلیه عاملین فروش سیمان .6

محـل کـسب خـود بطریقـی کـه بطـور        فروش در ابعادی با صالحدید کارخانـه در 

  وضوح در دید خریداران سیمان قرار گیرد می باشند

دریافت داشـته و اصـل جـواز کـسب      هر عامل فروش فقط از یک کارخانه سیمان .7

  گردد ممهورمصالح فروشی معتبر عامل بایستی به مهر کارخانه 

دارندگان جواز ساختمانی توسط عاملین توزیع حداکثر تا  سقف سیمان تحویلی به .8

باشد و سیمان دارنـدگان جوازهـای سـاختمانی بـیش از      یکهزار متر مربع زیربنا می

  کارخانجات سیمان تامین نیاز گردد یکهزار متر مربع مستقیما توسط

 20  جزئـی سـاختمان تـا سـقف    تحویل سیمان توسط عاملین فروش برای تعمیرات .9

  کیسه مجاز می باشد

شخـصیت  (عاملین و اشخاص حقیقی که مایـل بـه فعالیـت در قالـب شـرکت       کلیه .10
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بر لزوم داشتن شرایط فوق الذکر شرایط اختـصاصی ذیـل را    هستند عالوه) حقوقی

  باشند نیز بایستی دارا

  روزنامه رسمی و آخرین تغییرات شرکت رائه اساسنامه وا •

 رکت اعم از تعاونی و یا سهامی خاص بطریقی که کلیه اعضایتشکیل ش •

آن دارای جواز کسب معتبر مصالح فروشی در حوزه تـوزیعی کارخانـه و              

  فله و پاکتی باشند محل انباشت سیمان

  دفاتر قانونی پلمپ شده دارا بودن •

تابلو اعالم عضویت تعاونی و قیمت مصوب فروش در ابعادی که با  نصب •

در محـل کـسب خـود در جـایی کـه بطـور        نی مشخص وصالحدید تعاو

  وضوح در دید خریداران باشد اقدام کنند

فروشـان و یـا شـرکتهای دارای     تحویل سیمان به اعـضای تعـاونی مـصالح    •

سـیمان و   ویژگیهـای منـدرج در ایـن بنـد بـر اسـاس صـالحدید کارخانـه        

 1380حداکثر میزان سیمان تخصیصی به آنها معادل متوسط عملکرد سال 

  باشد

دارندگان پروانـه هـای سـاختمانی کـه دارای کـاربری اداری ،       شرکتهای تعاونی و .11

باشند عـالوه بـر ارائـه مـدارک مربـوط بـه عـاملین و                 یتجاری، صنعتی و تولیدی م    

  اقتصادی همنام باپروانه ساختمانی ارائه دهند کارت شرکتها بایستی اختصاصی شرایط
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  میزان سیمان تحویلی به خریداران

نیـاز طبـق شـرایط پیمـان و      ویل میزان سیمان طرحهای عمرانی بر مبنای بـرآورد تح .1

  برنامه زمان بندی اجرایی

 300مبنای عیار  تحویل سیمان به تولیدکنندگان بتن آماده و فرآورده های بتونی بر .2

  کیلوگرم در یک متر مکعب بتن

تـا یکـصد    نیتحویل سیمان به ازای هر متر مربـع زیـر بنـا در پروانـه هـای سـاختما       .3

  کیلوگرم

سایر انواع سیمان بایستی نیاز خود را با ارائه ادله فنی مصرف به کارخانـه   متقاضیان .4

  نزدیکترین واحد تولیدکننده این نوع سیمان به محل پروژه تامین نمایند سیمان از

پنجم هر مـاه فهرسـت سـیمان تحـویلی      کلیه کارخانجات سیمان بایستی حداکثر از .5

  دفتر صنایع معدنی ارائه دهند  در ماه خود را به سازمان بازرسی وباالی پانصد تن

در صورتیکه در منطقه توزیـع جغرافیـایی کارخانـه ای شـرایط بحرانـی پدیـد آمـد          .6

ذیربط بایستی نسبت به ایجاد مراکز عرضه مستقیم سیمان توسط خود و یا  کارخانه

  کارخانه تا رفع بحران اقدام گردد عاملین متعهد

 اند در صورت بروز هرگونه تخلف از جانب رخانجات سیمان موظفکلیه کا .7

خریداران سیمان نسبت به قطع سیمان تحویلی اقدام نمایند و مجاز به فروش و 

  .باشند ها و دالالن نمی سیمان به واسطه تحویل
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  ومدفصل 

  
قیمت گذاری و  سرمایه

  سیمان
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   های سیمان  در کارخانه نرخ بازدهی سرمایه

هـای سـیمان از    شود نرخ بازدهی سرمایه در کارخانه      شکالتی که سبب می   یکی از م  

ای روبـرو باشـد ارزش دفتـری در مقابـل ارزش فعلـی                لحاظ محاسباتی با اشـکاالت عدیـده      

از لحـاظ حـسابداری ارزش دفتـری        . استهای سیمان     گذاری انجام شده در کارخانه      سرمایه

شود و استهالک مربوطـه نیـز بـر           وال تلقی می  ها و ام    مبنای اصلی محاسبات نگهداری دارائی    

ها و اموال کسر شده و خالص موجودی سرمایه ثبتی یا             این اساس محاسبه و از ارزش دارائی      

برای اصالح این موضوع باید هم ارزش دفتری موجـودی سـرمایه و          . دهد  دفتری را نشان می   

ا انباشـته نمـودن خـالص        بـ  های روز هـر سـال محاسـبه و نهایتـاً            هم استهالک بر اساس قیمت    

هـای غیرمـالی بـه مانـدۀ      ای و دارائـی  های جدید ناشی از خرید و فروش اموال سرمایه   دارائی

های سال قبل خالص استهالک به قیمت همان سال اقدام به محاسبه موجـودی سـاالنه                  دارائی

 همـان  این رقم که موجودی خالص سرمایه در کارخانه را بـه قیمـت         . سرمایۀ کارخانه نمائیم  

دهد از لحاظ اقتصادی قابلیت بررسی برای محاسبات نـرخ بـازدهی سـرمایه را                 سال نشان می  

  . خواهد داشت

بررسـی بعنـوان    این منظـور کارخانـه سـیمان آبیـک را بـرای             تحلیل در نیل به     برای  

هـای انجـام شـده در مـورد ریـز اقـالم اطالعـات                 بر این اساس بررسی   .  انتخاب کردیم  نمونه

اقتـصاد  باشـد و      مـی های معظـم سـیمان        مالی کارخانه سیمان آبیک که از کارخانه      تولیدی و   
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مقیاس در این کارخانه قابل مشاهده است و از طرفی ساز و کارهای مختلف این کارخانه از                 

تـر از اکثـر       جمیع جهات، اقتصادی، تولیدی، مالی، بازرگانی، اداری و سایر مـوارد جاافتـاده            

های دیگر است انتخاب شد تا شـرایط بـازدهی سـرمایه را بـه عنـوان                  قریب به اتفاق کارخانه   

  . نمونه در آن ارزیابی نمائیم

جدول زیر موجودی خالص و ناخالص سـرمایه دفتـری کارخانـۀ سـیمان آبیـک را                   

شود ارقام موجـودی      همانطور که مالحظه می   . دهد  برای یک دورۀ زمانی نسبتاً بلند نشان می       

در جداول بعدی این ارقام را به ارزش فعلی محاسـبه           . باشند  چک می سرمایه دفتری بسیار کو   

  .خواهیم کرد
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 )میلیارد ریال (گذاری سرمایه و سرمایه

سال 

 مالی

اموال، ) دفتری(جمع 

ماشین آالت وتجهیزات

استهالک 

)دفتری(انباشته 

اموال، ) دفتری(ارزش خالص 

 ماشین آالت وتجهیزات

1362 12.3 7.0 5.3 

1363 12.8 7.9 4.9 

1364 13.2 8.7 4.5 

1365 13.4 9.3 4.1 

1366 13.6 10.1 3.6 

1367 13.9 10.8 3.1 

1368 13.9 11.4 2.5 

1369 14.0 11.6 2.4 

1370 15.3 12.0 3.2 

1371 16.9 12.5 4.4 

1372 21.1 13.2 7.9 

1373 22.0 13.9 8.1 

1374 25.4 14.7 10.8 

1375 29.1 15.6 13.5 

1376 51.0 16.7 34.3 

1377 55.9 20.7 35.2 

بیژن بررسی ساختار اقتصادی کارخانه سیمان آبیک، شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان،               : مأخذ
  .1378آبان بیدآباد، 

  آن  فعلـی   ارزش بـا  را  وتجهیـزات   آالت ماشین ، اموال  دفتری  ارزش  زیرنمودار

  اسـت   ریـال  میلیـارد  35 درحـدود   سـرمایه   دفتری  ارزش  رقم حداکثر .میکند  مقایسه

  ریال میلیارد 1100 حدود  مالی  سال  همان  ثابت  قیمت  به  آن  فعلی  ارزش  درصورتیکه
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  عبـارت   بـه  .میباشـند   سـرمایه   ازاسـتهالک   هردوخـالص   ارقام  این . است  شده برآورد

  .میباشند  آن  فعلی  وارزش  دفتری  سرمایه  موجودی  خالص  رقم دیگردو
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abk417  ارزش خالص (دفتري) اموال، ماشين آالت وتجهيزات

abk454 اموال، ماشين آالت وتجهيزات  (خالص موجودي سرمايه)ارزش فعلي

  

 با روشهای مختلف در جدول زیر آورده  نسبتهای استهالکبراساس ارقام فوق  

   .شده است

  

  

  

 سرمایه و سرمایه گذاری و استهالک
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نسبت 
استهالک 
انباشته به 
         جمع اموال

ماشین   
آالت و 
   تجهیزات

استهالک 
سال مالی 

تفاضل (
استهالک 
 )انباشته

میلیارد ریال

استهالک 
سال مالی 

ازحساب (
بهای تمام 

 میلیارد)شده
 ریال

استهالک
سال مالی
میلیارد 
 ریال

نسبت 
استهالک 
سال مالی 

تفاضل (
استهالک 

به ) انباشته
جمع اموال

نسبت 
استهالک 
سال مالی 

ازحساب (
بهای تمام 

به ) شده
جمع اموال

نسبت 
استهالک
سال مالی 
به جمع 
 اموال

1362 56.6%1.10.91.18.8%7.1% 8.8%

1363 61.4%0.90.91.07.0%7.4% 7.5%

1364 65.8%0.90.80.96.5%6.3% 6.5%

1365 69.4%0.60.60.84.3%4.4% 6.3%

1366 73.9%0.80.80.85.7%5.6% 5.9%

1367 77.5%0.70.70.75.4%5.3% 5.4%

1368 81.7%0.60.60.64.0%4.5% 4.0%

1369 83.0%0.20.30.21.7%2.1% 1.7%

1370 78.8%0.40.40.42.8%2.6% 2.8%

1371 74.1%0.50.50.52.9%3.0% 2.9%

1372 62.4%0.60.90.63.0%4.2% 3.0%

1373 63.2%0.71.00.73.3%4.6% 3.3%

1374 57.7%0.81.00.83.1%3.8% 3.1%

1375 53.5%0.91.10.93.1%3.8% 3.1%

1376 32.8%1.11.91.12.2%3.8% 2.2%

1377 37.0%4.03.64.07.2%6.5% 7.2%

  .1378بیژن بیدآباد، بررسی ساختار اقتصادی کارخانه سیمان آبیک، سیمان فارس و خوزستان، : مأخذ

همانطور که از جدول فوق پیداسـت در برخـی سـالها میـزان اسـتهالک انباشـته بـه                    
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توانـد قابـل      موضوع از لحـاظ اقتـصادی نمـی        این   .نیز متجاوز است  % 80موجودی سرمایه از    

و این در حالی است که نسبت اسـتهالک سـرمایه بـه موجـودی خـالص سـرمایه                   . قبول باشد 

القاعده با افزایش سن تجهیزات نرخ اسـتهالک بایـد            در صورتی که علی   . روند کاهشی دارد  

  .طی کندروند افزایشی 

  محاسـبات  . باشـند   می   پائین   بشدت   واقعی   استهالک   به   نسبت   دفتری   استهالک ارقام

   بـرآورد شـده      ارقـام  . برآورد شوند    نحوی   به   واقعی   استهالک   تا ارقام     گرفت  صورت   زیادی

   را محاسـبه     تـا سـود یـا زیـان        نمـودیم    استفاده   هزینه    در محاسبات    اًًرا مجدد    واقعی   استهالک

   همـواره    آبیـک    سـیمان     کارخانـه    کـه    است   موضوع   از این    حاکی   آمده   بدست   نتایج.   نمائیم

دیگـر در      عبـارت     بـه    .   اسـت    دادن    زیـان   در حال   1373-74    الی  1370-71  سالهای   باستثنای

   بکـار بـرده      دفتـری    هالک اسـت   کـاال ارقـام      شـده    تمام   بهای   محاسبه و     هزینه   ارقام   حسابداری

   مثبـت     سـود و زیـان    حـساب   ً نتیجتـا   .   میباشـد  و دور از واقعیـت    پائین   رقم بسیار    میشود که

   سـیمان    کارخانـه    دیـد کـه     خـواهیم    را بکـاربریم     واقعـی    استهالک   ارقام   درصورتیکه    .میشود

  .ستا   دهی   زیان    اکثرا درحال آبیک

  ارزش  به"قبال  که  سرمایه  ناخالص  موجودی  به  سرمایه  استهالک  نسبت  زیرنمودار

  مبـین   قبـل  نمـودار  نموداربـا   ایـن   مقایـسه .میدهـد   نشان را اند شده  تبدیل  سال  همان  فعلی

 نمودار  این  معذالک .میباشد بعد  به 1368-69  ازسالهای  سرمایه  موجودی  خالص  افزایش

 در زیـرا  شـود  نمـی   انجام  درست  سرمایه  استهالک  محاسبه  که میدهد  نشان را  مسئله  این
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  سرمایه  موجودی درصد2/0 از کمتر  سال  یک جز  سالیانه   استهالک  همواره مزبور  دوره

  .میباشد

0.0% 0.2% 0.4% 0.6% 0.8% 1.0% 1.2% 1.4% 1.6% 1.8% 2.0%

61-62

62-63

63-64

64-65

65-66

66-67

67-68

68-69

69-70

70-71

71-72

72-73

73-74

74-75

75-76

76-77

abk460  نسبت استهالك سرمايه به موجودي ناخالص سرمايه 1.9% 1.8% 1.5% 0.9% 1.0% 0.7% 0.5% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.2% 0.3%

61-62 62-63 63-64 64-65 65-66 66-67 67-68 68-69 69-70 70-71 71-72 72-73 73-74 74-75 75-76 76-77
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 دربانـک . دارد  ازاسـتهالک   باثبـاتی  و  معقـول   نـسبتهای   یافتن بر  سعی  زیرنمودار

  شـده   رداده نظ مورد  سالهای  طی  استهالک  برای  رقم  سه  آبیک  سیمان  تحلیلی  اطالعات

  سـال   اسـتهالک   ارقـام   دیگری ، است  مالی  سال  استهالک  ارقام  یکی  رقم  سه  این.  است

  اسـتهالک  از  آمـده   بدست  تفاضل  ودیگری  شده  تمام  بهای  ازحساب  شده  محاسبه  مالی

  بـه  را  مـذکوردرفوق   استهالکهای  نسبت ، استهالک روند  یافتن  برای. است  ساالنه  انباشته

  درایـن  نسبتها  این روند. ایم کرده  محاسبه  سال  همان  وتجهیزات  آالت ماشین ، اموال  جمع

  سـه   ایـن  ، اسـتهالک   رقـم   سـه   مختلف  نوسانات  به   توجه با. است  شده  داده  نمودارنشان

  آمـده   بدسـت   برازشـهای . دادیـم   دوبـرازش   درجه  نومینال  پولی  رگرسیون  سه با را  سری

 .اند شده  نمودارآورده  همین  درروی  منحنیهایی  بصورت
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y = 0.0007x2 - 0.015x + 0.1067
R2 = 0.7929

y = 0.0006x2 - 0.011x + 0.0884
R2 = 0.7014

y = 0.0007x2 - 0.0144x + 0.101
R2 = 0.7493
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نسبت استهالك سال مالي   (تفاضل استهالك انباشته ) به جمع 
abk424  اموال

8.8% 7.0% 6.5% 4.3% 5.7% 5.4% 4.0% 1.7% 2.8% 2.9% 3.0% 3.3% 3.1% 3.1% 2.2% 7.2%

نسبت استهالك سال مالي   (ازحساب بهاي تمام شده  ) به جمع 
abk425  اموال

7.1% 7.4% 6.3% 4.4% 5.6% 5.3% 4.5% 2.1% 2.6% 3.0% 4.2% 4.6% 3.8% 3.8% 3.8% 6.5%

abk426     نسبت استهالك سال مالي به جمع اموال 8.8% 7.5% 6.5% 6.3% 5.9% 5.4% 4.0% 1.7% 2.8% 2.9% 3.0% 3.3% 3.1% 3.1% 2.2% 7.2%
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برای محاسبۀ مقادیر استهالک واقعی با استفاده از روشـهای مختلـف اقتـصادسنجی              

کـه نتیجـۀ ایـن محاسـبات در جـدول زیـر             تری از استهالک محاسبه گردید        نسبتهای صحیح 

  .آورده شده است
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 محاسبات رگرسیونی روند استهالک

 

نسبت استهالک سال 
تفاضل استهالک (مالی
به جمع اموال برازش) انباشته

نسبت استهالک سال 
ازحساب بهای تمام (مالی
 به جمع اموال برازش) شده

نسبت استهالک 
سال مالی به جمع 
 اموال برازش

1362 8.7% 7.8% 9.2% 

1363 7.5% 6.9% 8.0% 

1364 6.4% 6.1% 6.8% 

1365 5.5% 5.3% 5.8% 

1366 4.7% 4.7% 5.0% 

1367 4.0% 4.3% 4.2% 

1368 3.5% 3.9% 3.7% 

1369 3.1% 3.6% 3.2% 

1370 2.8% 3.5% 3.0% 

1371 2.7% 3.4% 2.8% 

1372 2.8% 3.5% 2.8% 

1373 2.9% 3.6% 3.0% 

1374 3.3% 3.9% 3.3% 

1375 3.7% 4.3% 3.7% 

1376 4.3% 4.8% 4.3% 

1377 5.0% 5.4% 5.0% 

بیژن بررسی ساختار اقتصادی کارخانه سیمان آبیک، شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان،               : مأخذ
  .1378آبان بیدآباد، 

و برازش آن را نشان ) محاسبه شده(نمودار زیر نسبتهای استهالک دفتری و واقعی  

عی را شود محاسبات انجام شده مقادیر نرخ استهالک واق  همانطور که مالحظه می.دهد می
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   واقعی  انباشته  استهالک  نسبت زیرنمودار. های اقتصادی قابل دفاع نموده است از نظر تئوری

  این . میدهد  نشان  واقعی و دفتری  سرمایه  ناخالص  موجودی  را به  دفتری  انباشته واستهالک

.  میدهد  را نشان ی دفتر  سرمایه  وارزش  دفتری  استهالک  ارقام  بودن  بینانه غیرواقع نمودار

   شده  داده  نشان3   درجه  نومیال  پولی  رگرسیون  یک  توسط  آمده  بدست روند استهالک

های الزم برای  فرمولهای رگرسیونها و برخی از آماره.   میدهد  روند را نشان  باثباتی  که است

  .بررسی آنان در این نمودار آورده شده است

y = 0.0005x3 - 0.0119x2 + 0.0358x + 0.5808
R2 = 0.9878
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نسبت استهالك
انباشته به جمع
اموال            ماشين آالت
و تجهيزات   
abk418

نسبت استهالك
واقعي انباشته به
موجودي ناخالص
سرمايه 
abk457

Poly. (نسبت
استهالك واقعي
انباشته به
موجودي ناخالص
 سرمايه
abk457)

  

 اموال و دارائیها و محاسبۀ استهالک واقعی ارزش فعلـی           ارزش روز پس از محاسبۀ      

تـوان در محاسـبات بـازدهی کارخانـه       کارخانه محاسبه گردید کـه از ایـن ارقـام مـی          هسرمای

 .اند این ارقام در جدول زیر آورده شده. کمک گرفت
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 )میلیارد ریال (ارزش فعلی سرمایه به قیمت همان سال

یال
د ر

لیار
می

 

تغییراموال،
 ماشین
آالت 

وتجهیزات
سرمایه (

گذاری 
)ناخالص

استهالک
سال مالی 

ازحساب(
بهای تمام

 )شده

اموال، ماشین 
آالت 
 وتجهیزات

موجودی (
سرمایه 
 )ناخالص

 ارزش فعلی

استهالک
واقعی؛ 
با استفاده
از نسبت 
استهالک
به سرمایه

استهالک
واقعی 
 انباشته

اموال، ماشین 
آالت 

وتجهیزات 
خالص (

موجودی 
 )هسرمای

ارزش فعلی

خالص 
تغییراموال،

ماشین 
آالت 

وتجهیزات
سرمایه (

گذاری 
)خالص

1362 0.2 0.9 46.0 3.3 27.2 18.7 -0.7 

1363 0.5 0.9 52.0 3.8 31.1 20.9 -0.4 

1364 0.4 0.8 56.3 3.5 34.6 21.6 -0.4 

1365 0.4 0.6 63.7 2.8 37.5 26.2 -0.2 

1366 0.1 0.8 77.7 4.4 41.8 35.9 -0.7 

1367 0.3 0.7 100.7 5.4 47.2 53.5 -0.4 

1368 0.0 0.6 122.5 5.5 52.7 69.7 -0.7 

1369 0.1 0.3 155.2 3.3 56.0 99.2 -0.2 

1370 1.3 0.4 221.2 5.8 61.8 159.3 0.9 

1371 1.6 0.5 298.3 8.8 70.7 227.6 1.1 

1372 4.2 0.9 356.9 15.0 85.7 271.2 3.3 

1373 0.9 1.0 497.2 22.8 108.5 388.8 -0.1 

1374 3.4 1.0 691.3 26.3 134.8 556.5 2.5 

1375 3.9 1.1 953.4 36.1 170.9 782.4 2.8 

1376 21.9 1.9 1,194.4 45.3 216.2 978.2 19.9 

1377 4.9 3.6 1,387.1 89.7 305.9 1,081.2 1.3 

  .1378بیژن بیدآباد، بررسی ساختار اقتصادی کارخانه سیمان آبیک، سیمان فارس و خوزستان، : مأخذ
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 )میلیارد ریال (1376-1377ارزش فعلی سرمایه به قیمت ثابت سال 

 

تغییراموال،
ماشین 
آالت 

وتجهیزات
سرمایه (

گذاری 
)ناخالص

استهالک
سال مالی

ازحساب(
بهای تمام

 )شده

 اموال، ماشین
آالت 

 وتجهیزات
موجودی (

سرمایه 
 )ناخالص

 ارزش فعلی

استهالک
واقعی؛ 
با استفاده
از نسبت 
استهالک
به سرمایه

استهالک
واقعی 
 انباشته

اموال، ماشین
آالت 

 وتجهیزات
خالص (

موجودی 
 )سرمایه

ارزش فعلی

خالص 
تغییراموال، 
ماشین آالت
 وتجهیزات

سرمایه (
گذاری 
 )خالص

13624.8 24.2 1,275.1 90.4 755.4 519.7 -19.4 

136312.6 23.4 1,287.8 95.2 770.3 517.5 -10.8 

13649.7 19.3 1,297.4 81.8 798.4 499.0 -9.6 

13657.6 12.2 1,305.0 58.0 767.6 537.4 -4.6 

13661.9 12.9 1,306.9 73.6 703.5 603.5 -11.0 

13674.3 9.7 1,311.2 69.9 614.9 696.3 -5.4 

1368-0.3 6.7 1,310.8 59.2 564.4 746.4 -7.1 

13690.6 2.5 1,311.4 27.6 473.3 838.1 -1.9 

13707.8 2.4 1,319.2 34.8 368.8 950.4 5.4 

13717.3 2.2 1,326.5 39.2 314.2 1,012.3 5.0 

137215.7 3.3 1,342.2 56.5 322.2 1,020.0 12.4 

13732.4 2.7 1,344.6 61.7 293.3 1,051.3 -0.3 

13746.7 1.9 1,351.3 51.5 263.5 1,087.8 4.8 

13755.5 1.6 1,356.9 51.4 243.3 1,113.6 4.0 

137625.3 2.2 1,382.2 52.4 250.2 1,132.0 23.1 

13774.9 3.6 1,387.1 89.7 305.9 1,081.2 1.3 

  .1378بیژن بیدآباد، وزستان، بررسی ساختار اقتصادی کارخانه سیمان آبیک، سیمان فارس و خ: مأخذ
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  در  شـده   انجـام   گذاری   سرمایه   میزان   فعلی   ارزش   میدهند که    نشان   شده   انجام         بررسیهای

 از   کـه  بـوده    میلیارد ریـال   1387 میزان     به 1376-77   مالی   سال   درپایان  آبیک  سیمان  کارخانه

  خـالص  فعلـی    ارزش اً نتیجتـ  . اسـت    شـده    کـم   الک اسـته    میلیارد ریال  306  میزان  به  رقم  این

   .برآورد میشود   میلیارد ریال1081  بر بالغ  آبیک  سیمان  موجود کارخانه  سرمایه

حال با توجه به ارقام محاسبه شده نرخ بازدهی کارخانه سـیمان آبیـک را در سـالهای         

در حـاالت مختلـف نـشان        جدول زیـر نـسبتهای بـازدهی را          .نماییم  مورد بررسی ارزیابی می   

  .دهد می
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  نسبتهای بازدهی

 

نسبت 
استهالک 

واقعی 
انباشته به 
موجودی 
ناخالص 
 سرمایه

نسبت 
سرمایه 
گذاری 

ناخالص به 
استهالک

نسبت 
سرمایه 
گذاری 

ناخالص به 
موجودی 
ناخالص 
 سرمایه

نسبت 
استهالک 
سرمایه به 
موجودی 
ناخالص 
 سرمایه

نسبت 
ارزش 

تولید به 
ی موجود

ناخالص 
 سرمایه

نسبت سود
به 

موجودی 
ناخالص 
 سرمایه

نسبت سود
و سود 
ازدست 
رفته به 

موجودی 
ناخالص 
 سرمایه

1362 59.2% 19.8% 0.4% 1.9% 9.5% -1.2% 3.9% 

1363 59.8% 53.9% 1.0% 1.8% 9.8% -0.7% 2.1% 

1364 61.5% 50.1% 0.7% 1.5% 9.0% -1.0% 1.5% 

1365 58.8% 62.2% 0.6% 0.9% 8.8% 0.9% 3.6% 

1366 53.8% 14.8% 0.1% 1.0% 8.9% 1.7% 4.0% 

1367 46.9% 43.9% 0.3% 0.7% 6.2% 0.6% 3.1% 

1368 43.1% -4.8% 0.0% 0.5% 7.0% 1.8% 4.2% 

1369 36.1% 22.8% 0.0% 0.2% 8.6% 2.6% 3.2% 

1370 28.0% 325.1% 0.6% 0.2% 7.7% 2.3% 3.5% 

1371 23.7% 326.7% 0.5% 0.2% 9.9% 3.9% 5.9% 

1372 24.0% 470.1% 1.2% 0.2% 14.8% 7.2% 8.0% 

1373 21.8% 89.1% 0.2% 0.2% 12.3% 5.7% 6.7% 

1374 19.5% 355.8% 0.5% 0.1% 11.9% 4.9% 5.4% 

1375 17.9% 351.9% 0.4% 0.1% 10.9% 3.5% 4.5% 

1376 18.1% 1131.2%1.8% 0.2% 9.8% 3.3% 5.8% 

1377 22.1% 136.2% 0.4% 0.3% 11.7% 4.1% 5.8% 

بیژن بررسی ساختار اقتصادی کارخانه سیمان آبیک، شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان،               : مأخذ
  .1378آبان بیدآباد، 
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 تا کنون  آبیک سیمان در کارخانه شده انجام های  گذاری  سرمایه  فعلی ارزش         با محاسبه         

  عبارت  یا به  سرمایه بازدهی میزان  آوریم  را بدست   آبیک کارخانه ایهسرم  بازدهی  توانیم  می  

 و در سـال    اسـت  پائین  بشدت  آبیک سیمان درکارخانه  سرمایه   موجودی  سود به  دیگرنسبت

 حاضـرنرخ  درحـال  کـه  داشـت    بایـد توجـه      اسـت   %4 درحد    رقم  این 1376-77  آخر مالی 

را  گـذاری  یا سود سپرده   بهره  نرخ  کمترین  که مدت  تاهکو های  سپرده  به بانکی) بهره(سود

 چنانچـه نـرخ سـود       باشـد   مـی    آبیـک    کارخانه  بازدهی  از رقم   بیش %4  که است% 8  داراست

دار یـا نـرخ سـود اوراق مـشارکت منتـشره از طـرف سیـستم                   گذاریهای مدت   سپردهء سرمایه 

از نرخ بازدهی سـرمایه     % 15میباشد  % 19بانکی را برای این مقایسه در نظر بگیریم که حدود           

را  اسـتهالک  هنـوز مـا ارقـام       بررسـی   شـرایط   دراین.  در کارخانهء سیمان آبیک بیشتر است     

  دفتری  استهالک  سود ارقام   محاسبه در  شده   استفاده  و ارقام   ایم  نگرفته درنظر واقعی  بصورت

  آبیـک   سـیمان   سرمایه  بازدهی  نرخ   کنیم  اضافه  فوق  تحلیل  را نیزبه   ارقام  چنانچه این . میباشد

  بـصورت   کارخانه  میدهد که اگر از ظرفیت      نشان  شده  انجام  بررسیهای.  نیز خواهد شد    منفی

ارتقـاء خواهـد    % 6  نزدیـک   بـه   فـوق  % 4  اسـتفاده شـود نـرخ       دسترسی  قابل  رفیت  حداکثر ظ 

  .خواهد رسید% 7  نزدیک  اخیر به  بهبود یابد رقم ولیدت  ازعوامل  استفاده  نحوه   چنانچه.یافت

   نـشان    ثابـت    قیمت   را به    سرمایه   ناخالص   موجودی   تولید به    ارزش   نسبت  زیر نمودار

  کـه .  اسـت    مـورد بررسـی      دوره  در طی % 6-12 حدود     سرمایه   بازدهی   نمودارمبین  این.میدهد

 .  آبیـک   سـیمان   سـود خـالص    ونـه   تولیـد اسـت    درصد اخیر درصـد ارزش    .   است  بسیار پائین 
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   نمـودارمبین    در همـین     ناخـالص    سرمایه   موجودی   به   آبیک   سیمان   سود خالص    نسبت  مقایسه

   دوره   اول   درسـالهای    نـسبت    ایـن   ارقـام  . میباشـد    کارخانـه   این  در   سرمایه  پائین  بسیار  بازدهی

   حتـی   رقـم   ایـن  بـه هرحـال  . میرسـد  % 4  حـدود   بـه  وره آخـرد    درسـال    ولی  بوده ( زیان) منفی

    . میباشد  مدت  کوتاه  بانکی های  سود سپرده  نرخ تر ازکمترین  پائین
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abk462  نسبت سود به موجودي ناخالص سرمايه

abk461  نسبت ارزش توليد به موجودي ناخالص سرمايه

  

ممکن است این شبهه پیش آید که علت بازدهی پایین کارخانۀ سیمان آبیـک بـدلیل                

 بـاب صـورت     طـی محاسـبات مفـصلی کـه در ایـن          . باشـد   مسائلی از قبیل ناکارایی تولید می     

گرفت فرضیۀ فوق رد شده و بازدهی کارخانه در شرایطی که در بهینه تولید نیـز عمـل کنـد                    

  .ای نسبت به شرایط فوق را احراز نخواهد کرد العاده همچنان وضعیت فوق
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  محاسـبه   دردوحالـت  را  ناخـالص   سـرمایه   بـه   کارخانـه  سـود   ایهـ نرخ  زیرنمودار

  رفیـت  ظ  کـه   سـودی   نرخ  دوم  ودرحالت  سرمایه  به  الصسودخ  نرخ  اول حالت.نماید می

  اخیربـه   درسالهای  سرمایه سود  اخیرنرخ  حالت در .شود  نیزبکارگرفته  کارخانه  بالاستفاده

  عبـارت   بـه  .میباشـد  ، اسـت  %3-4درحـدود   که  قبل  ازحالت  بیش  میرسدکه % 5-6حدود

  بـه % 3-4از  سرمایه  بازدهی  نرخ  کارخانه  ستفادهبالا  رفیتهای ظ  بکارگیری  دیگردرصورت

 بود دیگر  محلهای از ها هزینه  کاهش  دنبال  به باید  ولی بهترمیشود  کمی  که میرسد 6-5%

  .برد باالتر را سود  نرخ  بتوان تا
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نسبت سود
به موجودي
ناخالص
سرمايه 
abk462

نسبت سود
و سود
ازدست
رفته به
موجودي
ناخالص
سرمايه 
abk463

  

رسـیم کـه بـه هـر حـال بایـد سـودآوری در صـنعت                   از مباحث فوق بدین نتیجه می       

افـزایش  . بـه ارقـام معقـولی افـزایش یابـد         نیـز    تـا نـرخ بـازدهی سـرمایه          سیمان افزایش یابـد   



  53     اقتصاد قیمت سیمان ایران

سازی تولید است کـه در ایـن          راه اول بهینه  . پذیر است   سودآوری سیمان از چند طریق امکان     

 سـود ناشـی از فـروش        حالت با میزان قبلـی هزینـه میـزان تولیـد افـزایش داده شـده و نتیجتـاً                  

ن بنگاه باعث افزایش بازدهی و نرخ سـود بـه سـرمایه             محصول ایجاد شده به دلیل کارا نمود      

توانـد تحـوالت      همانطور که مالحظه شد اعمـال چنـین روشـهایی هنـوز نمـی             . شود  بنگاه می 

هـا در حـال حاضـر         چه که ایـن کارخانـه     . های سیمان ایجاد نماید     زیادی را در سود کارخانه    

از طرفی مـدیریت تولیـد      . کنند   باالتر از ظرفیت اسمی تولید می      ود ظرفیت اسمی و بعضاً    حد

جهت حصول کارآئی نیز بر اساس محاسبات فوق چندان مشکل پائین بودن نرخ بـازدهی را                

  . نماید رفع نمی

هـا و     مـدیریت هزینـه در کارخانـه      . هـای تولیـد اسـت       روش دیگر کاسـتن از هزینـه        

اقتـصادی و     ریتی،بنگاههای تولیدی در ایران به دلیل شرایط ایجاد شده از لحاظ ساختار مـدی             

 نظیر قوانین کـار و تـامین اجتمـاعی و ثابـت بـودن               یقانونی کشور باالخص با توجه به قوانین      

توانـد    باشـند نمـی     ها در تولیـد سـیمان مـی         ترین اقالم هزینه    قیمت برق و سوخت که از عمده      

ز های مختلـف همـراه اسـت و ا          کاهش نیروی کار مازاد همواره با هزینه      . ندنکارآمد عمل ک  

طرفی همانطور که ذکر شد حتی اگر بنگاه حداقل نهاده به محصول را بر اساس ضرائب تابع     

  . ولی برساندبتواند نرخ بازده سرمایه را به اعداد مق  هنوز نمی1بندد  بکارلئونتیفتولید 

 
بررسی ساختار اقتـصادی کارخانـه سـیمان آبیـک، شـرکت سـهامی عـام         :  برای شرح این موضوع نگاه کنید به       -1

  .1378آبان بیژن بیدآباد، سیمان فارس و خوزستان، 
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باشـد کـه    لذا با این تفاضیل راه حل باقی مانـده افـزایش قیمـت فـروش سـیمان مـی               

بایـد ذکـر کـرد      . های سیمان تلقی شود     یش نرخ بازده سرمایه در کارخانه     تواند باعث افزا    می

که افزایش قیمت سیمان باید تحت شرایط عرضه و تقاضای سیمان صورت پذیرد تـا در اثـر      

تغییرات بطئی قیمت هم تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان نـسبت بـه اصـالح الگوهـای                 

و شـرایط عرضـه و تقاضـا را بـه ایجـاد              اقـدام نمـوده      مـدت تولید و مـصرف خـود در میـان          

شـاید در ایـن بخـش از ایـن بررسـی پـیش              . های جدید و با قیمت کارا برقـرار نماینـد           تعادل

گذاری در    داوری باشد که اگر بگوئیم قیمت سیمان آزاد شود باعث افزایش بازدهی سرمایه            

یمان را از سر راه     گذاری س   سیمان خواهد شد ولی به هر حال باید موانع رشد بازدهی سرمایه           

  .گذاری دولتی است این صنعت برداشت و مهمترین مانع برای این صنعت قیمت
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   جدید و قیمتگذاری   سرمایهبازدهی

های صنعتی از ضروریترین نیازهـا ودر عـین حـال            امروزه طرحهای تولیدی و پروژه    

هـای   ساشکلها ومقی یند که در    آ  ریزی اقتصادی کشورها به شمار می      متداولنرین پدیده برنامه  

 لـذا تـصمیم گیـری صـحیح واصـولی           .متفاوت اجرا میگـردد    گوناگون با سرمایه گذاریهای   

یک واحد تولیدی یا صنعتی یکـی از عوامـل           نسبت به اجرا ویا عدم اجرای پروژه پیشنهادی       

  یند آ  به حساب میگذاری های سرمایه پروژهموثر در موفقیت یا شکست 

گـذاریهای در    گردد که سر مایه    مواردی مشا هده می   یران  ادر  سیمان  های   در پروژه 

یکـی از  .  استگذاری بازدهی مطلوب نداشته    مقیاس وسیع انجا م گرفته است اما این سرمایه        

لـذا در ایـن     . تواند قیمـت گـذاری دولتـی باشـد          علل این پائین بودن نرخ بازدهی سرمایه می       

گـذاری در    را بـر نـرخ بـازدهی سـزمایه    بخش سعی بر این خواهیم داشت که اثر تغییر قیمت    

   .های سیمان بررسی نمائیم پروژه

سـیمان  در روز تولیـد     تنـی    5000  نمونـه    طـرح یـک   تحقیق حاضر به ارزیابی مالی      

در قسمت و ها و شا خصهای مالی نشان داده شده است   در قسمت اول هزینه  .اختصاص دارد 

  .زیمپردا میدوم به جزییات محاسبات در دورا ن بهره برداری 

  :فروض زیر در این پژوهش مد نظر قرار گرفته است

  .در روز سه سال منظور شده استسیمان تن  5000دوره احداث یک خط تولید  
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از طریـق سـرمایه سـها مـداران، تـسهیالت اعطـایی توسـط                منابع مالی اجرای پـروژه     

  .بانکهای داخلی و خارجی تامین میشود

از طریق صندوق ذخیره ارزی تامین خواهد شـد         بخش ارزی ماشین آالت مکانیکی       

 سال با بهره دو و نـیم درصـد   10وق ذخیره ارزی به مدت  دو باز پرداخت اقساط صن    

  .در محاسبات اعمال شده است

 17بازپرداخت تسهیالت اعطایی توسط بانکهای داخلی به مدت هفت سـال بـا بهـره       

اقـساط بـا تـو جـه بـه           ضمنا شـروع پرداخـت       .درصد در محاسبات اعمال شده است     

