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هاي    قانون اساسي و سياست 44هاي كلي اصل   سياست در چند سال گذشته با توجه
هاي اقتصادي، خيل    تر كردن نقش بخش خصوصي در فعاليت دولت براي پررنگ

هاي مختلف و جديد، تعدد صنايع موجود در بورس    ها در زمينه عظيم شركت
هاي موجود در بورس اوراق   براساس آمار(اوراق بهادار را افزايش داده است 

 40صنعت به حدود 15دار طي سه سال گذشته، تعداد صنايع مختلف از حدود بها
هاي در افزايش   كنند طور قطع نقش تعيين اين صنايع به). صنعت افزايش يافته است

گيري در  تصميم. صادرات غيرنفتي و بهبود وضعيت اقتصادي و رفاه كشور دارند
شور براي افزايش صادرات مورد اينكه كدام يك از صنايع با توجه به وضعيت ك

از اين رو، . غيرنفتي داراي مزيت نسبي هستند، از اهميت خاصي برخوردار است
 پذيري ها و وضعيت رقابت منظور ارزيابي عملكرد مالي گذشته اين شركت تحقيقي به

در اين مقاله ابتدا با توجه به شاخص هرفيندال و دو فيلتر . آنها صورت گرفت
شود كه از حداقل شرايط الزم براي ارتقا و  ايعي اقدام ميديگر، به انتخاب صن

هاي مناسب با استفاده    در مرحله بعد، ضمن انتخاب شاخص. بهبود برخوردار باشند
بندي  ها رتبه گيري چندمعياره صنايع برتر از نظر اين شاخص هاي تصميم   از روش

يج حاصل از اين تحقيق شوند و در نهايت، كاربردها و موارد استفاده مفيد نتا مي
هاي آتي با    عنوان مدلي براي ارزيابي ضمن اينكه اين رويه به. شود تشريح مي

  .شود هاي متنوع ديگر، معرفي مي   استفاده از شاخص
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تواند به افزايش صادرات غيرنفتي و كاهش وابستگي اقتصاد كشور به نفت  امروزه يكي از مسايل مهمي كه مي
  .هاي توسعه صنايع است   كمك كند، بحث استراتژي

از تعيين اهداف كلي توسعه و در سطح طرح  پسيافتن استراتژي توسعه كشور  ،ريزي كالسيك در سبك برنامه
يافتن استراتژي توسعه صنعتي كشور  ،به عبارت ديگر. استنگر  و كالن نگر يدگاه كليهاي توسعه از د اولويت

راه و روش اصلي  ،گرفتن اهداف كلي توسعه اقتصاديدر نظرريزي كالسيك است كه با  يكي از مراحل برنامه
   .كند ميحصول توسعه اقتصادي را مشخص 

. استناشي از استراتژي توسعه كشور هاي    از استنتاجبلندمدت در مرحله بعدي با استفاده  تعيين اهداف كمي
هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، نظامي، سياسي،  القاعده شامل بخش استراتژي توسعه كشور علي

از چند زيربخش تشكيل شود كه يكي از تواند  ميبخش اقتصاد در استراتژي توسعه . است... المللي و بين
  .1راتژي توسعه صنعتي كشور باشدتواند است ها مي زيربخش
. كردعنوان موتور محركه اقتصاد مطرح  توان به هاي خاص آن را مي توسعه صنعتي و تأكيد بر رشد جنبه ،در واقع

در اقتصاد يك كشور بايد هاي تحليلي بسياري است كه چرا صنعت  زمينه خود نيازمند پيش ،رسيدن به اين گمانه
بدون توجه توان به اين پرسش  مسلم نميطور  به. قرار گيردمورد بحث توسعه اقتصادي عنوان موتور رشد و  بايد به

بدون توجه به اهداف كلي تعيين شده براي توسعه اقتصادي كشور پاسخ همچنين هاي اقتصاد و  بخشساير به 
خواهد  متفاوت ،كه هدف آن توسعه اقتصادي كشور استپرسشي با پاسخ  ،اگر هدف رشد اقتصادي باشد. داد
براي مغاير باشند؛ لحاظ عملكرد به توانند  زيرا مياست، گونه موارد جمع اهداف امر دشواري  پس در اين. بود
  .استمغاير تر درآمد و ثروت با هدف رشد اقتصاد  توزيع عادالنه ،مثال

