سیاست تثبیت قیمت و مشکل سیمانیها
مهندس اسفندیار ساالروند
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مدیرعامل و عضو هیات مدیره سابق
شرکت سیمان فارس و خوزستان

هم اکنون  67کارخانه تولید سیمان با  95خط تولید به ظرفیت
 74/6میلیون تن تولید کلینکر در کشور مشغول به فعالیت هستند.
در نه ماه اول س��ال  91تولید س��یمان کشور به  54/2میلیون تن
رس��ید که نسبت به مدت مشابه س��ال قبل  6درصد رشد داشته
است و با این مقدار تولید ،ایران پس از چین ،هند و ایاالت متحده
آمریکا چهارمین تولید کننده بزرگ جهان است.
صادرات س��یمان طی  9ماه اول امسال به  10/5میلیون تن
رسید و از همین رو ایران یکی از  5صادرکننده عمده سیمان دنیا
است .مصرف داخلی سیمان نیز طی نه ماه اول سال  91در حدود
 2درصد رشد داشته است .طرحهایی برای افزایش ظرفیت تولید
س��یمان در کشور در دس��ت اجرا است که ظرفیت تولید سیمان
پس از سال  95شمسی به  100میلیون تن بالغ خواهد شد.
با وجود رشد مطلوب و پیشرفت شگرف صنعت در سالهای
اخیر مشکالتی نیز در خالل سالهای گذشته وجود داشته است
ک��ه از جمله آنها قیمتگذاری ،تثبیت قیمت س��یمان در ازای
رش��د چش��مگیر هزینههای تولید و ایجاد مشکالتی در زمینه
تامین س��وخت م��ورد نیاز صنعت و محدودیته��ای قانونی به
خصوص قانون کار و مقررات زیست محیطی را میتوان نام برد.
خوش��بختانه صنع��ت س��یمان مدته��ا قب��ل از اج��رای
در زمان چاپ نش�ریه مطلع ش�دیم آقای مرتضی لطفی جانشین آقای اسفندیار

س�االروند به عنوان مدیرعامل سیمان فارس و خوزستان شدهاند .برای ایشان آرزوی
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موفقیت می نمائیم.

هدفمن��دی یارانهها تمهیداتی را برای مدیریت تاثیرات ناش��ی
از هدفمندی از طریق بررس��ی میزان افزایش هزینههای تولید،
آم��وزش مدیریت مصرف ان��رژی و تغیی��رات تکنولوژی جهت
اس��تفاده از سوختهای ارزانتر اندیش��یده بود ،اما در هر حال
صنعت س��یمان جزو صنایع انرژیبر محسوب میشود و حدود
 7درص��د از ان��رژی بخش صنع��ت را مص��رف مینماید .عمده
حاملهای انرژی که توس��ط صنعت س��یمان مصرف میشود،
برق ،گاز طبیعی و مازوت اس��ت که همگی دچار افزایش قیمت
پس از هدفمندی شدند و صنعت سیمان از این بابت به صورت
میانگی��ن متحمل  25درصد افزایش هزینههای تولید ش��د که
با آزادس��ازی قیمتها بخشی از این افزایش هزینه جبران شد.
صنعت سیمان کشور در بین صنایع انرژیبر کشور نظیر فوالد،
کاغذ و چوب ،س��رامیک ،روغن نباتی و غی��ره بهترین راندمان
مص��رف انرژی و کمترین فاصله را با اس��تانداردهای جهانی در
این زمینه دارد .به عنوان مثال در حالی که فاصله مصرف انرژی
در صنعت سیمان ایران از میانگین جهانی  1/2گیگا ژول بر تن
اس��ت این فاصله در صنعت تولید ف��والد به  14/7و در صنعت
چوب و کاغذ به  17/72گیگا ژول بر تن میرسد ،اما با این حال
نمیت��وان تاثیر افزایش قیم��ت حاملهای انرژی بر این صنعت
را انکار کرد .صنعت س��یمان از س��ال  1376تاکنون با توسعه
مدیری��ت ان��رژی در واحدها همواره در مصرف برق و س��وخت
روالی کاهشی داشته است که امیدواریم این روند ادامه یابد .اما