  .باشد ورد مدت دوره احداث سال اول بهره برداری میآبر

 .در نظر گرفته شدریال  11000نو ع ارز یورو و نرخ برابری آن  

  :باشند مقادیر فرض شده بر اساس جدول زیر می

  

  

  

  

 1417500 )تن(ظرفیت تولید سال اول
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 1496250 )تن(ظرفیت تولید سال دوم

 1575000 )تن( سوم ظرفیت تولید سال

 300000 )ریال(قیمت فروش هرتن سیمان

 100)کیلووات ساعت(میزان مصرف برق به ازای هرتن

 150 )ریال(قیمت هر کیلو وات ساعت برق

 11000 ارزش برابری یورو به ریال

 39189000 )یورو(ماشین آالت مکانیکی و برقی خارجی

 85.7 )لیتر(میزان مصرف سوخت هرتن

 100 )ریال(قیمت هر لیتر

 1500 )ریال(قیمت هرتن بار گیری

 80 تعداد پرسنل

 300 تعداد روز کاری

 10000 هزینه هر پرس غذا

  

  .صورت ریز دارائیهای پروژه به شرح زیر است

  دارائیهای نا مشهود
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میلیون ریال طبـق جـدول زیـر در نظـر گرفتـه             34650بابت داراییهای نا مشهود مبلغ      

  .شده است

 سال سوم سال دوم سال اول )ریال(دا راییهای نا مشهود

 13200000000 13200000000 6600000000 مگا وات برق20حق انشعاب 

 742000000 495000000 413000000 سا یر 

 13942000000 13695000000 7013000000 )ریال(جمع 

   34650000000 )ریال(جمع سه سال

  ولیدیتسا ختمانهای جنبی و

میلیـون ریـال  بـه شـرح          229650ودجه ساختمانهای جنبـی و تولیـدی جمعـا مبلـغ            ب

مـین شناسـی    ،  با بـت انجـام مطالعـات مکانیـک خـاک           .جدول زیر در نظر گرفته شده است      

ر ریـال پـیش      میلیـون    22173طراحی و اجرا و نظارت مقیم و عالیه ساختمانهای نولیـد مبلـغ              

  .بینی شده است

  

سا ختمانهای جنبی 
 )ریال(دیتولی

 جمع سال سوم سال دوم سال اول
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 سا ختمانهای خط تو لید
2217300000010040000000078827000000 201400000000

سا ختمان جنبی و پشتیبا نی
372200000098160000003772000000 17310000000

 سا یر هزینه ها
328200000043760000003282000000 10940000000

 )ریال(جمع 
2917700000011459200000085881000000 229650000000

  

  ما شین آالت مکا نیکی و تجهیزات الکترونیکی 

 میلیون ریـال    763819الت مکانیکی وتجهیزات الکترونیکی به مبلغ       آبودجه ماشین   

 .باشـد  خریـد از خـارج از کـشور مـی     به صورت   الت وتجهیزات   آ یورو ماشین    39189000و

 صندوق ذخیـره ارزی  اعتباراتالت از محل آدجه ارزی ماشین وه کل بالزم به ذکر است ک 

  .تامین خواهد شد

  :دجه ماشین االت مکانیکی وبرقی به شرح زیر می باشدووردهای بآبر

بابت ماشین االت وتجهیزات مکانیکی خط       :آالت وتجهیزات مکانیکی ساخت خارج      ماشین

تن به شـرح زیـر در بودجـه     2658ریبی قبه وزن ت  یورو 32014000تولید ساخت خارج مبلغ     

  .پیش بینی شده است 

  سنگ شکن اصلی 



  60     اقتصاد قیمت سیمان ایران

  بای پاس تقال مواد اولیه ونا 

  تغذیه مواد خام  سیاب مواد خام وآ 

   مواد خام و برج خنک کن و الکترو فیلتر خنک کنبالکترو فیلتر آسیا 

  یلوهای مواد خام و تغذیه کوره س 

  ن و دودکش کوره و خنک کن کپیش گرم 

  ا فنه 

  انتقال کلینکر و بای پس 

  آسیاب سیمان  

  سیلوهای سیمان  

  بارگیر خانه  

  سوخت رسانی  

 یـورو   4806000زمان بندی مصارف بودجه باقیمانده مزبور برای سال اول احـداث            

 یـورودر نظـر گـر فتـه شـده           3201000 یورو و برای سال سـوم        24011000و برای سال دوم     

  .است

بابت ماشین آالت و تجهیزات مکا نیکی       : ی ساخت داخل  ماشین آالت و تجهیزات مکا نیک     

 تن  به شر ح جدول زیر        7918 میلیون ریال به وزن تقریبی       154611ساخت داخل جمعا مبلغ     

  .بینی شده است پیش
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  شرح بخش  ردیف

  سنگ شکن اصلی  1

  سالن اختالط مواد اولیه  2

  انتقال مواد اولیه و بای پاس  3

  آسیاب مواد خام  4

  روفیلتر آسیاب مواد خام و برج و الکتروفیلتر خنک کن الکت  5

  سیلوهای مواد خام و تغذیه کوره  6

   کوره و خنک کن-پیش گرم کن و دودکش  7

  انتقال کلینکر و بای پاس  8

  سیلوهای ذخیرۀ کلینکر  9

  آسیاب سیمان  10

  سیلوهای سیمان  11

  بارگیرخانه  12

  سوخت رسانی  13

  

   خارجات مکا نیکی ساخت ماشین آالت و تجهیز
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 هزار یورو به شر ح زیر پـیش  5088بابت تجهیزات برق وکنترل ساخت خارج مبلغ    

  بینی شده است

 Motors 

 Instrument 

 X-Ray 

 Polab Can 

 Control Programming 

 Fuzzy Logic 

 Loose Equipment 

 Spare Part Electrical 

 ای به شر ح زیر تا مین مـی  ه ما ه  فرض شده است بودج36با توجه به زمان بندی 

  .شود

  

  

  

 

 سال سوم سال دوم سال اول)ریال(ماشین آالت مکانیکی و برقی

 35215000000 52823000000264116000000 تجهیزات مکانیک  خط تو لید سا خت خارج
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 5597000000 41980000000 8396000000تجهیزات بر ق و کنترل خط تولید سا خت خارج

 61844000000 1546100000077306000000 یک  خط تو لید ساخت داخلتجهیزات مکان

 30078000000 12890000000 0 تجهیزات بر ق و کنترل خط تولید سا خت داخل

 20359000000 16657000000 0 هزینه نصب تجهیزات مکا نیکال خط تولید

 3987000000 0 0 نصب تجهیزات برق و کنترل خط تو لید

 13350000000 13350000000 0یترخیص و حمل تجهیزات خارج ،هزینه گشایش

 2300000000 5750000000 3450000000 طرا حی خط تولید

 800000000 1200000000 0 خد مات طراحی صنعتی

 4200000000 2800000000 0 نظارت بر ساخت ونصب

 23650000000 0 0 آ جر ومواد نسوز

 25950000000 0 0 ایزو السیون و عایق

 346000000 0 0 هزینه عایقکاری خط تو لید

 3119000000 0 0 گلوله های آسیابها

 700000000 300000000 0 روغن وگریس

 6338000000 7130000000 2377000000 سا یر هزینه ها

 237833000000 82507000000443479000000 )ریال(جمع 

  763819000000 )ریال(جمع سه سال

  یتا سیسات عموم
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  :شود بودجه تاسیسات عمومی و برقی بصورت جدول زیر تامین می

 سال سوم سال دوم سال اول )ریال(تا سیسات برق رسانی

 خرید تاسیسات آبرسانی
09310000002171000000

 هزینه نصب تاسیسات آبرسانی
0220000000880000000

 خرید تاسیسات سو خت رسانی
015510000003619000000

 ه نصب تاسیسات سوخت رسانیهزین
001650000000

 نصب دو عدد فیدر
82500000016500000001650000000

 نصب تجهیزات پست
165000000066000000008250000000

 تامین آب دوره احداث
4810000004810000000

 سا یر هزینه ها
245000000652000000734000000

 )ریال(جمع 
32010000001208500000018954000000

 )ریال(جمع سه سال
34240000000  

  

 

  ما شین آالت و تجهیزات کمکی
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 میلیون ریال به شـرح زیـر تـامین          4515بابت ما شین آالت و تجهیزات کمکی مبلغ         

  .شود می

 سال سوم سال دوم سال اول  ماشین آالت و تجهیزات کمکی

 جرثقیلهای سقفی خط تولید
01650000000 1650000000 

 آسانسور
0125000000 375000000 

 لوازم و دارو های آزمایشگاهی
00 500000000 

 سا یر هزینه ها
2200000086000000 108000000 

 )ریال(جمع 
220000001861000000 2633000000 

 )ریال(جمع سه سال
4516000000  

  

  هزینه های قبل از بهره برداری

بـه شـرح زیـر    و یـون ریـال   ل می18832بـرداری بـه مبلـغ    های قبل از بهـره     میزان هزینه 

  :میباشد

 سال سوم سال دوم سال اول)ریال(هزینه های قبل از بهره برداری
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 اخذ مجوز از محیط زیست
10000000060000000 40000000

 اخذ مجوز از اکتشاف و معادن
8000000060000000 60000000

 مطالعا ت تفصیلی 
500000000500000000 0

 هزینه های پرسنلی 
26690000003736000000 4270000000

 هزینه های ایاب وذهاب
9100000001638000000 1092000000

 قرار دادهای مالی
150000000200000000 150000000

 باز خرید سنوات کارکنان
100000000150000000 250000000

 اسکان نیرو های دوران احداث
60000000105000000 135000000

 هزینه های دفتری 
125000000150000000 225000000

 هزینه های جاری
105000000147000000 168000000

 سا یر هزینه ها
179000000314000000 404000000

 )ریال(جمع 
49780000007060000000 6794000000

 )ریال(جمع سه سال
18832000000  

  

  

   هامیزان تولید وبراورد هزینه
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ضـمنا   شـود   تن در نظر گرفته مـی 15750000میزان تو لید سیمان در ظر فیت کامل    

  .شود بصورت زیر انجام می ه هاورد هزینآبر

  هزینه های پرسنلی

پرسـنل  نفـر    80 تعـداد    رای میلیـون ریـال بـ      4329های ساالنه پرسنلی بـه مبلـغ         هزینه

ریـال در نظـر      4509000ر ماهیانـه    های پرسنلی برای هر نف      متوسط هزینه  .بینی شده است   پیش

  .گرفته شده است

 ،ن شـامل اضـافه کـاری      آمزایـای    توضیح اینکه حقوق پایه به طور متوسط اعمال و        

 ،یمـه بیکـاری   ، ب  سهم کارفرمـا   ،بیمه،   حق اوالد  ، خوار بار  ، حق مسکن  ، مرخصی ،سختی کار 

سـنوات خـدمت    بهره وری وذخیره    ،   شیر ،لباس کار ،  موزیآق کار وصند،  بن کاالی اساسی  

 هزینـه غـذای     .منظـور شـده اسـت     ..... هر سال یک ماه وحق شیفت برای کارکنان تولیدی و         

  .   پرسنل از طریق پیمانی تامین خواهد شد که در بخش مربوطه خواهد آمد
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 برای هر سال های پرسنلی هزینه

 تعداد پرسنل
 

 )ماهیانه(مهندس و لیسانس
25

 )ماهیانه(کارمند اداری
15

 )ماهیانه(تکنسین فنی
10

 )ماهیانه(کارگر ماهر
15

 )ماهیانه(کارگر نیمه ماهر
15

 کارگر ساده
0

 )ریال(حقوق و دستمزد ماهیانه
 

 )ماهیانه(مهندس و لیسانس
6000000

 )ماهیانه(کارمند اداری
5250000

 )ماهیانه(تکنسین فنی
4200000

 )ماهیانه(کارگر ماهر
3300000

 )ماهیانه(مه ماهرکارگر نی
2700000

 کارگر ساده
1700000

 )ریال(هزینه های پرسنلی
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 )سالیانه (مهندس و لیسانس
1800000000

 )سالیانه (کارمند اداری
945000000

 )سالیانه (تکنسین فنی
504000000

 )سالیانه (کارگر ماهر
594000000

 )سالیانه (کارگر نیمه ماهر
486000000

 کارگر ساده
0

 )ریال(جمع کل هزینه های پرسنلی
4329000000

  هزینه های برق و سوخت

کیلــو وات ســاعت و بــه قیمــت 100 بــرق بــه ازای هــر تــن ســیمان فمیــزان مــصر

  . ریال محا سبه شده است100و به قیمت لیتر  85/0ریال و میزان مصرف مازوت1500

  

ریبردا سالهای بهره سال دوم سال اول  های برق و سوخت هزینه  

 )ریال(سوخت 
121493925001282435875013499325000

 )ریال(برق
212625000002244375000023625000000
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  هزینه های تعمیر و نگهداری

  .شود هزینه های تعمیر و نگهداری با توجه به جدول زیر در نظر گرفته می

هزینه های تعمیر
ونگهداری 

 جمع ریالی ارزی )ریال(

هزینه  % 
و  تعمیر
 نگهداری

هزینه تعمیر
و نگهداری

 دارایی نا مشهود
034650000000346500000000.00% 0

سا ختمانهای جنبی

 تولیدی
02296500000002296500000000.50% 

114825000

0

ماشین آالت 

 مکانیکی و برقی
4310790000003327420000007638210000000.50% 

381910500

0

 تاسیسات عمومی
342400000000342400000003.00% 

102720000

0

ما شین آالت 

 کمکی
4516000000045160000003.00% 135480000

 اثاثه اداری
0005.00% 0

هزینه های قبل از 

 بهره برداری
018832000000188320000000.00% 0

سر مایه در گردش

 انبار
011478630000114786300000.00% 0

 جمع
4698350000006273526300001097187630000 613003500
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0

  هزینه های استهالک      

مطابق قانون مالیات های مستقیم به جـز زمـین وداراییهـای نـا مـشهود سـاختمانهای                  

نزولـی ماشـین االت مکـانیکی وبرقـی وتاسیـسات           % 8نزولی ساختمانهای تولیـدی     % 7جنبی  

ی قبل از بهره برداری در سال اول مـستهلک          ها ساله وهزینه 10عمومی وماشین االت کمکی     

 جدول  .وهزینه بهره وام در دوره احداث کارخانه با نرخهای مربوط به خود مستهلک میشود             

  . نشان میدهد زیر هزینه های استهالک را
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سال ها ساخت و بهره
 

برداری
 

ک داراییهای ثابت
استهال

)
ریال

( 
سا ختمانهای خط تو لید

 

سا ختمانهای جنبی
 و پشتیبا نی

 

وسائط نقلیه
 

ماشین آالت مکانیکی و برقی
 

تا سیسات عمومی
ما شین آالت کمکی 

 

اثاثه اداری
 

ک دارایی ثابت
جمع استهال

)
ریال

( 
هزینه های قبل از بهره برداری

)
ریال

( 
ک

جمع کل استهال
)

ریال
( 

1 

 

201400000000 

17310000000 0 

763819000000 

34240000000 

4516000000 0 

1021285000000 

18832000000 

1040117000000 

2 

ک
نرخ استهال

 

8.0%
 

7.0%
 

25.0%
 

10.0%
 

10.0%
 

10.0%
 

10.0%
    

3            

4 

 

16112000000 

1211700000 0 

76381900000 

3424000000 

451600000 0 

97581200000 

18832000000 

116413200000 

5 

 

14823040000 

1126881000 0 

76381900000 

3424000000 

451600000 0 

96207421000  

96207421000 

6 

 

13637196800 

1047999330 0 

76381900000 

3424000000 

451600000 0 

94942696130  

94942696130 
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سال ها ساخت و بهره
 

برداری
 

ک داراییهای ثابت
استهال

)
ریال

( 
سا ختمانهای خط تو لید

 

سا ختمانهای جنبی
 و پشتیبا نی

 

وسائط نقلیه
 

ماشین آالت مکانیکی و برقی
 

تا سیسات عمومی
ما شین آالت کمکی 

 

اثاثه اداری
 

ک دارایی ثابت
جمع استهال

)
ریال

( 
هزینه های قبل از بهره برداری

)
ریال

( 
ک

جمع کل استهال
)

ریال
( 

7 

 

12546221056 

974639377 0 

76381900000 

3424000000 

451600000 0 

93778360433  

93778360433 

8 

 

11542523372 

906414621 0 

76381900000 

3424000000 

451600000 0 

92706437992  

92706437992 
9 

 

10619121502 

842965597 0 

76381900000 

3424000000 

451600000 0 

91719587099  

91719587099 

10 

 

9769591782 

783958005 0 

76381900000 

3424000000 

451600000 0 

90811049787  

90811049787 

11 

 

8988024439 

729080945 0 

76381900000 

3424000000 

451600000 0 

89974605384  

89974605384 

12 

 

8268982484 

678045279 0 

76381900000 

3424000000 

451600000 0 

89204527763  

89204527763 
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سال ها ساخت و بهره
 

برداری
 

ک داراییهای ثابت
استهال

)
ریال

( 
سا ختمانهای خط تو لید

 

سا ختمانهای جنبی
 و پشتیبا نی

 

وسائط نقلیه
 

ماشین آالت مکانیکی و برقی
 

تا سیسات عمومی
ما شین آالت کمکی 

 

اثاثه اداری
 

ک دارایی ثابت
جمع استهال

)
ریال

( 
هزینه های قبل از بهره برداری

)
ریال

( 
ک

جمع کل استهال
)

ریال
( 

13 

 

7607463885 

630582109 0 

76381900000 

3424000000 

451600000 0 

88495545995  

88495545995 

14 

 

6998866774 

586441362      

7585308136  

7585308136 
15 

 

6438957432 

545390466      

6984347899  

6984347899 

16 

 

5923840838 

507213134      

6431053972  

6431053972 

17 

 

5449933571 

471708214      

5921641785  

5921641785 

18 

 

5013938885 

438688639      

5452627524  

5452627524 
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  هز ینه های مالی

با تو جه به اینکه وام ارزی ماشین آالت مکانیکی از طریـق صـندو ق ذخیـره ارزی                   

 5/2 سـال بـا بهـره        10تا مین خوا هد شد باز پرداخت اقسا ظ صندوق ذخیره ارزی به مـدت                

ضمنا باز پرداخت تسهیالت اعطایی توسط با نکهـای         . درصد در محاسبات اعمال شده است     

میـزان وام از     . درصـد در محاسـبات اعمـال شـده اسـت           17 سـال بـا  بهـره         7داخلی به مدت    

  . ریال می باشد میلیون435600 و 311633 بانک داخلی به ترتیب  ذخیره ارزی ووقصند
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 سال سوم سال دوم سال اول گذاری جریان مالی سرمایه

 )ریال(آوردۀ سهامداران
50000000000150000000000150000000000

 )ریال(مع آوردۀ سهامداران ج
350000000000  

 وا م با نکی داخلی
311633000000  

 )سال(دوره بازپرداخت 
7  

 دوره تنفس
3  

 نرخ بهرۀ وام بانکی داخلی
17%  

 بهره وام بانکی داخلی
264888050000  

 وام خارجی
435600000000  

 )سال(دوره بازپرداخت 
10  

 دوره تنفس
3  

 خ بهرۀ وام ارزینر
2.5%  

 بهره وام ارزی 
70785000000  

جمع اصل وام داخلی وخارجی
747233000000  

جمع بهره وام داخلی و خارجی
335673050000  

 وامهاجمع اصل و بهره
1082906050000  
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در باقی  .  نشان داده شده است    13 الی   4در جدول زیر هزینۀ مالی پروژه در سالهای           

  .ا هزینه مالی درنظر گرفته نشده استساله

  های مالی پروژه هزینه
سالهای  پروژه

 

هزینه
 

های بهره داخلی
 

هزینه
 

های بهره خارجی
 

جمع هزینه های مالی
)

ریال
( 

1    

2    

3    

4 37841150000 

7078500000 

44919650000 

5 37841150000 

7078500000 

44919650000 

6 37841150000 

7078500000 

44919650000 

7 37841150000 

7078500000 

44919650000 
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8 37841150000 

7078500000 

44919650000 

9 37841150000 

7078500000 

44919650000 

10 

37841150000 

7078500000 

44919650000 

11 

 7078500000 

7078500000 

12 

 7078500000 

7078500000 

13 

 7078500000 

7078500000 

  

  های نقدی زینهخالصه ه

  :دهد های نقدی را نشان می جدول زیر خالصۀ هزینه  
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 سال سوم سال دوم سال اول های نقدی هزینه

 )ریال(هزینه های تعمیر ونگهداری
613003500061300350006130035000

 )ریال(سوخت 
121493925001282435875013499325000

 )ریال(برق
212625000002244375000023625000000

 )ریال(قطعات یدکی 
114970000001149700000011497000000

 )ریال(مواد اولیه و کمکی
189960190002005135300021106688000

 )ریال(هزینه غذا و نظافت
236625000024843750002602500000

 )ریال(استخراج حمل پیمانی خاک
156000000001560000000015600000000

 )ریال(ه هاسایر هزین
450666800047130760004919484000

 )ریال(جمع هزینه های جاری نقدی
96836864500100072947750103309032000

  

  وتعیین میزان بازده سرمایه گذاری) زیان(سود 

 سـال بـر     15پـروژه در دوره بهـره بـرداری بـرای مـدت              )زیان(در این قسمت سود     

  .بینی شده است  ریال پیش300000 اساس قیمت فروش هر تن سیمان فله
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  صورت سود و زیان

ش محصوالت سالهای پروژه
فرو

 

هزینه ها ی نقدی و غیر نقدی
 

سود 
)

زیان
 (

نقدی
ک داراییها 

استهال
 

سود 
)

زیان
 (

نقدی قبل از کسر مالیات
 

هزینه های مالی
)

بهره
( 

سود 
)

زیان
 (

نقدی قبل از کسر مالیات
 

نرخ مالیات
 

مالیات 
 

ص
سود خال

 )
بعد 

از مالیات
( 

ص انباشته
سود خال

 )
بعد از مالیات

( 

 جمع

7016625000000 

1539927228250 

5476697771750 

957796410898 

4518901360852 

335673050000 

4183228310852 0 

1045807077713 

3137421233139 

3137421233139 

1 

           

2 

           

3 

           
4 

425250000000 

96836864500 

328413135500 

97581200000 

230831935500 

44919650000 

185912285500  

46478071375 

139434214125 

139434214125 

5 

448875000000 

100072947750 

348802052250 

96207421000 

252594631250 

44919650000 

207674981250  

51918745313 

155756235938 

295190450063 

6 

472500000000 

103309032000 

369190968000 

94942696130 

274248271870 

44919650000 

229328621870  

57332155468 

171996466403 

467186916465 

7 

472500000000 

103309032000 

369190968000 

93778360433 

275412607567 

44919650000 

230492957567  

57623239392 

172869718175 

640056634640 
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ش محصوالت سالهای پروژه
فرو

 

هزینه ها ی نقدی و غیر نقدی
 

سود 
)

زیان
 (

نقدی
ک داراییها 

استهال
 

سود 
)

زیان
 (

نقدی قبل از کسر مالیات
 

هزینه های مالی
)

بهره
( 

سود 
)

زیان
 (

نقدی قبل از کسر مالیات
 

نرخ مالیات
 

مالیات 
 

ص
سود خال

 )
بعد 

از مالیات
( 

ص انباشته
سود خال

 )
بعد از مالیات

( 

8 

472500000000 

103309032000 

369190968000 

92706437992 

276484530008 

44919650000 

231564880008  

57891220002 

173673660006 

813730294646 

9 

472500000000 

103309032000 

369190968000 

91719587099 

277471380901 

44919650000 

232551730901  

58137932725 

174413798176 

988144092822 

10 

472500000000 

103309032000 

369190968000 

90811049787 

278379918213 

44919650000 

233460268213  

58365067053 

175095201160 

1163239293982 

11 

472500000000 

103309032000 

369190968000 

89974605384 

279216362616 

7078500000 

272137862616  

68034465654 

204103396962 

1367342690944 

12 

472500000000 

103309032000 

369190968000 

89204527763 

279986440237 

7078500000 

272907940237  

68226985059 

204680955178 

1572023646122 

13 

472500000000 

103309032000 

369190968000 

88495545995 

280695422005 

7078500000 

273616922005  

68404230501 

205212691504 

1777236337626 



  82     اقتصاد قیمت سیمان ایران

ش محصوالت سالهای پروژه
فرو

 

هزینه ها ی نقدی و غیر نقدی
 

سود 
)

زیان
 (

نقدی
ک داراییها 

استهال
 

سود 
)

زیان
 (

نقدی قبل از کسر مالیات
 

هزینه های مالی
)

بهره
( 

سود 
)

زیان
 (

نقدی قبل از کسر مالیات
 

نرخ مالیات
 

مالیات 
 

ص
سود خال

 )
بعد 

از مالیات
( 

ص انباشته
سود خال

 )
بعد از مالیات

( 

14 

472500000000 

103309032000 

369190968000 

7585308136 

361605659864 0 

361605659864  

90401414966 

271204244898 

2048440582524 

15 

472500000000 

103309032000 

369190968000 

6984347899 

362206620101 0 

362206620101  

90551655025 

271654965076 

2320095547600 

16 

472500000000 

103309032000 

369190968000 

6431053972 

362759914028 0 

362759914028  

90689978507 

272069935521 

2592165483121 

17 

472500000000 

103309032000 

369190968000 

5921641785 

363269326215 0 

363269326215  

90817331554 

272451994661 

2864617477782 

18 

472500000000 

103309032000 

369190968000 

5452627524 

363738340476 0 

363738340476  

90934585119 

272803755357 

3137421233139 
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  حساسیت نرخ بازدهی سرمایهتحلیل 

 ریـال   300000 مفـروض فـروش    سرمایه گذاری این پـروژه در قیمـت          ی بازده نرخ

نرخ بازدهی    و  خواهد شد  % 9/15برای هر تن سیمان براساس شاخص نرخ بازده حسابداری          

  . شود محاسبه می% 17داخلی این پروژه برابر با 

نمائیم که در آنها      ریوهائی را ارزیابی می   حال سنا با توجه به محاسبات به عمل آمده        

ارقام مندرج در جـدول     در صورت افزایش  قیمت به میزان        . قیمت فروش سیمان تغییر نماید    

گذاری حسابداری و داخلـی براسـاس ارقـام منـدرج در جـدول                زیر نرخهای بازدهی سرمایه   

  .خواهد بود

نرخ بازدهی حسابداری   قیمت فروش سیمان  ردیف

ARR 

زدهی داخلی نرخ با

IRR 

1  200000  0/7%  0/9%  

2  210000  9/7%  9/9%  

3  220000  8/8%  8/10%  

4  230000  7/9%  7/11%  

5  240000  6/10%  5/12%  

6  250000  4/11%  3/13%  
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نرخ بازدهی حسابداری   قیمت فروش سیمان  ردیف

ARR 

زدهی داخلی نرخ با

IRR 

7  260000  3/12%  1/14%  

8  270000  2/13%  9/14%  

9  280000  1/14%  6/15%  

10  290000  0/15%  3/16%  

11  300000  9/15%  0/17%  

12  310000  8/16%  7/17%  

13  320000  7/17%  4/18%  

14  330000  6/18%  1/19%  

15  340000  4/19%  7/19%  

16  350000  3/20%  4/20%  

17  360000  2/21%  0/21%  

18  370000  1/22%  6/21%  

19  380000  0/23%  2/22%  

20  390000  9/23%  8/22%  

21  400000  8/24%  4/23%  
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بـه سـمت قیمتهـای      ) ل بـرای هـر کیلـووات سـاعت         ریـا  150(ضمنا اگر قیمت برق     

 میـزان نـرخ بـازده     )  ریـال  350 معـادل    سـنت  4هرکیلو وات ساعت  ( المللی حرکت نماید   بین

 %6/15بـه   % 17و نـرخ بـازدهی داخلـی از         %  1/14بـه   % 9/15از   سـرمایه گـذاری      حسابداری

ن آمـت مـرزی     بـه قی  )  ریـال بـازائ هـر لیتـر        100( اگر قیمت مازوت      همچنین .کاهش مییابد 

حـسابداری  بـازده   نـرخ   و قیمـت سـایر عوامـل ثابـت باشـد             برسـد    ) ریال 780 معادل   سنت9(

.  کـاهش مییابـد  %6/12بـه   % 17و نرخ بازدهی داخلـی از       % 7/10به  % 9/15از  سرمایه گذاری   

المللی افـزایش یابـد و قیمـت فـروش      های بین اگر قیمت برق و مازوت هر دو به سطح قیمت  

رابطۀ قیمت سیمان و نرخ بازدهی سرمایه گذاری در سیمان

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

200000

220000

240000

260000

280000

300000

320000

340000

360000

380000

400000

ARR نرخ بازدهی حسابداری
IRR نرخ بازدهی داخلی
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بـه  % 9/15یال برای هر تن ثابـت بـاقی بمانـد نـرخ بـازدهی حـسابداری از                ر 300000سیمان  

  . کاهش مییابد%9/10به % 17و نرخ بازدهی داخلی از  9/8%



  87     اقتصاد قیمت سیمان ایران

   های سیمان گردش نقدینگی پروژه 

هـای سـیمان مـسائل مـرتبط بـا تـامین مـالی         یکی از مباحث مهم و قابل توجه پروژه       

 با قیمت سیمان از مسائل مهم صنعت سیمان در آتیـه  باشد که در ارتباط     های جدید می    پروژه

باعث گردیـده    عمالًکه  های موجود با توجه به قیمت کنترل شده سیمان            بررسی. خواهد بود 

های تولیدکنندۀ سیمان پائین باشد و پائین بودن ایـن نـرخ              که نرخ سود به سرمایه در شرکت      

هـدۀ بازپرداخـت منـابع اسـتقراض شـده          گذاران سیمان نتواننـد از ع       گردد تا سرمایه    سبب می 

  . برآیند

گـذاری و بـا حـساب         های جدیـد سـرمایه      بر اساس جداول ارائه شده مبنی بر پروژه         

ها و با توجه به نرخهـای بـازده سـرمایه در کارخانجـات                ساده از لحاظ تامین مالی این پروژه      

اض شـده توسـط     توان به مـسئله جدیـد مـشکالت بازپرداخـت منـابع مـالی اسـتقر                 سیمان می 

  . های جدید سیمان اشاره نمود پروژه

 هر پروژه سیمان بـا ظرفیـت   1382های سال  چنانچه فرض نمائیم که بر اساس قیمت   

میلیـارد ریـال    تـا هـزار      هشتـصد یک میلیون تن در سال نیاز به رقمـی بطـور متوسـط حـدود                

هـای سـیمان     مالی پروژهتوان حدودی از منابع الزم برای تامین داشته باشد می گذاری    سرمایه

های سیمان    نمائیم که میزان افزایش ظرفیت کارخانه       فرض می . را از لحاظ کلی بررسی نمود     

ت سیمان ساالنه بطـور     قیمنمائیم    های جدید سیمان طبق جدول زیر باشد و فرض می           و پروژه 
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هـای   کنیم که هزینـه     بر اساس قیمت کنترل شده دولت افزایش یابد و فرض می          % 10متوسط  

گذاری در سیمان بـر اسـاس متوسـط شـاخص بهـای تـشکیل سـرمایه ثابـت در سـال                        سرمایه

های صنعتی فعلی     کنیم که بر اساس شرایط وام       از طرف دیگر فرض می    . گذشته افزایش یابد  

از سیستم بـانکی بـا      % 20 و   Libor+ 2آن از طریق صندوق ذخیره ارزی با نرخ بهره          % 20که  

  . های تامین منابع محاسبه شود گردد هزینه ی میتامین مال% 15نرخ بهره 

گذاران سیمان مقـدور خواهـد        خواهیم بدانیم که آیا برای سرمایه       با شرایط فوق می     

دورۀ بازپرداخـت منـابع      خود را بازپرداخت نمایند و در ایـن حالـت            یبود که منابع استقراض   

ال بـه طـول خواهـد انجامیـد و          س ندچای اعم از آوردۀ سهامداران و اصل و بهرۀ وام             سرمایه

  . خود را دارندقرض  توانایی بازپرداخت گذاران سیمان آیا در مجموع سرمایه

 متـشکل از ظرفیـت      1382-1378 ظرفیت اسمی تولید سیمان در سالهای        جدول زیر   

 و تأسـیس  )Brown field(سـازی ظرفیـت موجـود     اسـمی و افـزایش ظرفیـت اعـم از بهینـه     

  .دهد را نشان می )Green field(واحدهای جدید 
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  )تن(سیمان ظرفیت اسمی تولید  بینی پیش

 جمع ظرفیت جدیدواحدهای جدید  بهینه سازی ظرفیت اسمی  سال 

1382 34654500 607500 3355000 3962500 

1383 39808500 2934000 2220000 5154000 

1384 47476500 4488000 3180000 7668000 

1385 49876500 600000 1800000 2400000 

1386 54782800 1756300 3150000 4906300 

1387 59569100 1756300 3030000 4786300 

 28877100 16735000 12142100 59569100 جمع

   آمار وزارت صنایع:ماخذ اولیه 
   سال گذشته5 میانگین  - *
 

 بازدهی سرمایه   حال به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که با توجه به نرخ پائین            

تواند ناشی از پائین نگهداشتن قیمت سیمان نیز باشد چه مدت             های سیمان که می     در کارخانه 

. زمانی الزم دارند تا سرمایه خود اعم از وام یا آورده نقدی سهامداران را بازپرداخت نماینـد     

یمان هـای تولیـد سـ       بینـی شـده بـرای سـاخت کارخانـه           بر این اساس با توجه به ظرفیت پـیش        

  .دهیم بررسی زیر را انجام می
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 در  1گذاری در بخش صنعت و معـدن        نرخ رشد شاخص قیمت سرمایه    کنیم    فرض می 

هزینـۀ تقریبـی سـاخت هـر تـن      کنـیم   و فرض می. سالهای مختلف بر اساس جدول زیر باشد     

ــه  .  باشــد800000، 1382در ســال ظرفیــت تولیــد ســیمان  ایــن رقــم از محاســبات مربــوط ب

ایــن رقــم بــرای .  بــا ظرفیــت یــک میلیــون تــن در ســال بدســت آمــده اســت هــای کارخانــه

هـای کـوچکتر از یـک          ریـال و بـرای کارخانـه       730000 تن حـدود     1500000های    کارخانه

 ریـال خواهـد بـود کـه در مجمـوع بطـور متوسـط رقـم                  800000میلیون تن در سال بیشتر از       

  . ریال را برای محاسبات در نظر گرفتیم800000

-1387های  ل در سـا   سـازی جدیـد     مالی الزم برای ظرفیـت     منابع   روض فوق براساس ف 

افزایش قیمتها در سالهای آتی بر اساس فروض فـوق        . شود   طبق جدول زیر برآورد می     1382

  . شده استسازی جدید مالی الزم برای ظرفیتباعث افزایش منابع 

  

  

  

  

 
، حسابهای ملی ایران، نتـایج تفـصیلی سـال          گذاری در بخش صنعت و معدن       قیمت سرمایه شاخص ضمنی    1

 .، ادارۀ حسابهای اقتصادی، بانک مرکزی ایران1382 و نتایج مقدماتی 1381
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نرخ رشد شاخص قیمت  سال 
گذاری در بخش  سرمایه

 صنعت و معدن

زینۀ تقریبی ساخت ه
هر تن ظرفیت تولید 

 )ریال(سیمان 

منابع مالی الزم برای 
سازی جدید  ظرفیت

 )میلیارد ریال(

1382 24% 800000 3170 

1383 24% 992000 5113 

1384 24% 1230080 9432 

1385 24% 1525299 3661 

1386 24% 1891371 9280 

1387 24% 2345300 11225 

 41881 8784050  جمع

 

. های سیمان به قرار ذیل باشد       کنیم نحوۀ تأمین منابع مالی الزم برای پروژه         فرض می 

نحوۀ توزیع این منابع براساس جدول زیر شیوۀ متداول فعلی در توزیع منابع بود که در اغلـی             

این توزیـع از لحـاظ عملـی تـا حـدودی            . شود  های سیمان به این شکل بکار گرفته می         پروژه

زیرا سهم آوردۀ نقـدی را بـسیار بـاال          . سازد  انه را نیز برای این تحلیل مهیا می       دیدگاه خوشبین 

  . گیرد در نظر می

 

تسهیالت سیستم بانکی تسهیالت صندوق ذخیره ارزی سهم آورده نقدیسال
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138260.0% 20.0% 20.0% 

138360.0% 20.0% 20.0% 

138460.0% 20.0% 20.0% 

138560.0% 20.0% 20.0% 

138660.0% 20.0% 20.0% 

138760.0% 20.0% 20.0% 

 

های سـیمان از قـرار جـدول زیـر      براساس جدول فوق میزان ریالی تأمین مالی پروژه   

  .خواهد بود

  

  

  

  

  

  

 سال
سهم آورده نقدی 

 )میلیارد ریال(

تسهیالت صندوق ذخیره 
 )میلیارد ریال(ارزی 

تسهیالت سیستم بانکی 
 )میلیارد ریال(
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1382 1902 634 634 

1383 3068 1023 1023 

1384 5659 1886 1886 

1385 2196 732 732 

1386 5568 1856 1856 

1387 6735 2245 2245 

 8376 8376 25128 جمع

  

و نرخ بهرۀ تسهیالت ارزی از محل % 15کنیم نرخ بهرۀ تسهیالت بانکی  فرض می  

همچنین فرض .  باشد2  بعالوۀLiborیعنی حدود نرخ % 6صندوق ذخیرۀ ارزی برابر 

 بر این اساس چنانچه دورۀ .شود که این نرخ در سالهای آتی در همین حد ثابت بماند می

برداری در نظر  بهره شروع  سال پس از 10 سال و دورۀ بازپرداخت وام را 3ساخت را برابر 

 بهره اصل وهای صنعتی است میزان  بگیریم که متداول بانکها در تخصیص منابع مالی پروژه

  .های سیمان در آینده از جدول زیر بدست خواهد آمد  پروژهمنابع مالی نقدی و استقراضی
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 سال

بهره تسهیالت صندوق 
میلیارد (ذخیره ارزی 

) ساخت( سال 3) ریال
 سال 10و 

 )برداری بهره(

بهره تسهیالت سیستم 
) میلیارد ریال(بانکی 

 10و ) ساخت( سال 3
 )برداری بهره(سال 

 جمع بهره
تسهیالت 

میلیارد (
 )ریال

اصل و بهره 
منابع مالی 
نقدی و 
 استقراضی

1382304 761 1065 4235 

1383491 1227 1718 6831 

1384905 2264 3169 12601 

1385351 879 1230 4891 

1386891 2227 3118 12398 

13871078 2694 3772 14997 

 55953 14072 10051 4021جمع

  

 بـه   1383 مصوب فروش سیمان بر اسـاس نـرخ رشـد سـال              1د قیمت حال فرض کنی    

 در سالهای آینده نیز رشـد یابـد در ایـن حالـت قیمـت و ارزش فـروش سـیمان بـرای                        1382

  .های جدید تولیدی براساس ارقام زیر خواهد بود  در مورد ظرفیت1382-1387سالهای 

 
1   http://www.irancement.com/f-price-e.html 
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نرخ رشد قیمت مصوب  سال
 فروش سیمان