 ،اساسي در تدوين و يافتن استراتژي توسعه صنعتي بايد اين باشد كه با رشد كدام بخش پرسش
ترين پرسش مطرح در  ، اساسيپرسشهاي اقتصاد رشد بيشتري خواهند داشت؟ اين  بخشساير 

تواند ثانويه تلقي  ميپرسش ها نسبت به پاسخ اين  تحليلبقيه . استاستراتژي توسعه صنعتي كشور 
هاي مختلف اعم از  از اين مرحله است كه با بررسي منابع و مصارف در زمينه ثروتپس . شود

بلندمدت به   اهداف كمي... و )فناورانه( اي فيزيكي، مالي، انساني، علمي، تكنولوژيكه سرمايه
  .شوند مي ساالنه ريزهاي  مدت و تا حد بودجه كوتاهدر نهايت، مدت و  اهداف ميان

پذيري  پيوندي با جهان خارج و رقابت آينده مطلوب صنعت از ديدگاه طرح استراتژي صنعت ارايه شده در هم
هاي سياسي، اقتصادي، حقوقي، پولي و مالي،  بسترسازي ،اين ديدگاهدستيابي به براي . شود ميالصه توليد خ
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هاي  گيري اندازه صنايع و جهتمورد ات مختلفي در ظهاي دولتي و مالح اصالح ساختار انحصاري بنگاه
  .شوند ميالمللي مطرح  بينعرصه و استانداردهاي توليد و رقابت در  )فناورانه(تكنولوژيك 

صنعتي ايران و دستيابي به رشد  - طرح استراتژي توسعه صنعتي در اصل اين است كه فرآيند توسعه اقتصادي
وري، پويايي و اصالح ساختار  هاي فيزيكي، انساني، ثبات اقتصادي، افزايش بهره پايدار، مستلزم توسعه سرمايه

سود و ايجاد رقابت هاي اقتصادي برپايه كسب  توليد و مالكيت به نفع بخش خصوصي و تقويت انگيزه فعاليت
المللي و قرار گرفتن در جايگاه برتر توليد و  ي و رقابت بينيگرا هاي اقتصادي داخلي و ايجاد برون بين فعاليت

بلكه تنها راه حل  ،تنها توسعه صنعتي كشور بايد اذعان داشت كه نه. استتجارت در نظام تقسيم بين المللي كار 
  .1استاقتصادي ايران نيز همين موارد با مالحظاتي كم و بيش در اين باب كلي توسعه 

تا كرد توان به صورت خالصه طرح مزبور را طرح استراتژي توسعه كشور تلقي  ميياد شده با توجه به مالحظات 
للي الم پيوندي بين پذيري و هم هاي كلي راهبردي اين طرح در رقابت استراتژي توسعه صنعتي كشور، سياست

  .ها باشند ها بايد در راستاي اين راهبرد سياستبقيه شود و  خالصه مي
گذاري كرد،  يك از صنايع بهاي بيشتري داد و منابع بيشتري را در آنها سرمايه اينكه در اين فرآيند بايد به كدام

م صنايع داراي دهد؛ نخست اينكه در شرايط كنوني اقتصاد كشور كدا را مورد تأكيد قرار مي مسألهتوجه به 
  .يك وضعيت بهتري را براي استفاده از اين منابع دارند هاي نسبي بالقوه بيشتري هستند و دوم آنكه كدام   مزيت

هاي نسبي و وضعيت كلي صنايع مختلف، صنايع    در اين زمينه مديران و اقتصادانان كشور بايد با بررسي مزيت
د و از اين طريق، ضمن افزايش صادرات غيرنفتي، موجب تحكيم گذاري كنن برتر را تقويت و در آنها سرمايه

  .هاي مالي شوند  هاي كاالها و خدمات و بازار  بازار
صنايع نيز مانند بازار و . هاي ارزيابي ما از صنايع بستگي دارد  اينكه كدام صنايع، صنايع برتر هستند، به معيار