نباید فراموش کرد که سیاست تثبیت قیمتها ،سیمان ایران را
تبدیل به ارزان قیمتترین س��یمان جهان کرده است ،به نحوی
که هماکنون قیمت سیمان داخلی حتی به نصف قیمت سیمان
پاکستان نیز نمیرس��د که خود یکی از ارزانترین سیمانهای
جهان است و چنانچه مرحله دوم هدفمندی یارانهها اجرا شود و
قیمت حاملهای انرژی به قیمتهای فوب خلیج فارس افزایش
یافته و قیمتهای فروش س��یمان به قیمتهای جهانی نزدیک
نشود ،قطعاً صنعت توانایی ادامه فعالیت را نخواهد داشت.

امکان آنکه سیمان ایران در کشورهایی مانند عراق و افغانستان
با اختالف فاحشی نسبت به سیمان ترکیه یا پاکستان به فروش
برس��د ،وجود ندارد .در بازار این کش��ورها س��یمان با برندهای
مختلف با اختالف قیمتی در حدود  10درصد عرضه میشود که
طبیعی اس��ت .اما قیمت عرضه توسط تولیدکنندگان به دالیلی
که قب ً
ال ذکر ش��د در حدود یک سوم قیمت فروش در بازارهای
هدف اس��ت و این س��ود نصیب فعاالن ش��بکه توزیع داخلی و
خارجی میشود.
هماکنون س��رمایهگذاری در صنعت س��یمان متوقف شده
اس��ت .صندوق ذخیره ارزی ارائه تسهیالت برای توسعه صنعت
س��یمان را متوقف کرده است .بانکها به دلیل به تعویق افتادن
اقس��اط وامهای قبل��ی ،س��رمایهگذاری را مح��دود کردهاند و
س��هام س��یمان نیز در بورس از اقبال چندانی برخوردار نیست.
چنانچه بدهی س��یمانیها به ارز مبادالتی تس��ویه شود نه تنها
س��رمایهگذاری ،بلکه تولید نیز به واس��طه کمبود س��رمایه در
گردش ،متوقف خواهد شد.