قیمت فروش هر تن 
 )ریال(سیمان 

ارزش سیمان قابل 
 )میلیارد ریال(فروش 

1382 15.1% 310000 1228 

1383 12.9% 350000 1804 

1384 12.9% 395161 3030 

1385 12.9% 446150 1071 

1386 12.9% 503718 2471 

1387 12.9% 568713 2722 

 12327 2573742  جمع

   

 سـود ناشـی از فـروش سـیمان          حال احتیاج به ضرائبی داریم تا بر اسـاس آن میـزان           

بازپرداخت اصل  مندرج در جداول فوق را حساب نموده و بوسیلۀ آن مدت زمان الزم برای               

بــرای حــصول ایــن مقــصود از  . و بهــره تــسهیالت و آوردۀ ســهامداران را مــشخص نمــائیم 

نمائیم تا از آن بررسـی بتـوانیم          محاسبات تفصیلی انجام شده برای کارخانۀ سیمان آبیک می        

حـسابداری  با استعانت از برازش نمائی در       . برآوردی برای نسبت سود به فروش داشته باشیم       

 1 کـه شـرح مفـصل آن در مـستندات تفـصیلی مربوطـه              استهالک واقعی  هرتن تولیدسیمان با  

 
  .1378بیژن بیدآباد، بررسی ساختار اقتصادی کارخانه سیمان آبیک، سیمان فارس و خوزستان،  1
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-1377رسیم که اجـزاء هزینـه و فـروش و سـود را بـرای دورۀ         آورده شده به جدول زیر می     

 بـصورت بـرازش نمـائی نـشان     1378-1387الهای بعد یعنـی   بصورت واقعی و برای س   1362

 . دهد می

  ریال)برازش نمائی(استهالک واقعی حسابداری هرتن تولیدسیمان با

 سال

ش هر تن تولید سیمان
مبلغ فرو

سود
)

زیان
 (

بلند مدت هر تن تولید سیمان
 

هزینهء بلند مدت هر تن تولید سیمان
    هزینه دستمزد هر تن تولید سیمان 
 

    هزینه مواداولیه معدنی هرتن تولید سیمان

    هزینه مواد بسته بندی هرتن تولید سیمان
 

    هزینه سوخت هر تن تولید سیمان
    هزینه برق هر تن تولید سیمان

 

ک واقعی هر تن تولید سیمان
    هزینه استهال

 

    هزینهء موادمصرفی
)

سایشی
 نسوز روغن

(
هرتن تولید سیمان

 

    هز
ینه سایراقالم هر تن تولید سیمان

ش اموال، ماشین آالت وتجهیزات هرتن تولید سیمان
    هزینه افزای

1362 

1983 

-1211 

3194 

1188 

151 

169 

89 

73 

1368 

71 

3054 

1363 

2503 

-1308 

3812 

1364 

187 

206 

113 

100 

1637 

93 

4269 

1364 

3159 

-1398 

4557 

1565 

232 

251 

144 

137 

1959 

120 

5989 

1365 

3988 

-1471 

5459 

1796 

288 

307 

184 

188 

2344 

155 

83

114 
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 سال

ش هر تن تولید سیمان
مبلغ فرو

سود
)

زیان
(

بلند مدت هر تن تولید سیمان
 

هزینهء بلند مدت هر تن تولید سیمان
    هزینه دستمزد هر تن تولید سیمان 
 

    هزینه مواداولیه معدنی هرتن تولید سیمان
    هزینه مواد بسته بندی هرتن تولید سیمان  
 

    هزینه سوخت هر تن تولید سیمان
 

    هزینه برق هر تن تولید سیمان
 

ک واقعی هر تن تولید سیمان
    هزینه استهال

 

    هزینهء موادمصرفی
)

سایشی
 نسوز روغن

 (
هرتن تولید سیمان

 

    هز
ینه سایراقالم هر تن تولید سیمان

 

ش اموال، ماشین آالت وتجهیزات هرتن تولید سیمان
    هزینه افزای

1366 

5033 

-1520 

6553 

2061 

357 

374 

235 

258 

2805 

202 

116

147 

1367 

6352 

-1532 

7884 

2365 

444 

455 

299 

353 

3356 

261 

161

189 
1368 

8017 

-1490 

9507 

2714 

550 

555 

381 

485 

4016 

339 

225

243 

1369 

10118 

-1376 

11494 

3114 

683 

677 

486 

665 

4805 

439 

314

312 

1370 

12770 

-1165 

13935 

3573 

847 

825 

620 

912 

5750 

569 

439

401 

1371 

16117 

-825 

16942 

4101 

1051 

1005 

790 

1251 

6880 

737 

612

515 

1372 

20341 

-320 

20662 

4706 

1304 

1225 

1007 

1715 

8232 

956 

855

662 

1373 

25673 

393 

25280 

5400 

1618 

1493 

1283 

2353 

9851 

1239 

1193

851 
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 سال

ش هر تن تولید سیمان
مبلغ فرو

سود
)

زیان
(

بلند مدت هر تن تولید سیمان
 

هزینهء بلند مدت هر تن تولید سیمان
    هزینه دستمزد هر تن تولید سیمان 
 

    هزینه مواداولیه معدنی هرتن تولید سیمان
    هزینه مواد بسته بندی هرتن تولید سیمان  
 

    هزینه سوخت هر تن تولید سیمان
 

    هزینه برق هر تن تولید سیمان
 

ک واقعی هر تن تولید سیمان
    هزینه استهال

 

    هزینهء موادمصرفی
)

سایشی
 نسوز روغن

 (
هرتن تولید سیمان

 

    هز
ینه سایراقالم هر تن تولید سیمان

 

ش اموال، ماشین آالت وتجهیزات هرتن تولید سیمان
    هزینه افزای

1374 

32402 

1364 

31038 

6197 

2007 

1820 

1636 

3228 

11787 

1605 

1665

1093 

1375 

40895 

2649 

38246 

7111 

2490 

2219 

2085 

4427 

14104 

2081 

2324

1405 
1376 

51614 

4306 

47308 

8160 

3089 

2705 

2658 

6073 

16876 

2697 

3243

1806 

1377 

65142 

6393 

58749 

9364 

3833 

3297 

3389 

8330 

20193 

3496 

4527

2321 

1378 

82217 

8957 

73260 

10746 

4755 

4018 

4320 

11426 

24162 

4531 

6318

2983 

1379 

103766 

12020 

91746 

12332 

5900 

4898 

5507 

15673 

28911 

5873 

8819

3834 

1380 

130964 

15563 

115402 

14151 

7320 

5970 

7020 

21498 

34594 

7613 

12310

4927 

1381 

165291 

19483 

145808 

16239 

9081 

7277 

8948 

29488 

41394 

9867 

17181

6332 
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 سال

ش هر تن تولید سیمان
مبلغ فرو

سود
)

زیان
(

بلند مدت هر تن تولید سیمان
 

هزینهء بلند مدت هر تن تولید سیمان
    هزینه دستمزد هر تن تولید سیمان 
 

    هزینه مواداولیه معدنی هرتن تولید سیمان
    هزینه مواد بسته بندی هرتن تولید سیمان  
 

    هزینه سوخت هر تن تولید سیمان
 

    هزینه برق هر تن تولید سیمان
 

ک واقعی هر تن تولید سیمان
    هزینه استهال

 

    هزینهء موادمصرفی
)

سایشی
 نسوز روغن

 (
هرتن تولید سیمان

 

    هز
ینه سایراقالم هر تن تولید سیمان

 

ش اموال، ماشین آالت وتجهیزات هرتن تولید سیمان
    هزینه افزای

1382 

208615 

23549 

185066 

18635 

11267 

8870 

11407 

40448 

49530 

12789 

23982

8138 

1383 

263295 

27323 

235972 

21385 

13979 

10812 

14541 

55482 

59266 

16577 

33473

10458 
1384 

332307 

30043 

302264 

24540 

17343 

13178 

18537 

76104 

70915 

21486 

46721

13441 

1385 

419407 

30458 

388949 

28161 

21517 

16063 

23630 

104390 

84854 

27849 

65212

17274 

1386 

529337 

26585 

502753 

32316 

26696 

19579 

30122 

143190 

101533 

36096 

91021

22200 

1387 

668081 

15350 

652731 

37084 

33121 

23865 

38398 

196410 

121490 

46786 

127045

28531 

بیژن بررسی ساختار اقتصادی کارخانه سیمان آبیک، شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان،               : مأخذ
  .1378آبان بیدآباد، 

 
این نسبتها را   نماید که     جدول زیر ارقام جدول فوق را بصورت نسبتهائی محاسبه می           
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گرچه این ارقام مخـتص کارخانـۀ سـیمان آبیـک اسـت         . در بررسی خود بکار خواهیم بست     

های سیمان از جمیع جهات تولیدی، اقتـصادی و فنـی             ولی بدلیل شباهت بسیار زیاد کارخانه     

سازد، بلکه از     انتخاب این کارخانه بعنوان نمونه اریب قابل توجهی را در محاسبات وارد نمی            

 تحلیلی همچنان دیدگاه خوشبینانۀ محاسبات را نـسبت بـه عملکـرد بهتـر پـائین بـودن                   لحاظ

قابـل   بـا قطعیـت بیـشتر نتـایج ارائـه شـده                لذا همچنان نماید     می ترقیمت مصوب سیمان زیاد   

    .باشند پذیرش می
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  درصد)برازش نمائی(استهالک واقعی حسابداری هرتن تولیدسیمان با

 سال

%
مبلغ ف

ش هر تن تولید سیمان
رو

 

%
سود 

)
زیان

 (
بلند مدت هر تن تولید سیمان

 

%
هزینهء بلند مدت هر تن تولید سیمان

 

%    
هزینه دستمزد هر تن تولید سیمان

 

%    
هزینه مواداولیه معدنی هر تن تولید سیمان

 

%    
هزینه موادبسته بندی هر تن تولید سیمان

 

%    
هزینه سوخت هر تن تولید سی

مان
 

%    
هزینه برق هر تن تولید سیمان

 

%    
ک واقعی هر تن تولید سیمان

هزینه استهال
 

%    
هزینهء موادمصرفی 

)
سایشی
 

 نسوز روغن
 (

هرتن تولید سیمان
 

%    
هزینه سایراقالم هر تن تولید سیمان

 

%    
ش اموال، ماشین آالت وتجهیزات هرتن تولیدسیمان

هزینه افزای
 

1362 

100.0%
 

-61.0%
 

161.0%
 

59.9%
 

7.6%
 

8.5%
 

4.5%
 

3.7%
 

69.0%
 

3.6%
 

1.5%
 

2.7%
 

1363 

100.0%
 

-52.3%
 

152.3%
 

54.5%
 

7.5%
 

8.2%
 

4.5%
 

4.0%
 

65.4%
 

3.7%
 

1.7%
 

2.8%
 

1364 

100.0%
 

-44.2%
 

144.2%
 

49.5%
 

7.4%
 

8.0%
 

4.6%
 

4.3%
 

62.0%
 

3.8%
 

1.9%
 

2.8%
 

1365 

100.0%
 

-36.9%
 

136.9%
 

45.0%
 

7.2%
 

7.7%
 

4.6%
 

4.7%
 

58.8%
 

3.9%
 

2.1%
 

2.9%
 

1366 

100.0%
 

-30.2%
 

130.2%
 

40.9%
 

7.1%
 

7.4%
 

4.7%
 

5.1%
 

55.7%
 

4.0%
 

2.3%
 

2.9%
 

1367 

100.0%
 

-24.1%
 

124.1%
 

37.2%
 

7.0%
 

7.2%
 

4.7%
 

5.6%
 

52.8%
 

4.1%
 

2.5%
 

3.0%
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 سال

%
مبلغ ف

ش هر تن تولید سیمان
رو

 

%
سود 

)
زیان

 (
بلند مدت هر تن تولید سیمان

 

%
هزینهء بلند مدت هر تن تولید سیمان

 

%    
هزینه دستمزد هر تن تولید سیمان

 

%    
هزینه مواداولیه معدنی هر تن تولید سیمان

 

%    
هزینه موادبسته بندی هر تن تولید سیمان

 

%    
هزینه سوخت هر تن تولید سی

مان
 

%    
هزینه برق هر تن تولید سیمان

 

%    
ک واقعی هر تن تولید سیمان

هزینه استهال
 

%    
هزینهء موادمصرفی 

)
سایشی
 

 نسوز روغن
 (

هرتن تولید سیمان
 

%    
هزینه سایراقالم هر تن تولید سیمان

 

%    
ش اموال، ماشین آالت وتجهیزات هرتن تولیدسیمان

هزینه افزای
 

1368 

100.0%
 

-18.6%
 

118.6%
 

33.8%
 

6.9%
 

6.9%
 

4.8%
 

6.0%
 

50.1%
 

4.2%
 

2.8%
 

3.0%
 

1369 

100.0%
 

-13.6%
 

113.6%
 

30.8%
 

6.7%
 

6.7%
 

4.8%
 

6.6%
 

47.5%
 

4.3%
 

3.1%
 

3.1%
 

1370 

100.0%
 

-9.1%
 

109.1%
 

28.0%
 

6.6%
 

6.5%
 

4.9%
 

7.1%
 

45.0%
 

4.5%
 

3.4%
 

3.1%
 

1371 

100.0%
 

-5.1%
 

105.1%
 

25.4%
 

6.5%
 

6.2%
 

4.9%
 

7.8%
 

42.7%
 

4.6%
 

3.8%
 

3.2%
 

1372 

100.0%
 

-1.6%
 

101.6%
 

23.1%
 

6.4%
 

6.0%
 

4.9%
 

8.4%
 

40.5%
 

4.7%
 

4.2%
 

3.3%
 

1373 

100.0%
 

1.5%
 

98.5%
 

21.0%
 

6.3%
 

5.8%
 

5.0%
 

9.2%
 

38.4%
 

4.8%
 

4.6%
 

3.3%
 

1374 

100.0%
 

4.2%
 

95.8%
 

19.1%
 

6.2%
 

5.6%
 

5.0%
 

10.0%
 

36.4%
 

5.0%
 

5.1%
 

3.4%
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 سال

%
مبلغ ف

ش هر تن تولید سیمان
رو

 

%
سود 

)
زیان

 (
بلند مدت هر تن تولید سیمان

 

%
هزینهء بلند مدت هر تن تولید سیمان

 

%    
هزینه دستمزد هر تن تولید سیمان

 

%    
هزینه مواداولیه معدنی هر تن تولید سیمان

 

%    
هزینه موادبسته بندی هر تن تولید سیمان

 

%    
هزینه سوخت هر تن تولید سی

مان
 

%    
هزینه برق هر تن تولید سیمان

 

%    
ک واقعی هر تن تولید سیمان

هزینه استهال
 

%    
هزینهء موادمصرفی 

)
سایشی
 

 نسوز روغن
 (

هرتن تولید سیمان
 

%    
هزینه سایراقالم هر تن تولید سیمان

 

%    
ش اموال، ماشین آالت وتجهیزات هرتن تولیدسیمان

هزینه افزای
 

1375 

100.0%
 

6.5%
 

93.5%
 

17.4%
 

6.1%
 

5.4%
 

5.1%
 

10.8%
 

34.5%
 

5.1%
 

5.7%
 

3.4%
 

1376 

100.0%
 

8.3%
 

91.7%
 

15.8%
 

6.0%
 

5.2%
 

5.2%
 

11.8%
 

32.7%
 

5.2%
 

6.3%
 

3.5%
 

1377 

100.0%
 

9.8%
 

90.2%
 

14.4%
 

5.9%
 

5.1%
 

5.2%
 

12.8%
 

31.0%
 

5.4%
 

6.9%
 

3.6%
 

1378 

100.0%
 

10.9%
 

89.1%
 

13.1%
 

5.8%
 

4.9%
 

5.3%
 

13.9%
 

29.4%
 

5.5%
 

7.7%
 

3.6%
 

1379 

100.0%
 

11.6%
 

88.4%
 

11.9%
 

5.7%
 

4.7%
 

5.3%
 

15.1%
 

27.9%
 

5.7%
 

8.5%
 

3.7%
 

1380 

100.0%
 

11.9%
 

88.1%
 

10.8%
 

5.6%
 

4.6%
 

5.4%
 

16.4%
 

26.4%
 

5.8%
 

9.4%
 

3.8%
 

1381 

100.0%
 

11.8%
 

88.2%
 

9.8%
 

5.5%
 

4.4%
 

5.4%
 

17.8%
 

25.0%
 

6.0%
 

10.4%
 

3.8%
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 سال

%
مبلغ ف

ش هر تن تولید سیمان
رو

 

%
سود 

)
زیان

 (
بلند مدت هر تن تولید سیمان

 

%
هزینهء بلند مدت هر تن تولید سیمان

 

%    
هزینه دستمزد هر تن تولید سیمان

 

%    
هزینه مواداولیه معدنی هر تن تولید سیمان

 

%    
هزینه موادبسته بندی هر تن تولید سیمان

 

%    
هزینه سوخت هر تن تولید سی

مان
 

%    
هزینه برق هر تن تولید سیمان

 

%    
ک واقعی هر تن تولید سیمان

هزینه استهال
 

%    
هزینهء موادمصرفی 

)
سایشی
 

 نسوز روغن
 (

هرتن تولید سیمان
 

%    
هزینه سایراقالم هر تن تولید سیمان

 

%    
ش اموال، ماشین آالت وتجهیزات هرتن تولیدسیمان

هزینه افزای
 

1382 

100.0%
 

11.3%
 

88.7%
 

8.9%
 

5.4%
 

4.3%
 

5.5%
 

19.4%
 

23.7%
 

6.1%
 

11.5%
 

3.9%
 

1383 

100.0%
 

10.4%
 

89.6%
 

8.1%
 

5.3%
 

4.1%
 

5.5%
 

21.1%
 

22.5%
 

6.3%
 

12.7%
 

4.0%
 

1384 

100.0%
 

9.0%
 

91.0%
 

7.4%
 

5.2%
 

4.0%
 

5.6%
 

22.9%
 

21.3%
 

6.5%
 

14.1%
 

4.0%
 

1385 

100.0%
 

7.3%
 

92.7%
 

6.7%
 

5.1%
 

3.8%
 

5.6%
 

24.9%
 

20.2%
 

6.6%
 

15.5%
 

4.1%
 

1386 

100.0%
 

5.0%
 

95.0%
 

6.1%
 

5.0%
 

3.7%
 

5.7%
 

27.1%
 

19.2%
 

6.8%
 

17.2%
 

4.2%
 

1387 

100.0%
 

2.3%
 

97.7%
 

5.6%
 

5.0%
 

3.6%
 

5.7%
 

29.4%
 

18.2%
 

7.0%
 

19.0%
 

4.3%
 

بیژن بررسی ساختار اقتصادی کارخانه سیمان آبیک، شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان،               : مأخذ
  .1378آبان بیدآباد، 
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شــود کــه در دوران مختلــف فرآینــد تولیــد در   مــشاهده مــیبراســاس جــدول فــوق  

رسد که این رقـم حـداکثر مقـدار           می% 9/11کارخانۀ مزبور نسبت سود به فروش حداکثر به         

-1377(حداکثر رقـم واقعـی در دورۀ ارقـام عملکـرد            . بینی شده در دورۀ برازش است       پیش

ترین حالـت در نـسبت سـود          چنانچه این ارقام را دامنۀ خوشبینانه     . باشد  می% 8/9برابر  ) 1362

هـای    اصـل و بهـرۀ سـرمایه      آوردۀ سهامداران و    به فروش بدانیم مدت زمان زیر الزم است تا          

  .بازپرداخت گرددشده بکارگرفته استقراضی 

  

 حد خوشبینانۀ پائین حد خوشبینانۀ باال 

نسبت سال 
سود به 
فروش 

حد 
خوشبنانۀ 

 باال

سود سیمان 
تولیدی 

میلیارد (
 )ریال

تعداد سال 
الزم برای 

بازپرداخت 
اصل 
 سرمایه

نسبت 
سود به 
فروش 

حد 
خوشبنانۀ 
 پائین

سود سیمان 
تولیدی 

میلیارد (
 )ریال

تعداد سال 
ای الزم بر

بازپرداخت 
اصل 
 سرمایه

1382
11.9% 146 29 9.8%120 35 

1383
11.9% 215 32 9.8%177 39 

1384
11.9% 361 35 9.8%297 42 

1385
11.9% 127 38 9.8%105 47 

1386
11.9% 294 42 9.8%242 51 

1387
11.9% 324 46 9.8%267 56 

 46 1208  38 1467  جمع



  106     اقتصاد قیمت سیمان ایران

 شـروع شـدند در      1382هـایی کـه در سـال          نیم که پـروژه   بی  براساس جدول فوق می     

 سال طول خواهند کشید تا اصل آوردۀ سـهامداران و اصـل و بهـرۀ                29-35حالت خوشبینانه   

مسلم است این دوره برای بقای یک کارخانـه سـیمان   . تسهیالت بانکی را بازپرداخت نمایند   

 بـه  1387 لغایـت  1383در سـالهای   های سیمانی کـه       این رقم برای پروژه   . باشد  بسیار زیاد می  

ایـن فاصـله بـرای    .  باشـند  رسند براساس جدول فوق بوده و بـسیار بیـشتر مـی           برداری می   بهره

توانـد دورۀ     باشد که نمی     سال در حالت خوشبینانه می     46 تا   38های سیمان بین      متوسط پروژه 

عـداد ایـن اسـت      ان  مفهوم ای . گذاری یک کارخانه سیمان باشد      مناسبی برای بازدهی سرمایه   

پس از این دوره اسـت کـه کارخانـه بـه سـود قابـل توزیـع و بـیش از آوردۀ سـهامداران           که  

پس این دوره کارخانه دیگر کامالً مستهلک و اسقاط اسـت و            در صورتی که    . خواهد رسید 

  .سهامداران یحتمل در حیات نباشند

 سود به فـروش اسـت       یکی از راههای کوتاه کردن این دورۀ زمانی باال بردن نسبت            

پـائین  . که این نسبت با پائین آوردن هزینه یا باال بردن قیمت فـروش امکانپـذیر خواهـد بـود                  

آوردن هزینه از لحاظ انعطاف ناپـذیری اقتـصادی یـه راحتـی ممکـن نیـست و لـذا راه حـل                       

باقیمانده افزایش قیمت سیمان اسـت کـه در بهتـرین وجـه آن بـا آزادسـازی قیمـت سـیمان                      

  .ذیر خواهد شدامکانپ
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   بورس اوراق بهادار و قیمت سیمان

  : در بورس اوراق بهادار، مزیت اوراق سهام شرکتهای سیمان عبارتند از

   .در دسترس بودن، ارزان بودن و فراوانی منابع اولیۀ تولید -1

ریـسک عـدم    ایـن ترتیـب     ه  مـواد اولیـه کـه بـ       انبـوه   ها به مراکز     امکان نزدیکی کارخانه   -2

  . نماید ولیه برای کارخانه را منتفی میحصول مواد ا

برداری از سوخت ارزان و انرژی قابل دسترس فـراوان کـه موجـب کـاهش قیمـت                   بهره -3

، هـر     ریـال  70برای مثال در صنعت سیمان، هر لیتر مازوت معـادل           . گردد تمام شدۀ تولید می   

بهـای  فقط  یکه  د در حال  وش  ریال مصرف می   160 ریال، هر لیترگازوئیل     200کیلو وات برق      

  . باشد  ریال می450جهانی هر لیتر مازوت چیزی معادل 

کـه  ناپـذیری تقاضـای سـیمان        وجود یک سازمان انحصاری توزیع با استفاده از کـشش          -4

  . باشدای برخوردار   از عایدی قابل مالحظهتواند می

ــه    -5 ورود شــرکتهای مختلــف ســیمان در بــورس و امکــان انجــام عملیــات مــوازی کــه ب

  . نماید  سیاستهای مالی در شرکتهای سیمان کمک میهماهنگی

، نمـاییم مالحظـه   را   شـرکتهای مختلـف سـیمان        1382 مالی سال    هایاگر وضعیت نسبت  

توان گفت بازده نسبتاً مطلوب این شرکتها در نتیجه سـودی اسـت کـه از یـک طـرف بـا                       می

ین ایـن کارخانجـات   بهای تمام شدۀ پـای طرف دیگر  درآمد ایجاد شده در بازار داخلی، و از      
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  .برخوردارندهزینه پائین دستمزد و از سوخت ارزان قیمت است که 

اگر بتوان طرح ساخت یک کارخانه سـیمان دو هـزار تنـی را در نظـر گرفـت و آن را                      

مورد ارزیابی قرار داد، تا حدودی وضعیت آتی سهام این شـرکتها در طـول زمـان مـشخص                   

 میلیون دالر هزینـه ارزی      30زار تنی، مستلزم حدود     ایجاد یک کارخانه دو ه    . خواهد گردید 

 منابع ریالی است که در صورتیکه به طور یکجـا ایـن هزینـه را بـا                  ریال ارد میلی 300و حدود   

تـوان گفـت کـه هزینـه ایجـاد ایـن             توجه به ارزش فعلی دالر مورد محاسبه قـرار دهـیم، مـی            

 30ون اگـر نـرخ تنزیـل متوسـط را           کنا.  میلیارد ریال خواهد بود    600کارخانه، چیزی حدود    

 سال فرض نمائیم در اینصورت، ارزش حال ایـن  4درصد و مدت احداث کارخانه را حدود      

شـود و در اینـصورت بـا مقایـسه ارزش            گذاری حدود یـک هـزار میلیـارد ریـال مـی            سرمایه

یـه  توان گفت که برخی از طرحهای تولید سیمان فاقد توج           می  ، گذاری و قیمت سهام    سرمایه

بـه طـور کلـی در       .  به آینده سهام مطمـئن بـود       EPSاقتصادی است و صرفاَ نمیتوان بر اساس        

 بـه   EPSرابطه با بورس سیمان باید توجه داشت که صرفاَ بر اساس مجموع سود سهام، یعنی                

  . اضافه ارزش افزوده سهام، نمیتوان آینده مالی این شرکتها را تضمین نمود

باشـند و   ن پذیرفته شده در بورس تهران اکثراً قدیمی می در حال حاضر شرکتهای سیما    

از این رو مبالغ ثبـت شـده در دفـاتر و صـورتهای              . اند   ریال ایجاد شده   70بر مبنای نرخ دالر     

از آنجـایی کـه صـنعت سـیمان سـرمایه بـر بـوده و                . باشد  مالی برمبنای ارزش دفتری آنها می     

نـه اسـتهالک ماشـین آالت بخـش مهمـی از            باشـد، هزی    ای مـی    آالت سرمایه   متکی به ماشین  
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های استهالک کمتری  این واحدها هزینه. دهد قیمت تمام شده محصول سیمان را تشکیل می    

بنـابر ایـن    . کننـد   را نسبت به واحدهای جدید التاسیس در قیمت تمام شده سیمان منظور مـی             

حـال  . دهـد    نمـی  دهند این واقعیت را نـشان       سودهای را که در صورتهای مالی خود نشان می        

هـای روز تجدیـد ارزیـابی کننـد نـه تنهـا بـه                 آالت خود را بـه قیمـت        اگر این واحدها ماشین   

  . شوند رسند بلکه زیانده هم می سوددهی نمی

 در روز تنـی  2000همان طور که بیان شد سرمایه مـورد نیـاز بـرای ایجـاد یـک واحـد           

ش روز شرکتهای سیمان در بـورس  باشد این در حالیست که ارز      میلیارد ریال می   600حدود  

این مسئله از انحـراف بـازار از        . باشد  حدود دوتا سه  برابر ارزش اسمی آنها به قیمت روز می           

 720ظرفیـت   به طور مثال اگر بخـواهیم شـرکت سـیمان ارومیـه بـا        . کند  واقعیت حکایت می  

ارد ریـال هزینـه      میلیـ  600 میلیارد ریـال را مجـدد بنـا کنـیم بایـد              1782هزارتن با ارزش روز     

 میلیـارد   700 میلیـارد ریـال      1167 هزارتن با ارزش روز      858نماییم و سیمان بهبهان باظرفیت      

 هـزارتن بـا     686سیمان شـمال بـا ظرفیـت        . ریال سرمایۀ الزم برای بنای مجدد آن الزم است        

ل میلیـارد ریـا    550حدود   میلیارد ریال است در حالیکه رقم واقعی آن باید           1879ارزش روز   

شود ارزش روز شرکتها  با ارزش اسـمی بـه قیمـت روز آنهـا                   همانطور که مشاهده می   . باشد

  . باشند سایر شرکتهای سیمانی  نیز  به همین منوال می. متفاوت است

 -EPSقیمت روز سهام تقسیم بر بازده هر سـهم یـا             (P/Eدرحال حاضر متوسط نسبت     

شـرکتهای سـیمان در بـورس       ) دهـد   ان می عکس این نسبت نرخ بازدهی هر ریال سهم را نش         
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طـرف دیگـر بـا       از. باشد که نسبت به سایر صنایع بسیار باالتر است           می 20حول و حوش زیر   

توجه به جهانی شدن، قیمت مواد اولیه و سوخت، و حتی دستمزد که جایگاه واقعی خـود را              

ابراین افـزایش  پیدا خواهد نمود، باعث افزایش بهای تمام شـده سـیمان خواهـد گردیـد و بنـ         

قیمت سهام در صورتیکه منجر به حبابهای شکننده گردد، وضـعیت رقـابتی سـیمان را مـورد                  

  . آسیب جدی قرار خواهد دادتهدید و 

 بخشهای غیردولتی و عمومی بـه       دهر چند عملکرد بازار بورس، کمک بیشتری به ورو        

فزوده باالی این صنعت و     نماید، لیکن باید توجه داشت که با توجه به ارزش ا           این صنعت می  

در مجموع قیمت تمام شده پائین تولید، فرصت مطلوبی را برای بهینه سـازی تکنولـوژی در                 

در حال حاضر مالکیت عمده صنعت سیمان به انحاء مختلف          . این صنعت فراهم ساخته است    

همانطور کـه در همـۀ کـشورها مالحظـه          . در اختیار دولت و مؤسسات وابسته به دولت است        

. شـود   ه دولتی بودن مالکیت تولید عمالً باعث گران شدن بهای تمام شدۀ محصوالت می             شد

سازی در سیمان به نحو عمده به طوری که مدیریت را از بخش دولتـی                 سیاستهای خصوصی 

ای در بخـش سـیمان        توانـد تحـوالت عمـده       سلب و در اختیار بخش خصوصی قرار دهد می        

  . پدید آورد

حث مطرح در قیمت سهام شـرکتهای سـیمان در بـورس اوراق             ترین مبا   یکی از اساسی  

هـای    بهادار  مسئلۀ نرخ بازده سهام است که به نحوی با قیمت فروش سیمان و سود کارخانـه                 

هرچقـدر قیمـت سـیمان در بـازار بـاالتر باشـد مـسلماً               . ن در ارتباط تنگاتنگ قرار دارد     سیما
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سهام پیـدا خواهنـد کـرد و از طـرف           شرکتهای سیمان موقعیت مستحکمتری در بازار بورس        

گذاری به سمت نرخهای بازدهی کارا حرکت خواهـد           دیگر شاخصهای بازدهی این سرمایه    

گذاری در سیمان بسیار نازلتر از بـسیاری          همانطور که مالحظه شد نرخ بازدهی سرمایه      . نمود

 نیز از جایگـاه  باشد و نتیجتاً شاخصهای این صنعت در بورس اوراق بهادار  از صنایع دیگر می   

توافق ضمنی صاحبان سهام شرکتهای سیمانی مبنـی بـر حفـظ            . تری برخوردار هستند    ضعیف

سهام خود در تقاضای مؤثر سیمان است که وجود این تقاضا خود باعث ثبات حداقل قیمت                

مـسلماً چنانچـه صـنایع دیگـر        . باشـد   گذاری در سیمان می     سهام سیمان و نتیجتاً امنیت سرمایه     

د در بورس جایگاه مشابهی پیدا کنند با عرضۀ تدریجی سهام صاحبان سهام شـرکتهای               بتوانن

بورسی و تعویض آنها با سهام شرکتهای دیگر از طریق فروش سـهام سـیمان و خریـد سـهام                    

ایـن امـر بـا توسـعه و       . سایر صنایع ارزش سهام سیمان در بورس رو به تنزل خواهد گذاشـت            

ه نمود آن در سالهای اخیر مـشهود اسـت در آتیـه قابـل               گذاری در کشور ک     گسترش سرمایه 

تـوان گفـت کـه الزامـاً هرچـه سـریعتر سـیمان                لذا با توجه به همۀ این مسائل می       . انتظار است 

کشور بایست در چارچوب مکانیزمهای بـازار بـه تعادلهـای قیمتـی دسـت یابـد در غیـر ایـن             

اً فعالیتهای مرتبط با آن را داشـته        های زیادی در این صنعت و نتیجت        صورت باید توقع کاستی   

  .   باشیم

 

 

  



  112     اقتصاد قیمت سیمان ایران

 

  

  ومسفصل 
  

 مصرف و تولید وقیمت 
  سیمانداخلی 
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  سیمان  تولید

به طور کلی عرضه سیمان در سالهای آینده تحت تاثیر دو عامل قابل پیش بینی است،            

هـای موجـود سـیمان و دیگـر از طریـق             یکی از طریق افزایش ظرفیت بهینه سـازی کارخانـه         

ی  بررسـ  الـذکر را بیـشتر     هر یک از روشـهای فـوق      . سیمانتولید  اندازی واحدهای جدید     اهر

بینـی تولیـد سـیمان        اسـمی تولیـد سـیمان نهایتـاً بـه پـیش            با بدست آوردن ظرفیت   . نماییم  می

  .خواهیم پرداخت

ای کـه از طریـق وزارت        توان طبق برنامـه    آالت سیمان، می   با توجه به فرسودگی ماشین    

هـای موجـود پـیش       معادن در رابطه با افزایش ظرفیت از طریق بهینه سازی کارخانه          صنایع و   

 مالحظـه   زیـر ، روند بهبود ظرفیتهای تولیدی را در واحدهای سـیمان طبـق جـدول               شدهبینی  

 .نمود

، افـزایش ظرفیـت اسـمی از طریـق بهبـود            1385شود تا سـال      همانگونه که مالحظه می   

ق این برنامه برخی واحـدها      بط. ن تن افزایش خواهد یافت     میلیو 7/8خطوط فرسوده به میزان     

مثل سیمان خوزستان در یک سال، برخی واحدها مثـل سـیمان تهـران در دو سـال متـوالی و                    

 بهبود و بهینـه سـازی خطـوط    اقدام بهسایر واحدها مثل سیمان ارومیه در دو سال غیر متوالی         

 . خواهند نمودتولید 

  تن: های موجود سیمان، واحد  کارخانه ق بهینه سازیبرنامه افزایش ظرفیت از طری
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  جمع  1385  1384  1383  1382  1381  نام واحد

  355000  -  - 150000  - 105000  سیمان کردستان 

  37500  -  -  -  37500  -  سیمان کارون 

  47000  -  -  -  -  47000  سیمان کرمان 

  310000  -  45000  - 165000  -  سیمان ارومیه 

  135000  -  - 135000  -  -  سیمان قائن

  75000  -  -  -  75000  -  سیمان بهبهان

  480000  -  - 300000 180000  -  سیمان تهران

  150000  -  -  - 150000  -  سیمان درود

  150000  -  - 150000  -  -  سیمان آباده

  370000  -  - 370000  -  -  سیمان هگمتان 

  310000  -  - 310000  -  -  سیمان شاهرود

  360000  -  - 360000  -  -  سیمان اردبیل

  150000  -  - 150000  -  -  سیمان خوزستان 

  180000  -  - 180000  -  -  سیمان خاش 

  360000  -  - 360000  -  -  سیمان هرمزگان

  109000  -  - 109000  -  -  سیمان اکباتان
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  جمع  1385  1384  1383  1382  1381  نام واحد

  30000  -  -  30000  -  -  ریز سیمان سفید نی

 1500000  - 1500000  -  -  -  سیمان آبیک 

  63000  -  63000  -  -  -  سیمان شرق 

  480000  -  480000  -  -  -  سیمان بجنورد

  600000  -  600000  -  -  -  سیمان خزر

  600000  -  600000  -  -  -  سیمان غرب

  540000  -  - 540000  -  -  سیمان شمال 

 1200000  - 1200000  -  -  -  سیمان صوفیان 

  600000 600000  -  -  -  -  سیمان مازندران 

 8781500 600000 4488000 293400 607500 152000  جمع 

  www.mim.gov.ir: ماخذ

در سالهای آتی افزایش خواهـد  عرضه سیمان از طریق راه اندازی واحدهای جدید نیز         

 زیـر وزارت صنایع و معادن افزایش توان تولید از این طریق طبـق جـدول                طبق برنامه . داشت

  : است

  تن: واحد  اندازی واحدهای جدید سیمان افزایش توان تولید از طریق راه
  1385  1384  1383  1382  1381  نام واحد
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  1385  1384  1383  1382  1381  نام واحد
  -  -  -  -   900000  سیمان داراب

  -  -  -   165000  -  بنویدسیمان سفید 

  -  -  -   310000    کهکیلویهسیمان 

  -  -  -   900000    سیمان بوشهر

  -  -  -   1080000    بوهروک یزد سیمان

       900000      نوسیمان فارس 

       310000  -  -  سیمان قشم

  -  -   510000  -  -  مان کاشانسی

  -  -   600000  -  -  سیمان زنجان

     210000        الرستان سیمان

  -   270000  -  -  -  کرمان سیمان سفید

   900000    -  -  -  فراز فیروزکوهسیمان 

  -   1800000  -  -  -  سیمان ساوه

  -   900000  -  -  -  شهرکرد سیمان

   900000  -  -  -  -  سیمان نائین

 1800000  3180000  2220000  3355000  900000  جمع
ir.gov.mim.www 
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کـاب  لوگ و ابع تولیـد مـرزی ترانـس   وبا استفاده از ترا کارآیی صنعت سیمان  1دادرس

دهد کـه عـدم کـارآیی فنـی در طـول       نتایج مطالعه نشان می  . نماید  اندازه گیری می    داگالس

 دو متغیر نوع مالکیت و وجود صادرات، کارآیی صنعت را تحت تـاثیر              زمان افزایش یافته و   

بعالوه کششهای برآورد شده بـرای تـابع ترانـسلوگ نـشانگر بـازدهی فزاینـده                . دهد  قرار می 

کششهای برآورد شـده نـسبت بـه سـرمایه و نیـروی             . نسبت به مقیاس در صنعت سیمان است      

 لوگی فنی برآورد شده بوسـیله تـابع ترانـس         کارآی.  است 22/0 و   82/0انسانی بترتیب معادل    

 13بعبارتی دیگر صنعت سیمان     .  است 85/0 و بوسیله تابع کاب داگالس معادل        87/0معادل  

 بـا   1372در عین حال میانگین کارآیی صنعت از سال         . درصد زیر ظرفیت تولید نموده است     

زولی کارآیی فنی بوده     صنعت شاهد روند ن    1373شروع برنامه اول افزایش داشته اما از سال         

محـدودیت  . است که ناشی از کاهش مخارج دولتی در زیر بناهـا و بخـش سـاختمان اسـت                 

.  نظیر شوکی برکارآیی صنعت سیمان عمـل نمـوده اسـت           1375ممنوعیت صادرات در سال     

گرچه برخی بنگاهها نظیر سیمان فارس و سیمان سپاهان شاهد نوعی ثبات در کـارآیی بـوده    

یکی از دالیل روند کاهنده کارآیی فنی عدم ثبات         . اند  یزان کارآیی را نیز داشته    و باالترین م  

 و 1375در قوانین و مقـررات دولتـی در خـصوص ممنوعیـت صـادرات سـیمان در سـالهای             

  .باشد  می1376

 
شـد، دانـشگاه    ، پایاننامـه کارشناسـی ار     "اندازه گیری کارآیی فنی صنعت سیمان در ایران       "دادرس رامین،  1

 1378عالمه طباطبایی، 
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. پـردازد    نیز به اندازه گیری کـارآیی صـنعت سـیمان در بخـشهای مختلـف مـی                 1صامتی

ه سیمان، دو بنگاه دولتی، یک بنگاه خصوصی و یک شـرکت  نمونه وی شامل چهار کارخان   

وی از تابع کاب داگالس برای انـدازه        . خصوصی وابسته به بنیاد مستضعفان و جانبازان است       

دهد که کشش تولید نسبت  نتایج برآورد شده نشان می    .  گیری کارآیی صنعت استفاده نمود    

اد مستـضعفان و جانبـازان دارای بـاالترین         به نیروی انسانی برای سیمان تهـران وابـسته بـه بنیـ            

های دولتی بترتیب در ردههای بعدی        و شرکت ) بنگاه خصوصی (کشش بوده و سیمان شرق      

های مختلف مبـادرت      وی همچنین به برآورد کارآیی نیروی کار در کارخانه        . اند  قرار گرفته 

ر سیمان تهـران وابـسته      نتایج وی نشانگر باالترین میزان کارآیی نیروی انسانی د        . نموده است 

امـا در ارتبـاط بـا    . به بنیاد و کمترین میزان کارآیی نیروی انسانی در شرکتهای دولتـی اسـت           

هـای خـصوصی دارای بـاالترین میـزان کـارآیی نـسبت بـه سـرمایه             کارآیی سرمایه، کمپانی  

ی متفـاوت    مختلف با انواع مالکیتهـا      شرکتهای نهایتاً یک تابع هزینه بلند مدت برای      . اند  بوده

دهـد کـه سـیمان تهـران وابـسته بـه بنیـاد                نتایح تخمین زده شده نشان مـی      . برآورد شده است  

مستــضفعان و جانبــازان دارای کمتــرین هزینــه تولیــد بــوده و پــس از آن شــرکتهای بخــش  

دهـد    در واقع این نتایج نـشان مـی       . گیرند  های دوم و سوم قرار می       خصوصی و دولتی در رده    

بعبـارت دیگـر    . انـد   تـری بـوده     های تولید پایین    االترین کارآیی دارای هزینه   که شرکتهای با ب   

اند چرا که از دریافـت   های باالتری بوده دهد که بنگاههای دولتی دارای هزینه       نتایج نشان می  

 
، وزارت امـور اقتـصادی و دارایـی، معاونـت امـور      " طـرح کـاهش مقـررات دولـت     " صامتی مرتضی، - 1

  . 1374اقتصادی، 



  119     اقتصاد قیمت سیمان ایران

انـد و     سوبسیدهای باال در طول زمان مطمئن بوده و به نوعی مشمول حمایتهـای دولتـی شـده                

  .اند های عملیاتی بعمل نیاورده ش هزینهاقدام موثری در جهت کاه
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  سیمان داخلی اقتصاد سنجی عرضه الگوی 

هـای اقتـصادسنجی و بکـارگیری آمـار      برای بررسی عرضۀ سیمان بـا اسـتفاده از روش        

بـا  ، عوامل مختلف در رابطه      ) هجری شمسی  1382سال   تا   1343سال  ( ساله،   40سری زمانی   

  . گردد ه خالصۀ آن در این بخش درج می کعرضۀ سیمان مورد بررسی قرار گرفت

های موجـود    روند بهینه سازی کارخانه   ا استفاده از اطالعات     توان ب  عرضه سیمان را می   

بـا اسـتفاده    تولید از طریق راه اندازی واحدهای جدید سـیمان          ظرفیتوند افزایش   رسیمان و   

 درج قیمت در الگو     زیرا. از رگرسیون دیگری که قیمت در آن مطرح نباشد پیش بینی نمود           

. نماید سبب درج نوسانات کوتاه مدت در الگو شده و کاربرد الگو را برای بلندمدت کم می             

  :بینی عرضۀ سیمان استفاده خواهیم کرد لذا از نتایج الگوی زیر برای پیش

IRYCD = -1226831.6+ 276.4823 *NCAPACITYA + 0.78067 * IRYCD(-1) 

 IRYCD  نتولید سیمان در سال برحسب ت

NCAPACITYA  مان برحسب تنسالیانه سیظرفیت اسمی تولید 
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Dependent Variable: IRYCD 

Method: Least Squares 

Date: 07/07/04   Time: 13:39 

Sample(adjusted): 1978 2003 

Included observations: 26 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -1226832. 586447.1 -2.091973 0.0477 

NCAPACITYA 276.4824 89.71252 3.081870 0.0053 

IRYCD(-1) 0.780679 0.101199 7.714268 0.0000 

R-squared 0.981612     Mean dependent var 15573816 

Adjusted R-squared 0.980013     S.D. dependent var 6256149. 

