بررسی ساختار هزینه کارخانه سیمان فارس با استفاده از تابع هزینه ترکیبی

چکیده
به دلیل سهم باالی ارزش افزوده صنعت سیمان در تولید ملی و نقش نن در رشژو ههشای ممژانشی
تحلیل نوع روابط بین نهادهها در تولید نن دارای اهمیت است .در ایشن مقالشه بشا اسشاداده از تشاب
هزینه تژکیبی و رهیافت دوگانه هزینه صژفههای ناشی از مقیشا ،بشازدهی نتشبت بشهمقیشا ،و
کش های جانشینی در شژکت سیمان فار ،بژنورد و تحلیل شده است .بژای اساخژاج تاب هزینه
از روش رگژسیونهای به ظاهژ نامژتبط تکژاری غیژخطی ) (NLSURطی دورهی 1:11:1-21:19
و دادههای فصلی و نژمافزار  Limdep1اساداده شده است .مطابق ناایج اساخژاج کش های جزیی
ماقاط نلن هژ جدت از نهادهها نیژویکار جانششین سشژمایه و سشایژ خشدماد بشوده اسشت .نهشاده
سژمایه و سایژ خدماد مکمل یکدیگژ هتاند .همچنین کش های قیمای تقاضا نشانگژ کش -
نارذیژی تقاضای موامل تولید در بژابژ تغییژاد قیمت خشود نن موامشل اسشت .مطشابق سشایژ ناشایج
تحقیق تولید سیمان در شژکت سیمان فار ،دارای صژفههای ناشی از مقیا ،و بشازدهی نتشبت
بهمقیا ،صعودی بوده است.
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 -ابژاهیم انواری منصور زراءنژاد هانیه اسکندری

Abstract
It is important to analyze the relationship between inputs in the production due to
high share of added value and great contribution of cement industry in national
production and construction projects. In this paper, returns to scale, elasticities of
substitution, function coefficients and economies of scale in Fars Cement Company
were estimated and analyzed using the composite cost function and dual cost
approach. The iterated nonlinear seemingly unrelated regression (NLSUR) method
from 2002 to 2002 and quarterly data with Limdep8 Software were used in order to
estimate the cost function. Allen cross partial elasticity results for each pair of inputs
showed that labor is a substitution for capital and other services. Capital input and
other services are complementary. In addition, demand price elasticities indicate
inelasticity of input demand against changes in price of related factors. According to
research results, production of cement in Fars Cement Company enjoyed economies
of scale and increasing return to scale.
Keywords: elasticities of substitution, composite cost function, returns to scale,
iterated nonlinear seemingly unrelated regressions
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 -1مقدمه
با شدد یافان رقابت در صحنه جهانی اندازهگیژی کارایی بژای نهادهای مخالف جهت شناسایی
موامل مؤثژ بژ نن به خصوص بژای کشورهای در حال توسعه و از جمله ایژان امژی کامال ضژوری
است و در راساای فژایند توسعه صنعای ننها است .در بخ

های مخالف صنعت به لحاظ به-

کارگیژی موامل تولید از جمله نیژویکار و سژمایه چنانچه در سطح رایین بهژهوری و کارایی
فعالیت نمایند بامث اتالف بیشاژ مناب اقاصادی گشاه و چنانچه در همین شژایط به فعالیت خود
ادامه دهند منجژ به اشاغال ناقص و تحمیل هزینههای باالتژی به جامعه میگژدند .از این دیدگاه
ضژورد دارد که ابادا بهژهوری و کارایی صنای مخالف اندازهگیژی شود تا صنای کارا مشخص
شوند و سپس با توجه به نوع بهکارگیژی موامل در صنای دارای کارایی باالتژ راهکارهای سیاسای
جهت بهکارگیژی کاراتژ موامل تولید در صنای با کارایی کماژ ارائه شود.
توسعهی صنعای یکی ازشژوط الزم توسعهی اقاصادی محتوب میگژدد .در فژایند توسعه صنعای
گتاژش صنعت سیمان بهدلیل اهمیت نن در بین صنای دیگژ به لحاظ جذب سژمایه ایجاد
فژصتهای شغلی مصژف سوخت و بژق سهم نن در ارزش افزوده بخ
منوان یکی از مهمتژین نهادها در بخ
طژحهای زیژبنایی بی

از ری

صنعت و همچنین به

ساخامان با توجه به نیازکشور در امژ بازسازی و تکمیل

مورد توجه کارشناسان قژار گژفاه است .محصول سیمان یکی از

رژ مصژفتژین فژنوردههای صنعای در دنیا بوده و باالتژین میزان تولید را در بین محصوالد
صنعای در جهان دارا است .سیمان فژنوردهی است حجیم که ارزش نن به نتبت فضایی که اشغال
میکند بتیار رایین است .این امژ سبب شده است تا مواملی نظیژ متافت و یا هزینه حمل و نقل و
بهای سوخت در فژوش و صادراد سیمان تأثیژگذار باشد .سهم صنعت سیمان در اقاصاد کشور
هموار در حال رشد بوده و بژاسا ،قیمتهای مصوب داخلی حدود  9/5درصد و بژاسا ،قیمت-
های جهانی حدود  4درصد از تولید ناخالص ملی در اخایار صنعت سیمان است(روزنامه دنیای
اقاصاد -شماره  .)92:9کارخانه سیمان فار ،از نظژ قدمت دومین کارخانه سیمان کشور است .که
اولین خط تولید نن در سال  1::4مورد بهژه بژداری قژار گژفت درحال حاضژ دو خط تولید
کارخانه با مجموع ظژفیت تولیدی  9522تن در روز انواع سیمان رژتلند رژتلند روزوالنی و تیپ 9
را تولید می نماید که این میزان حدود یك چهارم کل سیمان تولیدی اساان است.
با توجه به نکاد فوق شناخت کارایی صنعت سیمان از لحاظ اقاصادی همواره مورد توجه
سیاستگذاران وبژنامهریزان اقاصادی کشور بوده است که این نیز بدون توجه به ساخاار هزینه و
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تکنولو ی جهت کاه

