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چكیده
بخشهای دارای اولویت ،در اصطالح ،به صنایعی اطالق میشود که بر اساس روشها و شاخصهای اقتصادی
و مالی بهترین عملکرد را داشته باشند .الزمه اولویتبندی آن است که بر حسب معیارها و استاندارهای اقتصادی
و مالی ،این بخش ها به تفکیک مطالعه گردند و منطق اعطای تسهیالت در هر بخش ارایه شود .در این مقاله با
استفاده از شاخصهای مالی به بررسی وضعیت صنایع کشور در سال  1931پرداخته شده است .صنایع مورد
بررسی با استفاده از روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی بر اساس کدهای سه رقمی آیسیک طبقه بندی،
اولویت بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .بر اساس نتایج به دست آمده صنایع تولید فلزات اساسی،
تولید محصوالت شیمیایی ،تولید خودرو ملحقات آن و تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد دارای بهترین عملکرد
بر اساس شاخصهای مورد بررسی بوده و در اولویت پرداخت تسهیالت توسط بانکها قرار دارند.
واژههاي كلیدي :صنایع پیشرو ،تسهیالت مالی ،شاخصهای مالی و تاکسونومی عددی.
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 -1مقدمه
مهمترین وظیفه سیستم بانکی کشور جذب سپردههای مردم و اعطای تسهیالت از این منابع به متقاضیان
آن می باشد .با توجه به عدم توسعه مناسب بازار سرمایه در کشور در طی سالیان گذشته ،نظام بانکی کشور نقش
اساسی در تامین مالی پروژهها از طریق اعطای تسهیالت و یا مشارکت در پروژههای ارائه شده به ایشان دارد .در
ابتدای شکلگیری نظام بانکی ،تصمیمگیری در مورد اعطای تسهیالت به مشتریان بانکها در ایران به روش
سنتی و بر پایه قضاوت شخصی در مورد ریسک عدم بازپرداخت صورت میپذیرفت .لیکن افزایش فزاینده
تقاضای تسهیالت بانکی از سوی بنگاههای اقتصادی وخانوارها از یک سو و افزایش رقابتهای تجاری گسترده و
تالش بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در کشور برای کاهش ریسک عدم بازپرداخت تسهیالت از سوی دیگر
موجب به کارگیری روشهای نوین از جمله روشهای آماری در این زمینه شده است .تمرکز اساسی بانکها برای
اعطای تسهیالت در کشور آن است که پیش از اعطای تسهیالت ،ریسک عدم بازپرداخت توسط مشتری (ریسک
اعتباری متقاضیان) را بررسی و مورد مداقه قرار دهند(عرب مازار .)1939 ،مطالعات گستردهای نیز در این
خصوص توسط افراد گوناگون و با روشهای مختلف انجام شده است .مطالعات عرب مازار ( ،)1939اختیاری
( ،)1933راستی ( )1933و کاظمی ( )1933از جمله تحقیقاتی است که با تکیه بر ریسک اعتباری مشتریان به
ارائه راه حلهایی جهت کاهش مخاطرات بانکها در عدم بازگشت تسهیالت میپردازند .نکته حائز اهمیت در
تمامی این تحقیقات تمرکز بر اعتبار مشتری به عنوان یک شخص مستقل بدون بررسی ارتباط آن با سیاستهای
کالن بانکها و سایر اعتبارات اعطا شده توسط بانک میباشد .به عبارت دیگر در روشهای ارائه شده توسط
ایشان ،اعطای تمام منابع بانک به یک صنعت خاص در صورتی که متقاضیان آن از ریسک اعتباری پائینی
برخوردار باشند بالمانع است .از این رو یک برنامه مدون و کالن که در آن مدیریت بانکها به منظور کاهش
ریسک اعطای تسهیالت ،گروه های اولویت دار و سهم آنها در دریافت منابع را مشخص کرده باشند وجود نداشته
و این امر نقشی در تصمیمگیری برای اعطای تسهیالت بانکها ندارد .به عبارت روشنتر سوال اصلی این است که
در صورتی که تمام متقاضان دریافت تسهیالت از یک بانک علی رغم داشتن اعتبار باال ،همگی از یک صنعت
خاص باشند ،سیاست بانک در اعطای تسهیالت به ایشان چگونه باید باشد؟ سوال دیگری که ممکن است بانک با
آن مواجه باشد این است که در صورتی که دو مشتری از دو صنعت مختلف دارای ویژگیهای کامال یکسان و
ریسک یک اندازه باشند ،و تنها تفاوت آنها فعالیت در دو گروه مختلف باشد ،بانک چگونه بین این دو صنعت و یا
گروه میبایست دست به انتخاب بزند؟ متاسفانه علی رغم جستجوهای انجام شده در فرآیند انجام این پژوهش
هیچ گونه اولویتبندی گروهی بر اساس صنعت و نوع فعالیت مشتریان ،در سیستم بانکی کشور مشاهده نشده
است .حال آنکه این اولویتبندی باعث ارائه تصویری شفاف از وضعیت و توانایی گروههای مختلف متقاضی
تسهیالت در ایفای به موقع تعهدات ،بازداشتن آنان از استفاده بیش از حد منابع و سقوط به ورطه بحران مالی
نقش اساسی دارد .همچنین طبقه بندی مشتریان بانک ها باعث سهولت در امور بانکی ،کاهش ریسک
سرمایهگذاری ،تسهیل در رتبهبندی مشتریان و ایجاد بستری برای مبارزه با پولشویی خواهد شد .بنابراین
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شناسایی بخشهای اولویت دار برای دریافت تسهیالت بانکی میتواند کمک شایانی به بانکها برای مدیریت
ریسک تسهیالت بنماید.
به منظور دستیابی به این اهداف ،در این مقاله به بررسی وضعیت صنایع کشور بر اساس کدهای آیسیک
خواهیم پرداخت .به این منظور با استفاده از شاخصهای مالی وضعیت صنایع بررسی شده و از لحاظ معیارهای
مختلف رتبه بندی خواهند شد.
 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
مفهوم بخش(صنعت) پیشرو ابتدا توسط اقتصاددان آمریکایی ،روستو معرفی گردید و بعدها به شکل
سیستماتیک مورد بررسی قرار گرفت .روستو واژه بخش(صنعت) پیشرو را جایگزینی برای مفهوم بخشهای پایه
ای اقتصاد مطرح و سپس در تئوری هزینهای خود در قالب مراحل اقتصادی به طور مفصل و تئوریکی استفاده
نمود .وی در زمینه مطالعه خود پیرامون کارایی توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف دریافت که در هر مرحله
از فرآیند رشد اقتصادی برخی از بخشها(که وی آنها را بخشهای پیشرو خواند) عاملی مهم و تعیین کننده در
گسترش صنایع و بخشهای مختلف دیگر اقتصادی داشته اند .از این رو ،پژوهش روستو به بررسی رابطه میان
جایگزینی متناوب مراحل رشد اقتصادی و تغییرات مستمر بخشهای پیشرو پرداخته است.
از سوی دیگر ،با توجه به تجربه موفق رشد اقتصادی ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم ،مشخص شده است که
بخشهای (صنایع) پیشرو عامل اساسی در توسعه اقتصاد ملی به شمار میرود .وجود یک بخش پیشرو( 2به ویژه
صنعت پیشرو در طی فرآیند توسعه صنعتی) برای یک کشور در حال توسعه ،به طور مستقیم موفقیت یا شکست
استراتژی صنعتی و توسعه اقتصادی آن کشور را تعیین میکند 9.با این تفسیر میتوان گفت ،بخش پیشرو به
بخشی از اقتصاد گفته می شود که به طور موثر دستاوردهای تکنولوژیکی جدید را جذب کرده ،رشد ارزش افزوده
باالیی دارد ،نقش مستقیم موثری در ساختار صنعتی و توسعه اقتصادی داشته و از ظرفیت رشد تکنولوژیکی و