وش، سود سهام، سود تقسيمي، ساختار سرمايه، خطوط توليد، هاي فر   هايي مانند داده ها از طريق داده شركت
ها مستلزم تخصص عالي و استفاده از  گونه تحليل اين. گيرند قرار مي لمورد تجزيه و تحلي …قوانين، ابتكارات و

هاي    اغلب اين كار توسط تجزيه و تحليلگران صنعت و از طريق شركت ههاي مؤثر است ك   فنون و روش
هاي پولي و مالي و در سطح كالن توسط    طور كلي مؤسسه گذاري و به هاي سرمايه   ساير مؤسسه كارگزاري و

تر، ضرورت  هاي ارزيابي و تحليل جديد و كامل   با توجه به معرفي و ظهور مدل. گيرد دولت صورت مي
رو، در تحقيق حاضر  ازاين. شود ها احساس مي روزتر با استفاده از اين مدل تحقيقات و مطالعات جديد و به

اقدام به ) TOPSIS(گيري چندمعياره  پذيري با استفاده از مدل تصميم هاي مالي و رقابت   براساس شاخص
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  . شود مي 1386 - 1382هاي    بندي صنايع مختلف بين سال ارزيابي و رتبه
  
  مباني نظري و پيشينه تحقيق  -2
  گيري چندمعياره هاي تصميم   روش - 2-1

گيري بيش از يك هدف  گيرندگان براي تصميم ها و مسايل واقعي، تصميم از وضعيتدر بسياري 
گيرنده تنها يك هدف  كرد كه تصميم ريزي خطي فرض مي برنامه. دهند يا معيار را مد نظر قرار مي

دارد؛ براي مثال، حداكثر كردن سود يا حداقل كردن هزينه يا حداقل كردن ضايعات يا حداكثر 
در نظر گرفتن تنها يك هدف ممكن است باعث بروز مشكالتي شود؛ براي . اركردن سهم باز

گيري خود در خصوص ميزان توليد تنها سود را مورد توجه قرار  مثال، اگر يك شركت در تصميم
، ...دهد و از اهداف ديگري مانند رضايت مشتري، رضايت كاركنان، تنوع توليد، سهم بازار و

بنابراين، الزم است از . ندمدت نتواند به حيات خود ادامه دهدغافل شود، ممكن است در بل
توان  ها چندين معيار يا هدف را مي گونه مدل در اين. هاي چندهدفه يا چندمعياره استفاده شود مدل

مراحل و . ها يا صنايع استفاده كرد ها، افراد، شركت بندي گزينه براي سنجش، ارزيابي يا رتبه
  .  گيري چندمعياره به شرح زير است اي تصميمه   جزييات مختلف روش

  
   كمي به كيفي هاي شاخص تبديل

براي اينكه . هاي كمي و كيفي سروكار داشته باشد   در بعضي موارد ارزيابي ممكن است محقق با شاخص
اين هاي متنوعي براي انجام    روش. هاي كيفي به كمي تبديل شوند   ها قابل تركيب باشند، بايد شاخص شاخص

پذيري از اين روش استفاده  ؛ در تحقيق حاضر در مورد شاخص رقابت…كار وجود دارد، از جمله منطق فازي و
  . هاي كمي هستند و نيازي به تبديل آنها نيست   ها در اين تحقيق به صورت شاخص بقيه شاخص. شده است

  
  سازي مقياس بي

منظور قابل مقايسه شدن  ؛ به…كيلوگرم، متر و هاي كمي، داراي يك بعد خاص هستند، مانند ريال، شاخص
هاي  وسيله آن مقادير شاخص سازي استفاده كرد كه به مقياس گيري، بايد از بي هاي مختلف اندازه مقياس

سازي وجود دارد كه در اينجا از روش  مقياس هاي مختلفي براي بي راه. شوند پذير مي مختلف، بدون بعد و جمع
  . سازي خطي است، زيرا تورش كمتري دارد مقياس طور معمول بي بهترين راه به. خطي استفاده شده است