هزینهها و بهتب نن افزای

سود و در نهایت بژنامهریزی در این صنعت

امکانرذیژ نخواهد بود.
در بخ

دوم ادبیاد موضوع بژرسی شده است .بعد از تشژیح مبانی نظژی تاب هزینه در بخ
ها به

سوم در بخ

چهارم داده تشژیح شده است .ناایج بژنورد تاب هزینه و محاسبه کش

تژتیب در بخ

رنجم و ششم بژرسی شده است .در نخژ نیز ناایج و ریشنهادها ارائه شده است.

 -2مروری بر مطالعات انجام شده
بالچ 1و دیگژان ( )9221ساخاار هزینه خدماد تلدنی اساژالیا را با اساداده از تاب هزینه تژکیبی و
دادههای سژی زمانی  1291-1221تجزیه و تحلیل کژدهاند .مطابق ناایج این تحقیق خدماد
تلدنی اساژالیا دارای صژفههای ناشی از مقیا ،بوده ولی صژفههای ناشی از تنوع در این بخ
وجود نداشاه است.
المااری و بژنی )9229( 9در تحقیق خود به بژرسی جانشینی موامل و صژفههای ناشی از مقیا،
در صنعت ندت خام کویت رژداخاهاند .بدینمنظور تاب هزینه با فژم تابعی تژانتالگ با روش
رگژسیونهای به ظاهژ نامژتبط تکژاری بژنورد گژدیده است .در بژنورد تاب از تژکیب دادههای
سژی زمانی از سال های  1291-1221اساداده شده است .ناایج نشان داد که ساخاار تولید بهکار
گژفاه شده هموتایك نیتت و اثژ مقیا ،کاربژ است .کش
مثبت است کش

جانشینی بین سژمایه و نیژویکار

قیمای همه موامل تولید رایین است .مدم صژفهجویی نتبت به مقیا ،در

تولیداد ندت خام کویت تأیید شده است.
ریاچنزه و واننی )9224( :درمطالعهای به بژرسی تاب هزینه در نمونهای از خدماد ممومی
ایاالیا (تژکیبی از گاز نب و بژق) با اساداده از الگوی تژکیبی چندمحصولی بژای دوره  1224تا
 1221رژداخاهاند .در تخمین راراماژها از روش حداقل مژبعاد تعمیم یافاه ( 4)GLSغیژخطی
اساداده شده است.ناایج تحقیق نشان داد که خصوصیاد تاب هزینه تژکیبی ( 5)PBcنتبت به
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تواب تژانتالگ ( 1)STتژانتالگ تعمیم یافاه ( 9)GTو درجه دو جداییرذیژ ( :)SQسازگاری
بهاژی با دادههای مشاهده شده دارد .همینطور تاب هزینه تژکیبی توضیح واضحاژی از تکنولو ی
چندمحصولی نتبت به تاب تژانتالگ تعمیم یافاه ارائه میدهد .از اینرو تخصصی شدن بنگاهها
میتواند هزینههایشان را کاه

دهد.

بوتاسو 4و همکاران ( )9212در تحقیق خود به بژرسی ساخاار هزینه بژای نمونهای از خدماد
ممومی همگانی نب و فاضالب انگلیس و ولز رژداخاهاند بدینمنظور از تاب هزینه تژکیبی بژای
دوره  1225-9225اساداده شده است .ناایج تحقیق نشان داد که صژفههای ناشی از مقیا ،و
مدم صژفههای ناشی از تنوع وجود دارد .نزمون حداکثژ راسانمایی بژ شایتاگی اساداده ازتاب
هزینه تژکیبی نتبت به سایژ تواب هزینهای تأکید دارد.
مارتین 5و همکاران ( )9211با اساداده از تاب هزینه تژانتالگ و کش

جانشینی نلن به

بژرسی صژفههای ناشی از مقیا ،و هزینههای نهایی در فژودگاههای اسپانیا رژداخاهاند .ناایج ننها
نشان دهندهی وجود صژفههای ناشی از مقیا ،و توسعه تکنولو ی در صنعت هواریمایی اسپانیا
بوده است.
رارک 1و همکاران ( )9215با اساداده از روش رگژسیونهای به ظاهژ نامژتبط تکژاری غیژ
خطی و دادههای سژی زمانی طی دوره  9211-1291به بژرسی کارایی سیتام گژمای

در کژه

جنوبی رژداخاهاند ناایج نشاندهنده وجود صژفههای ناشی از مقیا ،در این صنعت بوده است.
نگهبان ( )1:11در مطالعهای با منوان تاب هزینه شژکت مخابژاد ایژان و محاسبه رشد بهژه-
وری بهبژرسی ساخاار هزینه شژکت مخابژاد ایژان درخصوص مکالماد درونشهژی و بژونشهژی
(تلدن سیمی) رژداخاه است .بدینمنظور تواب هزینه تژانتالگ بلندمدد و کوتاهمدد مکالماد
تلدنی با اساداده از روش رگژسیونهای بهظاهژ نامژتبط تکژاری بژای دوره  1:55تا  1:92بژنورد
شده است .ناایج تحقیق نشان داد که در بلندمدد موامل سژمایه و نیژویکار نتبت به تغییژاد
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1