نیز انتظارات آتی مثبت برخوردار است 1.بنابراین میتوان گفت ،این صنایع اوالً از لحاظ فنی و تکنولوژیکی در
سطوح باالتری قرار دارند ،لذا ،رقابت پذیری محصوالت آنها در بازارهای بین المللی قدرتمند بوده و قادرند از
ظرفیت های نوآوری و حفظ ارزش تولیدات باال برخوردار باشند و ثانیاً این بخشها(صنایع) ضمن برخورداری از
ساختار پویا و رقابتی ،توانایی پاسخگویی به رشد تقاضای داخلی و خارجی را نیز دارند .این بخشها(صنایع) با
ایجاد پیوندهای پویای پسین و پیشین با دیگر بخشهای(صنایع) منطقه ،ضمن تاثیر مثبت برعملکرد و کارایی
آنها ،بر رشد اقتصادی کل منطقه نیز اثرات معنی دار و مثبتی میگذارند( .اندرسو و یو)2331،
به طور کلی میتوان گفت ،اصول و پایههای تئوریک بخشهای کلیدی اولویت دار  ،برگرفته از فرضیه رشد
نامتوازن با بخش پیشرو است که از لحاظ نظری در مقابل فرضیه رشد متوازن قرار دارد .از نظر طرفداران مکتب
رشد نامتوازن ،ب ا توجه به کمبود سرمایه ،نبود نیروی کار ماهر و کمبود ساختارهای اساسی در کشورهای در حال
توسعه ،استراتژی رشد متوازن و همزمان بخشهای مختلف برای کشورهای در حال توسعه غیر واقعی خواهد
بود .بر عکس ،به اعتقاد استریتن ،9نبود توازن ،خود باعث گسترش رشد میگردد .وی معتقد است که این عدم
1
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توازن باعث تحریک رشد می گردد و این موضوع ،خود عدم توازن جدیدی برای تحریک بیشتر رشد را ایجاد می-
کند .این ارزیابی وی فلسفه رویکرد بخش پیشرو در زمینه توسعه اقتصادی تشکیل میدهد.
«هیرشمن» 0برای اولین بار بطور منظم نظریه رشد نامتوازن را ارائه نمود .براساس این نظریه ،سرمایهگذاری
میبایست در بخشهای منتخب (کلیدی) اقتصادی 0صورت گیرد و نامتعادل ساختن برنامه های اقتصادی براساس
یک استراتژی از پیش تعیین شده ،بهترین راه رسیدن به رشد اقتصادی در یک کشور در حال توسعه است .به
عقیده «هیرشمن» هیچ کشور در حال توسعه ای وجود ندارد که به اندازه کافی سرمایه و دیگر منابع داشته باشد
و بتواند آن را بطور همزمان در تمام بخشهای اقتصادی به جریان بیندازد .بنابراین ،سرمایهگذاری میبایست در
صنایع یا بخشهای منتخب اقتصادی صورت گیرد تا توسعه و صرفههای اقتصادی به حداکثر برسند .در این
شرایط سرمایهگذاری در آن دسته از صنایع و بخشهای اقتصادی که حداکثر فایده اجتماعی و اقتصادی را ایجاد
کند ،میتواند به مثابه لوکوموتیو رشد اقتصادی عمل کند .به عبارت دیگر ،میتوان از منافع حاصل از
سرمایهگذاری در صنایع یا بخشهای پیشتاز ،منابع الزم برای سرمایهگذاری در سایر صنایع یا بخشهای
اقتصادی را فراهم نمود .در این شرایط اقتصاد بطور منظم و تدریجی پیشرفت خواهد کرد .بنابراین سرمایهگذاری
در وهله اول در آن دسته از پروژهها باید صورت گیرد که از نظر اقتصادی مطلوبتر باشند و سپس این بخشها،
سایر بخش های اقتصادی را به جلو خواهد کشید .به عقیده هیرشمن ،سرمایهگذاری در صنایع منتخب
استراتژیکی یا بخشهای پیشروی اقتصاد ،به فرصتهای سرمایهگذاری جدید منجر خواهد شد و بنابراین زمینه
را برای توسعه اقتصادی بیشتر آماده میکند .شایان ذکر است ،بخشهای پیشروی صنعتی بر اساس درجه ای از
توسعه یافتگی که کشور در آن قرار دارد تعیین میشوند .عموما در طی مراحل توسعه اقتصادی ،با افزایش سطح
درآمد سرانه ،ساختار صنعتی نیز متحول میگردد .به عبارت بهتر ،در طی مراحل توسعه برخی از صنایع به
عنوان بخشهای پیشرو در نظر گرفته میشو ند که ضمن ایجاد ارزش افزوده مناسب بیشترین پتانسیل رشد و
توسعه را دارند .اقتصاددانان زیادی در این خصوص به تحقیق پرداخته اند و نتایج مطالعات تجربی آنها نیز نشان
می دهد که با رشد درآمد سرانه به دلیل تغییر در رفتارهای مصرفی جامعه و بروز انتظارات جدید و تغییر در
ساختار نیازها و تقاضای افراد ،ساختار صنعتی و بخشهای پیشرو در آن نیز عالوه بر گسترش ،دچار دگرگونی
میشود( .مردوخی)1900 ،
تحول در بخشهای پیشرو بر مبنای درجه توسعه یافتگی عمدتا به سه مرحله تقسیم میشود :مرحله اول،
شامل رشد صنایع آغازین میشود و در مرحله دوم ،تغییرات ساختاری صنعت به سمت صنایع میانی گرایش
یافته و در سومین مرحله ،تفوق ساختاری با صنایع پایانی خواهد بود .در این تقسیمبندی که در آخرین مطالعه
سرکویین و چنری آمده است ،تحوالت ساختار صنایع در مراحل صنعتی شدن بر حسب نقش و اهمیتی بوده که
هر طیف از صنایع در مراحل مختلف توسعه صنعتی در پایهگذاری و بنیان صنعت در جامعه رو به توسعه ،به
عهده داشته اند .همان طور که مالحظه میشود ،شاخصهای تعیین بخشهای پیشرو و نیز صنایع استراتژیک
برای هر کشور تابعی از درجه توسعه یافتگی آن کشور میباشد .برای استفاده از این روش ،بانکها میبایست با
مطالعه ساختار اقتصادی کشور ،جایگاه اقتصادی کشور در فرآیند توسعه را شناسایی و با توجه به آن به اولویت
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بندی صنایع مورد نظر خود برای اعطای تسهیالت بپردازند .به عبارت دیگر در صورتی که بانک بر اساس مطالعه
خود به این نتیجه برسد که کشور ،ب ر اساس این نظریه ،در مرحله دوم تغییرات ساختاری صنعت قرار دارد می-
بایست برای کسب سود بیشتر و استفاده از این فرآیند اولویت خود را به اعطای تسهیالت به این دسته از صنایع
قرار دهد( .دهقانی زاده)1933 ،
روش تحلیل عاملی
تحلیل عاملی تکنیک آماری است که بین مجموعهای از شاخصهای (متغیرهای) به ظاهر غیر مرتبط رابطه
خاصی تحت یک مدل فرضی برقرار میکند .به عبارت دیگر این یک روش چند متغیرهی آماری است که سعی
میکند الگوی همبستگی موجود در توزیع یک بردار تصادفی قابل مشاهده را بر حسب کمترین تعداد متغیرهای
تصادفی غیر قابل مشاهده به نام عاملها توجیه نماید.
()1
X   X 1 , X 2 , X 3 ,..., X m 
روش تحلیل عاملی شیوهای را به کار میبرد که در آن میتوان از  mمتغیر p ،فاکتور (عامل) ایجاد کرد که
) .(p<mاین فاکتورها بطور خطی مستقل از هم بوده و هر یک از این  pفاکتورها ترکیبی خطی از  mمتغیر مورد
مشاهده است .باید توجه کرد که فقط چند فاکتور اصلی اولیه بیشترین تغییرات در مشاهدات را توضیح میدهند
و بقیه فاکتورها تغییرات ناچیزی را ارائه میدهند که قابل اغماض بوده و میتوان از آنها صرف نظر کرد.
در اجرای تجزیه تحلیل عاملی با  pفاکتور فرض میشود که کلیه متغیرهای منتسب به فاکتور  pام کامالً با
یکدیگر همبستگی دارند در حالی که متغیرهای هر فاکتور نسبت به فاکتورهای دیگر هیچ وابستگی ندارند و
هرچه این فرض با اطمینان باالتری برقرار باشد مدل تجزیه عاملی بهتر عمل میکند .درحالت کلی برای p
فاکتور و  mمتغیر میتوان رابطه زیر را تعریف نمود:
()2
) X  ( x1 , x 2 , x3 ,..., x m