دولت طی س��الهای گذشته با تس��هیل در سرمایهگذاری
بخش خصوصی و نهادهای عامالمنفعه در صنعت سیمان کمک
ش��ایانی به هرچ��ه مردمیتر کردن این صنعت کرده اس��ت ،به
نحوی که س��هم بخش خصوصی در صنعت سیمان از  8درصد
در س��ال  84به بیش از  30درصد در سال جاری رسیده است.
ه��م اکنون دول��ت مس��تقیماً مدیریت واحده��ای تولیدکننده
س��یمان را به عهده ندارد ،اما ماهیت صنعت استراتژیک سیمان
ایجاب میکند تا مانند بسیاری از کشورهای جهان عمده سهام
ای��ن صنعت در اختیار نهادهای عمومی مانند تامین اجتماعی و
بزرگترین طرح توس��عه صنعت س��یمان در سالهای اخیر
صندوقهای عامالمنفعه و بازنشستگی باشد ،هماکنون در حدود در س��یمان آبیک اتفاق افتاده اس��ت و این شرکت جهت تامین
یک س��وم صنعت سیمان کشور متعلق به تأمین اجتماعی است منابع مورد نیاز برای توس��عه از تسهیالت ارزی از جمله صندوق
و در واقع ذخیره بیمه و بازنشس��تگی تمام خانوارهایی است که ذخیره اس��تفاده کرده است .قیمت سهام سیمان آبیک متأثر از
زیر پوش��ش این سازمان قرار دارند .بنیاد مستضعفان و بانکها نرخ تسعیر ارز این تسهیالت است و چنانچه به قیمت مبادلهای
نی��ز به عنوان نهادهای عامالمنفع��ه در حدود یک پنجم از این محاسبه شود شرکت مشمول ماده  141قانون تجارت خواهد شد
صنعت را مدیریت میکنند و مابقی نیز در اختیار سهام عدالت ،و خود به خود امکان عرضه سهام در بورس وجود نخواهد داشت.
س��هامداران ج��زء و کالن مردمی و بخش خصوصی اس��ت .به به دلیل ابهام در نرخ تسعیر ارز در مهلت مقرر برای عرضه سهام،
نوعی ش��اید بتوان گفت تمام مردم ایران بهصورت مس��تقیم و حس��ابرس برای اظهار نظر روی صورتهای مالی شرکت تردید
غیر مستقیم سهامدار این صنعت هستند.
داشت که با مدارکی که ارائه شد ،اخیرا ً گزارش اخذ و مکاتباتی
انجمن صنفی کارفرمایان صنعت س��یمان نقش شایانی در با سازمان بورس در جریان است تا این مشکالت مرتفع گردیده
تفاهم با نهادهای قیمتگذاری و تامینکنندگان انرژی داش��ته و س��هام سیمان آبیک در بورس اوراق بهادار عرضه شود .بخشی
اس��ت و از اوایل تابس��تان س��ال جاری قیمتگذاری سیمان از از مش��کالت صنعت سیمان پیوسته به سایر مشکالت اقتصادی
کمیس��یونهای ذیربط وزارت صنعت ،معدن و تجارت به این مرتبط اس��ت ک��ه با ح��ل آن ،این بخش از مش��کالت نیز حل
انجمن محول ش��ده اس��ت .عالوه بر این انجم��ن موفقیتهایی خواهد شد؛ به عنوان مثال چنانچه بودجه عمرانی افزایش یابد و
نس��بی در تعدیل قیمت م��ازوت مصرفی در ص��ورت قطع گاز برنامههایی که منجر به رشد اقتصادی کشور میشود ،امکان اجرا
طبیعی داشته اس��ت .با این حال تولیدکنندگان سیمان اعتقاد داش��ته باشند ،وضعیت صنعت بهتر خواهد شد .اما شاید زدودن
دارند انجمن صنفی میتواند در کلیه زمینهها به خصوص تامین مقرراتی که موجب عدم امکان فعالیت و رش��د صنعت میش��ود
سوخت ،مدیریت قیمتگذاری ،صادرات ،حمل و نقل و بازاریابی و ی��ا هزینه تولید را افزایش میدهد ،کلید اصلی رفع مش��کالت
بینالمللی نقش برجستهتری را ایفا کند.
صنعت باش��د .لیکن متاس��فانه صدور قوانین و بخش��نامههای
اصوالً در یک بازار رقابت��ی چنانچه اختالفی بین قیمت دو پی در پی و بعضاً متناقض به خصوص در ماههای اخیر ،نشانی از
محص��ول که از نظر کاربرد و کیفیت مش��ابهند ب��ه وجود آید ،بهبود در این زمینه را ترسیم نمیکند.
ش��اید بتوان قوانینی مانند قیمتگذاری ثابت سیمان ،نحوه
ناشی از برند است و سیمان جزو محصوالتی است که نام تجاری
از اهمیت کمتری در انتخاب مصرفکننده برخوردار اس��ت .لذا بازپرداخ��ت بدهیهای ارزی ،محدودی��ت حصول ارز صادراتی،
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تغییرات مکرر قیمت حاملهای انرژی و حتی تأخیر در بازنگری
قان��ون کار را به عنوان مهمترین عوام��ل محدودکننده صنعت
سیمان دانست.
میانگین رش��د مصرف داخلی کشور در بلند مدت  6درصد
بوده اس��ت که البته رشدهای باالی  17درصد نیز در سالهای
اخیر اتفاق افتاده اس��ت .حتی در س��ال جاری نیز با وجود تمام
عوام��ل محدودکنن��ده  2درصد رش��د مصرف اتف��اق افتاده و
چنانچه رش��د مصرف داخلی در آینده به رشد بلندمدت نزدیک
ش��ود ،حتی با فرض ع��دم افزایش صادرات ،با کمبود س��یمان
مواجه خواهیم شد.
رش��د مصرف سیمان در کشورهای همس��ایه در کنار عدم
افزای��ش ظرفیت تولید ،این کش��ورها را تا س��الهای متمادی،
مشتری سیمان مرغوب و بهصرفه ایران خواهد کرد و پیشبینی
میکنم رشد حضور بخش خصوصی طی  8سال گذشته با توجه
به چشمانداز روشن این صنعت کماکان ادامه خواهد یافت.