ها، جنبه مثبت داشته باشند، هر مقدار را به ماكزيمم مقدار موجود در  اگر تمام شاخص :سازي خطي مقياس بي
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توان شاخص منفي را با  رو، مي ازاين. ها، هم شاخص مثبت و هم شاخص منفي دارند البته برخي از ماتريس
بدين . زمان از دو فرمول پيش استفاده كرد طور هم توان به معكوس كردن آن به جنبه مثبت تبديل كرد، زيرا نمي
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شود؛ اين مقياس خطي است و  هاي يادشده، مقداري بين صفر و يك مي دست آمده از هر يك از فرمول مقدار به
  . ماند ها يكسان باقي ميها و نتايج آن بنابراين، وضعيت شاخص. كند تمام نتايج را به يك نسبت خطي تبديل مي

  
  ها  ارزيابي اوزان شاخص

دانستن «گيرنده با آن مواجه است، داراي چندين شاخص باشد، بنابراين،  اي كه فرد تصميم مسألهامكان دارد هر 
شود، به صورتي كه مجموع  رو، به هر شاخص يك وزن داده مي ازاين. ضرورت دارد» ها اهميت نسبي شاخص

هر شاخص را نسبت به بقيه، براي ) درجه اهميت(ها، اهميت نسبي  اين وزن. برابر با يك باشدها،  اوزان شاخص
هاي مختلفي وجود دارد كه برخي از  ها، روش براي ارزيابي اوزان شاخص. دهد گيري مورد نظر نشان مي تصميم

روش  - زون و دروش كمترين مجذورات مو - روش لينمپ، ج - روش آنتروپي، ب - الف: اند از آنها عبارت
  .بردار ويژه

  .در اين تحقيق از روش آنتروپي استفاده شده است. شود اكنون روش آنتروپي توضيح داده مي
  

  روش آنتروپي 
هاي يك  وقتي داده. آنتروپي يك مفهوم بسيار بااهميت در علوم اجتماعي، فيزيك و نظريه اطالعات است

ها استفاده  توان از روش آنتروپي، براي ارزيابي وزن د، ميطور كامل مشخص شده باش گيري، به ماتريس تصميم
ايده روش يادشده، اين است كه هرچه پراكندگي در مقادير يك شاخص، بيشتر باشد، آن شاخص از . كرد

  . اهميت بيشتري برخوردار است
  : طي كردهاي زير را  ها براساس آنتروپي، گام دست آوردن اوزان شاخص توان براي به طور خالصه مي به
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j منتفي  5موجود نباشد، مرحله ) قضاوتي(در صورتي كه اوزان ذهني : توجه(هستند ) قضاوتي(اوزان ذهني

  ).است
  . ها نخواهد داشت ها، تأثيري در روش محاسبه وزن در روش آنتروپي، مثبت يا منفي بودن شاخص

. ها كرد گيري چندمعياره اقدام به ارزيابي گزينه هاي تصميم   پس از طي مراحل يادشده بايد با استفاده از يكي مدل
 ,AHP: اند از آنها عبارتترين  گيري چندشاخصه وجود دارد كه معروف هاي مختلفي براي تصميم مدل

ELECTRE, TOPSIS, SAW1 . در اينجا مدلTOPSIS شود تشريح مي.  
  
  

                                                                                                                   
  .190، ص 1384اصغرپور،  -1



 53     ...برتر دربازار سرمايه ايران با استفاده صنايعمدلي براي شناسايي 

  TOPSISمدل 
هاي  اين مدل، يكي از بهترين مدل. ، پيشنهاد شد1981توسط هوانگ و يون در سال  TOPSISمدل 
 nوسيله  گزينه به mدر اين روش نيز . شود هاي زيادي مي گيري چندشاخصه است و از آن استفاده تصميم

اساس روش مزبور بر اين مفهوم استوار است كه گزينه انتخابي، بايد . گيرد شاخص، مورد ارزيابي قرار مي
آل منفي  حل ايده و بيشترين فاصله را با راه) بهترين حالت ممكن(آل مثبت  حل ايده كمترين فاصله را با راه

طور يكنواخت افزايشي يا  ست كه مطلوبيت هر شاخص، بهفرض بر اين ا. داشته باشد) بدترين حالت ممكن(
  1:اند از مراحل اين روش عبارت. كاهشي است

سازي  مقياس سازي، از بي مقياس براي بي: (N)سازي ماتريس تصميم  مقياس كردن و بي كمي - 1
  . شود نورم استفاده مي