p

X i   i   ij f i  ei
j 1

که در آن   iمیانگین متغیر iام بر روی کل مشاهدات ij ،ضریب فاکتور jام در ارتباط بامتغیر iام یا در
حقیقت کواریانس بین متغیر iام و عامل jام است ،اما اگر  ijها با استفاده از ماتریس ضرایب همبستگی بین
متغیرها یا ماتریس واریانس – کواریانس متغیرهای استاندارد شده بهدست آیند آنگاه  ijها ضریب همبستگی
بین متغیر iام و فاکتور jام خواهند بود یعنی:
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()9

, fi 



i  1,2,3,..., m

ˆi
 Xi  

 ii

ij  Corr 



j  1,2,3,..., p

که در آن   iiجذر عنصر iام قطری ماتریس واریانس – کواریانس متغیرها میباشد.
 m , f m ,..., f 2 , f1فاکتور مشترك مستقل میباشند و هر یک دارای میانگین صفر و واریانس یک
هستند  e iها خطاهای مدل در تبیین متغیر iام یا عامل اختصاصی صفت iام میباشند f j ،ها با رابطه
 f   Xمحاسبه میشوند که در آن   jiها ضرایب امتیاز فاکتورها هستند ,میانگین  e iها نیز
 ji i
j
m

i 1

صفر است e i .ها با یکدیگر و با هیچ یک از فاکتورهای مشترك همبستگی ندارند در حقیقت علت وجود
همبستگی میان  X iها همان فاکتورهای مشترك هستند تغییرات در متغیر از دو طرف تعبیر میشود ،یکی
فاکتور مشترك که برای تمام متغیرها یکسان است و دیگری ،فاکتور اختصاصی که برای هر متغیر تفاوت
میکند( .گلدسته)1900،
p

اگر مدل تجزیه عاملی بهصورت  X i   i   ij f i  ei ،فرض شود ،آنگاه:
j 1

()1
 var ei   hi2  z 2

i  1,2,..., m

p

ij

2


j 1

Var  X i  

 hi2میزان اشتراك متغیر  X iو بخشی از واریانس  X iاست که به عاملهای مشترك مربوط میشود و اما
 Z i2میزان عدم اشتراك متغیر  X iاست که نشان دهنده بخشی از واریانس است که به عاملهای مشترك
مربوط نمیشود.
همبستگی بین متغیر  X iو  X jدر این مدل برابر است با:
()9
i, j  1,2,3,..., m

p

rij   ik  jk
k 1

بنابراین دو صفت  X iو  X jزمانی شدیدا همبستگی دارند که دارای ضرایب عامل بزرگتر باشند .از آنجا که
 ، hi2یعنی میزان اشتراك ،حداکثر یک میباشد ،بنابراین  | ij | 1خواهد بود.

02
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استدالل تحلیل عاملی به این قرار است که هر گاه چند شاخص با یک متغیر باطنی مرتبط باشند باید با
یکدیگر همبستگی داشته باشند ،اگر همه شاخصها در جهت مثبت مرتب شده باشند و کمیت بیشتر نشانگر
وضع بهتر باشد همبستگیها مثبت خواهند بود .یعنی افزایش مقادیر هر یک از شاخصها مالزم با افزایش مقادیر
شاخصهای دیگر خواهد بود .همبستگیهای میان  mشاخص را میتوان به صورت ماتریس  Rبامرتبه m×m
نوشت (.حکمتی)1932،
3
نقطه عزیمت تحلیل عاملی همین ماتریس همبستگیها ) (Rاست که با استفاده از آن عوامل مشترك و
اهمیت نسبی هر یک ازشاخصها معلوم میگردد و به این ترتیب وزن شاخصهایی که سهواً در شمار
نمایانگرهای متغیر باطنی آمدهاند نزدیک صفر میشود (.توفیق)1902 ،
روش تاكسونومی
تاکسونومی عددی روشی کلی است و به تمام روشهایی اطالق میشود که موارد مشابه را از موارد غیر
مشابه جدا ساخته و به صورت گروههای جداگانه عرضه میکنند .یکی از مهمترین این روشها تجزیه و تحلیل
تاکسونومی است .این روش قادر است دو عمل را در کنار یکدیگر انجام دهد ،یکی اینکه یک مجموعه را بر اساس
شاخصهای داده شده به زیر مجموعههای همگن تقسیم میکند و دیگر آنکه ،اعضاء مجموعه را رتبهبندی
میکند .در این مطا لعه ،از این روش به عنوان یک مقیاس برای تعیین درجه اهمیت صنایع مورد نظر استفاده
میشود .بنابراین با استفاده از این روش میتوان گروههای همگن صنایع را تعیین کرده و به رتبهبندی آنها
پرداخت و درجه اهمیت صنایع را نیز محاسبه نمود.
مراحل اجراي روش تاكسونومی
مجموعه  Xرا در نظرمیگیریم که شامل  nعضو بوده و بیانگر صنایع مختلف 1و2و9و…و nمیباشد اینها
دارای یک گروه از متغیرهای 1و2و9و…و mعبارت از  mشاخص (خصوصیت) میباشند که به شکل ماتریس زیر
نشان داده میشوند:
()0
X 13 ... X 1m 
X 23 ... X 2 m 
X 33 ... X 3m 

X n 3 ... X nm 

X 12
X 22
X 32
X n2

 X 11
X
 21
 X 31

 X n1

بدین ترتیب هرصنعت توسط یک بردار در یک فضای دو بعدی نشان داده میشود که  X ijنشان دهنده
خصوصیت (شاخص) jام صنعت iام میباشد با توجه به این که شاخصها دارای مقیاسهای متفاوتی میباشند
باید کاری کرد که دخالت مقیاس های متفاوت را از داخل مدل از بین برد ،بدین منظور در قدم اول ،میانگین
ستونها به روش زیر محاسبه میشود:
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1 n
 X ij
n i 1

()0



j

X

در مرحله بعدی برای هر ستون از ماتریس  ، X ijانحراف معیار را پیدا میکنیم:



2

()3

j

 X
n

X

ij

Sj 

i 1

n

در گام بعدی عضوهای استاندارد شده ماتریس  X ijرا در قالب ماتریس جدیدی به نام  Zتشکیل میدهیم که
بهصورت زیر محاسبه میشود:
()3

X ij  X

j

Z ij 

Sj

که ماتریس  Zدارای ابعاد  n.mمیباشد:
Z 13 ...Z 1m 
Z 23 ...Z 2 m 
Z 33 ...Z 3m 

Z n 3 ...Z nm 

()13

 Z 11
Z
 21
 Z 31

 Z n1

Z 12
Z 22
Z 32
Z n2

حال ماتریس  Zخالی از هر گونه مقیاس میباشد و میانگین هر ستون برابر صفر است .یعنی
0

n

ij

Z
i 1

 ،چون اگر از طرف تساوی رابطه ( )9سیگما   بگیریم و بر  nتقسیم کنیم حاصل برابر

خواهد بود با:
()11
0
j

0
n .s





j

X
n

X

ij

i 1

n .s

j

n

ij



Z
i 1

n



j

Z

و انحراف استاندارد هرستون برابر خواهد بود با:
2

()12






j

 X ij  X
Sj

n

 


i 1





2

()19

00

1

Sj
Sj


j

s

n

2

n



 Z 

j

 X



ij

i 1

n

 X

2



i 1

n
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داشتن میانگین صفر و انحراف استاندارد یک برای هر ستون کمک به کنترل صحت ماتریس  Zمیکند .با
داشتن ماتریس استاندارد  ،Zقدم بعدی بهدست آوردن اختالف یا فاصله دو نقطه از نقطه دیگر (1و2و9و…و)n
برای هر کدام از  mمتغیر یا شاخص میباشد که حاصل آن تشکیل ماتریس پارتیشن میباشد .ماتریس مذکور از
) (n-1ماتریس است که میتوان آنها را توسط)  (n-2پارتیشن افقی از هم مجزا ساخت .ابعاد ماتریس پارتیشن
شده به ترتیب از باال به پایین برابر خواهد بود با .1. m ،. . . ،)n-9(. m ،)n-2(. m ،)n-1(. m
در نتیجه ابعاد ماتریس پارتیشن برابر خواهد بود با:
 n 1 
i  m
 i 1 

()11
و یا

(1  2  3  ....  n  1)  m

حال برای پیدا کردن فاصله بین دو نطقه  Pb , Paبرای هر مجموعه یا زیر مجموعه از متغیرهای  mاز رابطه زیر
استفاده میکنیم ،که  Dabرا از nو …و 9و2و1و=  a,bبهدست میآوریم.
 Dbk 

()19

m

2

ak

 D
k 1

بنابراین  Dab  Dbaیعنی فاصله  aتا  bمساوی فاصله  bتا  aاست و  ، Dab  Dka  Dkbکه حاصل آن را
درون ماتریس ( Dماتریس فواصل) قرار میدهیم.
D12 D13 ...D1m 
D22 D23 ...D2 m 
D32 D33 ...D3m 