همانگونه که میدانیم  70درصد ارزش افزوده س��یمان در
بخش بازاریابی و فروش این محصول قرار دارد .متأسفانه شبکه
توزیع و خردهفروش��ی سیمان کشور همچنان به صورت سنتی
اداره میشود و کارخانههای تولیدکننده نقش موثری در مدیریت
توزیع و مصرف سیمان ایفا نمیکنند .بسیاری از تولیدکنندگان
م��واد غذایی ،خودرو ،لوازم خانگی و غیره سالهاس��ت به ایجاد
ش��بکه گس��ترده ف��روش و خدمات پ��س از فروش در س��طح
خردهفروش��ی پرداختهاند ،ولی صنعت س��یمان به دلیل کمبود
مناب��ع و قدرت باالی چانهزنی تعاونیهای حمل و نقل و مصالح
فروشان و تجار کالن سیمان ،موفق به ایجاد شبکه توزیع مدرن
نش��ده اس��ت .اختالف فاحش قیمت س��یمان درب کارخانه و
قیمتی که به دس��ت مصرفکننده نهایی میرس��د ،باعث ایجاد
رانت برای عده معدودی ش��ده که آزادس��ازی قیمت سیمان و
تعدیل قوانینی که دس��ت صنعت را در ایجاد شبکه توزیع بسته
است ،باعث قطع سود واسطهها خواهد شد.

با رش��د مصرف س��یمان که طی سالهای اخیر به خصوص
از س��ال  2008به بعد در جهان به وجود آمده اس��ت ،ش��اهد
رش��د قیمتها در مناط��ق مختلف جهان به خصوص روس��یه،
آفریقا ،خاورمیانه و آس��یای جنوبی و جنوب ش��رقی بودهایم و
پیشبینی میش��ود روند رشد قیمت در س��ال  2013میالدی
نی��ز در ح��دود  3الی  5درصد در مناط��ق مختلف جهان ادامه
داش��ته باشد .هماکنون قیمت سیمان در جنوب روسیه و شرق
آفریق��ا در حدود  230ال��ی  250دالر به ازای هر تن اس��ت و
در کش��ورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس این قیمت در حدود
 100دالر اس��ت .بهای س��یمان در عراق به عن��وان عمدهترین
مقصد صادراتی س��یمان ایران جهت عرضه به مصرفکننده نیز
بس��ته به مناطق مختلف عرضه بین  100تا  120دالر می باشد.
این در حالی اس��ت که قیمت داخلی سیمان ،تولیدکنندگان را
وادار کرده سیمان را حتی به قیمتی کمتر از  30دالر بفروشند.