را در ماتريس  (N)مقياس شده  ماتريس بي: (V)مقياس موزون  آوردن ماتريس بي دست به - 2
)(ها  قطري وزن nnw  كنيم، يعني ضرب مي : 

nnWNV  

آل منفي، به  آل مثبت و ايده حل ايده راه: آل منفي حل ايده آل مثبت و راه حل ايده تعيين راه - 3
 . شوند صورت زير تعريف مي

)(آل مثبت  هحل ايد راه= } Vبردار بهترين مقادير هر شاخص ماتريس { 
jV  

)(آل منفي حل ايده راه= } Vبردار بدترين مقادير هر شاخص ماتريس { 
jV  

هاي منفي،  ترين مقادير و براي شاخص هاي مثبت، بزرگ براي شاخص» بهترين مقادير«
مقادير و براي ترين  هاي مثبت، كوچك براي شاخص» بدترين«ترين مقادير است و  كوچك
  . ترين مقادير است هاي منفي بزرگ شاخص

 : هاي مثبت و منفي آل دست آوردن ميزان فاصله هر گزينه تا ايده به - 4

)(آل مثبت   فاصله اقليدسي هر گزينه تا ايده 
jd آل منفي  و فاصله هر گزينه تا ايده)( 

jd  

  .شود اب ميهاي زير حس براساس فرمول




 
n

j
jiji vvd

1

2)(       ,   i=1,2,3,……..m 
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jiji vvd
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2)(       ,   i=1,2,3,……..m 

  : آل حل ايده يك گزينه به راه (*CL)تعيين نزديكي نسبي  - 5








ii

i
i dd

d
CL*

 

 . تر باشد، بهتر است آن بزرگ (CL)اي كه  هر گزينه: ها بندي گزينه رتبه - 6

 
  ها هاي ارزيابي صنايع و شركت   شاخص - 2-2

دست آورد،  توان شناخت بهتري از وضعيت مالي يك مؤسسه يا صنعت به هاي مالي مي   با تجزيه و تحليل نسبت
. هاي غيرمالي نيز در كنار آنها استفاده كرد   هاي كاملي نيستند و بايد از شاخص   ها به تنهايي شاخص اما اين نسبت
هاي    ، نسبت هاي فعاليت   هاي نقدينگي، نسبت   نسبت: اند از شوند كه عبارت چهار گروه مطرح ميها در  اين نسبت

  .1هاي سودآوري   اهرمي و نسبت
 هاي    نقدينگي، يعني توانايي شركت در انجام تعهدات مالي خود؛ با نسبت: هاي نقدينگي   نسبت

مدت خود پاسخ دهد  تعهدات مالي كوتاه تواند به توان بررسي كرد كه آيا شركت مي نقدينگي مي
گيري  مدت، اندازه هاي نقدينگي، توانايي واحد تجاري را در انجام تعهدات كوتاه   نسبت. يا خير

  .نسبت جاري و نسبت آني: اند از ها عبارت اين نسبت. كند مي
  ركت بر كننده، ميزان كارايي مديريت ش ها بيان اين گروه از نسبت): كارايي(نسبت فعاليت

ها  ها است، در اين بررسي ميزان گردش دارايي موجودي كاال، بدهكاران و كل دارايي دارايي
  .بررسي شده است

 دهد ميزان  شوند؛ گروه نخست نشان مي ها به دو گروه تقسيم مي اين نسبت: هاي اهرمي  نسبت
ركت را در آوري ش گروه دوم چگونگي سود. ها چقدر است تأمين مالي شركت از طريق بدهي

نسبت بدهي، نسبت توان پرداخت بهره، : اند از ها عبارت اين نسبت. دهد پرداخت ديون نشان مي
 .ها نسبت حقوق صاحبان سهام به كل دارايي

 شود و ميزان و  ها، عملكرد كلي شركت ارزيابي مي با محاسبه اين نسبت: هاي سودآوري   نسبت
نسبت سود به فروش : اند از ها عبارت ن نسبتاي. چگونگي سودآوري شركت تحليل خواهد شد
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ها و  ، نسبت حاشيه سود ناخالص بازده دارايي قدرت كسب سود دارايي)نسبت حاشيه سود خالص(
 .»نرخ بازده ارزش ويژه«بازده حقوق صاحبان سهام يا 