Dn 2 Dn 3 ...Dnm 

))10

 D11
D
 21
 D31

 Dn1

ماتریس  Dبر اساس رابطه  Dab  Dbaدارای این خصوصیت است که اوالً ،قرینه بوده و ثانیا ،قطر اصلی
آن معادل صفر میباشد .عضوهای ماتریس  Dفاصله ترکیبی (فاصله اولویت) هر صنعت را از صنایع دیگر نشان
می دهد .به عبارت دیگر به بیان ریاضی ،بر هر کدام از چند ابعادی است که صنایع میتوانند با هم مقایسه شوند
(قضیه فیثاغورثی) در هر ردیف یا سطر کوچکترین فاصله  Daاز آن صنعت تا صنایع دیگر را میتوان پیدا کرد
که شاخصی برای نشان دادن شباهت آن صنعت با صنایع دیگر میباشد .از آنجایی که حداقل فاصله بین نقطه
فرضی  paو سایر نقاط در ردیف  ،aعدد  Dabمیباشد بنابراین  Pbرا الگو و  Paرا سایه  Pbمینامند به
عبارت دیگر هر ردیف کمترین مقدار نشان دهنده کوتاهترین فاصله ،و شماره ستون مربوط به آن نمایانگر
صنعتی است که به صنایع مذبور (شماره ردیف) از همه نزدیکتر است .برای مثال اگر  Pabرا در نظر بگیریم که
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ردیف  aام کوچکترین مقدار است ،صنعت  bام نیز نزدیکترین صنعت به صنعت aام است که  bالگوی صنعت
و  aسایه صنعت  bمیباشد .حال میتوان هر سایهای را به الگویش به وسیلهی یک نمودار برداری (گراف اپتیمم)
متصل کرد ،صنایعی که حداکثر تشابه بین آنها برقرار است (صنایعی که کوتاهترین فاصله را دارند) به وسیله
برداری به هم وصل می شوند جهت بردار نیز هم جهت با صنعت مدل یا الگو بوده و طول آن برابر با طول
کوتاهترین فاصله بین دو صنعت میباشد (.عابدی)1903 ،
البته احتمال دارد که تمامی صنایع بر اساس کوتاهترین فواصل به هم وصل نشوند ،در این حالت کوتاهترین
فواصل م رتبه دوم (دومین کوتاهترین فاصله در سطح مربوطه) را منظور کرده و تمامی صنایع در یک نمودار
متصل به هم ترسیم میگردند.
در مرحله بعد میتوان در داخل هر گروه همگن صنایع را درجهبندی کرد .برای این کار مجدداً ماتریس
دادهها را برای فعالیتهای همگن تشکیل میدهیم سپس در ماتریس شاخصهای استاندارد شده ،بزرگترین داده
در هر یک از ستونها که مربوط به شاخصهای انتخابی است محاسبه میگردد این مقدار را میتوان مقدار
a

ایدهآل نامید .پس از یافتن مقادیر ایدهآل در مورد هر یک از شاخصها« ،برخوداری مطلوب»  Cio را که
عبارت از فاصله صنعت iام از صنعت ایدهآل ) (Oدر ماتریس شاخصهای استاندارد شده میباشد از رابطهی زیر
محاسبه میکنیم:
 Z oj 

m

2

()10

 Z

ij

i 1

Cio 

که در آن  oنمایانگر صنعت ایدهآل Cio ،صنعت برخوردار مطلوب و  Z ojحداکثر مقادیر (البته در تابع مثبت)
ستونهای ماتریس استاندارد میباشند.
هر قدر  Cioکوچکتر باشد دلیل بر برخورداری (اولویت) صنعت iام میباشد یعنی فاصله بین صنعت iام تا
صنعت ایدهآل ) (oکمتر است و هر قدر  Cioبیشتر باشد دلیل بر عدم برخورداری(عدم اولویت) صنعت iام
میباشد.
الزم به یادآوری است که ،درجه برخورداری صنایع تابعی از برخورداری مطلوب و فاصله بحرانی از صنعت
ایدهآل است که بر اساس رابطههای موجود که در ادامه به آنها میپردازیم ،میتوان جنبههای کاربردی آنها را
مورد آزمون قرار دارد .اما اگر  d iرا به عنوان نماد اندازه برخورداری (اولویت) صنعت iام در نظر بگیریم روابط
زیر برقرار خواهد:

Cio
Co

()13

di 

که در آن  Coبرابر است با:

C0  Cio  2S io

()13
02
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و
n

1
 Cio
n i 1

()23

Cio 

و

1 n
 Cio  Cio 
n i 1

()21

S io 

که  Cioمعادل میانگین برخورداری مطلوب و  S ioمعادل انحراف استاندارد برخورداری مطلوب میباشد .بر

این اساس  d iبین صفر و یک تغییر میکند  0  di  1و هر چه قدر به صفر نزدیکتر باشد نشانه
برخورداری (اولویت) باالتر و هر چه قدر به یک نزدیکتر باشد نشان دهنده عدم برخورداری (عدم اولویت) بیشتر
است .پس از محاسبه  ، d iصنایع به ترتیب درجه برخورداری (اولویت) مرتب میشوند( .بهشتی)1902 ،

انطباق صنایع درجهبندی شده بین درجات  1الی  1اولویت فرضی است ،که )di (i  1,2,..., n
درجات  nصنعت مورد مطالعه میباشند و مقدار  dو  Fiرا بهصورت زیر میتوان تعریف کرد:
n

d   di

()22

i 1

و
di
d

i  1,2,3,..., n

()29

fi 

واضح است که:
()21

1

0  fi  1

n

i

f
i 1

بنابراین مقدار  f iرا میتوان اصطالحاً به عنوان فراوانی نسبی صنعت iام از نظر درجه برخورداری (اولویت) تلقی
کرد سپس مقدار ( Fiفراوانی نسبی تجمعی صنعت iام) را به صورت زیر تعریف میکنیم:
i  1,2,3,..., n
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n

Fi   f i
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بنابراین:
()20
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با این توصیف بخشهای واقع در سطوح  1الی  1اولویت بر اساس معادله موریس به صورت زیر مشخص
میگردند:
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 )1بخشهای اولویت اول :تمامی بخشهایی که  Fiآنها کوچکتر از  3/29است.
 )2بخشهای اولویت دوم :تمامی بخشهایی که  Fiآنها بزرگتر از  3/29و کوچکتر از  3/9است.
 )9بخشهای اولویت سوم :تمامی بخشهایی که  Fiآنها بزرگتر از  3/9و کوچکتر از  3/09است.
 )1بخشهای اولویت چهارم :تمامی بخشهایی که  Fiآنها بزرگتر از  3/09است.
که حاصل آن را در جدولی به نام اولویتبندی بخشها بر حسب درجات اولویت (برخورداری) آنها قرار
میدهیم.
در زمینه شناسایی صنایع اولویت دار در اقتصاد ایران و دیگر کشورهای جهان ،مطالعات متعددی صورت
گرفته است که عمدتا بخش صنعت را مد نظر قرار داده اند .در بسیاری از این مطالعات ،بخش تجارت صنعتی و
شاخصهای مرتبط با آنها ،مهمترین معیارهای شناسائی بخشهای کلیدی و اولویتدار محسوب شده است .در
زیر به برخی از مهمترین مطالعات انجام شده در ایران و دیگر کشورهای جهان میپردازیم.
تیان ژن ) 2311(3در مطالعه ای به بررسی صنایع پیشرو در منطقه ژی کینگ چین بر اساس مزیت های
نسبی پرداخته است .بر اساس تعریف تیان ژن ،صنایع پیشرو صنایعی هستند که سهم مهمی از اقتصاد منطقه را
به خود اختصاص داده و تعیین کننده ساختار اقتصادی باشند و عالوه بر آن تعیین کننده سمت و سوی اقتصاد
منطقه باشند .به عبارت دیگر صنایع الویت دار از نظر ایشان صنایعی هستند که روند و مسیر حرکت صنعت در
هر ناحیه را تعیین می کنند .وی برای شناسایی این صنایع از شاخصهای مزیت نسبی ،مزیت مقیاس و مزیت
رقابتی استفاده نموده است.
ژائو و لینگ ) 2333( 13در مطالعه خود به بررسی نحوه انخاب صنایع پیشرو بر اساس الزامات توسعه پایدار
پرداخته اند .بر اساس تعریف ،صنایع پیشرو صنایعی هستند که بیشترین ارتباط پیشین و پسین را با سایر صنایع
داشته و از بیشترین پتانسیل درونی رشد برخوردار باشند .از سوی دیگر این صنایع دارای بیشترین مزیت رقابتی
در بازار نیز هستند .ایشان برای معرفی صنایع پیشرو مدلی را معرفی میکنند که که مبتنی بر شاخصهایی نظیر
سهم نسبی صنعت از کل تولید صنعت ،ارزش افزوده صنعت ،نرخ نو آوری در صنعت ،نسبت درآمد فروش ،نسبت
دارائی ها ،میزان سرمایه گذاری ،نرخ سود آوری ،نرخ مالیات ،بهره وری نیروی کار ،بهره وری سرمایه ،بهره وری
کل ،کشش تقاضا ،سهم بازار ،نرخ رشد صنعت ،نرخ رشد فروش ،مصرف انرژی ،میزان جذب نیروی کار و ...
میباشد.
11
آمورز و رودا -کانتوچه ( )2333با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها به بررسی بخشهای کلیدی در
 20کشور عضو اتحادیه اروپا ،با استفاده از دادههای سال  2333این کشورها پرداختهاند .در این مطالعه بخش
های اقتصادی این کشورها به  93بخش تقسیم شده است .نتایج این تحقیق نشان میدهد بخشهای کلیدی این
کشورها به صورت زیر میباشد :خدمات بهداشتی در دانمارك ،واسطههای مالی در یونان ،خدمات غذایی و
تحصیلی در لیتوانی ،ساخت و ساز در لهستان و پرتغال و کشاورزی در رومانی.
اندرسو و یو  )2331( 12با استفاده از روشهای چنری -واتانب و راسموسن ،ارتباط کامل بخشهای کلیدی
چین را برای سالهای  1330-1330با استفاده از پنج جدول داده -ستانده مشخص کردهاند .در این مطالعه ،کل
01