S.E. of regression 884464.1     Akaike info 

criterion 

30.33152 

Sum squared resid 1.80E+13     Schwarz criterion 30.47668 

Log likelihood -391.3097     F-statistic 613.9084 

Durbin-Watson stat 2.035331     Prob(F-statistic) 0.000000 

  .دهد نمودار زیر روند ارقام واقعی و برآورد شده و جملۀ پسماند را نشان می
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Residual Actual Fitted

  

با استفاده از اطالعات افزایش ظرفیت در سالهای آینده رگرسیون فوق را برای سالهای     

به عبارت دیگر با حل این معادله عرضـۀ سـیمان بـرای سـالهای       . کنیم   حل می  1387 تا   1383

ابتدا ظرفیت اسمی سیمان را براسـاس اطالعـات ظرفیـت اسـمی             در  . شود  بینی می   مزبور پیش 

ها ناشی از احداث واحدهای جدید، بهینه سـازی ظرفیـت خطـوط،               موجود و افزیش ظرفیت   

طبـق جـدول و     نتـایج   . کنیم  طرحهای توسعه و افزایش ظرفیت برای سالهای آتی محاسبه می         

 : باشند زیر مینمودار 

  )تن (سیمانظرفیت اسمی تولید  بینی پیش

  واحدهای جدید   بهینه سازی   ظرفیت اسمی   سال 

1381 30692000  152000  900000  
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1382 34654500  607500  3355000  

1383 39808500  2934000  2220000  

1384 47476500  4488000  3180000  

1385 49876500  600000  1800000  

1386 54782800  1756300*  3150000  

1387 59569100  1756300*  3030000 

     سال گذشته5 میانگین  -  *        آمار وزارت صنایع:ماخذ اولیه 

  ظرفیت اسمی عرضه سیمانبینی  پیش

0.E+00

1.E+07

2.E+07

3.E+07

4.E+07

5.E+07

6.E+07

1980 1985 1990 1995 2000 2005

IRYCDF

Forecast: IRYCDF
Actual: IRYCD
Forecast sample: 1959 2009
Adjusted sample: 1978 2008
Included observations: 26

Root Mean Squared Error 917640.0
Mean Absolute Error      666008.9
Mean Abs. Percent Error 4.557717
Theil Inequality Coefficient 0.027334
      Bias Proportion        0.005213
      Variance Proportion 0.009105
      Covariance Proportion 0.985682

  

بینی تولید سیمان است کـه از حـل الگـوی فـوق بدسـت آمـده                    مقدار پیش  IRYCDFمتغیر  

 .است
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Obs سال IRYCD IRYCDF 

19781357  6177999.  6522819. 
19791358  7886999.  7183183. 
19801359  8123999.  8030495. 
19811360  9536999.  9051401. 
19821361  10343822  9848400. 
19831362  11178999  10470600 
19841363  11236903  11288118 
19851364  12449750  11926337 
19861365  12380379  12590470 
19871366  12533114  13108945 
19881367  12131010  13513708 
19891368  12699739  14023235 
19901369  14931981  14421012 
19911370  15074835  14731548 
19921371  15147999  14973977 
19931372  16148761  15210515 
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Obs سال IRYCD IRYCDF 

19941373  16138512  15584842 
19951374  16353946  16114293 
19961375  17545612  17211088 
19971376  18697203  18983319 
19981377  19323453  20698642 
19991378  19383195  22661502 
20001379  23928000  24619648 
20011380  26645000  26188145 
20021381  28455000  27703497 
20031382  30466000  29982062 
20041383     NA     33185879 
20051384     NA     37807098 
20061385     NA     42078344 
20071386     NA     46769321 
20081387     NA     51754796 
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   سیمان مصرف

گـذاری   سرمایههای  هر یک از بخشهای کشور، با توجه به نیاز        سیمان در   سهم مصرف   

 توان مشاهده نمود که بخش دولتی و  میزیرطبق جدول . آنها در هر سال متفاوت بوده است    

 درصد مصرف سـیمان را بـه خـود اختـصاص     65،  1365عمرانی در سال    های    گذاری  سرمایه

الهای بعدی، نـسبت کمتـری از حجـم سـیمان مـصرفی بـه ایـن بخـش                   داده در حالیکه در س    

 .در همین حال سهم بخش مردمی نیز در سالهای مختلف متفاوت بوده است            . شود مربوط می 

و انـد   به خود اختـصاص داده  درصد مصرف سیمان را  58، بخش مردمی،    1379مثالً در سال    

بـه  را   درصـد در سـال       11 کمتر از    یمبر، بسته به نیازهای ساالنه خود سه       بخش صنایع سیمان  

 . خود اختصاص داده است
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  سهم هر یک از بخشهای مصرف کننده سیمان

  میلیون تن،جمع مصرف  %بر  صنایع سیمان  %بخش مردمی    %دولتی و عمرانی  سال

1369 65  30  5  06/15  

1375 36  8/50  2/13  55/17  

1376 35/4  9/51  7/11  03/19  

1377 30/1  7/60  2/10  9/19  

1378 28/5  5/62  10  03/20  

1379 31  58  11  5/22  

1380 28/3  7/60  11  4/25  

1381 26  2/63  8/10  5/27  

 www.mim.gov.ir: ماخذ 

   میلیون  تن–های ساده  براساس نسبت ی داخلی سیمانمیزان تقاضا

  1385  1384  1383  1382  1381  1380  سال

  35  5/32  2/30  1/28  1/26  3/24  تقاضای داخلی سیمان
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  سیمانداخلی  اقتصاد سنجی تقاضای الگوی

تقاضای سیمان عالوه بر قیمت، تحت تاثیر عوامل مختلفی مثل افزایش درآمد سرانه و              

رو بـه افـزایش بـوده       با یک رونـد صـعودی       همواره  توسعه کمی و کیفی مسکن و ساختمان        

سـالهای آتـی اسـت و بـا         های مختلف حاکی از افزایش تقاضـای سـیمان در            بینی پیش. است

توجه به اهمیت ساختمانهای بتنی در سالهای آینده و به خصوص تحکیم ایـن سـاختمانها در                 

خیز مختلف ایران، تقاضا برای سیمان بیش از پیش از اهمیت بیشتری برخـوردار               مناطق زلزله 

  . خواهد بود

ی نـدارد لـذا از      بینی روندهای بلندمدت کاربرد زیـاد       نظر به اینکه متغیر قیمت در پیش      

بـه ایـن ترتیـب مـدل تقاضـای          . کنـیم   بینی مصرف سیمان اسـتفاده مـی        الگوی زیر برای پیش   

 1382 تـا  1342سیمان را بر اساس متغیرهای قیمت و درآمد ملی طبق رابطه زیر بین سـالهای          

    . نماییم میبرآورد 

  : بینی تقاضای سیمان از مدل زیر استفاده نمودیم به منظور پیش

CONS = -951646.814 + 27.94085*IRGDPNF + 0.71916*CONS(-1) - 

1580757.014*D7880 

 

  :که در آن
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 CONSD  مصرف سیمان داخلی

 IRGDPNF   به قیمت ثابت به قیمت عوامل غیرنفتیتولید ناخالص داخلی

 و  1357-1359متغیر مجازی مساوی مقدار صـفر در سـالهای          

  مساوی یک برای باقی سالها

D7880 

ارزش افزوده بخش    تاثیرپذیری تقاضا ناشی از افزایش       های متعدد  مدل هایبرآوردطبق  

محسوس مالحظه شدند ولی به دلیل همخطی بـا          ساختمان در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی     

باشد ناچار    تولید ناخالص داخلی غیرنفتی که جمع ارزش افزودۀ بخشها منجمله ساختمان می           

است افـزایش درآمـد واحـدهای اقتـصادی و خانوارهـا             هی بدی .از حذف آن در الگو شدیم     

 این منجر به ایجاد ساخت و ساز شده و این امر نقش مهمی در تقاضای سیمان خواهد داشت       

جزئیـات آمـاری   . اثر در الگوی فـوق بـه دلیـل ذکـر شـده بـه وضـوح قابـل مـشاهده نیـست           

  .محاسبات در ذیل آورده شده است
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Dependent Variable: CONS 

Method: Least Squares 

Date: 11/11/04   Time: 11:23 

Sample(adjusted): 1964 2003 

Included observations: 40 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -951646.8 273919.7 -3.474182 0.0014 

IRGDPNF 27.94086 4.863468 5.745049 0.0000 

CONS(-1) 0.719161 0.059404 12.10632 0.0000 

D7880 -1580757. 377228.1 -4.190454 0.0002 

R-squared 0.994136     Mean dependent var 11340060 

Adjusted R-squared 0.993648     S.D. dependent var 7521616. 

S.E. of regression 599475.7     Akaike info criterion 29.54014 

Sum squared resid 1.29E+13     Schwarz criterion 29.70903 

Log likelihood -586.8028     F-statistic 2034.550 

Durbin-Watson stat 1.912442     Prob(F-statistic) 0.000000 

  :دهد ن میاخالل مدل فوق را نشازیر مقادیر واقعی، برازش داده شده و نمودار 
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. نمـاییم   مـی بینـی    الذکر تقاضای سـیمان را در سـالهای آینـده پـیش            بر اساس مدل فوق   

تقاضـای سـیمان نیـز طبـق         سالیانه% 10با متوسط رشد    براساس افزایش تولید ناخالص داخلی      

  .شود بینی می زیر پیشجدول نمودار و 
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0.E+00
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CONSF

Forecast: CONSF
Actual: CONS
Forecast sample: 1959 2008
Adjusted sample: 1964 2008
Included observations: 40

Root Mean Squared Error 665862.0
Mean Absolute Error      519890.9
Mean Abs. Percent Error 9.024811
Theil Inequality Coefficient 0.024448
      Bias Proportion        0.010768
      Variance Proportion 0.032681
      Covariance Proportion 0.956551

  

  تقاضای سیمان پیش بینی 
  تقاضای سیمان    ثابت تولید ناخالص داخلی به قیمت  سال 

1382  
349146 28648267 

1383  
384060 30382034 

1384  
422466 32701989 

1385  
464713 35550827 

1386  
511184 38898039 

1387  
562303 42733533 
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 راسـاس  ب CONS پـیش بینـی تقاضـای داخلـی سـیمان            CONSFدر جدول زیر متغیـر      

  .باشد محاسبات رگرسیون فوق می

Obs سال CONS CONSF 

1963١٣٤٢  736901.0     NA    

1964١٣٤٣  1050963.  629773.0 

1965١٣٤٤  1306500.  722005.3 

1966١٣٤٥  1523616.  870276.7 

1967١٣٤٦  1512609.  1107224. 

1968١٣٤٧  1908550.  1413567. 

1969١٣٤٨  2324664.  1755895. 

1970١٣٤٩  2617706.  2139869. 

1971١٣٥٠  2658510.  2640107. 

1972١٣٥١  3335970.  3405257. 

1973١٣٥٢  3735720.  4081680. 

1974١٣٥٣  5112160.  5190692. 

1975١٣٥٤  6563600.  6531758. 

1976١٣٥٥  7382271.  8241010. 

1977١٣٥٦  9170304.  9495187. 

1978١٣٥٧  8189479.  8934962. 

1979١٣٥٨  8130074.  8604728. 

1980١٣٥٩  8365306.  8256287. 

1981١٣٦٠  9810598.  9340502. 

1982١٣٦١  10528800  10201003 

1983١٣٦٢  11376128  11393995 

1984١٣٦٣  11365446  12322938 

1985١٣٦٤  12525434  13094178 
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Obs سال CONS CONSF 

1986١٣٦٥  12410695  13209648 

1987١٣٦٦  12564176  13144402 

1988١٣٦٧  12146706  12738709 

1989١٣٦٨  12711693  12687191 

1990١٣٦٩  14931904  13234572 

1991١٣٧٠  15187664  14222109 

1992١٣٧١  15287400  15205390 

1993١٣٧٢  16253539  15958456 

1994١٣٧٣  16274349  16609460 

1995١٣٧٤  15684555  17274473 

1996١٣٧٥  17115675  18198577 

1997١٣٧٦  18932441  19149359 

1998١٣٧٧  19584661  20039841 

1999١٣٧٨  19505570  20876447 

2000١٣٧٩  22100954  22234915 

2001١٣٨٠  25276575  24967620 

2002١٣٨١  27411881  27593927 

2003١٣٨٢  29727573  28648267 

2004١٣٨٣     NA     30382034 

2005١٣٨٤     NA     32701989 

2006١٣٨٥     NA     35550827 

2007١٣٨٦     NA     38898039 

2008١٣٨٧     NA     42733533 

  :مقایسۀ مقادیر فوق در نمودار زیر آورده شده است



  134     اقتصاد قیمت سیمان ایران

0.E+00

1.E+07

2.E+07

3.E+07

4.E+07

5.E+07

65 70 75 80 85 90 95 00 05

CONS CONSF

  



  135     اقتصاد قیمت سیمان ایران

  عرضه و تقاضای سیمان در آینده

تـوان عرضـه و تقاضـای سـیمان در        محاسباتی که شرح آنهـا گذشـت مـی         اساس   بر  

بینـی تولیـد و مـصرف و مـازاد قابـل               جدول زیـر میـزان پـیش       .سالهای آینده را مقایسه نمود    

  .دهد ان میصدور سیمان را در سالهای آینده نش

 مازاد قابل صدور مصرف سیمان تولید سیمان سال

138333/2 3/30  9/2  

138437/8 7/32  1/5  

138542/1 5/35  4/7  

138646/8 9/38  9/7  

138751/7 7/42  0/9  
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  )میلیون  تن(نمودار امکان صدور سیمان در سالهای  آینده 

2.8E+07
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 کـه ایـن     شـود   تولید می  ایران    سال در   میلیون تن سیمان در    30 بیش از در حال حاضر    

مـازاد  ،  فـوق طبـق بـرآورد   .سیمان قـرار داده اسـت     مهم  رقم، ایران را در رده تولیدکنندگان       

 میلیـون تـن خواهـد رسـید، و بـا توجـه بـه نیـاز                  9، بـه    1387 سـال    درسیمان در ایران    عرضۀ  

عـالوه   .رددگـ  این صنعت بیش از پیش فراهم می      محصول  کشورهای همسایه، امکان صدور     

بر بازارهای صادراتی کـشورهای حـوزه خلـیج فـارس و نیـز دریـای خـزر، امکـان پیوسـتن                      

بینـی اسـت و    افغانستان و عراق به کشورهای وارد کننـده سـیمان از ایـران کـامالَ قابـل پـیش           

 الزامـاتی اسـت کـه همچنـان بایـد در مـورد آن                نیازمنـد  تولید سـیمان  و رشد   بنابراین توسعه   

امکانات خاص بـارگیری و تجهیـز بنـادر و    برای ریزی دقیق و جدی    برنامه.  نمود ریزی برنامه
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 قـرار گیـرد    مـد نظـر   نیز امکانات نگهداری و دپوی مناسب با توجه به شرایط آب و هـوایی    

ناشـی از  ، بـا کـاهش قیمـت سـیمان         کنندۀ سیمان های تولید  زیرا در غیر این صورت کارخانه     

یـا   و اده کـاهش د را ظرفیتهای تولیدی ممکن   ندناگریزنده،  عرضۀ زیاد سیمان در سالهای آی     

ــا رقــابتی ناســالم  ــازار فعالیــت نماینــدب حــال احتمــال بحــران در ایــن صــنعت   در ایــن. در ب

   .استراتژیک افزایش خواهد یافت
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   سیمان به قیمتمصرفو تولید حساسیت 

، سـال قبـل   در ، میـزان عرضـه سـیمان    بـرآورد شـده    لگاریتمیهای    گرسیونبر اساس ر  

 طبق ایـن مـدل      .شناخته شد  و قیمت سیمان بر عرضه سیمان مؤثر           تولید سیمان  ظرفیت اسمی 

  :داریم

LOG(IRYCD) = 3.43329 + 0.03512*LOG(IRPRICE) + 

0.27527*LOG(NCAPACITY) + 0.58943*LOG(IRYCD(-1)) 

 : باشند میدر رایطه فوق متغیرهای وابسته و مستقل  به شرح زیر 

 IRYCD  یمان در سال برحسب تنتولید س

 IRPRICE   سیمانمصوبقیمت 

NCAPACITY  ظرفیت اسمی تولید روزانۀ سیمان برحسب تن

  :های مربوط به الگوی فوق در جدول زیر آورده شده است آماره

Dependent Variable: LOG(IRYCD) 

Method: Least Squares 

Date: 11/11/04   Time: 11:53 

Sample(adjusted): 1964 2003 

Included observations: 40 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 3.433292 0.597654 5.744614 0.0000 

LOG(IRPRICE) 0.035128 0.011876 2.957828 0.0054 
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LOG(NCAPACITY) 0.275272 0.071821 3.832761 0.0005 

LOG(IRYCD(-1)) 0.589438 0.084942 6.939323 0.0000 

R-squared 0.995497     Mean dependent var 15.88909 

Adjusted R-squared 0.995122     S.D. dependent var 0.947692 

S.E. of regression 0.066192     Akaike info criterion -2.497876 

Sum squared resid 0.157730     Schwarz criterion -2.328988 

Log likelihood 53.95751     F-statistic 2652.816 

Durbin-Watson stat 2.096827     Prob(F-statistic) 0.000000 

  :نمودار جمالت اخالل به شکل زیر است
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اگـر همـین   .  بـرآورد شـده اسـت   )IRPRICE(معادلۀ فوق با قیمـت مـصوب سـیمان           

  :ا با قیمت عمده فروشی در بازار برآورد کنیم خواهیم داشتمعادله ر
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LOG(IRYCD) = 3.561280334 + 0.03330507836*LOG(IRWPRICE) + 

0.2651990424*LOG(NCAPACITY) + 0.6019069663*LOG(IRYCD(-1)) 

 : باشند میدر رایطه فوق متغیرهای وابسته و مستقل  به شرح زیر 

 IRYCD  نتولید سیمان در سال برحسب ت

 IRWPRICE  شاخص قیمت عمده فروشی سیمان

NCAPACITY  ظرفیت اسمی تولید روزانۀ سیمان برحسب تن

 

Dependent Variable: LOG(IRYCD) 

Method: Least Squares 

Date: 11/12/04   Time: 15:29 

Sample(adjusted): 1964 2003 

Included observations: 40 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 3.561280 0.634332 5.614219 0.0000 

LOG(IRWPRICE) 0.033305 0.012104 2.751475 0.0092 

LOG(NCAPACITY) 0.265199 0.070699 3.751077 0.0006 

LOG(IRYCD(-1)) 0.601907 0.083577 7.201848 0.0000 

R-squared 0.995548     Mean dependent var 15.88392 

Adjusted R-squared 0.995177     S.D. dependent var 0.941235 

S.E. of regression 0.065365     Akaike info criterion -2.523007 

Sum squared resid 0.153815     Schwarz criterion -2.354119 

Log likelihood 54.46015     F-statistic 2683.523 

Durbin-Watson stat 2.062073     Prob(F-statistic) 0.000000 
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  .دهد نمودار زیر روند ارقام واقعی و برآورد شده و جملۀ پسماند را نشان می
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 درصد تغییرات متغیر وابسته یعنی عرضه سـیمان         99 فوق متغیرهای مستقل،     هایدر مدل 

آمـاره  . دنباش دار می  معنی(t)های   ب متغیرهای مستقل طبق آماره    را توضیح داده و کلیه ضرای     

F   بـین  وربطور مناسب انتخاب شده و آماره د      در مجموع   دهد که متغیرهای مستقل        نشان می

  . باشد میجمالت اخالل پشت سرهم  نمایانگر عدم وجود همبستگی بین (DW)واتسون 

ن نقش را در عرضه سیمان داشته       شود، ظرفیت سازی، مهمتری    همانطور که مالحظه می   

 و نماید سیمان بازی میدر عرضه را  تری   در حالیکه قیمت عمده فروشی سیمان نقش ضعیف       



  142     اقتصاد قیمت سیمان ایران

توسعه راه  در  گذاری دولتی     و مشکالت ناشی از قیمت    زا   این امر حاکی از نقش عوامل برون      

  .این صنعت است

 سیمان بـرای دو     دهد که کششهای قیمتی عرضۀ      مقایسۀ دو رگرسیون فوق نشان می     

بـه  . باشـند   مـی 033/0 و   035/0قیمت مصوب و عمده فروشی به ترتیـب برابـر مقـادیر ثابـت               

عبارت دیگر چنانچه قیمت مصوب فروش سیمان یـک درصـد افـزایش یابـد میـزان اثـر در                    

 درصد خواهد بود و چنانچه قیمـت عمـده فروشـی سـیمان              035/0افزایش تولید سیمان برابر     

.  درصـد خواهـد بـود      033/0یابد میزان اثر در افزایش تولید سیمان برابر         یک درصد افزایش    

معـادل  تولیدکننـدگان بـه قیمـت بـازار      قیمتـی   این مسئله به ایـن معنـی اسـت کـه حـساسیت              

  . حساسیت به قیمت عمده فروشی سیمان است

برای این منظور   . در ادامه این ارقام را با کششهای قیمتی تقاضا مقایسه خواهیم کرد           

مدل تقاضای سیمان را بر اساس متغیرهای قیمت و درآمد ملی طبق رابطه زیـر بـین سـالهای                    

  :نمائیم می برآورد 1382 تا 1342

LOG(CONSD) = 4.21297 - 0.22693*LOG(IRWPRICE) + 

0.90462*LOG(IRGDPNF) + 0.06108*(@TREND) - 0.29227*D5978 

 

 CONSD  مصرف سیمان داخلی
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 IRGDPNF   به قیمت ثابت به قیمت عواملتولید ناخالص داخلی

 IRWPRICE  شاخص قیمت عمده فروشی سیمان

 TREND  متغیر روند زمانی

، ضرایب معنی دار بـوده      (t)شود طبق آماره     مالحظه می در جدول زیر    همانطور که     

 درصـد تغییـرات متغیـر       99تـوان گفـت کـه متغیرهـای مـستقل             مـی  R2 = 99/0و با توجه به     

مبین این است که مجموعۀ       Fآمارۀ    . دهد  توضیح می  ی تقاضای داخلی سیمان را      یعنوابسته  

  . ندا متغیرهای مستقل مناسب انتخاب شده

Dependent Variable: LOG(CONSD) 

Method: Least Squares 

Date: 11/12/04   Time: 15:41 

Sample(adjusted): 1963 2003 

Included observations: 41 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 4.212976 0.555787 7.580200 0.0000 

LOG(IRWPRICE) -0.226931 0.027521 -8.245830 0.0000 

LOG(IRGDPNF) 0.904623 0.053609 16.87446 0.0000 

@TREND 0.061088 0.006542 9.337505 0.0000 

D5978 -0.292272 0.044567 -6.558066 0.0000 

R-squared 0.995526     Mean dependent var 15.82640 

Adjusted R-squared 0.995029     S.D. dependent var 1.001944 

S.E. of regression 0.070640     Akaike info criterion -2.348605 

Sum squared resid 0.179638     Schwarz criterion -2.139632 
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Log likelihood 53.14639     F-statistic 2002.830 

Durbin-Watson stat 1.381817     Prob(F-statistic) 0.000000 

  :دهد نمودار زیر روند جملۀ پسماند را نشان می
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توان مشاهده نمـود کـشش قیمتـی تقاضـای سـیمان              که در معادلۀ فوق می    همانطور    

 یعنی بازاء هر یک درصـد افـزایش         -226/0ای عمده فروشی سیمان برابر است با        برای قیمته 

از مقایسۀ این رقم با رقم      . یابد   کاهش می  226/0در قیمت سیمان تقاضا برای سیمان به میزان         

 و کـاهش  هعرضـ  قیمـت بـر افـزایش    افـزایش یابیم که اثـر   کشش قیمتی عرضۀ سیمان درمی    

 معنی ایـن موضـوع ایـن اسـت کـه در اثـر افـزایش                 .ستنیاز لحاظ قدر مطلق یکسان      تقاضا  
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یابد و اثـر    درصد افزایش می035/0قیمت سیمان به میزان یک درصد عرضۀ سیمان به میزان     

مفهوم این موضوع از لحاظ تحلیلهای      . باشد  می -226/0بر تقاضا به میزان     این افزایش قیمت    

 و یابـد  سمت تقاضا سـریعتر تعـدیل مـی   از  که تعادل تعرضه و تقاضای پویا به این معنی اس      

 بــه ثبــات قبلــی  از ســمت کــاهش تفاضــادر صــورت ایجــاد تکــان یــا شــوک مجــدداً بــازار

این موضوع در بازار فعلی سیمان به این معنـی اسـت کـه اثـر آزادسـازی قیمـت             . گردد  برمی

ای از تعـادل      بـه نقطـه   بـا کـاهش مـصرف سـیمان         سیمان به سرعت و پس از نوسانات کمـی          

  .  باشد ی فعلی میبه قیمت بازار عمده فروشنزدیک گشت خواهد کرد که تقریباً بر

برای تحلیل بیشتر ایـن موضـوع فـرض کنیـد در اثـر شـرایطی مـثالً افـزایش تولیـد                        

این افزایش در   .   درصد افزایش یابد    226/0ناخالص داخلی غیرنفتی تقاضای سیمان به میزان        

قیمت سیمان یک درصد افزایش     گردد که     د باعث می  شو  تقاضا که مازاد تقاضا محسوب می     

 درصـد افـزایش در عرضـه سـیمان          035/0افزایش یک درصد در قیمت سیمان معـادل         . یابد

همچنـان دچـار   مازاد تقاضا است و نتیجتاً بازار کمتر از خواهد شد و این مازاد عرضه سیمان     

 .یممجدداً به تعـادل بـاز گـرد    کسری عرضه خواهد بود و نتیجتاً قیمت بایست افزایش یابد تا         

  . این تعادل جدید در اثر تغییر متغیر برونزای تولید ناخالص داخلی غیرنفتی حادث شد

هـای    ثباتی  بایست بی   داشتند می   اگر ارقام کششهای قیمتی تفاوتهای زیادی با هم می        

 مـشاهده   زیاد و تموجات قیمتی متنوعی را در اثر تکانهای تقاضا یـا عرضـه در بـازار سـیمان                  

توان توقع داشت که با آزادسـازی قیمـت سـیمان در              در شرایط فعلی که می    ولی  . کردیم  می
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ابتدا قیمت سیمان به قیمت فعلی بازار نزدیک شود و سپس با کاهش تقاضا براساس کـشش                 

و همزمان با آن با افـزایش عرضـه بـر اسـاس کـشش قیمتـی عرضـه            ) -226/0(قیمتی تقاضا   

تر از قیمـت      عادل جدیدی خواهد رسید که باالتر از قیمت مصوب و پائین          بازار به ت  ) 035/0(

به هر حال در میان مدت و بلنـد مـدت کشـشها بیـشتر بـه تقویـت سـمت عرضـه                       . بازار است 

زیـرا افـزایش   . گرایش خواهد داشت و باعث کـاهش تـدریجی قیمـت سـیمان خواهـد شـد             

گـردد کـه حجـم        یمان باعـث مـی    گذاری در سیمان در اثر افزایش قیمـت سـ           بازدهی سرمایه 

  . و عرضه به تدریج بیش از روند تقاضا افزایش یابد گذاری در این بخش بیشتر گردد سرمایه

تعریـف و آن را     در بخـش بعـدی       را   یبرای تحلیل بیشتر این مسئله الگـوی همزمـان          

 و  در آن الگو اثرات واردات و صادرات را نیـز ملحـوظ خـواهیم کـرد          .نمائیم  سازی می   شبیه

  .عرضه و تقاضای کل سیمان را در رابطه با آزادسازی قیمت خواهیم سنجید
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  مچهارفصل 

 و ، مزیت نسبیقیمت

  جهانایران و سیمان 
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    جهانسیمان

شود حجم تجـارت جهـانی محـصوالت معـدنی در             مالحظه می  زیرنانکه در جدول    چ

 از رشـد    1995 – 2000هـای    ه در خـالل سـال     کـ  میلیـارد دالر بـوده       788 بالغ بـر     2002سال  

  . استبوده توسط ده درصدی برخوردار م

  )میلیارد دالر (2002حجم تجارت جهانی در محصوالت معدنی در سال 

  درصد  رشد ساالنه 

85- 1980  5-  

90- 1985  3  

1995- 1990  2  

2000 – 1995  10  

2000  48  

2001  9-  

2002  1-  

  6/12  سهم در کل تجارت جهانی کاال 

  5/57   صادرات محصوالت اولیه در سهم

                             Source : World Trade Organization 
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هـای     درصد رسیده امـا در سـال       48، رشد تجارت جهانی مواد معدنی به        2000در سال   

سهم تجارت محـصوالت    .  برخوردار بوده است   ی درصد 1 و   9 از رشد منفی     2002 و   2001

 در صـادرات آن  تجـارت    درصـد و سـهم       6/12جهـانی کـاال معـادل       معدنی درکل تجـارت     

   1. درصد بوده است57محصوالت اولیه بیش از 

 اولیـه    مـواد  سهم تجارت مواد معدنی در کل تجارت کـاال و در تجـارت محـصوالت              

شـود   مانگونه که مالحظه می   ه.  ارائه شده است   زیربرحسب مناطق مختلف جهان در جدول       

 درصد و   5/71 منطقه خاور میانه و آفریقا با سهم هایی معادل           ازی  صادرات محصوالت معدن  

سـهم صـادرات مـواد      . اند  درصد بیشترین سهم را در تجارت کاال به خود اختصاص داده           55

ایـن رقـم بـرای اروپـای        .  درصد بـوده اسـت     5/57معدنی در محصوالت اولیه جهانی معادل       

 درصد و برای  7/77 برای آفریقا معادل     ، درصد 9/77مرکزی، شرقی و نواحی بالتیک معادل       

آسیا وآمریکای التین قارۀ همچنین این سهم برای .  درصد بوده است3/95خاور میانه معادل   

ای را در کل صادرات مـواد         درصد بوده که رقم قابل مالحظه      3/51 و   9/51به ترتیب معادل    

  . به خود اختصاص داده است2002اولیه در این نواحی در سال 

 پس از صادرات تجهیزات حمـل و نقـل و           2002رات محصوالت معدنی در سال      صاد

شانگر اهمیـت صـادرات     نـ تجهیزات اداری باالترین رقم را به خود اختصاص داده است کـه             

  . نی استاین گروه کاالها در تجارت جها
 

1- http://www.Cementdistribution.Com /industryinfo/trade.htm  
Cement distribution consultant trade. 
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  2002  در مواد اولیه برحسب نواحی  سهم تجارت مواد معدنی در کل تجارت و در تجارت

  صادرات  واردات   تجارت مواد معدنی در کل تجارت کاالسهم

  6/12  6/12  جهان 
  2/7  4/11  آمریکای شمالی 
  3/20  9/10  آمریکای التین 

  9/6  8/10  اروپای غربی 
  5/31  5/13   مرکزی و بالتیک –اروپای شرقی 

  0/55  8/10  آفریقا 
  5/71  0/6  خاور میانه 

  1/7  9/16  آسیا
  

  صادرات  واردات  ی در تجارت مواد اولیه سهم محصوالت معدن

  5/57  5/57  جهان 
  1/40  9/64  آمریکای شمالی 
  3/51  6/52  آمریکای التین 

  4/42  5/51  اروپای غربی 
  9/77  0/57   مرکزی و بالتیک –اروپای شرقی 

  7/77  5/40  آفریقا 
  3/95  0/31  خاور میانه 

  9/51  0/64  آسیا

          Source : WTO  
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 رشد ساالنه )میلیون تن (تجارت سیمان جهان سال 

2000 6/125 5/0%- 

2001 6/130 0/4% 

2002 2/128 9/1%- 

2003 5/126 3/1%- 

ای   تجارت جهانی سیمان نیز همگام با تجارت سایر محصوالت معدنی از اهمیت ویـژه             

حجم تجارت جهانی سیمان
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مودارهای زیر  روند تجارت جهانی سیمان در ن     . در تجارت مواد معدنی برخوردار بوده است      

اطالعات ارائه شده حاکی از روند روبه رشـد تجـارت جهـانی             . اند  و جدول قبل آورده شده    

  .سیمان و کلینکر است

 

 ایـاالت متحـده، ژاپـن، آلمـان و فرانـسه بزرگتـرین              1997ــ 2001هـای     در خالل سـال   

  .اند ه بود2001واردکنندگان سیمان به لحاظ ارزش در سال 

های به عمل آمده در خصوص رشد واردات سیمان بر حسب مناطق  بینی بر اساس پیش  

اروپا بزرگترین واردکننده سیمان جهـان خواهـد        ) 2000ـ2012های    طی سال (مختلف جهان   

  2003 کلینکر و نسیما ای منطقه صادرات/واردات
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.  آن آفریقـا بـه لحـاظ رشـد واردات سـیمان در رده دوم قـرار خواهـد گرفـت                      بود و پس از   

یـاالت متحـده رونـد نزولـی خواهـد داشـت امـا در کـشورهای                 واردات سیمان در کانادا و ا     

  . جنوب شرقی آسیا از افزایش نسبتاً اندکی برخوردار خواهد بود

 بـرای کـشورهای   1997ـ2001های  جدول بعدی ارزش صادرات سیمان در خالل سال 

شـود کـشورهای ایتالیـا،        چنانچه از جدول مذکور مالحظـه مـی       . دهد  مختلف جهان نشان می   

. شـوند   های مذکور بزرگترین صادرکنندگان جهان محسوب می        و اسپانیا درخالل سال   چین،  

  .  دالر در صدر جدول قرار گرفته استمیلیارد 952/1 با صادراتی معادل2001ایتالیا در سال 

شـود مـصرف جهـانی سـیمان در خـالل             همان گونه که در نمودار زیر  مالحظه می        

 1138ای کـه مـصرف از    برخوردار بوده است به گونـه های اخیر  از افزایش چشمگیری        سال

 میلیـون تـن در      1634 و به سـطح      1995 میلیون تن در سال      1405 به   1990میلیون تن در سال     