 داري، چه در سيستم  گذاري، چه در سيستم سرمايه طور اصولي سرمايه به: 1صنعت سكير
نتايج . آميخته و جوهر ريسك از آن غيرقابل انتزاع است فعاليتي بوده كه با ريسك در اسالمي،

تواند با نتايج مورد انتظار  بيني نيست و نتايج واقعي مي درستي قابل پيش بسياري از تصميمات به
ورد اي متفاوت با نتيجه م ريسك يا عدم اطمينان در معناي عام، اشاره به تحقق نتيجه. متفاوت باشد
بيني  گذار كمتر از بازده پيش به عبارت ديگر، احتمال اينكه بازده واقعي يك سرمايه. انتظار دارد

هاي  درخور اتكا كه تمام جنبه با توجه به اينكه ما به مفهومي. شود شده باشد، ريسك ناميده مي
ريسك هر گونه : گونه تعريف كرد توان اين را دربرگيرد  نياز داريم، ريسك را مي  كيفي و كمي

  . تغيير در يك نتيجه است
 2شاخص رقابت پذيري. 

پذيري براساس مدل پورتر  رقابت. ايم پذيري از مدل پورتر استفاده كرده در اين تحقيق ما براي سنجش رقابت
زني  هاي موجود، قدرت چانه   تابعي از پنج نيرو يا متغير اصلي  تهديد رقباي بالقوه، رقابت بين شركت

  .زني خريداران است كنندگان، تهديد محصوالت يا خدمات جايگزين و قدرت چانه تامين
  
  منطق فازي - 2-3

مانند ) قيد(گرهايي  سازد و تعديل شناسي را براي مواجه شدن با متغيرهاي زباني فراهم مي منطق فازي يك روش
هاي نادقيق و مبهم كه با  به كمك گزاره منطق فازي استدالل عقل سليم را. كند را معرفي مي... خيلي و نسبتاً و نه و

هاي كنترلي به  گيري و اقدام هاي تصميم اي براي تحليل عنوان پايه بخشد و به زبان طبيعي مواجه هستند، تسهيل مي
ورزد و قصد دارد با  در واقع، منطق فازي روي متغيرهاي زباني موجود در زبان طبيعي تأكيد مي. 3رود كار مي

منطق فازي هم درستي و هم ابهام . نادقيق براي استدالل تقريبي، مبناي استداللي فراهم آوردهاي  كمك گزاره
اجزاي اصلي منطق فازي با متغيرهاي زباني و . كند زبان طبيعي را در استدالل عقل سليم منعكس مي

  .4اي، قواعد استنباطي و استدالل تقريبي سروكار دارد گرهاي زباني، منطق فازي گزاره تعديل
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 اعداد فازي -1- 2-3

),,( يك عدد فازي مثلثي به صورت
~

umLM  شود نشان داده و به شكل زير تعريف مي:  
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l وu به ترتيب كران پايين و باالي عدد فازيM
  .هستند ~

... هاي زباني بسياركم، كم،   صورت واژه پذيري به هاي شاخص رقابت   ها به پرسش در اين تحقيق جواب آزمودني
زاديي و به اعداد  و بسيار زياد است كه براساس روابط فازي يادشده به اعداد فازي تبديل، سپس، با رابطه زير فازي

  :    شوند قطعي تبديل مي

  
 حقيقپيشينه ت - 2-4

المللي در  بندي صنايع ايران برمبناي قابليت بازارسازي بين ارايه روشي براي اولويت« در تحقيقي تحت عنوان 
هاي    انجام داد، اقدام به ارايه روشي كرد كه در آن، زمينه 1380كه سعيد فتحي در سال » تجارت الكترونيكي

المللي در تجارت الكترونيكي،  ت بازارسازي بينگذاري در تجارت اكترونيكي از نظر قابلي مختلف سرمايه
وي در اين تحقيق با سه معيار اصلي و . استفاده كرد  AHPدر اين تحقيق وي از تكنيك . شوند بندي مي اولويت