سال ششم /شماره بیستويکم /بهار 5931

شناسايي و اولويتبندي بخشهاي صنعتي پیشرو به منظور اعطاي تسهیالت مالي توسط بانکها  / ...محسن حمیديان

اقتصاد چین به  13بخش تقسیم شده و بخشهایی که در آن ارتباط پسین و پیشین بزرگتر از یک بودهاند به
عنوان بخش کلیدی انتخاب شدهاند .بخشهای کلیدی که با استفاده از روش چنری -واتانب به دست آمدهاند،
عبارتند از :پاالیش نفت ،فلزات اولیه و صنایع دیگر .رتبه بندی بخش های اقتصادی با استفاده از روش راسموسن
نیز عبارتند از :زغال سنگ ،فلزات اولیه و بخش صنایع دیگر.
سبحانی و همکاران( )1931در مطالعه تحت عنوان "شناسایی بخشهای پیشرو در اقتصاد ایران" به بررسی
و اولویت بندی صنایع ایران بر اساس طیف متنوعی از شاخصهای تجاری ،ساختاری ،مالی و صنعتی برای رتبه
بندی استفاده نمودند .براساس نتایج بدست آمده ،به ترتیب صنایع تولید فرآوردههای کوره کک ،تولید مواد
شیمیایی اساسی ،تولید سایر محصوالت فلزی طبقه بندی نشده در جای دیگر ،و تولید قطعات و لوازم یدکی
برای وسایل نقلیه موتوری به عنوان صنایع پیشرو شناخته شدهاند.
عابدین و همکاران ( )1939در پژوهشی تحت عنوان « اولویتبندی صنایع ایران بر اساس رقابتپذیری در
بازارهای جهانی» به تعیین صنایع پیشرو به منظور اولویت سرمایهگذاری در آنها پرداخته اند .در راستای تعیین
صنایع پیشرو و رقابت پذیری ،از شاخصهای زیر استفاده شده است:
 )1سهم ارزش افزوده هر صنعت
 )2ارزش سرمایه گذاری
 )9سهم اشتغال هر صنعت
 )1سهم هر صنعت از صادرات ایران
 )9سهم هر صنعت از صادرات جهانی
براساس نتایج بدست آمده ،به ترتیب صنایع تولید فرآوردههای کوره کک ،تولید مواد شیمیایی اساسی به
جزء کود و ترکیبات ازت ،تولید سایر محصوالت فلزی طبقه بندی نشده در جای دیگر ،تولید گیرندههای
تلویزیون و رادیو ،تولید ماشین ابزارها ،تولید سایر ماشین آالت با کاربردهای خاص و تولید قطعات و لوازم یدکی
برای وسایل نقلیه موتوری حائز باالترین قدرت رقابت پذیری و پیشرو در بخش تجارت معرفی شده اند.
هاشمیان و همکاران ( )1903در پژوهشی با عنوان «تعیین اولویتهای سرمایهگذاری صنعتی جهت تقویت
مزیتهای نسبی صادرات صنعتی» ،به بررسی صنایع پیشرو در بخش صنعت ایران به منظور سرمایهگذاری در آن
ها پرداخته است .در این پژوهش با استفاده از شاخصهای تجاری و ساختاری به رتبه بندی صنایع کشور در طی
دوره  1303 -1339شده است .نتایج تحقیقات نشان میدهد که صنایع زیر براساس شاخصهای مورد محاسبه
پیشرو بوده و میبایست در اولویت سرمایهگذاری قرار گیرند:
 )1تولید محصوالت اساسی آهن و فوالد
 )2تولید محصوالت اساسی فلزات غیر آهنی
 )9دباغی و تکمیل چرم
 )1تولید محصوالت متفرقه از نفت و زغال سنگ
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 -3روش شناسی پژوهش
در این پژوهش ابتدا با استفاده از شاخصهای مربوط به شناسایی بخشهای دارای اولویت ،به بررسی
وضعیت صنایع پرداخته میشود .به این منظور از شاخصهای مالی صنایع استفاده شده است که هر یک از این
شاخصها با توجه به آمار و اطالعات موجود به زیر شاخصهای متعدد تقسیم خواهد شد .در مرحله بعدی
مطالعه با جمعآوری شاخص ها و متغیرهای اولویت ،ابتدا توسط روش تحلیلی عاملی متغیرهای اضافی را حذف
نموده و پاالیش اطالعات از نظر همبستگی بین دادهها صورت میگیرد و عاملها و شاخصهای تلفیقی استخراج
میگردند .در این روش مشکل یکسان بودن ضریب اهمیت شاخصها و متغیرهای مورد استفاده نیز برطرف
میگردد .در گام بعدی که رتبهبندی (تعیین اولویتهای سرمایهگذاری) صنایع میباشد ،از نتایج تحلیل عاملی به
عنوان دادههای روش تاکسونومی عددی استفاده میگردد و در نتیجه بسیاری از اشکاالت و معایب روش
تاکسونومی از جمله همبستگی بین شاخصها و متغیرها با تلفیق این دو روش برطرف میگردد .تکنیکهای
تحلیل عاملی و تاکسونومی روشهای اصلی بهکار برده شده در این تحقیق برای تصفیه دادهها و رتبهبندی
بخشها میباشند.
در این پژوهش برای گردآوری ادبیات پژوهش و مبانی نظری از روش کتابخانهای بهره گرفته شد ،بهطوری
که اطالعات مربوط به ادبیات پژوهش و مبانی نظری از کتابخانهها و مقاالت داخلی و خارجی به روش فیش
برداری استخراج شد .برای گردآوری دادههای پژوهش کلیه اطالعات مربوط به کدهای سهرقمی صنایع ،از نتایج
تفصیلی آمارگیری از کارگاههای صنعتی استخراج شد که توسط مرکز آمار ایران تهیه میشود .همچنین ،از
اطالعات مالی بورس اوراق بهادار برای بررسی نسبتهای مالی و سودآوری استفاده شد.
جامعه آماری این پژوهش بر اساس کدهای طبقهبندی استاندارد بینالمللی صنایع ( )ISICبر روی صنایع
تولیدی کشور جمهوری اسالمی ایران در بازه زمانی  1903تا  1931بوده است .متأسفانه آمار مربوط به سالهای
بعد از  1931در اختیار نبوده و یا در بسیاری از مواقع ناقص بوده است.
 -4متغیرهاي پژوهش
شاخصهایی که در این پژوهش مورد ارزیابی قرار میگیرند ،شامل  13نوع شاخص مختلف است که هر کدام
به نوعی از دیدگاه سهامداران و سرمایهگذاران حائز اهمیت بوده و برای تحلیلهای تخصصی یا روزمره از آنها
استفاده میکنند .از این شاخصها میتوانیم در رتبه بندی بخشهای (صنایع) موجود در بورس اوراق بهادار که
به وسیله کدهای  ISICطبقهبندی گردیدهاند ،استفاده نماییم .این شاخصها عبارتند از:
 تعداد سهام معاملهشده در هر صنعت
همانطور که میدانیم با توجه به تصمیمات سازمان بورس اوراق بهادار جهت باال بردن حجم معامالت و
روانتر شدن بازار ،برای تمام سهام موجود در بورس مقدار حداقل حجم معامالت تعریف گردیده که در سال
 1932این حداقل برابر  19درصد کل سهام هر شرکت بود که در طی یک سال میبایستی معامله میشود .در
سال  1933این مقدار برای شرکتهای بزرگ  13درصد ،شرکتهای متوسط  19درصد و شرکتهای کوچک
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 23درصد کل سهام هر شرکت افزایش یافته است .از تقسیم این عدد بر  293روز کاری در سال ،مقدار حجم
مبنا را محاسبه میکنند .بنابراین اگر حجم مورد نظر در هر روز معامله نشود مقدار تغییر قیمت آن روز نیز به
صورت کامل اعمال نمیشود و متناسب با حجم معاملهشده در آن روز یک سهم میتواند رشد قیمت یا افت
قیمت داشته باشد .لذا پایین بودن حجم معامالت شرکت یا صنعت مانع رشد قیمت آن میشود و باال بودن حجم
معامالت ،مورد نظر سهامداران است.
 سود سهام
تمام شرکتها در هر سال یکبار اقدام به تقسیم سود میکنند .بنابراین هر چه سود پیشبینیشده یک
شرکت بیشتر باشد خریداران بیشتری خواهد داشت که این افزایش تقاضای خرید باعث افزایش قیمت سهام آن
میشود .لذا یکی از معیارهای اصلی ارزشگذاری و تعیین قیمت آن سود آن شرکت میباشد.
 سرمایه موجود در هر صنعت
هر چه تعداد سهام یک شرکت یا صنعت بیشتر باشد نشان دهنده عمق بازار آن بوده و به سهامداران این
اطمینان را میدهد که به راحتی نمیتوان روی قیمت سهام آن اثر گذاشت و با نوسانهای شدید بازار آن را
نامطمئن ساخت.
 درصد تغییر ارزش بازاري سهام
میدانیم که پس از افزایش سرمایه قیمت سهام به تناسب افزایش سرمایه کاهش مییابد .لذا در این مواقع،
ارزش بازاری سهام مورد محاسبه و تحلیل قرار میگیرد که اگر به عنوان مثال ،سرمایه یک شرکت دو برابر شود
و قیمت سهام آن در نتیجه این افزایش سرمایه نصف شود ،آنگاه ارزش بازاری این سهم تغییر نکرده است .لذا
تغییر ارزش بازاری یک صنعت نشان دهنده قابلیتهای توسعه آن صنعت بوده که یا از طریق افزایش سرمایه و
یا از طریق کسب سود بیشتر و افزایش قیمت توانسته است ارزش دارایی سهامداران را افزایش دهد.
 نسبت بدهی
توانایی بازپرداخت بدهی عبارت است از قدرت جوابگویی مؤسسه به بدهیهای بلندمدت خود در سررسید
آنها .تحلیل این توانایی بر ساختار بلندمدت مالی و عملیاتی مؤسسه تأکید دارد.یکی از شاخصهایی که این
توانایی را میسنجد نسبت بدهی نام دارد .این نسبت جمع کل بدهیها را با جمع کل دارائیها مقایسه میکند.
به عبارت دیگر درصد کل منابعی را که از طریق قرض گرفتن از طلبکاران تأمین شده است نشان میدهد.
طلبکاران و سهامداران ترجیح میدهند که این نسبت کوچکتر باشد چون در صورت ورشکستگی شرکت ریسک
کمتری را برای از دست دادن طلب خود تحمل خواهد کرد.
جمع کل بدهیها
جمع کل دارائیها