قیمای بیکش

و مواد اولیه و انژ ی باکش

اولیه و انژ ی باکش

هتاند درصورتی که در کوتاهمدد نیژویکار مواد

هتاند .در بلندمدد شژکت مخابژاد با مدم صژفهجویی ناشی از مقیا ،و

در کوتاهمدد با بازدهی کاهنده به مقیا ،مواجه است .همچنین تغییژاد تکنولو ی مورد اساداده
در ارائه خدماد تلدنی هزینهبژ بوده و نه تنها هزینهها را کاه

نداده بلکه افزای

هزینهها را نیز

بهدنبال داشاه است.
جمالی ( )1:19در مطالعهای به بژرسی ساخاار هزینه راالیشگاه ندت شیژاز و الوان رژداخاه
است .بدینمنظور تاب هزینه بنگاه با فژم تابعی بلندمدد تژانتالگ چندمحصولی بژای دوره
1:5:-1:92اساداده شده است که از بتط دوم لگاریامی سژی تیلور بهدست نمده است .کش -
های قیمای همه موامل تولید به جزمامل سژمایه رایین است .بازدهی نتبت به مقیا ،محاسبه
شده و بژابژ با  1/99و نشان دهنده صژفههای ناشی از تنوع محصوالد در شژکت راالی

ندت

شیژاز و مجام راالیشی الوان است.
کژیمی ( )1:11در مطالعهای به بژرسی ساخاار هزینه فژنیند مژضه نب در شژکت نب و
فاضالب شیژاز رژداخاه است .بدینمنظور تاب هزینه بنگاه با فژم تابعی تژانتالگ با بهکارگیژی
بتط ناقص سژی دوم تیلور بههمژاه معادالد سهم هزینه به روش رگژسیونهای به ظاهژ نامژتبط
تکژاری بژنورد گژدیده است .ناایج تحقیق نشان داد که کلیه ضژایب در سطح بی
معنیدار بوده و اکثژ ضژایب از مالیم مورد اناظار بژخوردارند .محاسبه کش

از  25درصد

جانشینی نلن -اوزاوا

نشان داد که کش های جانشینی میان هژکدام از موامل تولید با سژمایه در سطح میانگین دارای
مالمت مثبت بوده و حاکی از وجود رابطه جانشینی بین این موامل است .وجود بازدهی کاهنده
نتبت به مقیا ،در شژکت نب و فاضالب شیژاز مورد تأیید قژار گژفاه است که تخصیص بهینه
هزینه را با مشکل مواجه کژده است .بازدهی نتبت به مقیا ،در طول دوره مورد مطالعه کاهنده
است.
قژبانی ( )1:21در مطالعهای به بژرسی ساخاار هزینه شژکت گاز اساان فار ،با اساداده از
تاب هزینه تژکیبی رژداخاه است .بژای بژنورد راراماژهای تاب هزینه از دادههای سژی زمانی
فصلی طی دوره زمانی  1:11تا  1:22اساداده شده است تاب هزینه تژکیبی رولی و بژونتاین
( )1229بهطور همزمان با معادالد سهم هزینه بژای دو خژوجی و سه مامل تولید (نیژویکار
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سژمایه و سایژخدماد) با اساداده از روش رگژسیون بهظاهژ نامژتبط تکژاری غیژخطی بژنورد می-
شود .ناایج حاصل از تحقیق حاکی از وجود بازدهی فزاینده نتبت به مقیا ،است.
مهدی خدارژست مشهدی ( )1:24در مطالعهای به بژرسی ساخاار هزینه بنگاه دو محصولی
با اساداده از تاب هزینه تژانتالگ رژداخاه است .بژای بژنورد تاب هزینه از دادههای تابلویی طی
دوره زمانی  1:15-1:22و روش رگژسیونهای به ظاهژنامژتبط تکژاری اساداده کژده است .ناایج
حاکی از جایگزینی نیژویکار و سژمایه در فژنیند مژضه نب میباشد .و کش
نیژویکار بزرگاژ از کش

تقاضا بژای نهاده

تقاضا بژای سژمایه است.

 -3مبانی نظری
چون درصدد تخمین ساخاار هزینه سیمان میباشیم از اینرو الزم است مبانی نظژی هزینه را
مژور کنیم .هزینههای تولیدی بنگاه هزینههای رژداخای بژای خژید موامل و نهادههای مورد نیاز
در تولید محصول است .شیوه تژکیب نهادهها بژای تولید سطح معین محصول به تکنولو ی مورد
اساداده وابتاه است .بهدلیل امکانرذیژی تولید سطح معینی از محصول با تژکیباد مخالف نهاده-
ها بژنامهریزی دقیق اناخاب تکنولو ی مناسب بژای بنگاه اهمیت دارد .بژای اناخاب تژکیبی از
نهادهها با حداقل هزینه مالوه بژ درنظژ گژفان امکانرذیژی تکنیکی و فنی تولید به متائل دیگژ
از جمله توانایی خژید نهادهها نیز باید توجه شود .این نکاه بهنوبه خود به شژایط حاکم بژ بازار
موامل تولید وابتاه است.
تاب تولید  Qبهمنوان حداکثژ تولید ممکن در زمان مشخص با اساداده از  nنهاده بهصورد
رابطه ( )1در نظژ گژفاه شدهاست .بازار نهادهها بهصورد کامالً رقابای فژض شده است.