اختالف بهای تمام ش��ده س��یمانی که ب��رای تولید آن گاز
طبیعی اس��تفاده میشود با مازوت ،بس��ته به نوع تکنولوژی در
حدود  120هزار ریال است که این رقم بیش از میانگین حاشیه
س��ود شرکتها است ،بنابراین میتوان این فرضیه را مطرح کرد
که هر کارخانهای که دسترس��ی به گاز طبیع��ی ندارد ،زیانده
است .اما اتفاقی که در نیمه دوم سال جاری افتاد آن بود که گاز
برخی کارخانهها قطع و ملزم به اس��تفاده از مازوت ش��دند که با
توج��ه به قیمت  2000ریالی هر لیتر م��ازوت و کرایه  300الی
 700ریالی حمل و تعلل پاالیشگاهها برای تحویل و کمبود تانکر
موجب کاهش تولید سیمان در سه ماه سوم سال  91شد .اما در
اواخر دی ماه با تفاهمی که بین انجمن صنفی و ستاد هدفمندی
یارانهها و وزارت صنعت ،معدن و تجارت به عمل آمد ،مقرر شد
به��ای مازوتی ک��ه در ازای قطع گاز به صنایع س��یمان فروخته
میشود  700ریال در هر لیتر یا همان قیمت گاز باشد ،اما هنوز
در زمینه کرایه حمل تصمیمی اتخاذ نشده است.

حال چنانچه مصمم به عرضه سیمان داخلی به نرخهایی نزدیک
به نرخ بینالمللی باشیم ،هر تن سیمان تولیدی قیمتی در حدود
 3میلیون ریال و بیش��تر خواهد داش��ت که تأثیر زیادی بر قیمت
مسکن و طرحهای عمرانی میگذارد .به این دلیل با توجه به شرایط
فعلی اقتصاد کش��ور به نظر میرس��د تصمیمگیری درباره نزدیک
کردن قیمت س��یمان به نرخ کش��ورهای همجوار نیاز به بررسی
پارامترهای زیادی داشته باشد که در حال حاضر جزو اولویتهای
اصلی سیاستگذاران نیست ،هرچند تأخیر در تصمیمگیری در این
زمینه موجب نابودی این صنعت بومی به سبب هدر رفت منابع و

به هر حال علت اصلی عدم تأمین مناس��ب نهادهها و منابع
تولید س��یمان و ایجاد محدودیت برای تولید و عرضه سیمان به
قیمت مناسب به سبب منافع سرشاری است که رانتخواران از
این ش��رایط حاصل میکنند و منابعی که از این دس��ت حاصل
میگرددد صرف توسعه ش��بکه ویژه رانتخواری و اعمال فشار
جه��ت افزایش محدودیتها میش��ود .این در حالی اس��ت که
گستردگی ش��بکه تجارت سیمان قابل مقایس��ه با پتروشیمی
نیس��ت و به عبارت بهتر به این س��بب که صنعت پتروش��یمی
مس��تقیماً با مصرفکننده نهایی مرتبط نیست و محصوالت آن
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توقف سرمایهگذاری و عدم امکان بازسازی صنعت خواهد شد.

عمدت��اً پس از ایجاد ارزش افزوده در صنایع تبدیلی به دس��ت
مصرفکننده میرسد ،به علت ساز و کار تامین درازمدت صنایع
تبدیل��ی از طری��ق قرارداد ،احتمال کمتری دارد که با ریس��ک
رانتخواری و عدم شفافیت مواجه شود.
مزیتهای صنعت سیمان کدامند؟

به سه دلیل مهم صنعت سیمان در ایران دارای مزیت نسبی

اس��ت .اول منابع غنی معدنی به خصوص سنگ آهک به نحوی
ک��ه در تمام نقاط ایران کم و بیش امکان تولید س��یمان وجود

دارد .اهمیت این نکته هنگامی آشکار میشود که بهعنوان مثال
معادن کش��وری مانند هندوس��تان که دومی��ن مصرفکننده و

تولیدکننده بزرگ س��یمان در جهان است ،بیشتر در شمال این
ش��به قاره متمرکز است ،در حالی که مصرف سیمان این کشور
متمرکز در نقاط جنوبی اس��ت و به همین دلیل هم اکنون این

کشور به یکی از واردکنندگان سیمان از ایران مبدل شده است.
دوم دسترسی مستقیم به منابع انرژی است و در حدود نیمی از