 بـه   1990ــ 2000های    در واقع مصرف جهانی سیمان طی سال      .  افزایش یافته است   2000سال  

مصرف جهانی سیمان

0

500

1000

1500

2000

19
70

19
75

19
80

19
85

19
90

19
95

20
00

20
03

M
IL

LI
O

N
 T

O
N

NE
S



  154     اقتصاد قیمت سیمان ایران

  .است درصد برخوردار بوده 3/4ای معادل  طور متوسط از رشد ساالنه

مصرف سیمان در کشورهای شرق آسیا باالترین سهم را داشـته اسـت بـه طـوری کـه                   

کشورهای اروپایی بـا اختـصاص      . مصرف سیمان جهان را به خود اختصاص داده است        % 48

آمریکای شمالی  . اند  مصرف جهان پس از کشورهای شرق آسیا باالترین سهم را داشته          % 19

های سـوم      درصد مصرف جهان در رده     7 غربی با     درصد مصرف جهان و آسیای جنوب      8با  

 .اند و چهارم قرار گرفته

 2003 2000 1995 )میلیون تن(ای سیمان  مصرف منطقه

 2/321 8/314 9/286 اروپا

 8/227 2/231 3/185 آمریکای شمالی و جنوبی

 5/169 6/154 5/130 آفریقا و خاور میانه

 7/798 9/729 2/640 آسیای شرقی

 2/241 3/205 3/182 رهای آسیاییباقی کشو

 در  2000شود مصرف سرانه سیمان در سـال          همان گونه که در نمودار زیر مالحظه می       

کشورهای پرتقال، اسپانیا و یونان در باالترین سطح بوده در حالی که مصرف سـرانه سـیمان                 

در . تاسـ   تـرین سـطح قـرار داشـته           هندوستان، ونزوئال، برزیل، مکزیک و مراکش در نـازل        

دهـد کـه کـشورهایی کـه از درآمـد سـرانه بـاالترین                 مجموع نمـودار ارائـه شـده نـشان مـی          
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مصرف سرانه سیمان در    ) دانمارک، ایاالت متحده، آلمان و سوئیس     : اند نظیر   برخوردار بوده 

تری قرار گرفته است ولی کشورهای اروپـایی بـا درآمـد سـرانه متوسـط، شـاهد                    سطح پایین 

  .اند سیمان بودهمصرف سرانه باالتر 

 ارائـه   1926 – 2002هـای      میـزان تولیـد، جهـانی سـیمان را در خـالل سـال              زیرجدول  

شـود میـزان تولیـد جهـانی سـیمان در خـالل              همانگونه کـه از جـدول مالحظـه مـی         . کند می

   . داشته استای  قابل مالحظهرشد های مزبور  سال

  آمار تولید، سیمان در جهان 

 )تنبرحسب  (تولید جهان سال

1998 1540000000 

1999 1600000000 

2000 1650000000 

2001 1730000000 

2002 1800000000 

http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/of01-006/cement.xls Cement Statistics, Hendrik G. 
Van Oss and Thomas D. Kelly,  Last modification:  April 15, 2004 

  .استنشان داده شده ر بعدی اروند تولید جهانی در نمود

 درصد تولید جهان بزرگترین تولیدکننـده سـیمان محـسوب      30تولید  کشور چین با    



  156     اقتصاد قیمت سیمان ایران

 سـیمان   پس از چین آسیا و سپس اروپا و پس از آن آمریکا بزرگترین مناطق تولیـد                .شود  می

  .باشند در جهان می

ده تولیدکننـده  . گیـرد  چین با تولید یک سوم کل تولید جهان در صدر جدول قرار می           

بعدی به ترتیب عبارت بودند از ژاپن، ایاالت متحـده آمریکـا، هندوسـتان، جمهـوری کـره،                  

در واضح است که کارخانجـات جدیـد تولیـد سـیمان            . آلمان، روسیه، ایتالیا، ترکیه و تایلند     

  .اند خارج از اروپای غربی، آمریکا و کانادا قرار گرفته

بسیاری از کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی در حال تغییر رویـه تولیـد و ارتقـاء                 

هـای تولیـدی خـود را     های تولیدی بودند و به دلیل استفاده از انـرژی ارزان تـر رویـه     ظرفیت

در قـاره آسـیا بیـشترین       . القوه بسیار باالیی هـستند    ایران و ترکیه دارای تقاضای ب     . تغییر دادند 

افزایش ظرفیت تولیدی در کشورهای جنوب شرقی آسـیا بـوده در جـایی کـه تقاضـا بـرای                    
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در آمریکای التین ظرفیت تولیدی برخی کشورها       . واحدهای مسکونی افزایش شدید داشت    

ی در صنعت سیمان منطقه دیگری که رشد سریع. نظیر برزیل و مکزیک در حال افزایش بود 

ژاپـن و   . را مالحظه کرد ناحیه آسیا به خـصوص چـین، هندوسـتان، انـدونزی و فیلیپـین بـود                  

ژاپـن بـه    . تایوان از جمله معدود کشورهای آسیایی بودند که کاهش تولید را تجربه کردنـد             

ع های تولید و رکود اقتصادی و تایوان به دلیل استخراج بیش از حـد منـاب                 دلیل افزایش هزینه  

  .اولیه برای صنعت سیمان شاهد رشد این صنعت بودند
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  دورنمای سیمان جهان

رود که تقاضای جهانی وتولید سیمان در خالل دهه آینده با نرخ              در مجموع انتظار می   

تقاضـا بـرای سـیمان حتـی ممکـن اسـت در شـرایطی کـه                 .  درصدی رشد یابـد    4 الی 2رشد  

مسائلی از قبیـل گـرم شـده        . ن رشد یابد  مصارف جدیدی برای سیمان کشف شود بیش از ای        

تواند اثرات مهمی بر افزایش نیاز به سیمان داشته      کرۀ زمین و باال آمدن سطح آب دریاها می        

  .باشد

. رود تولید و تقاضای سیمان در ایاالت متحده با نرخ رشد معتدلی رشد یابـد                انتظار می 

است که منجر به رونـق مـسکن    های بهره     مدت علت عمده رشد صنعت سیمان نرخ        در کوتاه 

گیـری کنـد      از جمله موضوعاتی که اقتصاد آمریکا بایـد نـسبت بـه آن تـصمیم              .. خواهد شد 

  .جدول زمانی برای ارتقاء ظرفیت تولید سیمان و کلینکر است
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OneStone Consulting Group, Buxtehude/Germany, 2004,  Joe Harder,  
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واحدهای تولید سـیمان ایـاالت متحـده بـه روش مرطـوب ویـا خـشک سـیمان تولیـد                     

هـای زیـست    هزینـه . باشـند  ارای هزینه تولیـد بـاالیی مـی   کنند که بسیار انرژی بر بوده و د      می

یـک  .  شـود  blendedمحیطی ممکن است منجر به افزایش تولید و مصرف سـیمان مخلـوط              

موضوع اساسی برای صنعت سیمان در ایاالت متحده مقررات مربوط بـه کنتـرل دی اکـسید                 

شـد و در صـورت      کربن و حفظ محیط زیست است که منجر به افزایش هزینه تولید خواهد              

 .های حمایتی ممکن است برخی واحدها ناچاراً از تعطیل شوند غیاب تعرفه

همـانطور کـه از   . دهد بینی رشد صنعت ساختمان در جهان را نشان می       نمودار قبل پیش  

ــا ســال % 6/4رشــد ســاختمان در جهــان از متوســط  . نمــودار فــوق پیداســت  2007ســاالنه ت

رشـد  % 5/5و  % 6/1ا و بـاقی کـشورهای جهـان بـه ترتیـب             در این میان اروپ   . برخوردار است 

  . سالیانه هزینه در بخش ساختمان خواهند داشت
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Ken Rumph, 2004: Over a Cliff?  plus a Martian’s view of European Cement prices , 
Global Cement Coordinator.  

  :دهد که دورنمای صنعت سیمان  میدر مجموع روندهای جهانی نشان

در فرانسه و بلژیک ثبات، در اسپانیا کاهش رشد در شـمال ایتالیـا              : در اتحادیه اروپا  

بازار رو به گسترش و در جنوب ومرکز ایتالیا شـاهد کـاهش رشـد تولیـد و در یونـان رشـد                       

  .پایدار را شاهد خواهیم بود

 بـه  2002 سـال  در را اروپـا  ختمانسا بخش از% 14 و% 21 ترتیب به فرانسه و آلمان

 مـصرف  ایتالیـا  و اسـپانیا . دارنـد  را سیمان مصرف% 10 و% 14 فقط و اند داده اختصاص خود

  .هستند اروپا سیمان عمدۀ کنندگان

  سیمان اروپاسیمان اروپا   تولید تولیدپیش بینیپیش بینی

2003E 2002 2003E 2004E 2005E 2006E 2007E

اسپانیا 44,063 4.0% 4.4% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0%

ایتالیا 42,092 1.0% 5.6% 4.0% 3.0% 1.0% (1.0%)

آلمان 27,877 (8.2%) (3.4%) (2.4%) 2.2% 4.6% 0.4%

فرانسه 20,479 0.3% (1.2%) (1.0%) 3.0% 1.0% 0.2%

انگلستان 12,999 (1.0%) 1.0% (1.0%) 1.0% 2.0% 2.0%

بنلوکس 12,612 (4.7%) (4.5%) (0.6%) 4.3% 0.6% (0.5%)

یونان 10,470 5.0% 4.0% 4.0% (5.0%) 2.0% 2.0%

پرتغال 8,644 (6.5%) (11.8%) (7.4%) 1.0% 2.0% 1.0%

اسکاندیناوی 6,369 (1.9%) (5.7%) 0.0% 2.8% 1.6% (0.1%)

اتریش 4,218 (5.0%) (2.2%) 0.0% 3.0% 3.0% (1.0%)

سوئیس 3,772 (2.0%) (1.9%) 1.0% 2.0% 5.0% (2.0%)

ایرلند 3,380 (4.0%) 10.0% 6.0% 4.0% 4.0% (5.0%)

اروپای غربی 228,176 (0.9%) 0.7% 1.4% 2.1% 2.1% 0.7%
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ظرفیت مورد استفاده در تولید سیمان در اروپا به عنوان درصد بکـارگیری ظرفیـت               

شــود در بــسیاری از   کــه مالحظــه مــیهمــانطور. اســمی در جــدول زیــر آورده شــده اســت

  .کشورهای اروپا هنوز ظرفیت خالی زیادی وجود دارد
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Cement Production in Mta

+1.0% +1.0% 

%rate Score
Spain 116% 10
Ireland 91% 9
Benelux 117% 8
Portugal 87% 8
Greece 73% 7
Switzerland 82% 7
UK 84% 7
Austria 78% 6
France 68% 5
Italy 74% 5
Scandinavia 57% 5
Germany 61% 4

درصد بهره برداری از ظرفیت تولید سیمان
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  .شاهد روند بطئی تولید سیمان خواهیم بود: در آمریکای شمالی

یابد در ترکیه با نا اطمینـانی مواجـه           در مراکش رشد ادامه می    : در بازارهای نوظهور  

 در هندوستان بازار در حال توسـعه اسـت امـا            باشد،  هستیم، در بلغارستان بازار رو به رشد می       

هـا رونـد صـعودی         روند کاهشی داشته، در تایلند فعالیت و رشد ادامه دارد امـا قیمـت               قیمت

المللـی    اند و در مصر شاهد وضعیت نااطمینانی هستیم اگرچه صادرات به بازارهای بین              گرفته

  .شدیداً افزایش یافته است

اخیر باعث گردید که حجم بسیار زیاد درآمدهای        افزایش درآمد نفت طی سالهای      

هـای عمرانـی در       نفتی به منطقه سرازیر گردد و این حجم مسلماً باعث افزایش شدید بودجـه             

سالهای آتی خواهد شـی و در ایـن ارتبـاط بایـد منتظـر افـزایش شـدید تقاضـای سـیمان در                        

نـد بـه دلیـل افـزایش        توا  ایـن افـزایش تقاضـا مـی       . کشورهای نفتی حوزۀ خلیج فارس باشـیم      

هــای حمــل و نقــل در ســالهای اخیــر بــاالخص در دو ســال گذشــته ســبب گــردد تــا   هزینــه

کشورهای متقاضی سیمان نیازهای وارداتی سیمان خود را از کـشورهای منطقـه نظیـر ایـران                 

گیری صـادراتی سـیمان ایـران را در پـیش رو خواهـد آورد و                  این مسئله جهت  . تأمین نمایند 

 داخلی سیمان با مکانیزم عرضه و تقاضا تعدیل نگردد در حاالت مختلف بسته              چنانچه قیمت 

به میـزان تقاضـای داخلـی و خـارجی و میـزان عرضـۀ سـیمان شـرایط نامناسـبی را از لحـاظ                      

  .بازارهای موازی و غیررسمی در فروش سیمان ایجاد خواهد کرد
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 جایگاه مناسبی در    چنانچه ایران در شرایط افزایش تقاضای کشورهای منطقه نتواند        

اکنـون در زیـر       تر که هـم     صدور سیمان بدست آورد باید منتظر بود که کشورهای دوردست         

پردازند با افزایش تولیـد تقاضـای حـادث شـده را برطـرف               ظرفیت اسمی به تولید سیمان می     

     .نمایند

روند فزاینده مصرف جهانی و حجـم رو بـه رشـد تجـارت جهـانی سـیمان ایجـاب                    

کنتـرل   آثـار    زیـرا  ارزیابی دقیقی از عملکرد صنعت سیمان در ایران به عمل آید             کند که   می

  . تواند باعث جهت گیری تولید کنندگان سیمان به سمت صادرات شود قیمت سیمان می
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    ایران سیمانتجارت خارجی

ایران در حوزه خاورمیانه، بعد از مصر، دومین مقام تولید در خاور میانه را داراسـت و      

 در حالیست کـه بزرگتـرین تولیدکننـدگان سـیمان در جهـان کـشورهای چـین، ژاپـن و                این

باشند، در صورتیکه تقاضـای    میلیون تن می85  و 510،87آمریکا با تولیدی به ترتیب معادل 

تــوان گفــت مــصرف بــر اســاس   جهــانی آینــده ســیمان را مــورد مالحظــه قــرار دهــیم مــی  

 میلیـون تـن در      1875 بـه حـدود      1999یون تن در سال      میل 1439های انجام شده، از      بینی پیش

 34یعنـی بـا رشـدی معـادل         . خواهد رسـید  2010 میلیون تن در سال      2105 و رقم    2005سال  

در میان کشورهای جهان، ایـران در بـین         .  ساله روبه رو خواهد بود     10درصد طی یک دوره     

مطالعات انجـام شـده،   بر اساس .  را داراست17 کشور عمده مصرف کننده سیمان، مکان   21

توسط وزارت بازرگانی در حالیکه متوسط مصرف سرانه در بـین کـشورهای توسـعه یافتـه،                 

عت ضـی  وزیـر جـدول  . باشـد   کیلوگرم می 300 کیلوگرم است، این رقم در کشور ایران         500

چنانچـه  . دهـد  تولید و صادرات و واردات سیمان را طبق یـک سـناریوی متوسـط نـشان مـی                 

 در سالهای آینـده  تقاضا ضعیت وهیمای داخلی را به سالهای آتی تسری د ضریب رشد تقاض  

بـا عنایـت بـه اینکـه تقاضـای داخلـی نـسبت بـه         . شـود  بینـی مـی   ذیـل پـیش   جـدول   به شـرح    

سـیمان سـالهای آتـی،      تولیـد   های نصب شده فزونی دارد و همچنین افزایش ظرفیت           ظرفیت

داخلـی  یلـوگرم افـزایش یابـد و بـازار           ک 400رود افزایش مصرف سرانه کشور بـه         انتظار می 

  .  برای آینده این صنعت وجود داشته باشدنامتعادلی
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 کـشور سـیمان   بررسی عوامل مؤثر بر میـزان صـادرات         در  ) 1380( 1بخشی جفرودی 

به دلیل شرایط خاص اقلیمی و دسترسـی        ضمن بررسی شرایط مناسب تولید سیمان در ایران         

 سـیمان  متعـدد روی کار ارزان و همچنین وجود کارخانجات     انرژی و نی   و   آسان به مواد اولیه   

هـای بـالقوه و بالفعـل در جهـت تولیـد و صـدور                از توانـایی  منـد     ایران را از کشورهای بهـره     

 پاسخ بـه سـؤاالت زیـر    در این تحقیقوی هدف اصلی . نماید سیمان قلمداد میهای   فرآورده

 :باشد می

 . سیمان بر میزان صادراتسیمان قیمت اثر  •

 . سیمانارز بر میزان صادراتاثر نرخ  •

 .ایران  سیمانصادرات بر میزانسیمان جمعیت کشورهای واردکننده اثر میزان  •

 . سیمان ایرانصادرات فاصله کشورهای واردکننده بر میزاناثر  •

 . سیمان ایرانصادرات درآمد کشورهای واردکننده بر میزاناثر  •

تعیـین  هـایی در   اقدام به استفاده از رگرسـیون  فوقپاسخ به سؤالهای   ین تحقیق برای    در ا 

 جمعیــت کــشورهای ،نــرخ ارز ســیمان، یعنــی قیمــت صــادراتی رابطــه متغیرهــای مــستقل

وارد کننـــده بـا میـزان      فاصله تـا کـشورهای واردکننـده و درآمـد کـشورهــای     ،واردکننده

سالهـــای   فـصلی  براسـاس اطالعـات  . نماید می -وابسته  بعنوان متغیر- سیمان ایران صادرات

 
. دانـشگاه اصـفهان  . کـشور سـیمان   بررسی عوامل مؤثر بر میزان صادرات). 1380( مهدی بخشی جفرودی 1

 .دانشکده امور اداری و اقتصاد
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گیـرد    مـی چنین نتیجه   وی  . ها برآورد شدند     انجام و  رگرسیون    های مربوطه   تحلیل 77-1366

  سیمان ایران بر میزان صادرات) واردکننده بغیر از جمعیت کشورهای(کلیه عوامل فوق که 

ین میان نرخ ارز بیشترین تأثیر و درآمد کشورهای واردکننده کمتـر  مؤثر می باشند و در این

  .تأثیر را دارند

آمار نـشان   با استفاده از  در استان اصفهان سیمانبررسی مزیت نسبی صنعت در  1فرهمند

 دهد که در سالهای اخیر با پیشی گـرفتن آهنـگ تولیـد از مـصرف بـه شـدت از واردات                   می

 بـرای جلـوگیری از رکـود بـازار محـصول         سـیمان   کاسته شده و ضـرورت صـادرات       سیمان

 همچنین از آنجایی که استان اصفهان دو واحد از واحـدهای مهـم تولیـد              . مطرح گشته است  

توانند نماینـده خـوبی بـرای صـنعت       کشور را در خود جای داده ـ که به نوبه خود می سیمان

 کشور باشند بر آن شده است که مزیت نسبی این بخش از صـنعت اسـتان را ارزیـابی                    سیمان

 در استان اصفهان و همچنـین مقایـسه بـین       سیمان نعتاین بررسی مزیت نسبی ص     بر بنا .نماید

را بررسـی    استان از لحاظ شاخصهای مزیت نسبی اهداف اساسی این            سیمان واحدهای تولید 

 واجـد مزیـت    سـیمان نتایج حاکی از آن است که استان اصـفهان در تولیـد          .دهند تشکیل می 

 در جایگـاه بـاالتری       سـپاهان از لحـاظ مزیـت نـسبی          سـیمان  همچنین شرکت . باشد مینسبی  

  . اصفهان قرار دارد سیماننسبت به شرکت

 
. دانـشگاه اصـفهان  . در اسـتان اصـفهان    سـیمان  بررسـی مزیـت نـسبی صـنعت    ). 1380(حسینعلی فرهمنـد   1

 .دانشکده امور اداری و اقتصاد
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قیمت کنترل شده برای سیمان در خالل سالهای        که  شود    مالحظه می  زیردر جدول   

بـه عنـوان مثـال قیمـت        . داردالمللـی    ای با قیمتهـای بـین       عمده تفاوت ثابت بوده و     66-1361

 دالر در هـر تـن بـوده در       1/17ل   معـاد  ) مـیالدی  2000 (1379 کنترل شده در ایران در سـال      

هـا در کـشور مـا در          بعبارتی قیمت .  دالر در تن بوده است     5/78حالیکه قیمت جهانی معادل     

4سطحی معادل 
  .قرار داردالمللی    قیمتهای بین1

  )برحسب دالر(مقایسه قیمتهای کنترل شده با قیمتهای جهانی 

قیمت در ایران به  ن به ریالقیمت کنترل شده در هر ت سال
 دالر

 قیمت جهانی

1361  3100  1/24  69/56  

1362  3100  2/23  61/55  

1363  3100  2/22  18/57  

1364  3700  4/27  92/55  

1365  3700  6/31  78/54  

1366  3700  5/23  41/54  

1367  4200  2/16  80/54  

1368  4200  4/12  80/54  
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قیمت در ایران به  ن به ریالقیمت کنترل شده در هر ت سال
 دالر

 قیمت جهانی

1369  4200  07/10  34/55  

1370  10000  7/17  46/55  

1371  105000  9/14  30/55  

1372  20000  7/18  36/56  

1373  25000  2/15  88/61  

1374  33500  6/16  84/67  

1375  42000  7/17  89/70  

1376  55000  1/19  46/73  

1377  71500  7/20  45/76  

1378  85800  7/17  27/78  

1379  102960  1/17  56/78  

B. Bidbad, N.Kalbasi Anaraki, “Effects of Iran’s WTO Accession on the cement Industry, 

presented of at the 4th European Cement Conference, March 2004, Barcelona, Spain. 

هـردو قیمـت   . نمایـد  المللی سیمان را مقایـسه مـی     نمودار زیر دو قیمت داخلی و بین      

ند و قیمت سـیمان ایـران بـا اسـتفاده از            باش  المللی برای هر تن به دالر می        سیمان داخلی و بین   
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  : نرخ ارز مؤثر صادراتی برای کاالهای غیرنفتی به دالر تبدیل شده است

  )1963-2003 (1342-1382قیمت هر تن سیمان در داخل و خارج ایران به دالر  سالهای 

  :بینی است گیری صادرات سیمان قابل پیش موارد زیر جهتبا توجه به   

  در آینده در ایرانانتوسعه صنعت سیم .1

 سیمان کشورهای نفتی حاشیۀ خلیج فارستقاضای افزایش پیش بینی  .2

تفاوت قیمت داخلی و خارجی سیمان و پائین بودن قیمت سیمان داخلـی نـسبت بـه           .3

 قیمت سیمان در منطقه 

 مازاد تولید سیمان نسبت به تقاضای داخلی در سالهای آتی .4

های سیمان، و جدول زیر، عرضه و تقاضای سیمان            کارخانه  افزایش ظرفیت با توجه به    
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امکـان صـدور آن بـه       در کشور باعث ایجاد مازاد عرضه به میزان جدول زیر خواهد شد که              

های بخشهای قبلی در مـورد        بینی  جدول زیر از مقایسه پیش    . خارج از کشور باید فراهم شود     

  .عرضه و تقاضای سیمان بدست آمده است

 مازاد قابل صدور  سیمانمصرف تولید سیمان سال

138333/2 3/30  9/2  

138437/8 7/32  1/5  

138542/1 5/35  4/7  

138646/8 9/38  9/7  

138751/7 7/42  0/9  

 30بـیش از    تولیـد     کارخانـه بـا    40حـدود   در حـال حاضـر      همانطور که مالحظه شد     

ا در رده تولیدکننـدگان      ایران فعالیت دارند که این رقم، ایران ر         سال در  میلیون تن سیمان در   

بـر  (، 1387طبق برآورد، اضـافه تولیـد سـیمان در ایـران تـا سـال        .سیمان قرار داده است مهم  

 میلیون تن خواهـد رسـید، و بـا توجـه بـه نیـاز کـشورهای                  25به بیشتر از    ) فوقاساس نمودار   

ادراتی عالوه بر بازارهای ص    .گردد همسایه، امکان صدور این صنعت بیش از پیش فراهم می         

کـشورهای حـوزه خلــیج فـارس و نیــز دریـای خـزر، امکــان پیوسـتن افغانــستان و عـراق بــه        

و رشـد   بینـی اسـت و بنـابراین توسـعه           کشورهای وارد کننده سیمان از ایران کامالَ قابل پیش        
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  . ریزی نمود  الزاماتی است که همچنان باید در مورد آن برنامه نیازمندتولید سیمان

در گیـری صـادراتی    و نهایتـاً جهـت     با توجه به وجود مـازاد عرضـه          هکرد ک باید تاکید   

امکانـات خـاص بـارگیری و       بـرای   ریزی دقیـق و جـدی        سالهای آینده، الزم است که برنامه     

  مد نظـر    تجهیز بنادر و نیز امکانات نگهداری و دپوی مناسب با توجه به شرایط آب و هوایی               

، با کاهش قیمـت سـیمان       کنندۀ سیمان های تولید  قرار گیرد زیرا در غیر این صورت کارخانه       

 کـاهش  را ظرفیتهای تولیـدی ممکـن      ندناگریزناشی از عرضۀ زیاد سیمان در سالهای آینده،         

حال احتمال بحـران در ایـن صـنعت          در این . در بازار فعالیت نمایند   با رقابتی ناسالم    یا   و   ادهد

  .استراتژیک افزایش خواهد یافت
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  سیمان تولید هزینۀ منابع داخلی 

گیـری هزینـۀ منـابع داخلـی تولیـد             اندازه اببه محاسبه مزیت نسبی سیمان      بخش  این  در  

هدف ما در این بخش این است که بدانیم آیا سیمان ایـران تـوان رقابـت                 . پردازیم  میسیمان  

 از مقایـسه هزینـه فرصـت        (DRC)ضـریب هزینـه منـابع داخلـی         المللی را دارد یا خیر؟        بین

مورد استفاده در تولید یک کاال بـا ارزش افـزوده آن کـاال              ) کار و سرمایه  ( اصلی   های  نهاده

ای ارز، قیمـت      ن ضـریب قیمـت سـایه      بـرای محاسـبۀ ایـ     . شـود   به قیمتهای مرزی حاصل مـی     

ای سـتانده صـنعت،       ای خدمات عامل سـرمایه، قیمـت سـایه          ای نیروی کار،  قیمت سایه       سایه

های غیر قابـل مبادلـه را تعیـین و بـه              ای نهاده   دله، قیمت سایه  های قابل مبا    ای نهاده   قیمت سایه 

 را نسبت به تغییـرات نـرخ ارز و قیمـت      DRCپردازیم و نهایتاً حساسیت        می DRCمحاسبۀ  

  . نمائیم بررسی می

شده اسـت   ارائه   (DRC) 1هزینه منابع داخلی  تعاریف گوناگونی در معرفی شاخص      

   :شود  میآنها اشارهاز که ذیالً به چند مورد 

هزینه منابع داخلی معیاری است از هزینه فرصت واقعی منابع داخلی که یـک واحـد                 -1

  .2کند ارز خارجی را ایجاد یا صرفه جویی می

از طریــق جــایگزینی ( ارز خــارجی زانــدا هزینــه منــابع داخلــی بــصورت هزینــه پــس -2

 
1Domestic Resource Cost. 
2 Bruno, M (1972) .16ص .   
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  .1شود تعریف می) از طریق صادرات(یا هزینه کسب ارز خارجی ) واردات

  های خالص داخلی بـه ارزش        ای داده  نه منابع داخلی عبارت از نسبت ارزش سایه       هزی -3

  . 2 استهای خالص مبادله شده ای ستانده سایه

فعالیت اقتصادی عبارت از ارزش افزوده به قیمتهای داخلـی          یک  هزینه منابع داخلی     -4

  .3 استدر مقایسه با ارزش افزوده به قیمتهای جهانی

مـورد  ) منابع طبیعی، نیروی کـار و سـرمایه       (های اصلی     نهادهاز مقایسه هزینه فرصت      -5

 border(استفاده در تولید یک کاال بـا ارزش افـزوده آن کـاال بـه قیمتهـای مـرزی       

price (     چنانچـه مقـدار ضـریب از یـک          .شـود   ضریب هزینه منابع داخلی حاصل می 

هـره بـرداری    کوچکتر باشد به این معنی است که منابع مورد استفاده به شکل کـارا ب              

اند و در نتیجه کـاالی تولیـدی در رقابـت جهـانی دارای مزیـت نـسبی اسـت و                      شده

بزرگتـر از یـک باشـد عـدم مزیـت نـسبی کـاال را در صـحنه                    DRCچنانچه ضریب   

دهد و اگر برابر یک باشد ارزش منابع داخلی استفاده شـده برابـر بـا                 جهانی نشان می  

 .های جهانی استهمان میزان قابلیت خرید کاال در بازار

ای ارز کمتـر باشـد در نتیجـه تولیـد آن        اگر هزینه منابع داخلی کاالیی از نـرخ سـایه         

هزینه منابع داخلی هزینه فرصت واقعـی منـابع         به عبارت دیگر     .کاال دارای مزیت نسبی است    

 
1 Greenaway D., Milner .650 ص.   
2 Fane (1995) .665 – 663ص .   

 .277، ص 1982 درویس، 3
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یک واحد ارز خارجی است این معیـار از طـرف           ) انداز یا پس (داخلی استفاده شده در تولید      

 مشابه معیار نرخ بازدهی داخلی سرمایه گذاری در یک فعالیت اقتصادی اسـت کـه بـا                  دیگر

 با استفاده از آنها سودآوری خـالص        ومعیار نرخ بهره واقعی نسبت به هم قابل مقایسه هستند           

  .گردد میمشخص نیز ن فعالیت آ) NSP(اجتماعی 

سـت دو روش    در چند دهه گذشته بصورتهای مختلف انجام شده ا        ) DRC(محاسبه  

باشند که بـه ترتیـب منفعـت خـالص اجتمـاعی و نـرخ                 می) EPR(و  ) NSP(متداول محاسبه   

وده تا از طریق هر یک به ارزیـابی         محاسبه نم موثر حمایت مربوط به یک واحد اقتصادی را         

 در هـر یـک از روشـهای مـذکور هزینـه منـابع               .سرمایه گذاری صورت گرفته اقـدام نمایـد       

واحدهای مختلف  رجحان  مستقیم و یا غیرمستقیم محاسبه گردیده تا          به شکل     DRCداخلی  

   .رتبه بندی نمایدرا تولیدی 

های فرصت داخلی کسب یک واحـد ارز          باید هزینه   ، در محاسبه آن می    DRCمنطق  

   :یعنی. خارجی محاسبه شود

  )داخل به پول ملیتولید هزینه فرصت عوامل (
DRC= 

)به پول خارجیتولید شده ه ارزش افزود(× ) نرخ حقیقی ارز(  

   : تولید شامل موارد زیر استهای داخلی عوامل هزینه

هزینه مربوط به نیروی کار اعم از دستمزد حقوق و پـاداش            : زینه عوامل اولیه تولید   ه 
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یک واحد کـاال کـه بـرای انعکـاس هزینـه فرصـت              تولید  مستقیم و غیرمستقیم برای     

  . تعدیل شده باشد

فرصت از دست رفته مربوط به         سرمایه که منعکس کننده هزینه     های مربوط به    هزینه 

ارزش سرمایه بنگاه باشد و از ضرب نرخ بهره مناسب در ارزش اسمی سرمایه بنگـاه          

  .آید بدست می

آب، سوخت، مالیات، اجاره، تعمیرات و نگهـداری، بیمـه          : قابل مبادله های غیر   هزینه 

 نمـود و نـه امکـان تهیـه آنهـا از طریـق               تـوان آنهـا را صـادر        و دیگر موارد که نه می     

  . واردات میسر است

 لـذا دانـستن قیمـت       .گردد می هدر مخرج کسر ارزش افزوده جهانی محصول محاسب        

 و اگـر     (fob)چنانچه کاال صادراتی باشد از قیمت فوب        . جهانی محصول الزم است   

ای  پـس از مـشخص شـدن بهـ         .شـود    اسـتفاده مـی    (cif)وارداتی بود از قیمت سـیف       

بایـست ارزش اقـالم و مـوارد تجـاری مـصرف          می ،خارجی محصول به ارز خارجی    

کـرد تـا    کـسر   شده در تولید یک واحد محصول را به ارز خارجی محاسـبه و از آن                

در نرخ موثر ارز خارجی     آن را    سپس   .ارزش افزوده خالص ارز خارجی بدست آید      

  : شود ده دارد استفاده می از فرمول زیر که انطباق با نکات گفته ش.کنیم ضرب می

1 1 2 2 2 1 2 2. . . .L Li L L ki k

i ji i n i ni j n

CF a L CF a L a K a KDRC
P a P a P r
+ + +∑ ∑ ∑ ∑=
− −∑ ∑  
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1LCF : اند عامل تبدیل مزد و حقوق نیروی کاری که مستقیماً در تولید سیمان به کار رفته .  

2LCF :                عامل تبدیل قیمت بازار نیروی کار که به طور مستقیم و غیر مستقیم در تولید کـاالی

  . اند ای مورد استفاده در تولید سیمان بکار رفته یر مبادلهغ

∑ 11.LaL : جبران خدمات کارکنان شاغل در تولید سیمان  

∑ 22 .LaL :               جبران خدمات کارکنانی کـه بطـور مـستقیم و غیرمـستقیم بـه تولیـد کاالهـای

  . اند یمان بکار رفتهاند که در تولید س ای اشتغال داشته غیرمبادله

∑ 11.Kak : انـد    ای خدمات عامل سرمایه که مستقیماً در تولید سیمان بکار رفتـه             ارزش سایه

  استهالک + 

∑ 22 .Kak :ای مــورد  ای کــه در تولیــد کاالهــای غیرمبادلــه ارزش خــدمات عامــل ســرمایه

  . استفاده در تولید سیمان بکار رفته

iP : قیمت مرزی هر تن سیمان  

∑ iji Pa ای که مستقیماً در تولید محصول مـورد نظـر بکـار              های مبادله   ارزش مرزی نهاده  : .

  . اند رفته

jnini rPa∑∑ ای که بطور مـستقیم و یـا غیرمـستقیم بـرای              ارزش مرزی کاالهای مبادله    : .