() 1

در رابطهی فوق  xبژدار مقادیژ نهادههای تولید و  Pبژدار قیمت همان نهادهها است .بنگاه بژای
حداکثژسازی سود سعی در حداقل کژدن هزینه خژید نهادههای تولید دارد .متأله حداقل کژدن
هزینه توسط بنگاه تولیدی مطابق متأله بهینه سازی مقید بهصورد رابطهی ( )9است.
7

() 9
رس از حل دساگاه فوق بژاسا ،روش الگژانژ با بهدست نوردن مقادیژ بهینه موامل تولید به-
صورد تابعی از بژدار قیمت موامل و سطح محصول میتوان با قژار دادن ننها در رابطه ( )1به تاب
هزینه دست یافت .این تاب هزینه به قیمت موامل و سطح محصول وابتاه است.
() :
تاب هزینه تژانتالگ )ST( 1اولین بار توسط کژیتاین 9و همکاران

در سال ( )1291مطژح شد.

در بیشاژ الگوهای ساخاار هزینه تکنولو یهای چند محصولی بهطور سنای از فژم تژانتالگ
اساداده میشود؛ اما فژم لگاریامی این مدل با یك ضعف مواجه بوده و نن ناتوانی رفاار مدل هزینه
در زمانی است که تمامی خژوجیها صدژ میباشند زیژا لگاریام صدژ تعژیف نشده است .رس
ساخاار هزینه تژانتالگ بژای سطوح ویژه تولید که همان سطوح خژوجی صدژ هتاند نمیتواند
مورد اساداده قژار گیژد بنابژاین از این فژم تابعی اساداده نمیکنیم.
تاب هزینه تژکیبی ( :)BPcاولین بار توسط رولی و بژونتاین )1229( 4معژفی شد .تاب هزینه
هزینه تژکیبی از تژکیب ساخاار درجه دو بشژای خژوجشیهشای ماعشدد و یشك سشاخاار درجشه دو
لگاریامی 5بژای قیمت نهادهها تشکیل شده است .این ساخاار بژای بژرسی خواص تکنولشو یهشای
چند محصولی مطلوب است .یکی از مزیت هشای ایشن تشاب نتشبت بشه تشاب تژانتشالگ اسشااندارد
(معمولی) و تاب تژانتالگ تعمیمیافاه نن است که تاب هزینه تژکیبی بژای سطوح ویژه تولید که
همان سطوح خژوجی صدژ هتاند میتواند مورد اساداده قژار گیژد .این تابع بهدلیل عدم تفکیک-
پذیری میان خروجیها و ورودیها ساختار درجهه دوم جهداییپهذیر مرهرش ههدو ت سه

رولهر

Translog cost function
Christencen
Composite cost function
Pulley and Braunstein
Log-quadrative

8

1
9

( )0991و تههابع هنی ههه بهها سههاختار درجههه دوم بههرای خروجههی را ب ه د مههیبخشههد (پ ه لی و
برونستین.)0991،
این تاب بهصورد زیژ است.

)(4

پ لی و برونستین ( )0991در مدل کاربردی برای اجت اب از مشکالت تخمین ،مدلی بدون
و

در نظر گرفتهاند .این روش همچ ین ت س پ لی و همفری )0991( 0و آدامس  1و دیگران

( )1112استفادو هدو است .در این حالت هکل ن ایی مدل بهص رت رابرهی ( )5است.

()5
در رابطهی فوق  Cکل هزینه تولید
ورودیها با

بیانگژ خژوجیها با

و

بیانگژ قیمت

است.

آدامس ( )1112برای محاس ه تغییرات تک ل ژی ،از روند زمانی

در مدل استفادو کردو-

است .نتیجه این تغییرات بهص رت معادله ( )6است:

()6
در رابطهی فوق  εجمله خطا و  Tماغییژ روند زمانی میباشد.
با توجه به خواص یك تاب هزینه خوش رفاار محدودیتهای زیژ در رابطه ( )4اممال میشود
(مااری و بژنی.)9229 :
0

Pulley and Humphrey
Adams
:
Mutairi and Burney
2

9

الف -فژض همگنی
( )8

ب -فژض تقارن
() 9
رس از اممال فژوض تقارن و همگنی بژ تاب مورد نظژ با اساداده از لم شدارد تاب سهم هزینه
هژ یك از موامل تولید بهصورد رابطهی ( )12محاسبه میشود.
()12
بهمنظور

از طژف دیگژ بهدلیل بژابژ واحد بودن مجموع سهم هزینهها

جلوگیژی از صدژ شدن دتژمینان ماتژیس واریانس -کوواریانس اجزاء اخالل باید یکی از معادالد
سهم حذف شود .در کارهای تجژبی حذف هژ یك از معادالد بژاسا ،ایجاد بهاژین بژنورد ممکن
است .در این تحقیق سهم سژمایه از هزینه کل اناخاب و حذف شده است .از اینرو با اممال این
شژط و فژضهای تقارن و همگنی بژ تاب هزینه و معادالد سهم تقاضا شکل قابل بژنورد تاب هزینه
در این تحقیق بهصورد زیژ است.

()11
در رابطه فوق
کار

کل هزینه تولید

قیمت نهاده سژمایه

محصول تولیدی بنگاه یا صنعت

قیمت نهاده سایژ خدماد و ماغییژ روند زمانی است.

()19
در رابطه ()19

قیمت نهاده نیژوی-

سهم نهاده نیژویکار است.
00

()1:
سهم نهاده سایژ خدماد است.