بهای تمام شده سیمان مربوط به هزینههای انرژی است و ایران

در زمینه در اختیار داش��تن منابع انرژی ،در فهرست کشورهای

ممتاز جهان است .س��ومین دلیلی که کشور را دارای مزیت در
تولید و تجارت سیمان میکند ،موقعیت جغرافیایی استراتژیک

ایران است .هم اکنون بزرگترین واردکنندگان سیمان جهان در

همس��ایگی ایران قرار دارند و عالوه بر این رش��د اقتصادی برخی
از کش��ورهای همسایه به خصوص در همسایگان شمالی ،مصرف
سیمان این کش��ورها را به صورت تصاعدی باال برده است .رقبای
عمده ایران در صادرات مانند عربستان سعودی و ترکیه به شدت

درگیر رش��د روزافزون تقاضای داخلی ش��دهاند و به نظر میرسد
س��یمان تولیدی ایران تا س��الهای متمادی ب��ا قیمت و کیفیت
مناس��ب مورد تقاضای مصرفکنندگان داخلی و خارجی خواهد
بود.
به دلی��ل تامین ص��د درصدی م��واد اولیه تولید س��یمان
در کش��ور ،ای��ن صنعت در ای��ن بخش فاقد ارزبری اس��ت و از
طرف��ی به دالیلی از جمله فرض وج��ود ظرفیت مازاد و کاهش

س��ودآوری این صنعت ب��ه دلیل سیاس��تهای قیمتگذاری و
عدم تخصیص ارز و منابع مالی به صنعت در س��ه سال گذشته،
س��رمایهگذاران رغبتی به سرمایهگذاری در این صنعت نداشته

و توس��عه این صنع��ت منحصر به تکمیل طرحهایی اس��ت که
در گذش��ته آغاز شده اس��ت و این طرحها نیز عموماً از مرحله
مصارف ارزی عبور کردهاند .اما به ش��کل کلی پروژههای ایجاد
ظرفیت یک میلیون تن در س��ال که در کش��ور به بهرهبرداری
رس��یدهاند ،بی��ن  27ت��ا  34میلیون ی��ورو ارزبری داش��تهاند.
در حال حاضر نیاز ارزی صنعت تقریباً منحصر به تامین قطعات
یدکی اس��ت که به دلیل تحریمهای بینالمللی و سیاستهای
داخل��ی تخصی��ص ارز به دش��واری صورت میگی��رد .اگر نرخ
ارز در اوای��ل ده��ه  80را  8000ریال ب��ه ازای هر دالر در نظر
بگیریم ،اکنون طبق بخش��نامه بانک مرکزی شرکتها مکلف به
بازپرداخت اقس��اط تسهیالت صندوق ذخیره ارزی به قیمت ارز
مبادل��های یعنی حدود  25000ریال به ازای هر دالر هس��تند.
این در حالی اس��ت که بهای س��یمان در بازار اکنون در حدود
 800الی  900هزار ریال اس��ت ،ولی هر تن س��یمان در اواسط
دهه  80در حدود یک میلیون و  200هزار ریال در بازار قیمت
داش��ت .چنانچه این اتفاق بیفتد شرکتها به زیانی که چندین
برابر س��رمایه آنان است ،دچار میش��وند .به عنوان مثال بدهی
هلدینگ س��یمان فارس و خوزستان ناشی از دریافت تسهیالت
ارزی بابت س��رمایهگذاریها و توسعه ش��رکتهای گروه 280
میلیون یورو اس��ت که چنانچه به نرخ مبادالتی محاس��به شود
 9000میلیارد ریال خواهد شد و این درحالی است که سرمایه
شرکت کمتر از نصف این مبلغ است .در هر حال صنعت در حال
پیگیری از طریق مقامات ذیصالح میباشد و امیدواریم موضوع
به نحو مطلوب حل و فصل شود.
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