  . اند که در تولید سیمان از آنها استفاده شده است ای به کار رفته یرمبادلهتولید کاالهای غ

در  .انجـام شـده اسـت     یک واحد محصول    تولید   محاسبات براساس    فوقدر فرمول   
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  .پردازیم  می1ای ادامه به بیان دالیل استفاده از قیمتهای سایه

در سـالهای اخیـر     . دای ارز برابر بـا نـرخ ارز بـازار آزاد در نظـر گرفتـه شـ                   نرخ سایه 

کننـدگان بـر      انتظارات و اطالعات جدید تولیدکننـدگان و مـصرف کننـدگان، حتـی توزیـع              

اساس نرخ ارز بازار آزاد شکل گرفتـه اسـت و از طـرف دیگـر قیمـت فـروش محـصوالت                      

ذیرش نـرخ ارز بـازار آزاد بـه عنـوان نـرخ             تولیدکنندگان با این نرخ هماهنگ اسـت، لـذا پـ          

  . های اخیر، دور از ذهن نیست صوصاً در سالای ارز و مخ سایه

در مـورد  خوزسـتان  سـیمان  ای نیروی کار از ارقام شـرکت   برای محاسبۀ قیمت سایه  

 نفـر نیـروی انـسانی احتیـاج     80 این پـروژه بـه   . تولید سیمان استفاده نمودیم    تنی   5000پروژه  

 نفـر   80از مجمـوع    . دکننـ    ریال دستمزد دریافت می    360750000دارد که جمعاً بطور ماهانه      

. هـستند  نفـر کـارگر نیمـه مـاهر و سـاده      15 نفر کارشناس و کارگر ماهر و   65نیروی انسانی   

تخمـین هزینـه فرصـت نیـروی        % 5یب تبـدیل    اای نیروی کار از ضر      حاسبه قیمت سایه  مبرای  

   .نمائیم برای نیروی کار ماهر استفاده می 1کار غیرماهر و 

گـذاری     تنی در سال نیاز به سـرمایه       1417500پروژه  شرکت سیمان خوزستان برای       

برای محاسبه  .  ریال دارد  661634000000گذاری ریالی      یورو و سرمایه   39600000به میزان   

زنوز در زمینـه محاسـبه مزیـت        ضرائب مورد استفادۀ    ای خدمات عامل سرمایه از        قیمت سایه 

 
1 Shadow Price 
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ای   بـرای محاسـبه نـرخ سـایه       . نـیم ک  نسبی در صنایع سیمان و پتروشیمی و نساجی استفاده می         

) 11/0(ای را در ضـریب تبـدیل           ارزش ریـالی اقـالم سـرمایه       زیـر سرمایه، مطـابق بـا جـدول        

 درصـد در  6 درصـد و نـرخ اجـاره سـاالنه       5نرخ استهالک اقالم سرمایه     . (نماییم  ضریب می 

  . )سال فرض شده است

ن مثـال قیمـت یـک        به عنوا  .قیمت یک تن سیمان فله در سطح جهان متفاوت است           

 43 دالر، سـنگاپور     49 دالر، مـالزی     30 دالر، هندوسـتان     80تن سیمان صادراتی در آمریکا      

 بر این اساس با نرخ تبـدیل  .1نمائیم  دالر فرض می32ما  قیمت یک تن سیمان را   . دالر است 

 فـصل   4 متوسط نرخ ارز در   ( در بازار آزاد ارز       ریال بازای هر دالر    8323دالر به ریال بازای     

       .  ریال266336:  برابر خواهد بود با(Pi) قیمت مرزی یک تن سیمان 2)گذشته

  :  سیمان عبارتند ازتولیدهای قابل مبادله در  ترین نهاده عمده  

  ماشین آالت  -1

 ) مازوت(سوخت  -2

 ) برق(انرژی  -3

 قطعات یدکی  -4

 
1 http://www/iran cement.com/f-price html                                         

   36 شمارۀ 1383نماگر اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران سال : ماخذ 2
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یـک از   هـای قابـل مبادلـه مـصرف سـالیانه هـر               محاسبه قیمتهـای مـرزی نهـاده      برای  

های قابل مبادله مانند برق، مازوت را به ازای هر تن سیمان محاسبه نموده و سـپس در                    نهاده

 ،ای ارز در پایان بـا توجـه بـه نـرخ سـایه          . کنیم  نهاده ضرب می  ) وبفسیف یا   (قیمت مرزی   

های قابل مبادله را به ازای هـر تـن محـصول بـه ریـال بدسـت                    قیمت مرزی هر یک از نهاده     

  . آوریم می

مقایسه قیمتهای داخلی و قیمتهای مرزی حاملهـای انـرژی و سـوخت مـا را بـه ایـن                    

علـت  . رساند که قیمتهای مرزی این حاملها همگی از قیمتهای داخلی باالتر اسـت              مطلب می 

و فراوانـی ذخـایر     ) های پنهان   سوبسید(های پرداختی توسط دولت       این اختالفات را در یارانه    

  . جستجو کردتوان  انرژی در ایران می

 درصد هزینه تولید    30 در کشورهای پیشرفته مصرف مازوت و برق هر کدام تقریباً         

 بـه   1990متوسط مـصرف سـوخت در آلمـان در سـال            . دنده  سیمان را به خود اختصاص می     

برق مـورد   .  لیتر است  85 لیتر است در حالیکه رقم مشابه برای ایران          84ازای هر تن محصول     

 کیلـو   200 کیلووات ساعت بود اما در ایران اکنون بـه           104مان در آلمان    نیاز برای هر تن سی    

  . 1رسد وات ساعت می

 
 15-11، ص 1375، شهریور 17ماهنامه سیمان، ش  1
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 قیمـت جهـانی ندارنـد از        های غیرقابل مبادلـه کـه عمومـاً         ای نهاده   تعیین قیمت سایه    

های متـداول      یکی از روش   .های قابل مبادله برخوردار است      پیچیدگی بیشتری نسبت به نهاده    

هـای   از آنجا که بسیاری از نهـاده . باشد ای می های بازاری به عنوان قیمت سایه    استفاده از قیمت  

مبادله وارداتی هستند این روش از دقت الزم برخوردار         قابل  جزاء  اغیرقابل مبادله متشکل از     

 مبادله از ضرایب مستقیم جـداول داده        قابلهای غیر  ای نهاده   برای محاسبه ارزش سایه   . نیست

هـای غیرقابـل      ارزش نهـاده  . شـود    استفاده می  1370مار ایران مربوط به سال      و ستانده مرکز آ   

ارزش افـزوده  . نماییم ای تفکیک می های واسطه مبادله را به دو حساب ارزش افزوده و هزینه      

  مازاد عملیاتیوبر اساس حسابهای ملی مرکز آمار ایران به دو جزء جبران خدمات کارکنان              

  : توان به موارد ذیل تقلیل داد مینیز ای را  واسطههای  هزینه. شود تقسیم می

  های نفتی  برق و گاز و فرآورده -1

 های قابل مبادله  نهاده -2

 های غیر قابل مبادله  نهاده -3

هـای قابـل مبادلـه در         دهد که ارزش مرزی نهـاده       زنوز برای صنعت سیمان نشان می     

خـصوصیت  است که با توجه به  دالر 67/1های غیرقابل مبادله در تولید یک تن سیمان     نهاده

  . و استفاده در اینجا نیز هست ضرایب جداول داده و ستانده این میزان قابل تعمیم خطی
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ای تقـسیم     هـای واسـطه     مبادلـه بـه ارزش افـزوده و هزینـه         قابـل   های غیر   ارزش نهاده   

شود و نیز خـود ارزش افـزوده بـه جبـران خـدمات کارکنـان و مـازاد عملیـاتی تفکیـک                         می

ای جبران    جمع ستونهای مازاد عملیاتی و جبران خدمات کارکنان ارزش سایه         . ده است گردی

بـرای محاسـبه ارزش     . دهـد   خدمات سرمایه و ارزش جبران خـدمات کارکنـان را نـشان مـی             

 را در ارزش 94/0های غیر قابل مبادله ضـریب تبـدیل      ای جبران خدمات کارکنان نهاده      سایه

ای نیـروی کـار        از تقسیم قیمت سایه    94/0ضریب تبدیل   . نمائیم  خدمات کارکنان ضرب می   

  . آید  نیروی کار بدست می بر هزینه حقوق سالیانه

اسـتفاده  مربوطـه    از فرمـول     DRCهمانطور کـه بیـان شـد بـرای محاسـبه شـاخص                

  .که اجزاء آن در جدول زیر آورده شده است نماییم می

  

  

  

  

  هزینۀ منبع داخلی برای سیمانمحاسبه شاخص

1                111 LaCF LL ∑  5/2882  

2                ∑ 11.Kak  6/85496  
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3                ∑ 222 .LaCF LL  3/3995  

4                22 .Kak∑  8/16955  

5  1 1 1 2 2 1 1 2 22. . . .L K KLCFL aL L CF a L a K a K+ + +∑ ∑ ∑ ∑  4/109330  

6                iP  266336  

7                ∑ iJi Pa  7/131163  

8                Jnnini rPa∑∑  2/13483  

9                JnniniiJii rPaPaP ∑∑∑ −−  121689  

10  DRC                90/0  

 

ــار م  9/0معــادل  دالر 32 ریــال و قیمــت مــرزی 8323ای   در نــرخ ارز ســایهDRCعی

تـوان بیـان کـرد کـه شـرکت       باشد مـی  میشود و به دلیل اینکه این عدد کوچکتر از یک         می

. باشـد   سیمان فارس خوزستان در تولید سیمان در عرصۀ جهانی دارای مزیت نسبی ایستا مـی              

 دالر یـک دالر بدسـت       9/0دهد که با تولید هر تن سیمان با هزینـه کـردن               این رقم نشان می   

  . جوئی ارزی خواهد شد  درصد تولید هر تن سیمان صرفه10آورده یا 

مطابق محاسبات به عمل آمده اگر نرخ ارز ده درصد باال رود و قیمت سایر عوامـل        

رسـد کـه نـشان دهنـده           می 88/0 به   DRC و میزان کشش     82/0 به   DRCثابت باشد میزان    
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 عمل آمده نشان    محاسبات به .  نسبت به تغییرات ده درصدی نرخ ارز است        DRCحساسیت  

 ریال برسد و قیمت سایر عوامل ثابت باشد      7500 به   نرخ برابری دالر به ریال    دهد که اگر      می

توان نتیجه گرفـت در صـورتیکه قیمـت ارز بـه      لذا می.  برابر با یک خواهد شد    DRCمیزان  

 ریال برسد و قیمت سایر عوامل در تولید سیمان ثابـت باشـد مـا مزیـت نـسبی         7500کمتر از   

  . دهیم خود را از دست می

دهد که اگر قیمت یک تن         نشان می  1383 برای سال    DRCمحاسبه کششی قیمتی      

آنگـاه میـزان    )  درصـد تغییـر کنـد      10چیـزی حـدود     ( دالر برسـد     5/35 دالر به    32سیمان از   

DRC   خواهد رسید و میزان حساسیت       74/0 به DRC          77/1 نسبت به ایـن تغییـرات قیمـت 

 نـسبت بـه تغییـرات ده درصـدی قیمتهـا            DRC دهنده عـدم حـساسیت       خواهد شد که نشان   

  . است

 DRC دالر کاهش یابـد میـزان        5/30اگر قیمت یک تن سیمان در بازار جهانی به            

توان نتیجه گرفـت در صـورتیکه قیمـت یـک تـن سـیمان بـه         لذا می. برابر با یک خواهد شد   

مـا مزیـت نـسبی خـود را در تولیـد             دالر برسد قیمت سایر عوامل ثابت باشـند          5/30کمتر از   

از طرف دیگر اگر قیمت سـایر عوامـل ثابـت           . سیمان در عرصه جهانی از دست خواهیم داد       

میـزان  .  سنت به ازای هر کیلـو وات سـاعت برسـد           5/5 سنت به    4باشند و فقط قیمت برق از       

DRC    سـنت  5/5به این ترتیب اگر قیمت مرزی برق به بـیش از            . شود   بدست آمده یک می  

 محاسـبه شـده بزرگتـر از یـک خواهـد شـد و مـا        DRCبه ازای هر کیلو وات ساعت برسد   
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اگر قیمت مرزی مازوت    همچنین  . مزیت نسبی خود را در تولید سیمان از دست خواهیم داد          

لذا در عین حالـت نیـز بـا افـزایش           .  خواهد شد  DRC=1 سنت برسد میزان     11 سنت به    9از  

  .سنت مامزیت نسبی خود را از دست می دهیم 11قیمت مرزی مازوت به بیش از 

سیمان بـر اسـاس قیمتهـای داخلـی مـا را بـه هزینـه منـابع         تولید محاسبه مزیت نسبی    

 بر اسـاس قیمتهـای مـرزی    DRCرساند که در مقایسه با شاخص       می 46/0 (DRC)داخلی  

انی بـه   تـوان در سوبـسیدهای پنهـ        علت این اختالف را می    . دارای فاصله زیادی است   ) 90/0(

قیمتهای داخلـی بـرق، مـازوت همگـی اختالفـات زیـادی بـا           . سوخت و انرژی جستجو کرد    

بـه مـصرف کننـدگان      دولـت   سوبـسیدهای بـاالی     منبعـث از    قیمتهای مرزی خود دارند کـه       

  . استحاملهای انرژی 

هـای    براساس محاسبات فـوق بایـد گفـت تولیـد سـیمان در ایـران از لحـاظ قیمـت                     

ولید و سیمان و نرخ برابری ارز در شرایط حساسی قرار دارد که شـاخص               المللی عوامل ت    بین

DRC باشد و لذا باید این موضوع را مـد نظـر قـرار داد کـه بـا        در حدود نزدیک به یک می

تواند تغییر یافته و حتی از        تغییرات کمی شرایط رقابتی سیمان ایران در بازارهای خارجی می         

  .باشد  می9/0 در رقمی حدود DRCگرفتن شاخص علت این موضوع قرار . بین برود

در آتیه سبب خواهـد شـد کـه قیمتهـای           المللی    با توجه به اینکه روند سیاستهای بین        

 محاسـبه شـده بـا    DRCالمللی حرکت کنـد لـذا     های بین   داخلی عوامل تولید به سمت قیمت     
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وضـوع مبـین     حرکت خواهد کرد و ایـن م       9/0 به سمت    46/0های داخلی نیز از سطح        قیمت

این است که توان رقابتی تولیدکنندگان سیمان در خارج کشور تنزل خواهـد یافـت و سـود                  

بـه عبـارت دیگـر در حـال حاضـر           . اسمی کمتری در رابطه با صدور سیمان خواهنـد داشـت          

 و در صـورتی     زیادی برای صادرکنندگان سـیمان اسـت      نسبی  صادرات سیمان دارای مزیت     

ن در داخل کشور بـا آزاد سـازی قیمـت سـیمان صـورت نپـذیرد          های فروش سیما    که انگیزه 

گیری صادراتی سیمان خواهنـد       توان توقع داشت که تولیدکنندگان سیمان اقدام به جهت          می

   .نمود
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  آزادسازی قیمت سیمان سازی شبیه

 معادالت اقتـصادسنجی اقـدام بـه    با طرح یک الگوی همزمان دستگاه    در این بخش    

روش اتخـاذ شـده یـک الگـوی رفتـاری           .  قیمت سیمان خواهیم نمـود     آزادسازیبررسی اثر   

دهـد و     همزمان است که اثر تغییرات قیمت ناشی از مازاد عرضه یا تقاضا را مد نظر قرار مـی                 

 بـا ایـن     .دارد  بطور همزمان آن را در رفتار تولید و مصرف و بازرگـانی سـیمان ملحـوظ مـی                 

 تعدیل عـدم  الگوی"خصوصیت نام این الگو را که سیاق نوینی در الگوسازی نیز دارد با نام         

ــاتعــادل   معرفــی Dynamic Disequilibrium Adjustment Model (DDAM)  "پوی

 در بارسـلون اسـپانیا      2004این الگو در کنفرانس سیمان اروپا       ای از     نمونهاولین بار   . نماییم  می

مجموعه مقاالت کنفرانس نیـز منتـشر        CD و به بحث گذاشته شد و در کتاب و           ارائه گردید 

اثـر تغییـر    بررسی  ین الگو برای    ادر الگوی مطرح شده در کنفرانس سیمان اروپا از          . 1گردید

در اینجا کـاربرد    . استفاده نمودیم واردات و صادرات سیمان     مصرف،  قیمت، تولید،   تعرفه بر   

هـای سـالهای     از داده این الگو   . برای آزادسازی قیمت سیمان است    سازی    ما از این الگو شبیه    

  .نماید استفاده می 1382-1342

شاهد نوساناتی  الگو 1342-1382تولید سیمان در ایران در طول دوره مورد بررسی    

  درصـد در خـالل دوره یـاد شـده افـزایش یافتـه              10 اگرچه بطور متوسط سـاالنه       ،بوده است 

 
1 B. Bidabad, N.Kalbasi Anaraki, M. M. Rezai “Effects of Iran’s WTO Accession on the 
cement Industry”, presented at the 4th European Cement Conference, March 2004, 
Barcelona, Spain. Propubs publication company, U.K.. 
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در برخـی از سـالها      ان بدلیل فشار تقاضا و محدودیتهای وارداتـی         در واقع صنعت سیم   . است

 بـا شـوک افـزایش       1353-57در خالل سالهای    . تولید نموده است  نیز  بیش از ظرفیت اسمی     

 افـزایش یافـت امـا پـس از آن در          اًقیمت نفت و افزایش درآمدهای نفتی تولید سیمان شدید        

صـنعت  . ارز خـارجی کـاهش یافـت      خالل جنگ بواسطه خرابیهای جنـگ و کمبـود منـابع            

 بواســطه وجــود ظرفیتهــای 1367 درصــد، در خــالل ســال -6/3ســیمان شــاهد رشــد منفــی 

بالاستفاده و کاهش کارآیی بوده اما پس از پایان جنگ تولید سیمان روند صعودی یافـت و                 

بـا تاسـیس    . رسـید  1369در سـال    %  7/16گسترش فعالیتهای بخش ساختمان رشد تولیـد بـه          

امـا در عـین حـال       . ضا فزونـی گرفـت    ا از رشد تق   1376سال  رشد عرضه از    ی جدید   واحدها

تولیـد  گذاری دولتی     و قیمت عدم دسترسی به بازارهای بین المللی و محدودیتهای صادراتی          

  .تولید نموده استاتخاذ سیاستهای مقطعی و نامطمئن در کنندگان را ناچار به 

گیرد چرا که     نازلی قرار می    سطح نسبتاً  تجارت جهانی سیمان نسبت به تولید آن در       

واردات سیمان در ایران در     . شود مواد اولیه مورد نیاز برای تولید در اغلب کشورها یافت می          

 نزدیـک   1350باستثناء اواسط دهه    ) DDAM )1381-1342الگوی  طول دوره مورد بررسی     

 یافـت و    ات زیـادی   تغییـر  1354-1374 اما ایـن رونـد در خـالل سـالهای            .به صفر بوده است   

در اواسط دهه    .تولید سیمان نیز گردید   اعمال شده منجر به کاهش کارآیی       سیاستهای  بدلیل  

سـیمان   واردات   ا نبود و لـذ    ی سیمان  تولید داخلی قادر به پاسخگویی به افزایش تقاضا        1350

 نـسبت بـه سـال       1356 درصدی را در خالل سـال        134سابقه رشد    افزایش یافت و رکورد بی    
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 بـا ثبـات    نـسبتاً 1370 و 1360اگرچه واردات سیمان در خالل سالهای دهـه  .  تجربه نمود  قبل

و بوده اما طی سالهای اخیر بواسطه رونق فعالیتهای زیربنایی و افزایش فعالیتهـای سـاختمانی                

واردات و صادرات سـیمان در ایـران تـابع           .داشتروند صعودی   کمبود تولید سیمان داخلی     

در دوران جنـگ،  حتی در برخی از سـالها    ای فراوانی بوده است و        غیرتعرفه ای و  موانع تعرفه 

هـای صـادراتی     اگرچه انگیزه . های بازرگانی و معادن بود     صادرات منوط به مجوز وزارتخانه    

 معرفی شدند، عـدم ثبـات سیاسـت گـذاریها و ممنوعیـت              1366و معافیتهای مالیاتی در سال      

بـه عنـوان مثـال صـادرات انـواع          . انـد   ه صادرات گردید   پایین سطحبه  همواره  های صادراتی   

 با توجه به زیانهای ایجـاد شـده       .  ممنوع اعالم شد   1376 و   1375سیمان و کلینکر در سالهای      

اقـدام  هـا      دولت در سالهای بعد نسبت بـه حـذف ایـن ممنوعیـت             ناشی از اتخاذ این سیاست،    

دوره مورد بررسی مورد توجه قرار      روند واردات و صادرات سیمان را طی        زیر  نمودار  . نمود

  .دهد می

ــران  -2003 (1342-1382در دورۀ ) برحــسب تــن(صــادرات و واردات ســیمان ای

 و  1360هـای    در خالل دهـه   تحمیلی بر صنعت سیمان     اداره شده   و  یمتهای دستوری   ق )1963

تولید سیمان در کـشور در مقایـسه بـا سـایر کـشورهای در حـال        رشد   منجر به کاهش     1370

نـگ، توزیـع و قیمـت گـذاری سـیمان تحـت کنتـرل کمیتـه            جدر دوران پس از     . سعه شد تو

براسـاس مقـررات ایـن      . قـرار داشـت   ریـزی    ریزی سیمان در سازمان مدیریت و برنامـه        برنامه

 بـا   .بایست تولید خود را بـه وزارت بازرگـانی تحویـل دهنـد             کمیته تولیدکنندگان سیمان می   
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بنـدی   یمان به وزرات صنایع منتقل و تحت سیـستم جیـره           توزیع س  1367پایان جنگ در سال     

نمـودار زیـر    . صـنعت سـیمان اسـت     در  عمـده   مـسئلۀ   قیمتهای کنترل شده یـک       . گرفت قرار

  : دهد قیمتهای بازار آزاد و مصوب را نشان می
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  )1963-2003 (1342-1382ی سیمان بازارهای مصوب و  مقایسۀ دو شاخص قیمت

 و بدلیل شـکاف فزاینـده میـان قیمـت تمـام             1371سال  با یکسان سازی نرخ ارز در       

بـا آغـاز برنامـه      .  داخلی ایجـاد شـد     یای بر قیمتها   شده و قیمت کنترل شده فشارهای فزاینده      

 ارز بـازار رسـمی      هایهای انرژی و پرسنلی و با تفاوت نرخ        خصوصی سازی و افزایش هزینه    

 از آن موقـع قیمتهـای       . نبودنـد  خـود  یهـا  و بازار آزاد، بنگاههای زیانده قادر به تحمل هزینه        



  191     اقتصاد قیمت سیمان ایران

تعادلی توسط کمیته تولید و توزیع سیمان شامل نمایندگانی از سـازمان حمایـت از مـصرف                 

کنندگان و تولید کنندگان، وزارت صـنایع و سـازمان برنامـه از طریـق حاصـل جمـع قیمـت             

 در بودنـ  بر این اسـاس تولیدکننـدگان قـاد       . شود ای حاصل می   دفتری با یک نرخ سود حاشیه     

توزیع کننـد و کارخانجـات سـیمان        انجات را شخصاً    ظرفیت اسمی کارخ  % 90تولید بیش از    

.  ریال بـه وزارت صـنایع بـرای هـرتن سـیمان تحویـل شـده بودنـد         8000موظف به پرداخت    

مصرف کنندگان و تولید کنندگان براساس فرمول زیر مبلغی را از            بعالوه سازمان حمایت از   

  :کرد  هرتن سیمان فروش رفته اخذ میتولید کنندگان برای

 سهم سازمان حمایت از  =0 /9 )*قیمت فروش رفته(  –  )قیمت تمام شده+  ریال5000(
  مصرف کنندگان و تولید کنندگان

 1حاشـیه سـود،     درصـد    15در عین حال قیمت مصرف کننده با جمـع قیمـت تمـام شـده بـا                  

وزارت حـق   ریـال  4000ش و وزارت آمـوزش و پـرور  حق  درصد 2درصد حق شهرداری،    

 15اگرچـه در نظـر گـرفتن حاشـیه سـود            . امور اقتصادی و دارایی در نظـر گرفتـه شـده بـود            

ی و پرسـنلی    ژرنـ هـای ا    هزینه پوششدرصدی برای تولیدکنندگان منجر به حل مشکل مالی         

 روش بعالوه در این. استهالک ناتوان بود ای ناشی از      سرمایههای   هزینهجبران  شده بود اما از     

  .تر خواهد بود  پایینی دارندتر که قیمت تمام شده کمتر خانجات قدیمیرها برای کا قیمت

  

  )برحسب دالر(مقایسه قیمتهای کنترل شده با قیمتهای جهانی 



  192     اقتصاد قیمت سیمان ایران

قیمت جهانی  قیمت در ایران به دالر قیمت کنترل شده در هر تن به ریال سال 
1361  3100  1/24  69/56  
1362  3100  2/23  61/55  
1363  3100  2/22  18/57  
1364  3700  4/27  92/55  
1365  3700  6/31  78/54  
1366  3700  5/23  41/54  
1367  4200  2/16  80/54  
1368  4200  4/12  80/54  
1369  4200  07/10  34/55  
1370  10000  7/17  46/55  
1371  10500  9/14  30/55  
1372  20000  7/18  36/56  
1373  25000  2/15  88/61  
1374  33500  6/16  84/67  
1375  42000  7/17  89/70  
1376  55000  1/19  46/73  
1377  71500  7/20  45/76  
1378  85800  7/17  27/78  
1379  102960  1/17  56/78  

B. Bidabad, N.Kalbasi Anaraki, M.M. Rezai “Effects of Iran’s WTO Accession on the 

cement Industry, presented of at the 4th European Cement Conference, March 2004, 

Barcelona, Spain. 
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شود قیمت سیمان در خـالل سـالهای پـس        مالحظه می  فوقهمانگونه که در جدول     

 قیمتهـای کنتـرل     1370در عین حال از اوائل سالهای دهـه         .  با ثبات بوده است    از جنگ نسبتاً  

  . افزایش یافتاًشده شدید

زکارخانجات سیمان و آمارهای کالن اقتصادی نظیر       آمار مربوط به صنعت سیمان ا     

GDP           و از آمارهای بانک مرکزی     .... ، شاخص قیمت عمده فروشی سیمان، نرخ ارز موثر و

. آمار مربوط به تولید و قیمت جهـانی سـیمان ازآمارهـای تجـارت جهـانی اخـذ شـده اسـت             

  : عبارتند ازشده متغیرهای استفاده 

IRYCD = تولید سیمان ایران  

IRIMP = واردات سیمان ایران بر حسب تن  

IREXP =  صادرات سیمان ایران  

WPRICE =  قیمت جهانی سیمان  

APPPRICE =  ریال در تن(قیمت مصوب کنترل شده سیمان(  

MARKPRICE  =  ریال در تن( سیمان سیمان در بازار آزادقیمت(  

IRGDP =  1361بت ثاعوامل به قیمت تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت 

IRGDPNF=   1361 به قیمت ثابت غیرنفتی به قیمت عواملتولید ناخالص داخلی  

IREENOIL =  نرخ ارز موثر در ایران  

EXCESS = تغییر در موجودی انبار سیمان در ایران  
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NCAPACITY =  ظرفیت اسمی تولید سیمان در ایران  

CONSD =  تولید داخلی از محل مصرف سیمان  

 متغیرهای مجازی هـستند     دارند رقمی   4 یا   2 شروع شده و اعداد      D متغیرهایی که با  

دهنـد کـه     ای را نـشان مـی       دو رقم اول سال شروع دوره و دو رقم دوم سـال اختتـام دوره              که  

 اگـر   .لحاظ شده اسـت    صفر   سالهای خارج از آن دوره رقم      یک و    Ĥن دوره رقم  برای سالهای 

نشاندهندۀ سالی است که مقدار متغیر مجـازی        دارای دو رقم باشند، آن دو رقم         Dمتغیرهای  

  .  برابر یک است

  متغیرهای درونزا

obs CONSD IREXP IRIMP MARKPRICEIRYC EXCESS 

1963 713813.0  46097.00 23088.00574.2  759000.0 -23919.00 

1964 1026615.  101410.0 24348.00594.2  1117000. -88087.00 

1965 1286674.  128509.0 19826.00594.2  1419000. -104866.0 

1966 1408032.  92953.00 115584.0594.2  1495000.  16646.00 

1967 1472760.  55094.00 39849.00554.2  1515000. -28099.00 

1968 1857419.  42903.00 51131.00534.1  1904000.  11906.00 

1969 2301827.  34352.00 22837.00520.8  2342000. -5694.000 

1970 2486935.  96991.00 130771.0520.8  2587000.  36854.00 

1971 2578960.  258720.0 79550.00514.1  2830000. -186850.0 

1972 3278005.  24104.00 57965.00514.1  3308000.  39752.00 

1973 3433175.  6500.000 302545.0614.2  3423000.  279370.0 

1974 4373823.  2093.000 738337.0881.3  4382000.  742328.0 
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obs CONSD IREXP IRIMP MARKPRICEIRYC EXCESS 

1975 5333793.  1169.000 1229807.1368.7  5340000.  1233676. 

1976 6006891.  1.000000 1375380.1909.5  6005000.  1373487. 

1977 6207956.  1.000000 2962348.2557.1  6279000.  3033390. 

1978 6103232.  1.000000 2086247.2463.7  6178000.  2161013. 

1979 7920619.  1.000000 209455.02757.4  7887000.  175834.0 

1980 8214550.  1.000000 150756.03358.3  8124000.  60204.00 

1981 9649085.  1.000000 161513.03431.8  9537000.  49426.00 

1982 10442866  178.0000 85934.003859.1  10344000 -13288.00 

1983 11286323  1.000000 89805.004019.3  11179000 -17520.00 

1984 11349440  97.00000 16006.004406.6  11237000 -96628.00 

1985 12508989  250.0000 16445.003885.8  12450000 -43044.00 

1986 12408662  621.0000 2033.0005201.1  12381000 -26871.00 

1987 12564161  126886.0 15.000005374.7  12660000 -157918.0 

1988 12144364  68990.00 2342.0005862.1  12200000 -80002.00 

1989 12710421  170261.0 1272.0006523.1  12870000 -179671.0 

1990 14929947  88019.00 1957.0007945.2  15020000 -84028.00 

1991 15097686  47165.00 89978.0010502.3  15122000  19962.00 

1992 15172353  1.000000 115047.020043.2  15148000  90692.00 

1993 16206554  111239.0 46985.0032047.8  16260000 -122047.0 

1994 16266473  134488.0 7876.00037636.1  16273000 -254573.0 

1995 15678350  197054.0 6205.00045521.2  16551000  484747.0 

1996 17107958  260388.0 7717.00056958.3  17806000  184983.0 

1997 18931072  235238.0 1369.00066766.3  18932441 -467738.0 

1998 19583744  261208.0 917.000084726.4  19584661 -520582.0 

1999 19500937  122375.1 4632.818105784.5  19505570 -235484.5 

2000 22095048  155087.2 5905.700130741.7  22100954 -298363.0 

2001 25268341  194849.9 8234.411147480.0  25276575 -373231.0 
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obs CONSD IREXP IRIMP MARKPRICEIRYC EXCESS 

2002 27401937  610693.0 9943.524169749.6  27411881 -1201499. 

2003 29527573  402972.4 200000.0297663.3  30868972  735454.6 

  زا متغیرهای برون

obs IREENOIL APPPRICEIRGDP IRGDPNFNCAPACITY WPRICE 

1963 104.0080 434.7  61846.00 35574.75 3120.000  18.94000 

1964 103.9549 449.8  66246.20 37631.97 3120.000  18.88000 

1965 101.5673 449.8  76962.18 43690.28 3520.000  18.65000 

1966 95.34317 449.8  84987.05 46622.96 3820.000  18.47000 

1967 89.16115 419.5  94018.66 51286.98 5420.000  18.59000 

1968 64.75017 404.3  105772.9 56152.21 5920.000  18.71000 

1969 64.96589 394.2  119424.3 60519.27 6920.000  18.94000 

1970 64.15789 394.2  131171.0 65450.55 8020.000  19.71000 

1971 62.23029 389.2  148196.0 73471.05 8020.000  20.95000 

1972 61.56088 389.2  172334.7 87980.19 10120.00  22.70000 

1973 67.97192 465.0  181871.1 92495.33 13620.00  24.50000 

1974 67.57043 667.2  198939.0 114776.5 15870.00  29.53000 

1975 67.88136 1036.1  210385.6 134228.6 18570.00  34.62000 

1976 68.49659 1445.5  247688.8 160885.2 18570.00  37.75000 

1977 71.14584 1935.8  244467.3 161778.2 21470.00  40.52000 

1978 70.30956 1865.1  226182.7 166022.0 29820.00  45.38000 

1979 70.37914 2087.4  210069.1 168622.4 42070.00  51.38000 

1980 107.8142 2542.3  182277.7 164651.6 44570.00  56.57000 

1981 117.8205 2597.9  172801.7 155848.8 49870.00  57.83000 

1982 128.2316 3100.0  195191.3 158739.8 49870.00  56.69000 

1983 133.5097 3100.0  219801.4 179288.7 53110.00  55.61000 
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obs IREENOIL APPPRICEIRGDP IRGDPNFNCAPACITY WPRICE 

1984 139.2879 3100.0  216342.4 181829.4 55110.00  51.78000 

1985 134.7422 3700.0  220810.1 185522.2 56110.00  55.92000 

1986 116.7805 3700.0  200560.1 169804.1 56110.00  54.78000 

1987 157.2398 3700.0  197744.8 164496.9 56110.00  54.41000 

1988 258.4068 4200.0  185288.4 151656.6 58110.00  54.80000 

1989 313.3532 4200.0  196735.5 160254.8 58110.00  54.80000 

1990 416.9010 4200.0  223664.2 181171.5 60400.00  55.34000 

1991 564.1219 10000.0  251833.2 202426.4 60400.00  55.46000 

1992 701.1479 10500.0  262538.8 212200.0 59800.00  55.30000 

1993 1064.652 20000.0  258401.8 213843.8 60300.00  56.36000 

1994 1635.460 25000.0  257495.9 217760.2 62600.00  61.88000 

1995 2015.037 33500.0  264326.5 224805.0 65100.00  67.84000 

1996 2366.217 42000.0  283095.6 240762.0 70700.00  70.89000 

1997 2874.296 55000.0  292677.9 251005.2 77700.00  73.46000 

1998 3449.792 71500.0  300699.0 258403.5 85470.00  76.45000 

1999 4839.972 85800.0  306513.9 265425.7 94017.00  78.27000 

2000 6004.231 102960.0  322278.4 292512.0 103418.0  78.56000 

2001 6094.593 139224.0  334104.0 355350.0 113760.0  78.50000 

2002 8048.270 160247.0  359011.0 379009.0 125136.0  76.00000 

2003 8200.000 281000.0  383160.0 349146.0 120537.4  76.00000 

 

تولیـد، مـصرف و تجـارت بـا         گذاری دولتـی بـر        حذف قیمت گیری اثر     هبرای انداز 

 مـدل تعـدیل عـدم تعـادل دنیـامیکی           حذف این متغیر  تاکید بر اثرات همزمان قیمت ناشی از        

(DDAM)زیر طراحی شد :  
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IRIMP=C(10)+C(11)*IRGDP+C(12)*IREENOIL*WPRICE/MARKPRICE
+C(13)*IRIMP(-1)+C(14)*D5972*IRIMP(-1)+C(15)*D77+C(16)*D79+ 
C(76)*D7905 
 
IREXP=(1-D7286)*(C(21)*NCAPACITY+C(22)*IREENOIL* 
WPRICE/MARKPRICE+C(23)*IREXP(-1))+C(24)*D02+C(25)*D71 
 
IRYCD=C(30)+C(31)*APPPRICE+C(32)*NCAPACITY+C(33)*IRYC(-1) 
 
LOG(CONSD)=C(40)+C(41)*LOG(APPPRICE)+C(42)*LOG(IRGDPNF)
+C(43)*@TREND+C(44)*D5978+C(45)*LOG(CONSD(-1)) 
 
D(MARKPRICE) =C(51)*EXCESS(-1)+C(52)*APPPRICE(-1) 
 
EXCESS  = IRYCD+ IRIMP - CONSD - IREXP 
 

ارتباطـات درونـی   .  اتحاد تشکیل شـده اسـت  1 معادلۀ استوکستیک و   5این مدل از    

یمان توسـط چهـار     واردات، صادرات، تولید و مصرف داخلـی سـ        بدین شکل است که     مدل  

 قیمت تغییرات قیمت بازار را براساس مازاد عرضـه        م  پنج معادلۀو  د  نشو  معادله اول تعیین می   

اتحـاد شـشم مـازاد عرضـه را بـا احتـساب واردات و صـادرات و تولیـد و                     . کنـد   محاسبه مـی  

قیمت سیمان بطور همزمان بـدیل حـضور متغیـر قیمـت در             . نماید  مصرف داخلی محاسبه می   

بـه  . گـذارد   بر مقادیر تولید، مصرف، واردات و صـادرات سـیمان تـأثیر مـی             دله اول   چهارمعا

 در این الگو دو نوع قیمـت مـصوب و           .شود  عبارت دیگر بستار الگو با متغیر قیمت کامل می        

در مرحله بعـد بـا اضـافه کـردن          . بازار بکار برده شده است که دوگانگی قیمت را نشان دهد          

نمایـد اثـر آزادسـازی     ب سیمان را برابر قیمت بـازار آزاد مـی    معادلۀ جدیدی که قیمت مصو    

  .نمائیم سازی می قیمت را شبیه
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نتـایج بـرآورد شـده در        و خالصـۀ     انـد   برآورد شـده   OLSتمامی معادالت به روش     

  GDPدهد کـه واردات سـیمان بـا            نتایج برآورد شده نشان می     .اند  زیر نشان داده شده   جدول  

معـادالت  . و بـا نـرخ مـوثر ارز واقعـی دارای ارتبـاط منفـی اسـت                ارتباط مثبـت و معنـی دار        

دهد که صادرات سیمان در ارتباط مثبت و معنی داری بـا ظرفیـت اسـمی                  صادرات نشان می  

تولیـد سـیمان دارای ارتبـاط مثبـت و معنـی داری بـا                 .باشـد  ی مـ  تولید سیمان و نرخ موثر ارز     

امـا ظرفیـت   . باشـد  و کوچـک مـی  قیمت سیمان است اگرچه ضریب اهمیـت قابـل اغمـاض        

مـصرف داخلـی در   . دارداسمی دارای ارتباط مثبت و معنی داری و با تولیـد داخلـی سـیمان     

 GDP است و دارای ارتباط مثبت و معنی داری با           سیمانارتباط منفی و معنی داری با قیمت        

  .باشد می

  :نتایج تفصیلی برآورد الگو ذیالً آورده شده است

  

  

  

  

System: SYS03 

Estimation Method: Least Squares 
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Date: 11/13/04   Time: 20:43 

Sample: 1964 2003 

Included observations: 40 

Total system (balanced) observations 200 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C(10) 355954.0 88448.26 4.024431 0.0001 

C(11) 1.486116 0.337571 4.402379 0.0000 

C(12) -105031.7 30733.33 -3.417519 0.0008 

C(13) 0.563327 0.046208 12.19111 0.0000 

C(14) -2.882508 0.709238 -4.064232 0.0001 

C(15) 1586707. 116468.7 13.62346 0.0000 

C(16) -1043176. 136505.7 -7.641999 0.0000 

C(76) -453011.5 61932.39 -7.314613 0.0000 

C(21) 0.654851 0.301750 2.170180 0.0313 

C(22) 13991.57 5752.045 2.432452 0.0160 

C(23) 0.451621 0.090003 5.017841 0.0000 

C(24) 390332.5 47179.40 8.273367 0.0000 

C(25) 174183.2 45072.03 3.864552 0.0002 

C(30) 491539.1 184993.0 2.657069 0.0086 

C(31) 10.80815 2.579709 4.189678 0.0000 

C(32) 46.08582 14.73697 3.127225 0.0021 

C(33) 0.782718 0.069554 11.25347 0.0000 

C(40) 3.538460 0.639809 5.530498 0.0000 

C(41) -0.086709 0.026353 -3.290326 0.0012 

C(42) 0.577206 0.086018 6.710289 0.0000 

C(43) 0.027833 0.007085 3.928426 0.0001 

C(44) -0.206412 0.041161 -5.014737 0.0000 

C(45) 0.354621 0.085163 4.164046 0.0000 
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C(51) -0.040237 0.013747 -2.926999 0.0081 

C(52) 0.231397 0.081698 2.832345 0.0100 

Determinant residual covariance 8.36E+35   

Equation: IRIMP=C(10)+C(11)*IRGDP+C(12)*IREENOIL*WPRICE 

        /MARKPRICE+C(13)*IRIMP(-1)+C(14)*D5972*IRIMP(-1)+C(15) 

        *D77+C(16)*D79+C(76)*D7905 

Observations: 40 

R-squared 0.976936     Mean dependent var 261971.7 

Adjusted R-squared 0.971891     S.D. dependent var 612728.2 

S.E. of regression 102727.9     Sum squared resid 3.38E+11 

Durbin-Watson stat 1.276275    

Equation: IREXP=(1-D7286)*(C(21)*NCAPACITY+C(22)*IREENOIL 

      *WPRICE/MARKPRICE+C(23)*IREXP(-1))+C(24)*D02+C(25)*D71 

Observations: 40 

R-squared 0.899949     Mean dependent var 100821.6 

Adjusted R-squared 0.888514     S.D. dependent var 128569.5 

S.E. of regression 42928.66     Sum squared resid 6.45E+10 

Durbin-Watson stat 1.962400    

Equation: IRYCD=C(30)+C(31)*APPPRICE+C(32)*NCAPACITY+C(33) 

        *IRYCD(-1) 

Observations: 40 

R-squared 0.994718     Mean dependent var 11070530 

Adjusted R-squared 0.994277     S.D. dependent var 7668126. 