در رابطه ()1:

سیتام فوق را با روش رگژسیون بهظاهژ نامژتبط تکژاری غیژخطی ( )NLSURو با اساداده از
نژمافزار  Limdep1بژنورد میکنیم .رس از تخمین تاب هزینه شاخصهایی چون کش
نلن -اوزاو کش

جانشینی

قیمای صژفههای ناشی از مقیا ،بازدهی نتبت بهمقیا ،و تغییژ تکنولو ی

موامل تولید قابل اساخژاج است.

یك راه مناسب بژای تعیین قابلیت جانشینی موامل مخالف تولید اساداده از کش

جانشینی نلن

) (AESاست.
با اساداده از لم شدارد کش

جانشینی نلن بهصورد روابط ( )14و ( )15است.

()14
()15
و

سهم موامل ام و ام و

ضژیب ماقاط قیمت نهادهها در تاب

در رابطهی فوق
هزینه تژکیبی است.
کش های متاقیم و ماقاط تقاضا بهصورد روابط ( )11و ( )19است.
()11
()19
در رابطه ( )11و ()19
سهم موامل ام و ام و
یکی از روشها محاسبه کش

کش

ماقاط قیمای میان موامل تولید

کش

قیمای

ضژیب ماقاط قیمت نهادهها در تاب هزینه تژکیبی است.
هزینه نتبت به محصول بهصورد رابطهی ( )11است.

() 11
بزرگاژ (کوچکاژ) از واحد بودن کش

هزینه نتبت به محصول نشانگژ وجود زیانهای (فایده-

های) ناشی از مقیا ،است.

00

و

به ریژوی از بامول 1و دیگژان ( )1219شاخص بازدهی نتبت بهمقیا ،بژابژ معکو ،کش
هزینه نتبت به محصول است.
() 12
در رابطهی فوق

بازدهی نتبت بهمقیا ،است.

بهمنظور تعیین تأثیژ تغییژاد تکنیکی در تاب هزینه ماغیژ روند زمانی  Tدر مدل وارد میشود.
که طبق رابطه زیژ نژخ رشد نن محاسبه میشود.

() 92
در رابطهی ()92

تغییژاد تکنیکی

ماغیژ روند زمانی

تولید

و قیمت موامل

تولید است.
در صورد بژقژاری شژط

باشد نشاندهنده این مطلب است که در

یا

طی دوره زمانی لحاظ شده ریشژفت تکنولو ی وجود داشاه است.
 -4تشریح دادههای مورد استفاده
دادههای مورد نیاز در این تحقیق از گزارشهای قیمت تمام شده صوردهای مالی گزارشهای ارائه
شده به بخ های حتابداری و امور مالی و سایژ واحدهای شژکت سیمان فار ،بهصورد فصلی
اساخژاج شده است .کل هزینه تولید کارخانه سیمان فار ،شامل هزینه حقوق و دسامزد هزینه
سژمایه و هزینه سایژ خدماد است .هزینه سژمایه شامل هزینه اساهالک و هزینه تعمیژ و
نگهداری ماشیننالد و تجهیزاد است .هزینه نیژوی کار شامل کلیه رژداخای به نیژویکار امم از
حقوق ثابت اضافه کاری نوبتکاری راداش فوق العادهها مزایای رایان خدمت و سایژ مزایا بوده که
مطابق با قوانین کار و سازمان تأمین اجامامی به ننها رژداخت شده است .هزینه سایژ خدماد شامل
هزینه حمل و اجاره ماشیننالد اجاره محل بنزین گازوئیل و روغن وسایل حمل و نقل و هزینه-
های سایژ بخ ها بژای تولید سیمان بوده است.

Baumol

02

1

با اساداده از شاخص بهای تولید کنندهی مناشژه به وسیلهی بانك مژکزی به قیمت ثابت سال
 1:11کلیهی هزینهها واقعی شده است .طی دوره مورد بژرسی سیمان تنها محصول تولیدی
شژکت سیمان فار ،بوده است .در تاب هزینه کلیه اقالم تولیدی بژ حتب تن نورده شده است.
بهدلیل نبود اطالماد الزم بژای محاسبه قیمت سژمایه بژای بهدست نوردن قیمت سژمایه از
شاخص هزینه اساداده از سژمایه  1مطابق رابطهی زیژ اساداده شده است (مک گی ان.)0991 ،1
()91
در رابطهی فوق نژخ تورم و نژخ سود سپژده بلندمدد بانکی از سایت بانك مژکزی اساخژاج
شده است .همچنین نژخ اساهالک با توجه بهصوردهای مالی شژکت سیمان فار ،بهدست نمده
است.
منظور از قیمت نیژویکار ماوسط دسامزد و حقوق و مزایای رژداخای به هژکدام از افژاد
شاغل در هژ دوره بوده است .بژای محاسبهی ماوسط دسامزد هزینه دسامزد و حقوق تعدیل شده
بژ تعداد کارکنان بخ

تولیدی مطابق رابطهی ( )92تقتیم شده است.