نسبت بدهی

 بازده حقوق صاحبان سهام
یکی از شاخصهای مهم سالمت مالی شرکت و کارایی مدیریت آن ،توانایی شرکت در کسب سود قابل قبول
و با برگشتی راضیکننده روی سرمایهگذاری آن است .بدیهی است که سرمایهگذاران تمایلی به مشارکت در
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شرکتی که سودآوری ضعیفی دارد از خود نشان ندهند چراکه سودآوری اندك ،در قیمت سهام و توانایی بالقوه
شرکت در پرداخت سود سهام تأثیر منفی دارد .یکی از نسبتهایی که نشان دهنده میزان سودآوری یک شرکت
میباشد بازده حقوق صاحبان سهام است.این نسبت نشان دهنده درصد سودی است توسط صاحبان سهام به
نسبت سرمایهگذاری آنها در شرکت عاید گردیده است.این نسبت از طریق فرمول زیر محاسبه میشود.
سود خالص
میانگین حقوق صاحبان سهام

بازده حقوق صاحبان سهام

 درصد تغییر قیمت
میدانیم که بسیاری از سهامداران مایل به دریافت سود سالیانه نبوده و فقط به بازده ناشی از تغییر قیمت
یک سهم اکتفا میکنند .لذا درصد تغییر قیمت یک سهم نشان دهنده بازده قیمتی آن بوده که کسب بازده از
این محل نسبت به دریافت سود سالیانه بسیار سریع و مفید خواهد بود.
 درصد سود به قیمت
بازده فعالیتهای هر صنعت یا شرکت با کسب سود هر سهم آن مشخص میشود و چون سهامدار خرید
سهام خود را با یک قیمت معینی انجام میدهد ،لذا ،محاسبه نسبت سود به قیمت بازده ناشی از تقسیم سود را
به او میدهد که هر چه این درصد سود بیشتر باشد ،به نفع سهامدار خواهد بود .همچنین این شاخص برای
مقایسه صنایع مختلف و بازده ناشی از سود نیز بکار میرود.
 درصد افزایش سرمایه
یکی از راههای تأمین مالی شرکتها و افزایش دارایی سهامداران از محل افزایش سرمایه است .لذا بازده ناشی از
افزایش سرمایه همیشه مورد نظر سهامداران بوده و از آن استقبال میکنند.
 بازده كل
بسیاری از سهامداران اهداف بلندمدت سرمایهگذاری را مورد نظر دارند که اگر بیش از یک سال سهامدار
یک شرکت باشند ،تقریباً تمام بازدههای مختلف موجود در آن شرکت یا صنعت نصیب او میشود که شامل سود
سالیانه ،نوسان قیمت در طول دوره ،افزایش سرمایه و پرداخت برای سهام جدید که به صورت حق تقدم منتشر
شده است(.تهرانی)1939،
 -5سوال پژوهش
چه صنایعی بهترین و اولویتدارترین گزینه برای سرمایهگذاری هستند و احتمال میرود به صنایع پیشرو تبدیل
شوند؟
 -6نتایج یافتهها
با توجه به اینکه تحلیل تاکسونومی ،صنایع برتر هر دوره را با استفاده از شاخصی به نام درجه توسعه یافتگی
انتخاب و معرفی مینماید ،لذا می توانیم جهت رتبه بندی صنایع در کل دوره نیز از این شاخص استفاده نمائیم.
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از آنجائیکه درجه توسعه یافتگی( )fiبرای صنایع برتر از لحاظ عددی پایین تر از بقیه صنایع میباشد ،لذا میتوان
با استخراج این شاخص برای هر صنعت در طی هر سال و محاسبه آن برای هر صنعت در کل دوره ،صنایع برتر
را انتخاب نمود .بدین نحو ،صنعتی که کمترین مجموع درجات توسعه یافتگی را داراست رتبه اول را در کل دوره
بدست خواهد آورد .صنایعی بعدی نیز به ترتیب نزولی مجموع درجات توسعه یافتگی در ردههای بعدی قرار می-
گیرند .لیکن مشکلی که در اینجا با آن مواجه میشویم این است که تحلیل تاکسونومی در هر دوره برخی از
صنایع را به دلیل غیر همگن بودن حذف مینماید .لذا در آن دوره برای آن صنعت درجه توسعه یافتگی وجود
نخواهد داشت .جهت رفع این مشکل میبایست به صنایع حذف شده در هر دوره ،یک درجه توسعه یافتگی
اختصاص دهیم .این درجه توسعه یافتگی نیز میبایست متناسب با عملکرد صنعت در آن دوره باشد .از آنجائیکه
صنایع حذف شده در دو گروه مجزا قرار میگیرند که یا شاخصهای آنها باالتر از شاخصهای صنایع رتبهبندی
شده قرار دارد و یا پایین تر از آنها ،درجه پیشنهادی مختص این صنایع نیز بر همین مبنا به آنها تعلق می-
گیرد .بدین صورت که به صنایع برتر درجه توسعه یافتگی پایین تر(از لحاظ عددی) از درجه اولین صنعت هر
دوره تعلق میگیرد و به صنایع ضعیفتر درجه توسعه یافتگی بیشتر از درجه آخرین صنعت اختصاص مییابد.
پس از انجام اینکار درجه توسعه یافتگی صنایع رتبهبندی شده را نیز از ماتریس سرمشق توسعه استخراج نموده
که نتایج آن در جداول ذیل نشان داده شده است.
جدول -1عاملهاي بدست آمده شاخصهاي مالی از تحلیل عاملی
مجموع