S.E. of regression 580081.6     Sum squared resid 1.21E+13 

Durbin-Watson stat 2.209314    

Equation: LOG(CONSD)=C(40)+C(41)*LOG(APPPRICE)+C(42) 

        *LOG(IRGDPNF)+C(43)*@TREND+C(44)*D5978+C(45) 

        *LOG(CONSD(-1)) 
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Observations: 40 

R-squared 0.997403     Mean dependent var 15.88510 

Adjusted R-squared 0.997021     S.D. dependent var 0.940603 

S.E. of regression 0.051334     Sum squared resid 0.089598 

Durbin-Watson stat 1.825973    

Equation: D(MARKPRICE) =C(51)*EXCESS(-1)+C(52)*APPPRICE(-1) 

Observations: 23 

R-squared 0.717542     Mean dependent var 12795.87 

Adjusted R-squared 0.704092     S.D. dependent var 26395.74 

S.E. of regression 14358.60     Sum squared resid 4.33E+09 

Durbin-Watson stat 1.656993    

  

نمودارهای زیر معادالت فوق را به شکل روندهای زمانی مقـادیر واقعـی و بـرآورد       

  . دهند شده و پسماندهای رگرسیون نشان می
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 سازی الگـوی فـوق      اقدام به شبیه  گذاری دولتی سیمان      حذف قیمت اثر  برای تحلیل   

-82سـالهای   الگـو را بـرای   (ex-post simulation)نگـر   سازی پس با انجام شبیه. نماییم می

با این حل جواب کنترل بدست آمده و در مقابل آن سـناریوی دیگـری               . کنیم   حل می  1373

سـیمان  هـای مـصوب       هـای بـازار آزاد جـایگزین قیمـت          متقیکنیم که در آن        تعریف می  را

سناریو جوابهـا را بـا یکـدیگر مقایـسه           سازی استوکستیک و دینامیک این دو       با شبیه . اند  شده

  :اند این تغییرات در زیر نشان داده شده. کنیم می

Model for Baseline (Control) Solution  
IRIMP  = 355953.974  + 1.48611  * IRGDP  - 105031.74699  * IREENOIL  
* WPRICE  / MARKPRICE  + 0.56332  * IRIMP(-1)  - 2.88250 *D5972 
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*IRIMP(-1)  + 1586707.27644 * D77 - 1043176.45127 * D79  - 
453011.50765  * D7905 
 
IREXP  = (1  - D7286)  * (0.654851  * NCAPACITY  + 13991.57390  * 
IREENOIL  * WPRICE  / MARKPRICE  + 0.45162  * IREXP(  - 1))  + 
390332.54269 * D02  + 174183.17407  * D71 
 
IRYCD  = 491539.1395  + 10.80814 * MARKPRICE+46.08582 * 
NCAPACITY  + 0.78271 * IRYCD(-1) 
 
LOG(CONSD) = 3.53845 - 0.08670 * LOG(APPPRICE) + 0.57720 * 
LOG(IRGDPNF) + 0.02783 * @TREND - 0.20641 * D5978 + 0.35462 * 
LOG(CONSD(-1)) 
 
D(MARKPRICE)= - 0.03905 * EXCESS(-1)+ 0.23700 * MARKPRICE(-1) 
 
EXCESS  = IRYCD  + IRIMP  - CONSD  - IREXP 
 
 
Model for Alternative Scenario Solution 
 
IRIMP  = 355953.974  + 1.48611  * IRGDP  - 105031.74699  * IREENOIL  
* WPRICE/MARKPRICE  + 0.56332  * IRIMP(-1) - 2.88250 *D5972 
*IRIMP(-1)  + 1586707.27644 * D77 - 1043176.45127 * D79  - 
453011.50765  * D7905 
 
IREXP  = (1 - D7286)* (0.654851* NCAPACITY  + 13991.57390  * 
IREENOIL  * WPRICE  / MARKPRICE  + 0.45162  * IREXP(  - 1))  + 
390332.54269 * D02  + 174183.17407  * D71 
 
IRYCD  = 491539.1395  + 10.80814 * MARKPRICE+46.08582 * 
NCAPACITY  + 0.78271 * IRYCD(-1) 
 
LOG(CONSD) = 3.53845 - 0.08670 * LOG(APPPRICE) + 0.57720 * 
LOG(IRGDPNF) + 0.02783 * @TREND - 0.20641 * D5978 + 0.35462 * 
LOG(CONSD(-1)) 
 
D(MARKPRICE) = -0.03905 *EXCESS(-1) + 0.23700 * MARKPRICE(-1) 
 
EXCESS  = IRYCD  + IRIMP  - CONSD  - IREXP 
 
APPPRICE  = MARKPRICE 
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باشـد کـه قیمـت        تفاوت اصلی در دو الگوی فوق معادلۀ آخـر در الگـوی دوم مـی              

دو جواب در نمودارهای زیـر      سازی   شبیهمقایسۀ  . دهد  ی قیمت بازار قرار می    مصوب را مساو  

   :اند زای الگو نشان داده شده برای متغیرهای درون
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مقادیر هر دو سـناریو و اخـتالف آنهـا بـا یکـدیگر در مـورد متغیرهـای درونـزا در                      

  :اند جدول زیر آورده شده
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 1994 1995 1996 1997 1998 

APPPRICE 

      Actuals 25000 33500 42000 55000 71500

      Scenario 1 41554 25974 60978 81715 80954

      Baseline 25000 33500 42000 55000 71500

CONSD 

      Actuals 16266473 15678350 17107958 18931072 19583744

      Scenario 1 15745400 17000880 17355140 17952000 19012630

      Baseline 16454620 16891780 17884490 18777980 19527500

EXCESS 

      Actuals -254573 484747 184983 -467738 -520582

      Scenario 1 651131 -738691 -160966 515403 703655

      Baseline -8593 53475 -151720 150242 837018

IREXP 

      Actuals 134488 197054 260388 235238 261208

      Scenario 1 125307 172858 162854 160583 174075

      Baseline 123116 132838 141700 148481 158894

IRIMP 

      Actuals 7876 6205 7717 1369 917

      Scenario 1 56281 -225305 -92193 14568 15846

      Baseline 72727 76955 101195 142644 160925

IRYCD 

      Actuals 16138512 16353946 17545612 18697203 19323453

      Scenario 1 16465560 16660350 17449220 18613420 19874520

      Baseline 16496420 17001140 17773270 18934060 20362490

MARKPRICE 

      Actuals 37636 45521 56958 66766 84726

      Scenario 1 41554 25974 60978 81715 80954

      Baseline 44409 55270 66281 87914 102882
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 1999 2000 2001 2002 2003 

APPPRICE 

      Actuals 85800 102960 139224 160247 281000

      Scenario 1 72661 77412 121142 218174 283792

      Baseline 85800 102960 139224 160247 281000

CONSD 

      Actuals 19500937 22095048 25268341 27401937 29527573

      Scenario 1 20453220 22702370 26070190 27767590 27218590

      Baseline 20352500 22109110 25516860 28304420 27427540

EXCESS 

      Actuals -235484 -298363 -373231 -1201499 735455

      Scenario 1 319317 -649984 -1749489 -356210 3684090

      Baseline 1271236 338764 -1785093 -2076211 2512983

IREXP 

      Actuals 122375 155087 194850 610693 402972

      Scenario 1 213129 249231 242311 620937 390088

      Baseline 189369 251239 283478 655022 406515

IRIMP 

      Actuals 4633 5906 8234 9944 200000

      Scenario 1 -180205 -359614 -217922 19248 252558

      Baseline 28416 -337718 -507808 -260353 87287

IRYCD 

      Actuals 19383195 21945867 25081725 26801188 30466000

      Scenario 1 21165870 22661230 24780940 28013070 31040200

      Baseline 21784690 23036830 24523050 27143590 30259750

MARKPRICE 

      Actuals 105784 130742 147480 169750 297663

      Scenario 1 72661 77412 121142 218174 283792

      Baseline 94578 67349 70081 156402 274550
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   به جواب کنترل1 تغیرات سناریو %  سازی  سال شبیه10مجموع اثر  
APPPRICE   
      Actuals 996231  
      Scenario 1 1064356 6.8% 
      Baseline 996231  
CONSD  
      Actuals 211361433  
      Scenario 1 211278010 -0.9% 
      Baseline 213246800  
EXCESS  
      Actuals -1946285  
      Scenario 1 2218256 94.2% 
      Baseline 1142101  
IREXP  
      Actuals 2574353  
      Scenario 1 2511373 0.8% 
      Baseline 2490652  
IRIMP  
      Actuals 252801  
      Scenario 1 -716738 -64.5% 
      Baseline -435730  
IRYCD  
      Actuals 211736701  
      Scenario 1 216724380 -0.3% 
      Baseline 217315290  
MARKPRICE  
      Actuals 1143026  
      Scenario 1 1064356 4.4% 
      Baseline 1019716  

گـذاری سـیمان    حذف قیمتد که نده  نشان می و بررسی نمودارها    سازیها    شبیهنتایج  

  :شود که باعث می

یابد ولی این     در طول زمان بتدریج تولید سیمان در اثر آزادسازی قیمت افزایش می            

  .افزایش تدریجی و کم است



  214     اقتصاد قیمت سیمان ایران

هش با توجـه بـه      یابد ولی این کا     مصرف سیمان در اثر آزادسازی قیمت کاهش می        

 .گردد نوسانات ساالنه قیمت تنظیم می

 .دارای اثرات قابل اغماض بر صادرات سیمان است 

  .1دهد دهد و در عوض صادرات را افزایش می کاهش میواردات سیمان را  

آزادسازی ها توسط عرضه و تقاضا بطور دینامیک انجام شده و بعد از               تعدیل قیمت  

 .شود میبا سرعت بیشتری تعدیل  قیمت

شود و در مجمـوع       سازیها در اثر آزادسازی قیمت مشاهده می        نوسان قیمت در شبیه    

 .یابد نسبت گذشته افزایش می%) 5حدود (قیمت به میزان کمی 

آزادسازی قیمـت سـیمان اثـرات زیـادی بـر           دهد که اثر      مطالعه انجام شده نشان می    

گرچـه نوسـاناتی را در      . اشـت نخواهـد د  سیمان  و واردات و قیمت     صادرات  ،  مصرفتولید،  

  .روند متغیرها بوجود خواهد آورد و روند کارائی بازار را نیز بیشتر خواهد کرد

 
 . شود سازیها صادرات تلقی می واردات منفی در شبیه 1
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  در آینده شده  آزادقیمت سیمانبینی  پیش

 سال گذشـته    10سازیهای آزادسازی را در دوران نمونه یعنی          در بخش گذشته شبیه     

 دوران نمونه آن را برای دوران خـارج از          با توجه به قدرت پاسخگوئی الگو در      . انجام دادیم 

سازی تـصادفی بـا    بینی آینده از شبیه در پیش. نمائیم  حل می1383-1386نمونه یعنی سالهای   

  .کنیم  تکرار استفاده می1000

  :زا در آینده طبق جدول زیر باشند کنیم مقادی متغیرهای برون فرض می

Year 2003 2004 2005 2006 2007 

 1386 1385 1384 1383 1382 سال

IREENOIL 8200 8700 8700 8700 8700 

IRGDP 383160 421476 463623 509986 560984 

IRGDPNF 349146 384060 422466 464713 511184 

NCAPACIT

Y 

120537 138464 165136 173483 190549 

WPRICE 76 76 76 76 76 

هـایی کـه      بینـی   مسلماً نتایج پـیش   بینی ما از متغیرهای برونزا بهتر باشد          هرچقدر پیش 

برای ایجاد شـرایط مقایـسه بهتـر در آینـده           . آیند بهتر خواهد بود     توسط حل الگو بدست می    

 سـال آینـده ثابـت       4کنیم قیمت جهانی سیمان و نرخ برابری دالر به ریال در طول               فرض می 

 این ارقام فرضـی     .دساالنه افزایش یاب  % 10بماند و تولید ناخالص داخلی کل و نفتی به میزان           

    . باشند هائی از آینده و حدس می هستند و گمانه
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در وحلۀ اول برای خارج کردن اثر صـادرات و واردات سـیمان از الگـو دو معادلـۀ                   

. نویـسیم   صادرات و واردات سیمان را برحسب اتحادهائی از مقـادیر آنهـا در سـال قبـل مـی                  

  :هدد دستگاه معادالت زیر این تغییر را نشان می

Model for Scenario 2 Forecast Solution 
 
IRIMP  = IRIMP(-1) 
 
IREXP  = IREXP(-1) 
 
IRYCD  = 491539.1395  + 10.80814  * APPPRICE+46.08582  * 
NCAPACITY  + 0.78271  * IRYCD(-1) 
 
LOG(CONSD)  = 3.53845  - 0.08670  * LOG(APPPRICE)  + 0.57720  * 
LOG(IRGDPNF)  + 0.02783  * @TREND  - 0.20641  * D5978  + 0.35462  
* LOG(CONSD(-1)) 
 
D(MARKPRICE)  =  - 0.03905  * EXCESS(-1)  + 0.23700* APPPRICE(-1) 
 
EXCESS  = IRYCD  + IRIMP  - CONSD  - IREXP 
 
APPPRICE  = MARKPRICE 

     

ایـن جـدول آثـار      . دهـد    نـشان مـی    1383-1386جدول زیر حل الگوی فـوق را بـرای دورۀ           

بینـی    آزادسازی سـیمان را بـا شـرط کنتـرل ثابـت مقـادیر صـادرات و واردات سـیمان پـیش                     

 .نماید می
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 2003 2004 2005 2006 2007

APPPRICE 

      Actuals 281000 -- -- -- --

      Scenario 2 281000 336031 247554 155123 212931

         Upper bound -- 390473 360477 319357 387297

         Lower bound -- 278867 131925 26312 59442

CONSD 

      Actuals 29527573 -- -- -- --

      Scenario 2 29527573 29773347 33492790 39848721 44461659

         Upper bound -- 32504398 36950154 45759616 50326928

         Lower bound -- 27325367 30224447 35565864 40075249

EXCESS 

      Actuals 735455 -- -- -- --

      Scenario 2 735455 4319350 3894422 -512162 -2153558

         Upper bound -- 6602930 7126772 4536273 3166415

         Lower bound -- 1796274 448356 -7465327 -9228118

IREXP 

      Actuals 402972 -- -- -- --

      Scenario 2 402972 406395 408134 402984 402087

         Upper bound -- 590257 687426 739367 805794

         Lower bound -- 219646 121266 67490 -2929

IRIMP 

      Actuals 200000 -- -- -- --

      Scenario 2 200000 179358 169812 158193 170856

         Upper bound -- 1040273 1357790 1488178 1863171

         Lower bound -- -723290 -1042143 -1194357 -1475760

IRYCD 

      Actuals 30466000 -- -- -- --

      Scenario 2 30466000 34319734 37625534 39581350 42539333
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 2003 2004 2005 2006 2007

         Upper bound -- 35552779 39588873 42417145 46032650

         Lower bound -- 32890649 35608121 37062386 39633395

MARKPRICE 

      Actuals 297663 -- -- -- --

      Scenario 2 297663 336198 247486 155368 212807

         Upper bound -- 389294 357538 323775 380174

         Lower bound -- 279198 143584 28877 58338

  

  :دهند نمودارهای زیر ارقام جدول فوق را با تصویر نشان می
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 با وجود معـادالت تجـارت   1383-1386را برای دورۀ  1حال مجدد الگوی سناریو       

بینی شده    پاسخ این حل مقادیر پیش    . کنیم   بار تکرار تصادفی حل می     1000ارجی سیمان با    خ

 این مقادیر در جدول زیر      .دهد  برای متغیرهای درونزا را در مورد آزادسازی سیمان نشان می         

  :اند آورده شده

 2003 2004 2005 2006 2007

APPPRICE 

      Actuals 281000 -- -- -- --

      Scenario 1 281000 334468 232857 133572 244357

         Upper bound -- 393463 339809 267153 613918

         Lower bound -- 275086 125180 20297 37408

CONSD 

      Actuals 29527573 -- -- -- --

      Scenario 1 29527573 29832107 33709954 40604998 44872423

         Upper bound -- 32787225 36946657 47752631 51250113

         Lower bound -- 27032447 30681256 35949844 39604833

EXCESS 

      Actuals 735455 -- -- -- --

      Scenario 1 735455 4607267 4002024 -2042314 -2526656

         Upper bound -- 7281830 7340843 4857614 3062243

         Lower bound -- 1671152 -5922 -17581743 -10531001

IREXP 

      Actuals 402972 -- -- -- --

      Scenario 1 402972 300203 286003 407296 372382

         Upper bound -- 377381 378757 641894 615605

         Lower bound -- 216602 179256 213596 235276
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 2003 2004 2005 2006 2007

IRIMP 

      Actuals 200000 -- -- -- --

      Scenario 1 200000 432895 522580 -278188 108711

         Upper bound -- 616279 755855 813391 938227

         Lower bound -- 267447 201134 -2883368 -2239662

IRYCD 

      Actuals 30466000 -- -- -- --

      Scenario 1 30466000 34306683 37475401 39248169 42609439

         Upper bound -- 35624252 39531222 41994870 46382123

         Lower bound -- 32922058 35325145 36623951 39637617

MARKPRICE 

      Actuals 297663 -- -- -- --

      Scenario 1 297663 334645 233248 133251 244068

         Upper bound -- 388484 338575 267053 607973

         Lower bound -- 278919 122261 18601 43029

  

  :دهند نمودارهای زیر جدول فوق را با تصویر نشان می
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دهد کـه چنانچـه آزادسـازی قیمـت سـیمان در              دارهای فوق نشان می   جداول و نمو  

 ریـال در هـر تـن خواهـد رسـید کـه              335000 اتفاق بیافتد قیمت سیمان به حدود        1383سال  

بینـی شـده      البته قیمت پـیش   . افزایش پیدا خواهد کرد   % 4/12 حدود   1382نسبت به رقم سال     

 ریال برای هر تن سیمان قرار       279000 و    ریال 388000در فاصلۀ   % 95برای سیمان به احتمال     

 1384توان نتیجه گرفت کـه قیمـت سـیمان در سـال            از ارقام جداول فوق می     .خواهد گرفت 

بینـی شـدۀ    پـیش ارقـام  . پیماید کاهش خواهد یافت و سپس در سالهای بعد روند افزایشی می          

 از سال آخر نمونه میـزان    احتیاط مورد استفاده قرار گیرد زیرا با دور شدن         سالهای بعد باید با   

گـردد   عـریض مـی  بینی در متغیرهای درونزا و برونزا افزایش یافته و دامنۀ اعتماد           خطای پیش 

   .بینی شده حدس زد توان جهت نوسان را در مجموع از مقادیر پیش ولی می

قیمت سیمان نقـش  دهد که تجارت خارجی سیمان در        نشان می  2محاسبات سناریو   

 نخواهد داشت و آزادسازی قیمت سیمان نیز تأثیر زیادی بر بازرگانی            1383چندانی در سال    

  .دهد مقایسۀ دو جدول فوق این موضوع را نشان می. گذارد خارجی سیمان نمی
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  فصل ششم

  گیری خالصه و نتیجه
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  گیری خالصه و نتیجه

 در این بررسی مسائل قیمت سیمان را در پنج بخش عمده مد نظـر قـرار دادیـم کـه                   

  .ای از مباحث مطرح شده را ذیالً مرور خواهیم نمود خالصه

 40ایران بـا حـدود      . در فصل اول به مباحث عمومی تولید و قیمت سیمان پرداختیم          

کارخانه و تولیدی کم و بیش در حد نیاز فعلی مـوقعیتی ممتـاز در سـطح منطقـه دارد لـیکن            

عرضۀ سیمان کشور . خلی بررسی نمود  توسعه این صنعت را نباید صرفاً از دیدگاه نیازهای دا         

، تولیـد   1382 تـا    1377دهنـد و از سـال         روندی صعودی را نـشان مـی       1382 تا   1342از سال   

  .  تن افزایش داشته است30400 تن به 20100سیمان از 

 روز از سال و در سه نوبت کاری صـورت           330 تا   300تولید سیمان در واحدها بین      

ها، توقف یک تا دو      آالت و کوره    به استهالک و عمر ماشین     گیرد و بهمین علت با توجه      می

البتـه ایـن دوران توقـف در     . ماه از سال برای انجام تعمیرات و بازسازی اجتناب ناپذیر اسـت           

ریـزی عمـومی بـرای دوره     در صـورتیکه برنامـه  . گیرد محاسبۀ ظرفیت اسمی مدّ نظر قرار می    

ن است تفاوت ناگهانی عرضه و تقاضا، قیمتهـا         ها وجود نداشته باشد، ممک      بازسازی کارخانه 

را افزایش دهد و موجب دخالت دولت و نهایتـاً منجـر بـه نوسـانات ناخودآگـاه در تولیـد و                      

  .قیمت گردد

گذاری دولتـی و نتیجتـاً وجـود بـازار مـوازی فـروش         بازار فعلی سیمان شاهد قیمت    
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اری در ایـران اسـت کـه نفـع          این پدیده ناشی از همان اشتباه قـدیمی سیاسـتگز         . سیمان است 

در صورتی که حمایت از مـصرف کننـده   . داند کننده می اقتصاد کشور را حمایت از مصرف     

روش دولـت در ایـن حمایـت بایـد خنثـی باشـد تـا                . کننده خواهد بود    به نوعی زیان مصرف   

گـذاری کاالهـا از دوش        به عبارت دیگر باید فشار قیمـت      . اقتصاد به کارایی الزم دست یابد     

مـثالً  (مند به حمایت بخـش خاصـی از اقتـصاد             اگر دولت عالقه  . تولیدکنندگان برداشته شود  

اقدام بـه   ) تولیدکنندگان( بدون ضایع کردن حقوق دیگران        است مستقیماً ) مصرف کنندگان 

پرداخت یارانه به آن بخش نماید و نه اینکه گروهی را در فـشار قـرار دهـد و بـرای مـصالح                       

  .گذاری مالیات بگیرد ا به نوع اعمال قیمتکننده از آنه مصرف

 سیمان از لحاظ موانـع بازرگـانی بـه عنـوان یـک مـانع مهـم شـناخته                    ی گذار متیق

نمایـد   های بازرگانی خارجی سیمان را دچار اخـتالل مـی     زیرا این امر نه تنها فعالیت     . شود  می

ایگـاه ضـعیفی بـه      های انجام شـده در مکـانیزم عرضـه و تقاضـا ج              گذاری  بلکه به دلیل قیمت   

  . آورد دست می

 قانون برنامه سـوم توسـعه اقتـصادی، اجتمـاعی و فرهنگـی ایـران، در راسـتای                   طبق

 31/12/1381 و مورخـه     25524ت/1925 مـصوبه شـماره      2هـا و مـاده        منطقی نمـودن قیمـت    

گردنــد و  گــذاری نمــی ایــی مــشمول قیمــت محــصوالت تولیــدی غیرانحــصاری و غیریارانــه

 138 به استناد اصـل      22/2/1380 ورخه م 24505ت/6954 مصوبه شماره    2ه  همچنین طبق ماد  

قانون اساسی جمهـوری اسـالمی ایـران در خـصوص نظـام تـأمین و تعیـین قیمـت کاالهـا و                       
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همچنـین طبـق    . گذاری سیمان را به واحدهای تولیدکننده واگذار شده است          خدمات، قیمت 

صوص تنظــیم قیمــت ســیمان مــورخ  توافقنامــه وزرای صــنایع و معــادن و بازرگــانی در خــ 

. ، مقرر گردید که قیمت فروش سیمان بر اسـاس نـرخ تعـادلی صـورت پـذیرد           25/12/1381

  . الذکر صورت نپذیرفته است تاکنون اقدام مؤثری جهت اجرای مصوبات فوق

 مـت ی بـازار مـسئول ق  می تنظـ تـه یکم1381 طرح جامع سیمان مصوب اسـفند   براساس

  . باشد  میمانی سیگذار

 هی در ایـران باعـث شـده اسـت کـه دولـت سـهم         مانی س ی دولت ی گذار متی ق الًاصو

 مـت ی موجـب گردیـده اسـت کـه ق         ی روش نیاتخاذ چن . ردی به عهده بگ   زی را ن  عی در توز  یبند

 امـر موجـب اخـتالل در بـازار      نی کمتر از نرخ آن در بازار آزاد شده و ا          ی با نرخ دولت   مانیس

  .  گردیده استمانیس

یران متأثر از عوامل متعددی است و در مقایسه با دیگـر کـشورها               سیمان در ا   قیمت

با توجه به اینکه مواد اولیه تولید سیمان، آهک، خـاک رس و             . تری قرار دارد    در سطح پائین  

هـای سـیمان در نزدیکـی ایـن            در ایران به وفور وجـود دارد و معمـوالً کارخانـه             سنگ گچ، 

. باشـد   تـر از دیگـر کـشورها مـی          مان بـسیار ارزان   نماینـد هزینـۀ تولیـد سـی         معادن فعالیت مـی   

های برق، مازوت، گاز، نفت گاز اسـت کـه معمـوالً بـا قیمـت                  های انرژی شامل هزینه     هزینه

گفتنی است با توجه به برنامه تعدیل اقتـصادی و  . گیرد  ها قرار می    ای در اختیار کارخانه     یارانه
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رای حفـظ قـدرت رقـابتی خـود ناچارنـد         سیمان بـ   های  انهافزایش ساالنه قیمت انرژی، کارخ    

  . سازی مصرف انرژی معطوف سازند تالشهای خود را بیش از پیش به سمت بهینه

های ارزی ندارنـد      های سیمان ایران وابستگی شدیدی به هزینه         طور کلی کارخانه   به

  .  دالر ارزبری دارند3 تا 5/1و تقریباً به ازای هر تن سیمان 

گــذاران نهــادی و  هــای ســرمایه از بــین رفــتن انگیــزه دولتــی باعــث گــذاری قیمــت

بایـست سـاالنه دو میلیـون تـن بـه       بر طبق ارقام رسـمی  . خصوصی در این صنعت خواهد شد    

گـذاری در     این در حالی است که هم اینک برای سـرمایه         . ظرفیت سیمان کشور افزوده شود    

یـک هـزار میلیـارد ریـال        ای بالغ بـر       ساخت یک کارخانه یک میلیون تنی در سال به سرمایه         

گـذاری    دولـت قـادر بـه سـرمایه     احتیاج دارد که با توجه به سنگین بـودن هزینـه فـوق عمـالً        

گذاری بخش خصوصی در صنعت فوق فـراهم          نخواهد بود؛ لذا باید زمینه الزم برای سرمایه       

  .شود

و  تعیین شده 1382 از آبان ماه سال ی جدید سیمان با موافقت وزارت بازرگان     قیمت

 ایـن  یبر مبنـا .  وزارت صنایع و معادن به کلیه کارخانجات مستقیما ابالغ شده است   یاز سو 

 ریال تعیین شده است که متوسـط آن         260000 ریال و کف آن      320000تعرفه سقف قیمت    

مقررات عمومی فروش و توزیع سیمان توسط کلیه        . باشد ی ریال م  281000در سطح کشور    

 بـه کلیـۀ کارخانجـات       ی توسـط دفتـر صـنایع معـدن        1381سال  کارخانجات سیمان کشور از     
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  .شود سیمان ابالغ شده است و کلیات این مقررات در فصل اول ذکر می

در این  . دهیم  گذاری و قیمت سیمان را مدنظر قرار می          فصل دوم مباحث سرمایه    در

  .نمائیم فصل چهار زیربخش عمده را بررسی می

. نمـائیم   هـای سـیمان را بررسـی مـی          در کارخانه    قسمت اول نرخ بازدهی سرمایه     در

هـای سـیمان از لحـاظ         شود نرخ بازدهی سـرمایه در کارخانـه         یکی از مشکالتی که سبب می     

ــده    ــکاالت عدی ــا اش ــباتی ب ــی     محاس ــل ارزش فعل ــری در مقاب ــد ارزش دفت ــرو باش ای روب

 بایـد هـم     برای اصالح ایـن موضـوع     .  است سیمانهای    گذاری انجام شده در کارخانه      سرمایه

های روز هر سـال محاسـبه و          ارزش دفتری موجودی سرمایه و هم استهالک بر اساس قیمت         

ای و  های جدید ناشی از خریـد و فـروش امـوال سـرمایه     نهایتاً با انباشته نمودن خالص دارائی    

 به قیمت همان سال اقدام      کهای سال قبل خالص استهال      های غیرمالی به ماندۀ دارائی      دارائی

این رقم که موجودی خالص سـرمایه در        . اسبه موجودی ساالنه سرمایۀ کارخانه نمائیم     به مح 

دهـد از لحـاظ اقتـصادی قابلیـت بررسـی بـرای              کارخانه را بـه قیمـت همـان سـال نـشان مـی             

  . محاسبات نرخ بازدهی سرمایه را خواهد داشت

عنـوان   تحلیل در نیل به این منظـور کارخانـه سـیمان آبیـک را بـرای بررسـی ب                   برای

پـس  . نمونه انتخاب کردیم تا شرایط بازدهی سرمایه را به عنوان نمونه در آن ارزیابی نمـائیم               

از محاســبۀ ارزش روز امــوال و دارائیهــا و محاســبۀ اســتهالک واقعــی ارزش فعلــی ســرمایه  
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تـوان در محاسـبات بـازدهی کارخانـه کمـک              ایـن ارقـام مـی      ازکارخانه محاسبه گردید که     

 درکارخانـه     سـرمایه    موجـودی    دیگرنسبت سود به     عبارت  زدهی سرمایه یا به   میزان با . گرفت

   اسـت %  4 درحـد      رقـم    ایـن  1376-77   پائین است و در سال آخر مالی         بشدت  سیمان آبیک 

   مـدت کـه     هـای کوتـاه      سـپرده   بـانکی بـه   ( بهـره ) داشت که درحال حاضرنرخ سود      باید توجه 

   بـازدهی    از رقـم    بـیش % 4  اسـت کـه   % 8   گذاری را داراست    بهره یا سود سپرده     کمترین نرخ 

دار یـا نـرخ سـود         گذاریهای مـدت    باشد  چنانچه نرخ سود سپردهء سرمایه         می   آبیک  کارخانه

اوراق مشارکت منتشره از طرف سیستم بانکی را برای این مقایسه در نظر بگیریم که حـدود                 

  درایـن .  خانـهء سـیمان آبیـک بیـشتر اسـت         از نرخ بازدهی سـرمایه در کار      % 15میباشد  % 19

   اسـتفاده    و ارقـام    ایـم    واقعی درنظر نگرفتـه     هنوز ما ارقام استهالک را بصورت        بررسی  شرایط

   فـوق    تحلیـل    را نیزبـه     ارقـام   چنانچه این .  میباشد   دفتری   استهالک   سود ارقام    در محاسبه   شده

   شـده    انجـام   بررسـیهای .  نیز خواهـد شـد       منفی  آبیک   سیمان   سرمایه   بازدهی   نرخ   کنیم  اضافه

 اسـتفاده    دسترسـی   قابـل  رفیـت    حـداکثر ظ     بـصورت    کارخانه   میدهد که اگر از ظرفیت      نشان

 تولیـد     ازعوامـل    اسـتفاده   وه نح  چنانچه. ارتقاء خواهد یافت  % 6   نزدیک   به  فوق%  4  شود نرخ 

  .اهد رسیدخو% 7   نزدیک  اخیر به بهبود یابد رقم

 است این شبهه پیش آید کـه علـت بـازدهی پـایین کارخانـۀ سـیمان آبیـک                    ممکن

طی محاسبات مفصلی که در این باب صورت        . باشد  بدلیل مسائلی از قبیل ناکارایی تولید می      

گرفت فرضیۀ فوق رد شده و بازدهی کارخانه در شرایطی که در بهینه تولید نیـز عمـل کنـد                    
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  .ای نسبت به شرایط فوق را احراز نخواهد کرد دهالعا همچنان وضعیت فوق

رسـیم کـه بـه هـر حـال بایـد سـودآوری در صـنعت                    مباحث فوق بدین نتیجه می     از

افـزایش  . سیمان افزایش یابـد تـا نـرخ بـازدهی سـرمایه نیـز بـه ارقـام معقـولی افـزایش یابـد                       

 است کـه در ایـن       سازی تولید   راه اول بهینه  . پذیر است   سودآوری سیمان از چند طریق امکان     

حالت با میزان قبلـی هزینـه میـزان تولیـد افـزایش داده شـده و نتیجتـاً سـود ناشـی از فـروش                          

محصول ایجاد شده به دلیل کارا نمودن بنگاه باعث افزایش بازدهی و نرخ سـود بـه سـرمایه                   

تواند تحـوالت زیـادی را در         مالحظه شد که اعمال چنین روشهایی هنوز نمی       . شود  بنگاه می 

 در حال حاضـر حـدود ظرفیـت         ها  ارخانهچه که این ک   . های سیمان ایجاد نماید     ود کارخانه س

از طرفی مدیریت تولید جهـت حـصول        . کنند  اسمی و بعضاً باالتر از ظرفیت اسمی تولید می        

کارآئی نیز بر اساس محاسبات انجام شده چندان مـشکل پـائین بـودن نـرخ بـازدهی را رفـع                     

  . نماید نمی

هـا و     مـدیریت هزینـه در کارخانـه      . هـای تولیـد اسـت       اسـتن از هزینـه    روش دیگر ک  

اقتـصادی و     بنگاههای تولیدی در ایران به دلیل شرایط ایجاد شده از لحاظ ساختار مـدیریتی،             

قانونی کشور باالخص با توجه به قوانینی نظیر قوانین کـار و تـامین اجتمـاعی و ثابـت بـودن                     

توانـد    باشـند نمـی     ها در تولیـد سـیمان مـی         قالم هزینه  ا ترین  عمدهقیمت برق و سوخت که از       

های مختلـف همـراه اسـت و از           کاهش نیروی کار مازاد همواره با هزینه      . کارآمد عمل کنند  

طرفی همانطور که ذکر شد حتی اگر بنگاه حداقل نهاده به محصول را بر اساس ضرائب تابع     
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  . سرمایه را به اعداد مقبولی برساندتواند نرخ بازده  تولید لئونتیف بکار بندد هنوز نمی

باشـد کـه    لذا با این تفاضیل راه حل باقی مانـده افـزایش قیمـت فـروش سـیمان مـی             

بایـد ذکـر کـرد      . های سیمان تلقی شود     تواند باعث افزایش نرخ بازده سرمایه در کارخانه         می

 در اثـر  که افزایش قیمت سیمان باید تحت شرایط عرضه و تقاضای سیمان صورت پذیرد تـا    

 و هم مصرف کنندگان نـسبت بـه اصـالح الگوهـای             کنندگانتغییرات بطئی قیمت هم تولید    

تولید و مـصرف خـود در میـان مـدت اقـدام نمـوده و شـرایط عرضـه و تقاضـا را بـه ایجـاد                            

  . های جدید و با قیمت کارا برقرار نمایند تعادل

د در سـیمان در     های جدیـ    گذاری  مبحث بعدی در این فصل بررسی بازدهی سرمایه       

لذا در این بخش سعی بر این خواهیم     . باشد  ارتباط با قیمتهای فروش متفاوت برای سیمان می       

هـای سـیمان بررسـی     گـذاری در پـروژه   داشت که اثر تغییر قیمت را بر نرخ بـازدهی سـزمایه   

 مانی در روز تولیـد سـ  ی تنـ 5000 یـک طـرح نمونـه     ی مالیابیارزبرای این منظور به  . نمائیم

  . پردازیم می

 مـت ی پروژه فرضی با تمام مشخصات اجرائـی در ق         نی ا ی گذار هی بازدهی سرما  نرخ

 ریال برای هر تن سیمان براسـاس شـاخص نـرخ بـازده حـسابداری                300000فروش مفروض   

با توجه بـه    . شود  محاسبه می % 17خواهد شد و نرخ بازدهی داخلی این پروژه برابر با           %  9/15

نمائیم کـه در آنهـا قیمـت فـروش سـیمان               ارزیابی می  ا سناریوهائی ر  محاسبات به عمل آمده   
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 ریـال تـا     200000نرخ بازدهی حسابداری و نرخ بازدهی داخلی بـرای قیمتهـای            . تغییر نماید 

  . نماید تغییر می% 4/23و % 8/24تا % 9و % 7 ریال به ترتیب از 400000

 یمتهـا یبـه سـمت ق    )  ریـال بـرای هـر کیلـووات سـاعت          150( برق   متی اگر ق  ضمنا

 نـرخ بـازده     زانیـ م)  ریـال  350 سـنت معـادل      4 وات ساعت  لویهرک (دی حرکت نما  یالملل  نیب

% 6/15بـه   % 17و نـرخ بـازدهی داخلـی از         %  1/14بـه   % 9/15 از   ی گـذار  هیحسابداری سـرما  

 آن  ی مـرز  مـت یبـه ق  )  ریـال بـازائ هـر لیتـر        100( مازوت   متیهمچنین اگر ق  . ابدییکاهش م 

 عوامـل ثابـت باشـد نـرخ بـازده حـسابداری             ری سـا  مـت یبرسـد و ق   )  ریال 780سنت معادل   9(

. ابـد ییکـاهش م % 6/12بـه   % 17و نرخ بازدهی داخلـی از       % 7/10به  % 9/15 از   ی گذار هیسرما

 قیمـت فـروش   والمللی افـزایش یابـد    های بین اگر قیمت برق و مازوت هر دو به سطح قیمت  

بـه  % 9/15 بمانـد نـرخ بـازدهی حـسابداری از         ریال برای هر تن ثابـت بـاقی        300000سیمان  

  .ابدییکاهش م% 9/10به % 17و نرخ بازدهی داخلی از % 9/8

یکی از مباحـث    . باشد  های سیمان می     بعدی در مورد گردش نقدینگی پروژه      مبحث

باشد کـه     های جدید می    های سیمان مسائل مرتبط با تامین مالی پروژه         مهم و قابل توجه پروژه    

هـای    بررسـی . با قیمت سیمان از مسائل مهم صـنعت سـیمان در آتیـه خواهـد بـود                در ارتباط   

 شده سیمان که عمالً باعث گردیده که نرخ سود بـه سـرمایه              لموجود با توجه به قیمت کنتر     

گـردد تـا    های تولیدکنندۀ سیمان پـائین باشـد و پـائین بـودن ایـن نـرخ سـبب مـی                  در شرکت 

بر  این اسـاس     . دۀ بازپرداخت منابع استقراض شده برآیند     گذاران سیمان نتوانند از عه      سرمایه
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ها و با توجه به نرخهای بـازده   گذاری از لحاظ تامین مالی این پروژه   های جدید سرمایه    پروژه

سرمایه در کارخانجات سیمان با مشکالت بازپرداخـت منـابع مـالی اسـتقراض شـده توسـط                  

  . های جدید روبرو خواهند شد پروژه

 هر پروژه سیمان بـا ظرفیـت   1382های سال  نمائیم که بر اساس قیمتچنانچه فرض  

یک میلیون تن در سال نیاز به رقمـی بطـور متوسـط حـدود هشتـصد تـا هـزار میلیـارد ریـال                         

هـای سـیمان    توان حدودی از منابع الزم برای تامین مالی پروژه گذاری داشته باشد می    سرمایه

های سیمان    ائیم که میزان افزایش ظرفیت کارخانه     نم  فرض می . درا از لحاظ کلی بررسی نمو     

نمائیم قیمت سیمان ساالنه بطـور        های جدید سیمان طبق جدول زیر باشد و فرض می           و پروژه 

هـای    کنیم که هزینـه     بر اساس قیمت کنترل شده دولت افزایش یابد و فرض می          % 10متوسط  

مایه ثابـت در سـال       تـشکیل سـر    هـای گذاری در سیمان بـر اسـاس متوسـط شـاخص ب             سرمایه

های صنعتی فعلی     کنیم که بر اساس شرایط وام       از طرف دیگر فرض می    . گذشته افزایش یابد  

از سیستم بـانکی بـا      % 20 و   Libor+ 2آن از طریق صندوق ذخیره ارزی با نرخ بهره          % 20که  

  . های تامین منابع محاسبه شود گردد هزینه تامین مالی می% 15نرخ بهره 

گذاران سیمان مقـدور خواهـد        خواهیم بدانیم که آیا برای سرمایه       میبا شرایط فوق    

بود که منابع استقراضی خود را بازپرداخت نمایند و در ایـن حالـت دورۀ بازپرداخـت منـابع                   

ای اعم از آوردۀ سهامداران و اصل و بهرۀ وام چند سال بـه طـول خواهـد انجامیـد و                       سرمایه

  . توانایی بازپرداخت قرض خود را دارند سیمان گذاران آیا در مجموع سرمایه
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 شروع شدند در حالت     1382هایی که در سال       بینیم که پروژه    براساس محاسبات می  

 ســال طــول خواهنــد کــشید تــا اصــل آوردۀ ســهامداران و اصــل و بهــرۀ  29-35خوشــبینانه 

مان مسلم است این دوره برای بقای یک کارخانـه سـی  . تسهیالت بانکی را بازپرداخت نمایند   

 بـه  1387 لغایـت  1383های سیمانی کـه در سـالهای         این رقم برای پروژه   . باشد  بسیار زیاد می  

 38های سیمان بـین       این فاصله برای متوسط پروژه    .  باشد  رسند بسیار بیشتر می     برداری می   بهره

ــا  ــازدهی   باشــد کــه نمــی   ســال در حالــت خوشــبینانه مــی 46ت ــرای ب ــد دورۀ مناســبی ب توان

 این اسـت کـه پـس از ایـن دوره            عدادمفهوم این ا  . ی یک کارخانه سیمان باشد    گذار  سرمایه

در صـورتی  . است که کارخانه به سود قابل توزیع و بیش از آوردۀ سهامداران خواهد رسـید         