() 99
قیمت سایژ خدماد از تقتیم هزینه سایژ خدماد تعدیل شده بژ حجم سیمان تولیدی بژ
حتب تن اساخژاج شده است.
 -5نتایج تخمین تابع هزینه
الگوی هزینهی کل بههمژاه معادالد سهم هزینه بهروش رگژسیونهای بهظاهژ نامژتبط تکژاری
غیژخطی و بهکارگیژی بتاه نژمافزاری  LIMDEP8اساخژاج شده است.
قبل از بژنورد مدل بژای بژرسی نزمون ریشه واحد ماغیژها از نزمون دیکی فولژ -تعمیم یافاه
( )ADFاساداده میشود .ناایج این نزمون در جدول ( )1نورد شده است.
جدول  :1ناایج نزمون ریشه واحد ماغیژها
نایجه نزمون

نمارهی ADF

ایتاا

-4/2454::

ماغیژها

مقادیژ بحژانی
%22

%25

%22

-1/1192:1

-1/241111

-9/112151

User cost of capital
Mc Geehan
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2

ایتاا

-4/941299

-1/1192:1

-1/241111

-9/112151

ایتاا

-9/91111:

-1/1192:1

-1/241111

-9/112151

ناایتاا

-2/199299

-1/111412

-1/242151

-9/1999:1

ناایتاا

-2/:11595

-1/112229

-1/251222

-9/1:49:1

ناایتاا

-2/9:51:2

-1/111252

-1/252119

-:/1:9111

ناایتاا

-2/1:99911

-1/111252

-1/252119

-9/1:9111

منب  :یافاههای تحقیق

و

مطابق ناایج ماغیژهای

و

در سطح ایتاا و ماغیژهای

در سطح ناایتاا بوده است.

مطابق جدول( )9ماغیژهای ناایتاا با یك تداضل ایتاا شده است.
جدول ( : )2ناایج نزمون ریشه واحد ماغیژها
فژض ایتاایی

نمارهی ADF

ماغیژها

مقادیژ بحژانی
%22

%25

%22

ایتاا

-9/244911

-1/111412

-1/242151

-9/1999:1

ایتاا

-9/92112:

-1/112229

-1/251222

-9/1:49:1

ایتاا

-4/255121

-1/111252

-1/252119

-9/1:9111

ایتاا

-5/152241

-:/924122

-:/544914

-4/94:144

منب  :یافاههای تحقیق

با توجه به یکتان نبودن درجه ایتاایی ماغیژها رس از بژنورد الگو جمالد باقیمانده هژ یك
از معادالد بژنورد شده ارزیابی شده است .ناایج حاصل از نزمون ریشه واحد جمالد خطا در
جدول ( ):نورد شده است.
جدول( :)3نزمون ریشه واحد جمالد رتماند
فژض ایتاایی

نمارهی ADF

ایتاا

-4/994419

جمالد رتماند

مقادیژ بحژانی
%22

%25

%22

-1/1112:9

-1/241111

-9/191115

04

معادالد

ایتاا

-1/195945

-1/1192:1

-1/241111

-9/112151

ایتاا

-:/211919

1/111194

-1/24222

-9/199515

منب یافاههای تحقیق

با توجه به ناایج جدول ( ):جمالد باقیمانده در سطح ایتاا بوده است بنابژاین میتوان بدون
نگژانی از بژوز رگژسیون کاذب مدل را بژنورد کژد.
همچنین بژای بژرسی همبتاگی همزمان بین معادالد از نماره ضژیب الگژانژ اساداده شده
است .مقدار بحژانی محاسبه شده بژابژ با  12/::است .این مقدار با نماره بحژانی در سطح اطمینان
 %25با دو درجه نزادی که بژابژ با  9/11است مقایته میشود .با توجه به اینکه مقدار نماره
محاسبه شده از مقدار بحژانی بزرگاژ است فژضیه

مبنی بژمدم وجود همبتاگی همزمان میان

اجزای اخالل معادالد رد شده است .در نایجه میتوان مدل را به روش  NLSURتخمین زد.
الزم به ذکژ است که ضژایب بژنورده شده به خودی خود معنا ندارند و تنها در قالب فژمولهای
کش

جانشینی نلن کش های قیمای و سایژ شاخصهای اقاصادی قابل تدتیژ است .از اینرو

بعد از بژنورد الگو و انجام نزمونهای الزم این شاخصها بژنورد شده است .بژنورد تاب هزینه در
جدول ( )4نشان داده شده است.
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جدول ( :)4مقادیژ بژنورد شده راراماژهای تاب هزینه
Prob

خطای اسااندار

نماره t

2/222

2/2199

4/1:1

2/4245

2/222

2/9124

4/241

1/4:14

2/2299

2/:929

-:/215

-1/1111

*2/12:1

2/2142

-1/514

-2/1215

2/222

2/29:9

1/111

2/159:

-

-

-

-2/2559

2/222

2/2211

-1/199

-2/2119

2/2421

2/15:2

1/219

2/:229

2/222

2/2522

11/221

2/1111

2/2221

2/2912

:/924

2/1294

-

-

-

2/9159

2/222

2/2159

-5/491

-2/21:5

2/2229

2/9499

:/922

2/2219

-

-

-

-2/2211

2/222

2/2151

1:/:49

2/9291

-

-

-

-2/1121

-

-

-

2/199:

مقدار بژنورد شدهی

راراماژ

راراماژها

Number of observation=44
Log likelihood= 15/2222
McElroy R- squared for the system=2/295
Cost function =2/1194
Other services =2/49:2
Labour share =2/411:

*راراماژهای بژنوردی بهصورد غیژ متاقیم و با اساداده از قیود همگنی
*

در سطح ده درصد معنادار است.
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در بژنورد سیتام رگژسیون بهظاهژ نامژتبط تکژاری غیژخطی
مناسب بودن سیتام رگژسیون است .در این بژنورد