ردیف

خدمات  /عامل

Factor1

Factor 2

Factor 3

1

انتشار ،چاپ وتکثیر

3.119

-3.930

3.129

-3.310

2

خدمات فنی ومهندسی

-3.131

3.202

-3.133

-3.132

9

اندازه گیری و پزشکی

9.101

-3.999

3.399

9.302

عاملها

1

خودرو و ساخت قطعات

3.393

2.193

-3.202

2.211

9

دباغی و ساخت چرم

3.313

-3.020

-1.111

-2.323

0

وسایل ارتباطی

-3.130

3.011

-1.231

-3.033

0

محصوالت فلزی

-3.110

-3.923

-3.103

-1.199

3

محصوالت کانی غیر فلزی

-3.303

-3.911

-3.991

-1.122

3

فراوردههای نفتی

-3.100

3.230

3.030

3.030

13

فلزات اساسی

3.393

1.192

3.939

1.039

11

الستیک و پالستیک

-3.211

-3.912

-3.190

-3.331

12

دستگاههای برقی

-3.333

-3.103

-3.390

-3.929

19

ماشین آالت و تجهیزات

-3.119

-3.300

-3.132

-3.932

11

محصوالت چوبی

-3.113

-3.010

-3.092

-1.933
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ردیف

خدمات  /عامل

Factor1

Factor 2

Factor 3

مجموع
عاملها

19

محصوالت شیمیایی

-3.100

3.933

3.091

3.309

10

محصوالت کاغذی

-3.391

-3.939

3.031

3.390

10

منسوجات

-3.292

-3.091

-1.333

-1.330

13

محصوالت غذایی و آشامیدنی

-3.199

-3.999

3.212

-3.200

13

مبلمان و مصنوعات دیگر

-3.302

-3.013

-3.933

-1.391

23

استخراج ذغال سنگ

-3.910

-3.011

-1.991

-2.933

21

انبوه سازی ،امالك و مستغالت

-1.019

-3.090

2.339

3.991

22

بانکها و نهادهای پولی

-3.333

1.991

-3.190

3.333

29

پیمانکاری صنعتی

-3.223

-3.100

-1.909

-2.303

21

شرکتهای چند رشته ای صنعتی

-3.220

1.199

-3.000

3.291

29

حمل و نقل

3.203

-3.190

3.213

3.931

20

مواد و محصوالت دارویی

-3.201

-3.993

1.913

3.313

20

رایانه

-3.129

-3.139

1.399

1.210

23

سایر وسایل حمل و نقل

3.329

-3.021

-3.003

-1.990

23

سایر واسطه گریهای مالی

-3.300

-3.190

3.133

-3.139

93

استخراج سایر معادن

-3.101

-3.029

3.100

-3.029

91

سرمایه گذاریها

-3.322

3.013

-1.113

-3.111

92

سیمان آهک و گچ

-3.322

3.120

3.121

3.320

99

قند و شکر

-3.900

-3.933

-3.393

-1.311

91

کاشی و سرامیک

-3.392

-3.919

3.023

3.109

جدول -2نتایج رتبه بندي تاكسونومی بر اساس شاخصهاي مالی
اولویت

اولویت اول
90

ردیف

فعالیت

()Cio

()fi

()Hi

1

فلزات اساسی

2.103

3.2332

3.3123

2

خودرو و ساخت قطعات

9.919

3.1100

3.3931

9

استخراج کانیهای فلزی

1.103

3.9303

3.3993

1

بانکها و نهادهای پولی

1.920

3.0393

3.3333

9

حمل و نقل

1.901

3.0133

3.1392

0

محصوالت شیمیایی

1.301

3.0093

3.1920

0

انتشار،چاپ وتکثیر

9.310

3.0011

3.1039

3

فراوردههای نفتی

9.311

3.0010

3.1331
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اولویت

اولویت دوم
اولویت سوم

ردیف

فعالیت

()Cio

()fi

()Hi

3

کاشی و سرامیک

9.109

3.0311

3.2100

13

سرمایهگذاریها

9.131

3.0392

3.2199

11

رایانه

9.201

3.0393

3.2011

12

محصوالت کاغذی

9.233

3.0303

3.9399

19

دستگاههای برقی

9.992

3.0101

3.9991

11

شرکتهای چند رشته ای صنعتی

9.993

3.0109

3.9020

19

سایر واسطه گریهای مالی

9.113

3.0232

3.9320

10

محصوالت غذایی و آشامیدنی

9.920

3.0930

3.1292

10

ماشین آالت و تجهیزات

9.999

3.0130

3.1990

13

خدمات فنی ومهندسی

9.931

3.0133

3.1310

13

وسایل ارتباطی

9.021

3.0921

3.9190

23

مواد و محصوالت دارویی

9.090

3.0039

3.9101

21

مبلمان و مصنوعات دیگر

9.002

3.0020

3.9032

22

سایر وسایل حمل و نقل

9.039

3.0011

3.0111

29

محصوالت کانی غیر فلزی

9.322

3.0039

3.0199

21

استخراج سایر معادن

9.331

3.0333

3.0093

29

محصوالت فلزی

0.313

3.3399

3.0333

20

الستیک و پالستیک

0.333

3.3193

3.0129

اولویت چهارم

20

محصوالت چوبی

0.103

3.3290

3.0000

23

دباغی و ساخت چرم

0.213

3.3921

3.3133

23

سیمان ،آهک و گچ

0.199

3.3011

3.3101

93

پیمانکاری صنعتی

0.001

3.3391

3.3390

91

منسوجات

0.332

3.3131

3.3212

92

قند و شکر

0.332

3.3139

3.3031

99

استخراج ذغال سنگ

0.139

3.3013

1.3333
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بر اساس نتایج رتبه بندی در این مقاله ،ده اولویت اول به دست آمده در سال  1931را با استفاده از
شاخصهای مالی را نشان میدهد .مشاهده میشود صنایعی نظیر خودرو و ساخت قطعات آن ،محصوالت
شیمیایی ،فلزات اساسی ،سیمان و آهک و گچ ،استخراج معادن ،فرآوردههای نفتی و  ...بیشترین اولویت را در
میان صنایع مورد بررسی داشتهاند و از آنجایی که تاکنون پژوهشی شبیه آن صورت نگرفته است ،هیچگونه
مطابقت پیشینه ای یافت نشده است.
جدول -3صنعت برتر و پیشرو بر اساس شاخصهاي مالی به منظور اعطاي تسهیالت
ردیف

صنایع اولویت دار

1

فلزات اساسی

2

خودرو و ساخت قطعات

9

تولید محصوالت شیمیایی

1

بانکها و نهادهای پولی

9

حمل و نقل

0

استخراج کانیهای فلزی

0

انتشار،چاپ وتکثیر

3

فراوردههای نفتی

3

کاشی و سرامیک

13

محصوالت غذایی و آشامیدنی

 -7نتیجه گیري و بحث
با توجه به محدودیت منابع بانکی ،تخصیص منابع باید به گونهای صورت پذیرد که سیستم بانکی با کمترین
خطر در بازپرداخت تسهیالت مواجه شود .در این مقاله ،صنایع کشور بر اساس کدهای سه رقمی آیسیک مورد
بررسی قرار گرفت و صنایع دارای اولویت در تخصیص اعتبارات به ترتیب زیر مشخص گردید .در مجموع ،با توجه
به ارزیابیهای صورت گرفته بر اساس شاخصهای مالی بخشهای اقتصادی زیر به عنوان بخش پیشرو در اقتصاد
ایران شناخته شده واعطای تسهیالت بانکی در این بخشها توصیه میگردد:
اولویت اول:





تولید فلزات اساسی
تولید محصوالت شیمیایی
تولید خودرو ملحقات آن
بانکها و نهادهای پولی