که پس این دوره کارخانه دیگر کـامالً مـستهلک و اسـقاط اسـت و سـهامداران یحتمـل در                     

  .حیات نباشند

دن این دورۀ زمانی باال بردن نسبت سود به فـروش اسـت             یکی از راههای کوتاه کر    

پـائین  . که این نسبت با پائین آوردن هزینه یا باال بردن قیمت فـروش امکانپـذیر خواهـد بـود                  

آوردن هزینه از لحاظ انعطاف ناپـذیری اقتـصادی یـه راحتـی ممکـن نیـست و لـذا راه حـل                       

آن بـا آزادسـازی قیمـت سـیمان          اسـت کـه در بهتـرین وجـه           نباقیمانده افزایش قیمت سیما   

  .امکانپذیر خواهد شد

اگر وضعیت . باشد  مبحث بعدی در ارتباط با بورس اوراق بهادار و قیمت سیمان می           

تـوان گفـت بـازده        شرکتهای مختلف سیمان را مالحظه نماییم، می       1382نسبتهای مالی سال    
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ه در بـازار داخلـی، و    این شرکتها در نتیجه سودی است که از یک طرف با درآمد ایجاد شد             

 پایین این کارخانجـات اسـت کـه از سـوخت ارزان قیمـت و                ۀاز طرف دیگر بهای تمام شد     

  .هزینه پائین دستمزد برخوردارند

 حــال حاضــر شــرکتهای ســیمان پذیرفتــه شــده در بــورس تهــران اکثــراً قــدیمی  در

غ ثبـت شـده در دفـاتر و    از این رو مبـال   . اند   ریال ایجاد شده   70باشند و بر مبنای نرخ دالر         می

از آنجایی که صنعت سیمان سـرمایه بـر         . باشد  صورتهای مالی برمبنای ارزش دفتری آنها می      

باشد، هزینه استهالک ماشین آالت بخـش مهمـی           ای می    سرمایه تآال  بوده و متکی به ماشین    

هـای اسـتهالک      ایـن واحـدها هزینـه     . دهـد   از قیمت تمام شده محصول سیمان را تشکیل می        

. کننـد   متری را نسبت به واحدهای جدید التاسیس در قیمت تمام شـده سـیمان منظـور مـی                 ک

. دهد  این واقعیت را نشان نمیدهند بنابر این سودهای را که در صورتهای مالی خود نشان می

های روز تجدید ارزیابی کنند نـه تنهـا بـه        آالت خود را به قیمت      حال اگر این واحدها ماشین    

  . شوند د بلکه زیانده هم میرسن سوددهی نمی

ترین مباحـث مطـرح در قیمـت سـهام شـرکتهای سـیمان در بـورس                    از اساسی  یکی

اوراق بهادار  مسئلۀ نرخ بازده سـهام اسـت کـه بـه نحـوی بـا قیمـت فـروش سـیمان و سـود                           

هرچقـدر قیمـت سـیمان در بـازار بـاالتر           . های سیمان در ارتباط تنگاتنگ قرار دارد        کارخانه

 در بازار بورس سهام پیدا خواهند کرد و         حکمتریاً شرکتهای سیمان موقعیت مست    باشد مسلم 

گذاری به سمت نرخهای بازدهی کارا حرکت  از طرف دیگر شاخصهای بازدهی این سرمایه     
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  . خواهد نمود

گذاری در سیمان بسیار نازلتر از بـسیاری از صـنایع            شد نرخ بازدهی سرمایه    مالحظه

 شاخــصهای ایــن صــنعت در بــورس اوراق بهــادار نیــز از جایگــاه  باشــد و نتیجتــاً دیگــر مــی

توافق ضمنی صاحبان سهام شرکتهای سیمانی مبنـی بـر حفـظ            . تری برخوردار هستند    ضعیف

 که وجود این تقاضا خود باعث ثبات حداقل قیمت          ستسهام خود در تقاضای مؤثر سیمان ا      

مـسلماً چنانچـه صـنایع دیگـر        . باشـد   گذاری در سیمان می     سهام سیمان و نتیجتاً امنیت سرمایه     

بتوانند در بورس جایگاه مشابهی پیدا کنند با عرضۀ تدریجی سهام صاحبان سهام شـرکتهای               

بورسی و تعویض آنها با سهام شرکتهای دیگر از طریق فروش سـهام سـیمان و خریـد سـهام                    

ا توسـعه و  ایـن امـر بـ     . سایر صنایع ارزش سهام سیمان در بورس رو به تنزل خواهد گذاشـت            

گذاری در کشور که نمود آن در سالهای اخیر مـشهود اسـت در آتیـه قابـل                    گسترش سرمایه 

 سـیمان   ترتـوان گفـت کـه الزامـاً هرچـه سـریع             لذا با توجه به همۀ این مسائل می       . انتظار است 

کشور بایست در چارچوب مکانیزمهای بـازار بـه تعادلهـای قیمتـی دسـت یابـد در غیـر ایـن             

های زیادی در این صنعت و نتیجتاً فعالیتهای مرتبط با آن را داشـته                قع کاستی صورت باید تو  

  .   باشیم

به طـور  .  پردازیم در فصل سوم به ارتباط قیمت و تولید و مصرف داخلی سیمان می 

کلی عرضه سیمان در سالهای آینده تحت تاثیر دو عامل قابل پیش بینی است، یکی از طریق       

انــدازی  هــای موجــود ســیمان و دیگــر از طریــق راه زی کارخانــهافــزایش ظرفیــت بهینــه ســا
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بینی   با بدست آوردن ظرفیت اسمی تولید سیمان نهایتاً به پیش         . واحدهای جدید تولید سیمان   

، افزایش ظرفیت اسمی از طریق بهبـود خطـوط          1385تا سال   . تولید سیمان خواهیم پرداخت   

عرضـه سـیمان از طریـق راه انـدازی          . یافـت  میلیون تن افزایش خواهـد       7/8فرسوده به میزان    

  . اشتواحدهای جدید نیز در سالهای آتی افزایش خواهد د

های اقتصادسنجی عوامل مختلف در رابطه با عرضۀ سیمان مورد             استفاده از روش   با

  . بررسی قرار گرفت

 سیمان عالوه بر قیمت، تحت تـاثیر عوامـل مختلفـی مثـل افـزایش درآمـد                  تقاضای

سعه کمی و کیفی مسکن و ساختمان همواره با یک روند صعودی رو به افـزایش                سرانه و تو  

های مختلف حاکی از افزایش تقاضای سیمان در سالهای آتی است و با           بینی پیش. بوده است 

 سالهای آینده و به خصوص تحکیم ایـن سـاختمانها در            رتوجه به اهمیت ساختمانهای بتنی د     

قاضا برای سیمان بیش از پیش از اهمیت بیشتری برخـوردار           خیز مختلف ایران، ت    مناطق زلزله 

  . خواهد بود

طبـق  . بینی تقاضای سیمان نیز از الگوی اقتصادسنجی استفاده نمودیم          منظور پیش  به

برآوردهای مدلهای متعدد تاثیرپذیری تقاضا ناشی از افزایش ارزش افزوده بخش سـاختمان             

بـدیهی اسـت افـزایش درآمـد        . حظـه شـدند   در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی محـسوس مال       

 به ایجاد ساخت و ساز شده و این امـر نقـش مهمـی در                رواحدهای اقتصادی و خانوارها منج    
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الذکر تقاضـای سـیمان در سـالهای آینـده           بر اساس مدل فوق   . تقاضای سیمان خواهد داشت   

  .شود بینی می پیش

ان در سالهای آینده را     توان عرضه و تقاضای سیم      بر اساس محاسبات انجام شده می     

بینی تولید و مصرف و مـازاد قابـل صـدور سـیمان را در                 جدول زیر میزان پیش   . مقایسه نمود 

  .دهد سالهای آینده نشان می

  مازاد قابل صدور  مصرف سیمان  تولید سیمان  سال

1383  2/33  3/30  9/2  

1384  8/37  7/32  1/5  

1385  1/42  5/35  4/7  

1386  8/46  9/38  9/7  

1387  7/51  7/42  0/9  

 میلیـون تـن     9، بـه    1387 برآورد فوق، مازاد عرضـۀ سـیمان در ایـران در سـال               طبق

خواهد رسید، و با توجه به نیاز کشورهای همسایه، امکان صدور محصول این صـنعت بـیش                 

عالوه بر بازارهای صادراتی کـشورهای حـوزه خلـیج فـارس و نیـز               . گردد از پیش فراهم می   

پیوستن افغانستان و عراق به کشورهای وارد کننده سیمان از ایران کامالَ            دریای خزر، امکان    

  .بینی است قابل پیش
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بـر  . پـردازیم    قدم بعدی به حساسیت تولید و مصرف سیمان به قیمت سـیمان مـی              در

شـود، ظرفیـت سـازی، مهمتـرین         های لگاریتمی برآورد شده، مالحظـه مـی         اساس رگرسیون 

تـری را    در حالیکه قیمت عمده فروشی سیمان نقـش ضـعیف   نقش را در عرضه سیمان داشته     

زا و مشکالت ناشـی از        از نقش عوامل برون    حاکینماید و این امر       در عرضه سیمان بازی می    

  .گذاری دولتی در راه توسعه این صنعت است قیمت

دهد که کششهای قیمتی عرضۀ سـیمان          رگرسیونهای عرضه سیمان نشان می     مقایسۀ

 033/0 و 035/0صوب و عمــده فروشــی بــه ترتیــب برابــر مقــادیر ثابــت  بــرای دو قیمــت مــ

به عبارت دیگر چنانچه قیمت مـصوب فـروش سـیمان یـک درصـد افـزایش یابـد                   . باشند  می

 خواهـد بـود و چنانچـه قیمـت عمـده           درصـد  035/0میزان اثر در افزایش تولید سیمان برابـر         

 درصد 033/0ایش تولید سیمان برابر فروشی سیمان یک درصد افزایش یابد میزان اثر در افز         

این مسئله به این معنی است که حساسیت قیمتی تولیدکننـدگان بـه قیمـت بـازار                . خواهد بود 

  . معادل حساسیت به قیمت عمده فروشی سیمان است

 مشاهده نمود کشش قیمتی تقاضای سـیمان بـرای قیمتهـای عمـده فروشـی                توان  می

ازاء هر یک درصد افزایش در قیمت سیمان تقاضـا بـرای    یعنی ب-226/0سیمان برابر است با     

از مقایسۀ این رقم با رقم کشش قیمتی عرضۀ سـیمان           . یابد   کاهش می  226/0سیمان به میزان    

 بر افزایش عرضه و کاهش تقاضا از لحاظ قدر مطلق یکسان تیابیم که اثر افزایش قیم  درمی

قیمـت سـیمان بـه میـزان یـک درصـد            معنی این موضوع این است که در اثر افزایش          . نیست
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یابد و اثر ایـن افـزایش قیمـت بـر تقاضـا بـه                  درصد افزایش می   035/0عرضۀ سیمان به میزان     

 عرضه و تقاضای پویا بـه ایـن         یلهایمفهوم این موضوع از لحاظ تحل     . باشد   می -226/0میزان  

 تکـان یـا     یابـد و در صـورت ایجـاد         معنی است که تعادل از سمت تقاضا سریعتر تعـدیل مـی           

ایـن موضـوع در بـازار       . گـردد   شوک مجدداً بازار از سمت کاهش تفاضا به ثبات قبلی برمی          

 نوسـانات فعلی سیمان به این معنی است که اثر آزادسازی قیمت سیمان به سرعت و پـس از                  

ای از تعادل برگشت خواهد کرد که تقریباً نزدیک به            کمی با کاهش مصرف سیمان به نقطه      

  .  باشد مده فروشی فعلی میقیمت بازار ع

برای تحلیل بیشتر ایـن موضـوع فـرض کنیـد در اثـر شـرایطی مـثالً افـزایش تولیـد                      

این افزایش در   .   درصد افزایش یابد    226/0ناخالص داخلی غیرنفتی تقاضای سیمان به میزان        

گردد که قیمت سیمان یک درصد افزایش         شود باعث می    تقاضا که مازاد تقاضا محسوب می     

 درصـد افـزایش در عرضـه سـیمان          035/0افزایش یک درصد در قیمت سیمان معـادل         . دیاب

خواهد شد و این مازاد عرضه سیمان کمتر از مازاد تقاضا است و نتیجتاً بازار همچنـان دچـار       

. کسری عرضه خواهد بود و نتیجتاً قیمت بایست افزایش یابد تا مجدداً به تعـادل بـاز گـردیم            

  .  ناخالص داخلی غیرنفتی حادث شدلیدثر تغییر متغیر برونزای تواین تعادل جدید در ا

هـای    ثباتی  بایست بی   داشتند می    ارقام کششهای قیمتی تفاوتهای زیادی با هم می        اگر

زیاد و تموجات قیمتی متنوعی را در اثر تکانهای تقاضا یـا عرضـه در بـازار سـیمان مـشاهده                     

توقع داشت که با آزادسـازی قیمـت سـیمان در           توان    ولی در شرایط فعلی که می     . کردیم  می
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 فعلی بازار نزدیک شود و سپس با کاهش تقاضا براساس کـشش             یمتابتدا قیمت سیمان به ق    

و همزمان با آن با افـزایش عرضـه بـر اسـاس کـشش قیمتـی عرضـه            ) -226/0(قیمتی تقاضا   

تر از قیمـت      پائینبازار به تعادل جدیدی خواهد رسید که باالتر از قیمت مصوب و             ) 035/0(

به هر حال در میان مدت و بلنـد مـدت کشـشها بیـشتر بـه تقویـت سـمت عرضـه                       . بازار است 

زیـرا افـزایش   . گرایش خواهد داشت و باعث کـاهش تـدریجی قیمـت سـیمان خواهـد شـد             

گـردد کـه حجـم        گذاری در سیمان در اثر افزایش قیمـت سـیمان باعـث مـی               بازدهی سرمایه 

  . ش بیشتر گردد و عرضه به تدریج بیش از روند تقاضا افزایش یابدگذاری در این بخ سرمایه

تجـارت  . پـردازیم   در فصل چهارم به قیمت، مزیت نسبی و سیمان ایران و جهان می            

ای در تجـارت      جهانی سیمان نیز همگام با تجارت سایر محصوالت معـدنی از اهمیـت ویـژه              

 روبه رشـد تجـارت جهـانی سـیمان و         ارقام حاکی از روند   . مواد معدنی برخوردار بوده است    

  .کلینکر است

های به عمل آمده در خصوص رشـد واردات سـیمان بـر حـسب                 بینی   اساس پیش  بر

اروپا بزرگترین واردکننـده سـیمان جهـان        ) 2000ـ2012های    طی سال (مناطق مختلف جهان    

هـد   آن آفریقـا بـه لحـاظ رشـد واردات سـیمان در رده دوم قـرار خوا                   خواهد بـود و پـس از      

ــادا و ایــاالت م. گرفــت  رونــد نزولــی خواهــد داشــت امــا در  تحــدهواردات ســیمان در کان

  . کشورهای جنوب شرقی آسیا از افزایش نسبتاً اندکی برخوردار خواهد بود
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 در کشورهای پرتقال، اسپانیا و      2000شود مصرف سرانه سیمان در سال          می مالحظه

ف سرانه سیمان هندوستان، ونـزوئال، برزیـل،        یونان در باالترین سطح بوده در حالی که مصر        

در مجمـوع کـشورهایی کـه از        . اسـت   تـرین سـطح قـرار داشـته           مکزیک و مراکش در نازل    

) دانمارک، ایاالت متحـده، آلمـان و سـوئیس        :  نظیر اند  ودهدرآمد سرانه باالترین برخوردار ب    

اروپایی بـا درآمـد   تری قرار گرفته است ولی کشورهای     مصرف سرانه سیمان در سطح پایین     

  .اند سرانه متوسط، شاهد مصرف سرانه باالتر سیمان بوده

 درصـد تولیـد جهـان بزرگتـرین         30های مزبور بـا تولیـد          چین در خالل سال    کشور

پس از چین آسیا و سـپس اروپـا و پـس از آن آمریکـا                . شود   محسوب می  مانیتولیدکننده س 

چین با تولید یک سوم کل تولید جهان در         . باشند  بزرگترین مناطق تولید سیمان در جهان می      

 بعدی بـه ترتیـب عبـارت بودنـد از ژاپـن، ایـاالت               دکنندهده تولی . گیرد  صدر جدول قرار می   

واضح است  . متحده آمریکا، هندوستان، جمهوری کره، آلمان، روسیه، ایتالیا، ترکیه و تایلند          

آمریکـا و کانـادا قـرار       که کارخانجـات جدیـد تولیـد سـیمان در خـارج از اروپـای غربـی،                  

  .اند گرفته

 از کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی در حال تغییر رویه تولید و ارتقاء  بسیاری

هـای تولیـدی خـود را     های تولیدی بودند و به دلیل استفاده از انـرژی ارزان تـر رویـه     ظرفیت

 بیـشترین   ایدر قـاره آسـ    .  هـستند  ییایران و ترکیه دارای تقاضای بالقوه بسیار باال       . تغییر دادند 

 تولیدی در کشورهای جنوب شرقی آسـیا بـوده در جـایی کـه تقاضـا بـرای                   فیتافزایش ظر 
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در آمریکای التین ظرفیت تولیدی برخی کشورها       .  داشت دیواحدهای مسکونی افزایش شد   

منطقه دیگری که رشد سریعی در صنعت سیمان . نظیر برزیل و مکزیک در حال افزایش بود 

ژاپـن و   .  انـدونزی و فیلیپـین بـود       دوسـتان، ه کرد ناحیه آسیا به خـصوص چـین، هن         را مالحظ 

ژاپـن بـه    . تایوان از جمله معدود کشورهای آسیایی بودند که کاهش تولید را تجربه کردنـد             

های تولید و رکود اقتصادی و تایوان به دلیل استخراج بیش از حـد منـابع                  دلیل افزایش هزینه  

  . صنعت بودندنیشاهد رشد ااولیه برای صنعت سیمان 

رود که تقاضای جهانی وتولید سیمان در خالل دهه آینـده بـا                مجموع انتظار می   در

تقاضا برای سیمان حتی ممکـن اسـت در شـرایطی کـه     .  درصدی رشد یابد4 الی2نرخ رشد   

مسائلی از قبیـل گـرم شـده        . مصارف جدیدی برای سیمان کشف شود بیش از این رشد یابد          

تواند اثرات مهمی بر افزایش نیاز به سیمان داشته      و باال آمدن سطح آب دریاها می      کرۀ زمین   

  :دهد که دورنمای صنعت سیمان در مجموع روندهای جهانی نشان می. باشد

در فرانسه و بلژیک ثبات، در اسپانیا کاهش رشد در شـمال ایتالیـا              :  اتحادیه اروپا  در

لیا شـاهد کـاهش رشـد تولیـد و در یونـان رشـد               بازار رو به گسترش و در جنوب ومرکز ایتا        

از بخش ساختمان اروپـا را    % 14و  % 21آلمان و فرانسه به ترتیب      . پایدار را شاهد خواهیم بود    

اسپانیا و  . مصرف سیمان را دارند   % 10و  % 14اند و فقط       اختصاص داده  ود به خ  2002در سال   

شود در بسیاری از کشورهای       ظه می مالح.  ایتالیا مصرف کنندگان عمدۀ سیمان اروپا هستند      

  .اروپا هنوز ظرفیت خالی زیادی وجود دارد
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  .شاهد روند بطئی تولید سیمان خواهیم بود:  آمریکای شمالیدر

یابد در ترکیه با نا اطمینـانی مواجـه           در مراکش رشد ادامه می    :  بازارهای نوظهور  در

ستان بازار در حال توسـعه اسـت امـا          باشد، در هندو    هستیم، در بلغارستان بازار رو به رشد می       

هـا رونـد صـعودی         داشته، در تایلند فعالیت و رشد ادامه دارد امـا قیمـت            ی روند کاهش   قیمت

المللـی    اند و در مصر شاهد وضعیت نااطمینانی هستیم اگرچه صادرات به بازارهای بین              گرفته

  .شدیداً افزایش یافته است

ث گردید که حجم بسیار زیاد درآمدهای        درآمد نفت طی سالهای اخیر باع      افزایش

هـای عمرانـی در       نفتی به منطقه سرازیر گردد و این حجم مسلماً باعث افزایش شدید بودجـه             

سالهای آتی خواهد شـی و در ایـن ارتبـاط بایـد منتظـر افـزایش شـدید تقاضـای سـیمان در                        

یـل افـزایش    توانـد بـه دل      ایـن افـزایش تقاضـا مـی       . یمکشورهای نفتی حوزۀ خلیج فارس باشـ      

هــای حمــل و نقــل در ســالهای اخیــر بــاالخص در دو ســال گذشــته ســبب گــردد تــا   هزینــه

کشورهای متقاضی سیمان نیازهای وارداتی سیمان خود را از کـشورهای منطقـه نظیـر ایـران                 

 خواهـد آورد و     روگیری صـادراتی سـیمان ایـران را در پـیش              این مسئله جهت  . تأمین نمایند 

یمان با مکانیزم عرضه و تقاضا تعدیل نگردد در حاالت مختلف بسته            چنانچه قیمت داخلی س   

به میـزان تقاضـای داخلـی و خـارجی و میـزان عرضـۀ سـیمان شـرایط نامناسـبی را از لحـاظ                      

  .بازارهای موازی و غیررسمی در فروش سیمان ایجاد خواهد کرد
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مناسبی در   ایران در شرایط افزایش تقاضای کشورهای منطقه نتواند جایگاه           چنانچه

اکنـون در زیـر       تر که هـم     صدور سیمان بدست آورد باید منتظر بود که کشورهای دوردست         

پردازند با افزایش تولیـد تقاضـای حـادث شـده را برطـرف               ظرفیت اسمی به تولید سیمان می     

  .   نمایند

 فزاینده مصرف جهانی و حجـم رو بـه رشـد تجـارت جهـانی سـیمان ایجـاب                    روند

 از عملکرد صنعت سیمان در ایران به عمل آید زیـرا آثـار کنتـرل                یقی دق کند که ارزیابی    می

  . تواند باعث جهت گیری تولید کنندگان سیمان به سمت صادرات شود قیمت سیمان می

.  در حوزه خاورمیانه، بعد از مصر، دومین مقام تولید در خاور میانه را داراست              ایران

تـوان گفـت مـصرف بـر اسـاس            قرار دهیم می   تقاضای جهانی آینده سیمان را مورد مالحظه      

 میلیـون تـن در      1875 بـه حـدود      1999 میلیون تن در سال      1439های انجام شده، از      بینی پیش

 34یعنـی بـا رشـدی معـادل         . خواهد رسـید  2010 تن در سال     لیون می 2105 و رقم    2005سال  

ایـران در بـین     در میان کشورهای جهان،     .  ساله روبه رو خواهد بود     10درصد طی یک دوره     

  .  را داراست17 کشور عمده مصرف کننده سیمان، مکان 21

 کیلوگرم است، این رقم     500 مصرف سرانه در بین کشورهای توسعه یافته،         متوسط

  . باشد  کیلوگرم می300در کشور ایران 

 1361-66 ی در خـالل سـالها     مانی سـ  ی کنترل شـده بـرا     متی که ق  شود ی م مالحظه
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 کنترل شـده در     متیبه عنوان مثال ق   .  دارد یالملل  نی ب یمتهای با ق  یا  دهثابت بوده و تفاوت عم    

 مـت ی ق کـه ی دالر در هـر تـن بـوده در حال          1/17معـادل   ) یالدی مـ  2000 (1379 در سال    رانیا

 معـادل     ی در کشور مـا در سـطح      ها  متی ق یبعبارت.  دالر در تن بوده است     5/78 معادل   یجهان

  . قرار داردیالملل نی بیمتهایق

  :بینی است گیری صادرات سیمان قابل پیش  توجه به موارد زیر جهتاب

  توسعه صنعت سیمان در آینده در ایران 

  پیش بینی افزایش تقاضای سیمان کشورهای نفتی حاشیۀ خلیج فارس 

تفاوت قیمت داخلی و خارجی سیمان و پائین بودن قیمـت سـیمان داخلـی نـسبت بـه                     

  قیمت سیمان در منطقه 

   سیمان نسبت به تقاضای داخلی در سالهای آتیمازاد تولید 

های سیمان، و جـدول زیـر، عرضـه و تقاضـای              توجه به افزایش ظرفیت  کارخانه      با

سیمان در کشور باعث ایجاد مازاد عرضـه خواهـد شـد کـه امکـان صـدور آن بـه خـارج از                        

  . کشور باید فراهم شود

ــ   د ــابع داخل ــۀ من ــه بررســی هزین ــصل ب ــن ف ــسمت بعــدی در ای ــد ســیمان ر ق ی تولی

هدف مـا در ایـن بخـش ایـن اسـت کـه بـدانیم آیـا سـیمان ایـران تـوان رقابـت                       . پردازیم  می

از مقایـسه هزینـه فرصـت       ) DRC(المللی را دارد یـا خیـر؟ ضـریب هزینـه منـابع داخلـی                  بین
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 در تولید یک کاال بـا ارزش افـزوده آن کـاال             فادهمورد است ) کار و سرمایه  (های اصلی     نهاده

ای ارز، قیمـت      بـرای محاسـبۀ ایـن ضـریب قیمـت سـایه           . شـود   های مرزی حاصل مـی    به قیمت 

ای سـتانده صـنعت،       ای خدمات عامل سـرمایه، قیمـت سـایه          ای نیروی کار،  قیمت سایه       سایه

 قابـل مبادلـه را تعیـین و بـه           یرهای غ   ای نهاده   های قابل مبادله، قیمت سایه      ای نهاده   قیمت سایه 

 را نـسبت بـه تغییـرات نـرخ ارز و قیمـت              DRC نهایتاً حساسیت    پردازیم و    می DRCمحاسبۀ  

  . نمائیم بررسی می

ای ارز کمتـر باشـد در نتیجـه تولیـد آن       هزینه منابع داخلی کاالیی از نرخ سـایه      اگر

به عبارت دیگر هزینه منابع داخلی هزینه فرصت واقعـی منـابع            . کاال دارای مزیت نسبی است    

یک واحد ارز خارجی است این معیـار از طـرف           ) انداز  یا پس (داخلی استفاده شده در تولید      

 بازدهی داخلی سرمایه گذاری در یک فعالیت اقتصادی اسـت کـه بـا               خدیگر مشابه معیار نر   

معیار نرخ بهره واقعی نسبت به هم قابل مقایسه هستند و با استفاده از آنها سودآوری خـالص                  

  .گردد آن فعالیت نیز مشخص می) NSP(اجتماعی 

 9/0 دالر معـادل  32 ریـال و قیمـت مـرزی      8323ای     در نـرخ ارز سـایه      DRC معیار

تـوان بیـان کـرد کـه شـرکت       باشد مـی  شود و به دلیل اینکه این عدد کوچکتر از یک می        می

این رقم  . باشد  سیمان خوزستان در تولید سیمان در عرصۀ جهانی دارای مزیت نسبی ایستا می            

 دالر یـک دالر بدسـت آورده یـا          9/0 سیمان با هزینه کردن      نتدهد که با تولید هر        نشان می 

  . جوئی ارزی خواهد شد  درصد تولید هر تن سیمان صرفه10
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 محاسبات به عمل آمده اگر نرخ ارز ده درصد باال رود و قیمت سایر عوامـل        مطابق

رسـد کـه نـشان دهنـده           مـی  88/0 بـه    DRC و میزان کـشش      82/0 به   DRCثابت باشد میزان    

محاسبات به عمل آمده نـشان      .  نسبت به تغییرات ده درصدی نرخ ارز است        DRCیت  حساس

 ریال برسد و قیمت سایر عوامل ثابت باشد      7500 به   لدهد که اگر نرخ برابری دالر به ریا         می

توان نتیجـه گرفـت در صـورتیکه قیمـت ارز بـه               لذا می .  برابر با یک خواهد شد     DRCمیزان  

 قیمت سایر عوامل در تولید سیمان ثابـت باشـد مـا مزیـت نـسبی       ریال برسد و   7500کمتر از   

  . دهیم خود را از دست می

دهد که اگر قیمت یک تـن          نشان می  1383 برای سال    DRCمحاسبه کششی قیمتی    

آنگـاه میـزان    )  درصـد تغییـر کنـد      10چیـزی حـدود     ( دالر برسـد     5/35 دالر به    32سیمان از   

DRC   سیت   خواهد رسید و میزان حـسا      74/0 بهDRC            77/1 نـسبت بـه ایـن تغییـرات قیمـت 

  .  به تغییرات ده درصدی قیمتها استبت نسDRCخواهد شد که نشان دهنده عدم حساسیت 

 DRC دالر کـاهش یابـد میـزان    5/30اگر قیمت یک تن سیمان در بازار جهانی بـه        

بـه  توان نتیجه گرفـت در صـورتیکه قیمـت یـک تـن سـیمان        لذا می. برابر با یک خواهد شد   

 دالر برسد قیمت سایر عوامل ثابت باشـند مـا مزیـت نـسبی خـود را در تولیـد                     5/30کمتر از   

از طرف دیگر اگر قیمت سـایر عوامـل ثابـت           .  داد یمسیمان در عرصه جهانی از دست خواه      

میـزان  .  سنت به ازای هر کیلـو وات سـاعت برسـد           5/5 سنت به    4باشند و فقط قیمت برق از       

DRC    سنت به   5/5به این ترتیب اگر قیمت مرزی برق به بیش از           . شود  بدست آمده یک می 
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 شـد و مـا مزیـت    واهد محاسبه شده بزرگتر از یک خDRCازای هر کیلو وات ساعت برسد       

 9همچنین اگر قیمـت مـرزی مـازوت از    . نسبی خود را در تولید سیمان از دست خواهیم داد         

 عین حالت نیـز بـا افـزایش قیمـت     لذا در.  خواهد شدDRC=1 سنت برسد میزان   11سنت به   

  . سنت مامزیت نسبی خود را از دست می دهیم11مرزی مازوت به بیش از 

محاسبه مزیت نسبی تولید سیمان بـر اسـاس قیمتهـای داخلـی مـا را بـه هزینـه منـابع          

 بـر اسـاس قیمتهـای مـرزی     DRCرساند که در مقایسه با شـاخص    میDRC) 46/0(داخلی 

تـوان در سوبـسیدهای پنهـانی بـه           علت این اختالف را می    . یادی است دارای فاصله ز  ) 90/0(

 بـرق، مـازوت همگـی اختالفـات زیـادی بـا         داخلـی قیمتهای  . سوخت و انرژی جستجو کرد    

قیمتهای مرزی خود دارند کـه منبعـث از سوبـسیدهای بـاالی دولـت بـه مـصرف کننـدگان                     

  . حاملهای انرژی است

هـای     سـیمان در ایـران از لحـاظ قیمـت          براساس محاسبات فـوق بایـد گفـت تولیـد         

المللی عوامل تولید و سیمان و نرخ برابری ارز در شرایط حساسی قرار دارد که شـاخص                   بین

DRC       باشد و لذا باید این موضوع را مـد نظـر قـرار داد کـه بـا         در حدود نزدیک به یک می

 تغییر یافته و حتی از      تواند   ایران در بازارهای خارجی می     نتغییرات کمی شرایط رقابتی سیما    

  .باشد  می9/0 در رقمی حدود DRCعلت این موضوع قرار گرفتن شاخص . بین برود

المللی در آتیه سبب خواهـد شـد کـه قیمتهـای              با توجه به اینکه روند سیاستهای بین      
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 محاسـبه شـده بـا    DRCالمللی حرکت کنـد لـذا     های بین   داخلی عوامل تولید به سمت قیمت     

 حرکت خواهد کرد و ایـن موضـوع مبـین           9/0 به سمت    46/0 نیز از سطح     های داخلی   قیمت

 سیمان در خارج کشور تنزل خواهـد یافـت و سـود             دگاناین است که توان رقابتی تولیدکنن     

بـه عبـارت دیگـر در حـال حاضـر           . اسمی کمتری در رابطه با صدور سیمان خواهنـد داشـت          

ندگان سـیمان اسـت و در صـورتی         صادرات سیمان دارای مزیت نسبی زیادی برای صادرکن       

 نپـذیرد  رتهای فروش سیمان در داخل کشور بـا آزاد سـازی قیمـت سـیمان صـو            که انگیزه 

گیری صادراتی سیمان خواهنـد       توان توقع داشت که تولیدکنندگان سیمان اقدام به جهت          می

  . نمود

  فصل پنجم به آزادسازی قیمت و تقاضا و عرضۀ کل سیمان پرداخته و بـا طـرح                 در

یک الگوی همزمان دستگاه معادالت اقتصادسنجی اقدام بـه بررسـی اثـر آزادسـازی قیمـت                 

روش اتخاذ شده یک الگوی رفتاری همزمـان اسـت کـه اثـر تغییـرات                . سیمان خواهیم نمود  

دهد و بطـور همزمـان آن را در رفتـار              نظر قرار می   مدقیمت ناشی از مازاد عرضه یا تقاضا را         

با این خصوصیت نـام ایـن الگـو را کـه            . دارد  نی سیمان ملحوظ می   تولید و مصرف و بازرگا    

 Dynamic  " عـدم تعـادل پویـا   لیالگـوی تعـد  "سیاق نوینی در الگوسازی نیز دارد بـا نـام   

Disequilibrium Adjustment Model (DDAM (ای از  اولین بار نمونه. منمایی معرفی می

  لون اسپانیا ارائه گردید در بارس2004این الگو در کنفرانس سیمان اروپا 

 یارتباطـات درونـ  .  اتحاد تشکیل شـده اسـت  1 معادلۀ استوکستیک و   5 مدل از    این
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 توسـط چهـار     مانی سـ  ی و مصرف داخلـ    دیمدل بدین شکل است که واردات، صادرات، تول       

شوند و معادلۀ پنجم قیمت تغییرات قیمت بازار را براساس مازاد عرضـه                می نییمعادله اول تع  

 را بـا احتـساب واردات و صـادرات و تولیـد و              عرضـه اتحـاد شـشم مـازاد       . کنـد   مـی محاسبه  

 در  مـت ی ق ریـ  حـضور متغ   لی بطور همزمان بـد    مانی س متیق. نماید  مصرف داخلی محاسبه می   

بـه  . گـذارد   چهارمعادله اول بر مقادیر تولید، مصرف، واردات و صـادرات سـیمان تـأثیر مـی               

 دو نوع قیمـت مـصوب و        گودر این ال  . شود  ت کامل می  عبارت دیگر بستار الگو با متغیر قیم      

در مرحله بعـد بـا اضـافه کـردن          . بازار بکار برده شده است که دوگانگی قیمت را نشان دهد          

نمایـد اثـر آزادسـازی     معادلۀ جدیدی که قیمت مصوب سیمان را برابر قیمت بـازار آزاد مـی        

  .نمائیم سازی می قیمت را شبیه

سازی الگـوی فـوق       گذاری دولتی سیمان اقدام به شبیه       ت اثر حذف قیم   لی تحل یبرا

-82 یالگـو را بـرای سـالها   ) ex-post simulation(نگـر   سازی پس با انجام شبیه. نماییم می

با این حل جواب کنترل بدست آمده و در مقابل آن سـناریوی دیگـری               . کنیم   حل می  1373

هـای مـصوب سـیمان        زین قیمـت   بـازار آزاد جـایگ     هـای   متکنیم که در آن قی      را تعریف می  

سازی استوکستیک و دینامیک این دو سناریو جوابهـا را بـا یکـدیگر مقایـسه                  با شبیه . اند  شده

  . کنیم می

  :شود که گذاری سیمان باعث می دهند که حذف قیمت سازیها نشان می  شبیهجینتا
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لـی ایـن    یابـد و    در طول زمان بتدریج تولید سیمان در اثر آزادسازی قیمـت افـزایش مـی               

  .افزایش تدریجی و کم است

یابـد ولـی ایـن کـاهش بـا توجـه بـه                مصرف سیمان در اثر آزادسازی قیمت کاهش مـی         

  .گردد نوسانات ساالنه قیمت تنظیم می

  . استمانی اثرات قابل اغماض بر صادرات سیدارا 

  . دهد دهد و در عوض صادرات را افزایش می  را کاهش میمانیواردات س 

 انجـام شـده و بعـد از آزادسـازی     کیـ نامیتوسط عرضه و تقاضا بطـور د     ها  متی ق لیتعد 

  .شود  میلی تعدیشتریقیمت با سرعت ب

شـود و در مجمـوع        سازیها در اثـر آزادسـازی قیمـت مـشاهده مـی             نوسان قیمت در شبیه    

  .یابد نسبت گذشته افزایش می%) 5حدود (قیمت به میزان کمی 

آزادسازی قیمـت سـیمان اثـرات زیـادی بـر            که اثر    دهد ی انجام شده نشان م    مطالعه

گرچـه نوسـاناتی را در      .  نخواهـد داشـت    مانیتولید، مصرف، صادرات و واردات و قیمت س       

  . روند متغیرها بوجود خواهد آورد و روند کارائی بازار را نیز بیشتر خواهد کرد

 در ایـن . پـردازیم  بینی قیمت سیمان آزاد شده در آینـده مـی        بخش بعدی به پیش    در

 قیمت سیمان آزاد شود   1383کنیم به این پرسش پاسخ دهیم که اگر در سال             بخش سعی می  

پاسخ به این سؤال به دلیل نکات فنـی اقتـصادسنجی           . قیمت بازار آزاد سیمان چه خواهد بود      

نتـایج  . باشـد   به دلیل تغییـر سـاختار بـازار مبحـث جدیـدی نیـز در نظریـۀ اقتـصادسنجی مـی                    
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 مرتبــه تکــرار تــصادفی نــشان 1000لگوهــای معــادالت همزمــان بـا  محاسـبات در دو دســته ا 

 اتفـاق بیافتـد قیمـت سـیمان بـه      1383دهد که چنانچه آزادسازی قیمـت سـیمان در سـال              می

% 4/12 حـدود    1382 ریال در هر تن خواهد رسید کـه نـسبت بـه رقـم سـال                  335000حدود  

در فاصـلۀ   % 95مان بـه احتمـال      بینی شده بـرای سـی       البته قیمت پیش  . افزایش پیدا خواهد کرد   

از ارقام جداول فـوق     .  ریال برای هر تن سیمان قرار خواهد گرفت        279000 ریال و    388000

 کـاهش خواهـد یافـت و سـپس در           1384توان نتیجه گرفت کـه قیمـت سـیمان در سـال               می

مـورد  بینی شدۀ سالهای بعـد بایـد بـا احتیـاط         ارقام پیش . پیماید   روند افزایشی می   دسالهای بع 

بینـی در متغیرهـای       استفاده قرار گیرد زیرا با دور شدن از سال آخر نمونه میزان خطای پـیش              

توان جهت نوسان را در  گردد ولی می    درونزا و برونزا افزایش یافته و دامنۀ اعتماد عریض می         

  . بینی شده حدس زد  پیشدیرمجموع از مقا

جی سیمان در قیمت سیمان   دهد که تجارت خار      سناریوی بعدی نشان می    محاسبات

 نخواهد داشت و آزادسازی قیمت سـیمان نیـز تـأثیر زیـادی بـر                1383نقش چندانی در سال     

  .گذارد بازرگانی خارجی سیمان نمی
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