مکلوری 1یکی از معیارهای

بژابژ  2/295که نشانگژ قدرد باالی

توضیحدهندگی مدل است.
 -6محاسبه کششها
بهدلیل ریچیده بودن تدتیژ تك تك ضژایب مدلهای تژکیبی به ملت کثژد ضژایب از ضژایب
مذکور مموماً بژای محاسبه کش ها اساداده میشود .ابادا کش های جزئی خودی و ماقاط
نلن -ازاوا محاسبه شده است .با توجه به ناایج حاصل از بژازش مدل اصلی و روابط ( )14و ()15
کش های جانشینی نلن بژای نهادههای تولید در جدول ( )5ارائه شده است .مطابق ناایج این
جدول همهی کش های جزئی نلن مالمت مورد اناظار ( مندی) را دارا بوده است .بهمبارد دیگژ
رابطه معکو ،بین قیمت و مقدار تقاضا بژقژار بوده است .همچنین نیژویکار نهادهای جانشین
بژای سژمایه و سایژ خدماد بوده است .و سژمایه نهادهای مکمل بژای سایژ خدماد است.
مطابق رابطهی جانشینی میان سژمایه و نیژویکار افزای قیمت سژمایه بامث افزای به-
کارگیژی نیژویکار در فژایند تولید سیمان شده است .همچنین با مکمل بودن سژمایه و سایژ
خدماد افزای بهکارگیژی سایژ خدماد در مژاحل مخالف متالزم افزای بهکارگیژی سژمایه
بوده است.
جدول ( :)5ناایج حاصل از محاسبه کش های جزیی نلن بین موامل تولید
ماغیژ

نیژوی کار

سژمایه

سایژخدماد

نیژوی کار

-2/1151

2/2:22

2/:159

سژمایه

-

-2/2511

-2/1129

سایژ خدماد

-

-

-2/2952
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کش های قیمای تقاضا نیز که درصد تغییژاد مقدار تقاضا را به درصد تغییژاد قیمت خود نهاده
(کش قیمای خودی) یا قیمت سایژ نهادهها (کش قیمای ماقاط ) .بژای تاب هزینه تژکیبی
مطابق روابط ( )11و ( )19اساخژاج شده است .ناایج حاصل از این کش ها در جدول( )1ارائه
شده است.

McElroy
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جدول ( : )6مقادیژ محاسباتی کش های قیمای و ماقاط موامل تولید در سطح میانگین دادهها
ماغیژ

نیژوی کار

سژمایه

سایژخدماد

نیژوی کار

-2/:944

2/4124

2/4411

سژمایه

2/45:9

-2/9:9:

-2/991:

سایژخدماد

2/1919

-2/1215

-2/91:4
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مطابق جدول ( )1کش های قیمای تقاضا بژای تمامی نهادهها دارای مالمت مندی و تایید
کننده قانون تقاضا است .همچنین قدر مطلق تمامی ننها کوچکاژ از یك است که نشانگژ کش -
نارذیژی موامل تولید در بژابژ تغییژاد قیمت خود نن موامل است.
قیمای در مورد نهاده نیژویکار نشان میدهد که کارفژما در صورد افزای

رایین بودن کش

دسامزد نیژویکار نمیتواند مکسالعمل مناسبی نشان دهد و تعداد نیژویکار را ماناسب با نژخ
افزای

دسامزد کاه

دهد .یکی از دالیل رایین بودن این کش

کارگژی بوده است .از طژفی مطابق کش

ماقاط بین نیژویکار و سژمایه  2/4124و کش

ماقاط بین سژمایه و نیژویکار  2/45:9تأثیژ افزای
از تأثیژ افزای

قانونهای حمایت کننده

قیمت سژمایه بژ تقاضای نیژویکار بیشاژ

قیمت نیژویکار بژ تقاضای سژمایه بوده است .همچنین مالمت تمامی کش ها

بژای هژ مامل تولید با مالمتهای کش های جزیی نلن -اوزاوا هماهنگ بوده است.
هزینه کل و ماوسط نتبت به تولید بهتژتیب بژابژ با درصد تغییژاد هزینه کل

شاخص کش

تولید به ازاء یك درصد تغییژ در محصول و درصد تغییژاد هزینه ماوسط تولید به ازاء یك درصد
تغییژ در محصول است .بژرسی کش

هزینه کل و ماوسط نتبت به تولید بازدهی نتبت به

مقیا ،و تغییژاد تکنیکی نیز قابل اساخژاج است .ناایج این شاخصها بژ حتب میانگین در
جدول ( )9ارائه شده است .با توجه به اینکه مقدار کش
تاب هزینه کل بیکش
تولید افزای

هزینه کل کماژ از یك است در نایجه

بوده و این بدان معنا است که هزینه در این بنگاه با درصدی کماژ از

مییابد .بنابژاین بنگاه در قتمت نزولی هزینه ماوسط قژار دارد و کش

هزینه

ماوسط نتبت به تولید مندی است .بهمبارد دیگژ بنگاه صژفههای ناشی از مقیا ،داشاه و در
قتمت نزولی منحنی هزینه ماوسط بلندمدد قژار داشاه است .این نایجه با توجه به ناایج حاصل
از محاسباد کش

هزینه ماوسط در این بنگاه قابل تأیید است.
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بازدهی نتبت بهمقیا ،تاب هزینه تژکیبی چگونگی واکن

هزینه کل را نتبت به تغییژ در

سطح تولید در نایجه تغییژ نتبی یکتان در تمام نهادهها نشان میدهد .این شاخص بژابژ مکس
کش

هزینه کل نتبت به تولید است .نایجه محاسبه در جدول ( )9ارائه شده است.
مطابق مقدار محاسبه شده این شاخص ( )4/:وجود بازدهی صعودی نتبت بهمقیا ،در این

کارخانه تایید شده است .افزای

نتبی مشخصی در تولید محااج به افزای

نتبی کوچكتژی در

نهادهها خواهد بود .در نایجه بنگاه در قتمت نزولی منحنی هزینه ماوسط بلندمدد قژار داشاه و
هزینه نهایی نن کماژ از هزینه ماوسط بوده است .ناایج بهدست نمده بژ ناایج بخ