اولویت دوم:
 فرآوردههای نفتی
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 تولید فلزات اساسی گرانبها
 تولید محصوالت غذایی و آشامیدنی
 حمل و نقل
پژوهش حاضر امکان ارائه پیشنهادهایی به شرح زیر را داده است:
 )1با توجه به این تقسیمبندی ،گروه اول صنایع با توجه به عملکرد مالی باالیی که دارند اولویت باالتری را
نیز در دریافت تسهیالت سیستم بانکی به خود اختصاص میدهند و گروههای بعدی در اولویتهای بعد
قرار دارند.
 )2با توجه به محدودیت منابع بانکی و بازار سرمایه ،تخصیص منابع باید به گونهای صورت پذیرد که
سیستم مالی با کمترین خطر در بازپرداخت تسهیالت مواجه شود .در این تحقیق صنایع با کدهای سه
رقمی آیسیک مورد بررسی قرار گرفت و صنایع دارای اولویت در تخصیص اعتبارات به ترتیبی که عنوان
شد مشخص گردید .علیرغم اولویت عنوان شده باید توجه داشت که در تصمیمگیری مربوط به اعطای
تسهیالت ،عالوه بر مدنظر قرار دادن این نتایج ،میبایست بررسی ریسک اعتباری هر یک از مشتریان به
صورت خاص توسط کمیته معامالت و یا سایر بخشهای درگیر صورت پذیرد؛ زیرا اولویتدار بودن یک
صنعت به معنی اولویتدار بودن تمامی واحدهای تولیدی موجود در آن برای دریافت تسهیالت
نمیباشد؛ زیرا ممکن است در یک صنعت دارای اولویت باال شرکتی وجود داشته باشد که از اعتبار کافی
برای دریافت تسهیالت برخوردار نباشد و یا بالعکس.
 )9این پژوهش به هیچوجه ادعا نمیکند که تمامی شرکتهای فعال در صنایع دارای اولویت باال در دریافت
تسهیالت اولویتدارند بلکه صرفاً این امر را بیان میکند که در شرایط مشابه بین دو شرکت ،شرکتی که
در گروه با اولویت باالتر قرار دارد از ریسک کمتری برای دریافت تسهیالت برخوردار است؛ به عبارت
دیگر این پژوهش جهت تصمیمگیری کالن سیستم بانکی برای تهیه سبد تسهیالت به گروههای مختلف
با حداقل ریسک میباشد.
پیشنهادات آتی:
 )1پیشنهاد میگردد پژوهشی در رابطه با اولویتبندی و بررسی صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار
صورت پذیرد.
 )2پیشنهاد میگردد پژوهشی در رابطه با اولویتبندی و بررسی تطبیقی بازده صنایع ایران در مقایسه با
کشورهای منطقه صورت پذیرد.
 )9پیشنهاد میگردد پژوهشی در زمینه بررسی متغیرهای مهم اقتصادی در بورسهای مختلف منطقه ای
صورت پذیرد.
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تشكر و قدردانی
تشکر خالصانه خود را تقدیم مینمایم به جناب آقای دکتر احمد شمس ریاست محترم دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تهران جنوب ،جناب آقای دکتر منصور شیخان معاونت محترم پژوهشی ،جناب آقای مهندس محمد
باقر عالئی سرپرست اداره کل امور پژوهشی ،جناب آقای دکتر قنبر عباسپور اسفدن ریاست محترم دانشکده
مدیریت و حسابداری ،ناظر طرح جناب آقای دکتر تقی ترابی ،کارشناسان محترم واحد پژوهشی سرکار خانم
مهری مهریزی و سرکار خانم معصومه جمشیدزاده و جناب آقای دکتر علی صادقین و جناب آقای مجید طاهری
که در تدوین و تکمیل پژوهش حاضر نقش برجسته ای داشتهاند .الزم به ذکر است این پژوهش در قالب طرح
پژوهشی اولویتبندی بخشهای صنعتی پیشرو به منظور سرمایهگذاری و اعطای تسهیالت مالی و با حمایت
مادی و معنوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب انجام پذیرفته است.
فهرست منابع
 اختیاری ،مصطفی )1933( ،معرفی یک روش ویکور توسعه یافته برای رتبه بندی اعتباری مـشتریان .
فـصلنامه علمـی _ پژوهـشی مطالعـات مـدیریت صنعتی103-101،
 بهشتی گرمی ،محمد باقر و سعیدان،محمود ،)1902( ،تاکسونومی عددی به زبان ساده؛ سازمان برنامه و
بودجه آذربایجان شرقی
 تاری ،فتحا ...و جلیلیان ،فرانک ،)1931( ،سیاستگذاری صنعتی منطقهای از طریق شناخت توانمندیها
(مطالعه ی موردی استان فارس) ،فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ،پژوهشکدة امور اقتصادی ،سال دوم ،شمارة
اول222-231 ،
 توفیق ،فیروز ،)1902( ،تحلیل عاملی و تلفیق شاخصهای منطقهای .مجله آبادی19-11،13 ،
 تهرانی ،رضا ،)1939( ،مدیریت مالی ،چاپ سیزدهم ،انتشارات نگاه دانش ،تهران
 حکمتی فرید ،صمد ،)1932( ،رتبهبندی شهرستانهای استان آذربایجان شرقی از نظر توسعه ،چاپ اول،
سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی ،تبریز
 درون پرور ،داوود ،صادقین ،علی و احمدی حدید ،بهروز ،)1933( ،بررسی وضعیت ساختار صنعتی و مزیت
نسبی صنایع کشور ،علمی-پژوهشی ،دانشگاه آزاد فیروزکوه ،فصلنامه پژوهشگر ،سال هشتم
 درون پرور ،داوود و صادقین ،علی ،)1931( ،بررسی تحلیلی ساختار صنعتی و مزیت نسبی صنایع استان
تهران ،علمی-پژوهشی،دانشگاه آزاد فیروزکوه،فصلنامه پژوهشگر ،سال نهم1931،
 دهقانی زاده ،مجید و رعیتی ،علیرضا ،)1933( ،تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان یزد و مدل
سازی تخصیص بهینه اعتبارات تملک دارییهای سرمایه ای ،برامه و بودجه شماره 02
 رابلوتی ،روبرتا ،خوشههای صنعتی الگوی توسعة درونزا ،)1932( ،ترجمه عباس مهرپویا و جهانگیر مجیدی،
چاپ اول ،انتشارات رسا ،تهران.
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راستی ،محمد ،)1933( ،آثار درجه باز بودن تجاری و مالی بر عملکردهای اقتصادی:مطالعه موردی
کشورهای عضو گروه دی هشت ،فصلنامه مدلسازی اقتصادی سال چهارم ،شماره « 1پیاپی  ،»1بهار ،1933
.103-101
رئیس دانا ،فریبرز ،)1932( ،رتبه بندی صنایع کشور با توجه به ظرفیت تجارت خارجی هر صنعت؛
پژوهشنامه اقتصادی ،سال سوم شمارة دوم ،تابستان.
سبحانی ،حسن ،)1933( ،تعیین بخشهای پیشرو در اقتصاد ایران ،ستاد اجرای فرمان امام.
شهیکی تاش ،محمد نبی ،)1932( ،بررسی ساختار بازار صادراتی کاالهای منتخب و تاثیر آن در درآمد ارزی
ایران ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
شهیدی ،محمد تقی ،)1901( ،انتقال تکنولوژی و صنعتی کردن کشورهای در حال توسعه ،انتشارات
دانشگاه تهران
عابدین ،محمد رضا ،)1939( ،اولویت بندی صنایع ایران براساس رقابت پذیری در بازاراهای جهانی با هدف
منطقی نمودن سیاستهای حمایتی تجاری ،موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
عابدی ،محمد ،)1903( ،سنجش تطبیقی میزان توسعه شاخصهای بخش عمران شهری و منطقهای
شهرستانهای استان آذربایجان شرقی ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه
تبریز ،تبریز.
عرب مازار ،عباس و رویین تن ،پونه ،)1939( ،عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی ،مطالعه
موردی بانک کشاورزی ،فصلنامه جستارهای اقتصادی ،دوره  , 9شماره 33 -19، 0
فطرس ،محمد حسن و بهشتی فر ،محمود ،)1939( ،تعیین سطح توسعه یافتگی استانهای کشور و
نابرابریهای بین آنها در طی سالهای  1909و  ،1939نامه مفید شماره زمستان 39
کاظمی ،ابوالفضل ،قاسمی ،جواد و زندیه ،وحید ،)1933( ،رتبه بندی اعتباری مشتریان حقیقی بانکها با
استفاده از مدلهای مختلف شبکههای عصبی :مطالعه موردی یکی از بانکهای خصوصی ایران ،مطالعات
مدیریت صنعتی ،شماره 191
گریفین ،کیت ،)1932( ،راهبردهای توسعه اقتصادی ،ترجمه حسین راغفر و محمد حسین هاشمی ،نشر نی،
چاپ دوم ،تهران
گلدسته ،اکبر و دیگران ،)1900( ،راهنمای کاربران  .Spss.6مرکز فرهنگی انتشاراتی حامی ،تهران
محمدی ،تیمور ،طالبلو ،رضا ،) 1933( ،صرفه های ناشی از ابعاد و مقیاس در بانکداری ایران ،اقتصاد مقداری،
دوره.0
مردوخی ،بایزید ،)1900( ،استراتژی توسعه صنعتی ایران ،مجله صنعت و مطبوعات ،شماره91
هادی زنوز ،بهروز و صفوی ،بیژن ،)1932( ،تجزیه و تحلیل و براورد رشد و بهره وری در صنایع استان
تهران؛ موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
هادی زنوز ،بهروز ،)1932( ،تجربه سیاستهای صنعتی در ایران؛ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.
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 تعیین اولویتهای سرمایهگذاری صنعتی جهت تقویت مزیتهای نسبی صادرات،)1903( ، مسعود، هاشمیان
.صنعتی انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
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