قبل منطبق

بوده است.
جدول ( :)7مقادیژ محاسبه شده شاخص بازدهی نتبت بهمقیا ،کش
بازدهی نتبت بهمقیا،

کش

4/:999

هزینه ماوسط

کش

هزینه کل و ماوسط نتبت به تولید

هزینه کل نتبت

نتبت به تولید

به تولید

-2/9112

2/9:12

شاخص
مقدار
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شاخص تغییژاد تکنیکی نشاندهنده تأثیژ تغییژاد تکنیکی بژ تاب هزینه است .مطابق ناایج
اساخژاج این شاخص در سطح میانگین دادهها مقدار این شاخص بژابژ  -2/21112بوده است.
بژاسا ،این شاخص در طی زمان مورد بژرسی ریشژفت تکنولو ی وجود داشاه است و این امژ
منجژ به کاه

رشد هزینههای تولیدی شده است .بهمبارتی تغییژاد تکنیکی در این بنگاه بامث

شده است که باوان سطح معینی از محصول را با موامل کماژ یا مقدار بیشاژی از محصول را با
همان میزان قبلی امکاناد و موامل تولیدی بهدست نورد .این شاخص نشانگژ کارایی تکنولو ی
مورد اساداده در بنگاه مذکور بوده است.

 -7نتایج وپیشنهادها
بژرسی شاخص صژفههای ناشی از مقیا ،و بازدهی نتبت بهمقیا ،نشان میدهد که بنگاه
مورد مطالعه با صژفههای ناشی از مقیا ،مواجه است بهمبارتی در ناحیه نزولی منحنی هزینه
ماوسط ممل میکند در نایجه دارای بازدهی فزاینده نتبت بهمقیا ،است از طژفی بازدهی
فزاینده نتبت بهمقیا ،در این بنگاه را میتوان ناشی از تژکیب بهینه موامل مقیا ،تولید مناسب
و غیژه دانتت .بهمبارد دیگژ با توجه به ناایج بهدست نمد کارخانه سیمان فار ،دارای صژفههای
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ناشی از مقیا ،و بازدهی صعودی نتبت بهمقیا ،است که این امژ نشان دهندهی وجود ساخاار
انحصار طبیعی در این کارخانه است.
یکی از انواع رشد اقاصادی که در اقاصاد مطژح است رشد اقاصادی ناشی از ریشژفت فنی
است .بهطور کلی ریشژفت فنی بهصورد تغییژ در تکنیك تولید تعژیف میشود .بهمبارد دیگژ
تغییژی که تولید مقدار یکتانی از محصول را با مقادیژ کماژی از مناب تولید و یا مقدار بیشاژی از
محصول را با مقادیژ کماژی از مناب تولید و یا مقدار بیشاژی محصول با همان میزان قبلی مناب
ممکن سازد .بژاسا ،ناایج به-دست نمده شاخص ریشژفت تکنولو ی در کارخانه سیمان فار،
نشان میدهد که در طی زمان مورد بژرسی ریشژفاه تکنولو ی وجود داشاه است .و این منجژ به
کاه

رشد هزینههای تولیدی این بنگاه میشود.
با توجه به ناایج این تحقیق ریشنهاداد زیژ قابل ارائه است:
مالمت مندی نژخ تغییژ تکنولو ی حاکی از نن است که با گذشت زمان نژخ تغییژ هزینهی

واحد تولیدی کاه

یافاه است.از ننجایی که تکنولو ی تولید در طول زمان موجب کاه

نژخ

تغییژ هزینهی تولید در کارخانه سیمان فار ،گژدیده است بدینتژتیب میتوان اسانباط نمود که
اساداده از تکنولو یهای نوین و ریشژفاه ممال موجب بهبود تغییژاد هزینه در دورهی زمانی مورد
مطالعه گژدیده است .از اینرو اناظار میرود که با تژویج نمادهای تکنولو یکی باوان به اقاصادیتژ
شدن فژنیند تولید در کارخانه سیمان فار ،کمك نمود .بنابژاین ریشنهاد میشود که با نموزش
هژ چه بیشاژ نیژوی انتانی شژایط را بژای اساداده بهینهتژ از تکنولو ی فژاهم کنند.
با توجه به کوچك بودن کش های جانشینی همچنین بیکش

بودن تقاضای موامل تولید

میتوان گدت بنگاه مذکور بژای تغییژ در تژکیب نهادهها از انعطاف کمی بژخوردار است .از اینرو
ریشنهاد میشود که با توجه به وجود صژفههای ناشی از مقیا ،این شژکت بژای کاه
های خود مقیا ،خود را بتط دهد .بژ همین اسا ،افزای

هزینه-

ماناسب مصژف نهادهها در راساای

اقاصادیتژ کژدن فژنیند تولید در این بنگاه توصیه میشود.
مطابق یافاههای تحقیق نمارهی کش

مقیا ،بیانگژ وجود بازدهی صعودی نتبت بهمقیا،

در کارخانه سیمان فار ،است .به این تژتیب افزای

ماناسب به کارگیژی همهی موامل تولید

موجب میشود تولید به میزانی بیشاژ از تغییژ مناب تولید دساخوش تحول گژدد .نایجهی این امژ
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کاه

هزینهی واحد تولید و صژفه اقاصادی فژنیند تولید خواهد بود .از اینرو اتخاذ راهکارهایی

که امکان افزای

اندازهی واحدهای تولیدی را فژاهم سازد توصیه میشود.
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