  .1معيار فرعي براي ارزيابي صنايع استفاده كرد 12
هاي    مؤسسه مطالعات و پژوهشكه در » گذاري صنعتي هاي سرمايه   تعيين اولويت«در تحقيقي تحت عنوان 

چهار رقمي  ISICگذاري صنعتي در صنايع با  هاي سرمايه   بازرگاني صورت گرفت، محقق به بررسي زمينه
ريزي براي توسعه صنعتي در صنايع منتخب براي ايجاد جهش  وي در اين تحقيق با هدف تحقق برنامه. پرداخت

  .2بندي براساس مزيت نسبي صنايع صورت گرفت رتبهاين . بندي صنايع پرداخت صادراتي به اولويت
هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با   بندي شركت طراحي مدل رتبه« در تحقيق ديگري تحت عنوان 
زاده انجام شد، وي با  كه توسط محمدحسين قلي» تحليل موردي صنايع غذايي - ها استفاده از تحليل پوششي داده
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بندي و ارايه  اي اقدام به رتبه هاي سرمايه   گذاري دارايي هاي قيمت   ها و مدل روش تحليل پوششي دادهاستفاده از 
  .1هاي يك صنعت كرد   بندي شركت مدلي براي رتبه

» هاي مالي براي ارزيابي صنايع هواپيمايي   بندي نسبت بندي براي دسته روش خوشه«ديگري با عنوان  قدر تحقي
در دانشگاه ملي پنگو تايوان صورت گرفت، آنها توانستند روش جديدي را  2شو همكاران بوسيله وانگ كه

كارگيري آنها در ارزيابي عملكرد  هاي مالي و به   بندي نسبت براي خوشه روابط خاكستريمبتني بر منطق فازي و 
هاي معمول مالي را    تروش كار آنها بدين شكل بود كه ابتدا نسب. ها يا صنايع خاص معرفي كنند مالي شركت

هاي نقدينگي، سودآوري، اهرمي و فعاليت قرار دادند و     شناسايي كردند و در چهار دسته رايج، يعني نسبت
اين روش . بندي كردند ، با استفاده از روابط مربوط به روش روابط خاكستري و روابط فازي آنها را خوشهسسپ
  3. گيرد ها مورد استفاده قرار مي صدي معيارها و شاخبن شناسي معمول در خوشه عنوان يك روش به

توسط امين اوكال و » وساز در تركيه كه با استفاده از تحليل عاملي ارزيابي صنعت ساخت«در تحقيقي با عنوان 
هاي مالي را براي ارزيابي اين    همكارانش در دانشگاه كوكوروواي تركيه انجام شد، آنها تالش كردند شاخص

هايي را انتخاب و به ارزيابي اين صنعت اقدام  ا و سپس، براي ارزيابي اين صنعت از بين آنها شاخصصنعت پيد
  .4هاي مالي مناسب براي ارزيابي اين صنعت در تركيه بود   هدف اين تحقيق، يافتن شاخص. كنند

  
  ها روش تحقيق و نحوه تحليل داده -3

  . ها از نوع توصيفي پيمايشي است آوري داده جمعاين تحقيق از لحاظ نوع هدف كاربردي و از لحاظ 
هايي كه از طريق ابزارهاي  داده(هاي اوليه  ها و اطالعات مورد نياز از داده در تحقيق حاضر براي گردآوري داده

هاي  شامل اطالعات موجود در پايگاه(هاي ثانويه  و داده) شوند آوري مي گيري مناسب مانند پرسشنامه جمع اندازه
ها، سمينارها و  ها، نشريه هاي مورد تحقيق، كتاب رنتي مرتبط با موضوع، اسناد و مدارك موجود در سازماناينت
  جامعه آماري . استفاده شده است... ) هاي بورس اوراق بهادار ايران و   داده

  
 )جامعه آماري(مختلف در ايران صنايع  - 3-1

اين صنايع دربرگيرنده . صنعت وجود داشته است 30حدود  1386در بورس اوراق بهادار تهران تا پايان سال 
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3 Yu-Jie Wang,Department of Shipping and Transportation Management National Penghu 
University Penghu, Taiwan ,Republic of China. 
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ها  طور مستقيم به اين بنگاه هاي مختلفي است كه  وضعيت و جايگاه اين صنايع نسبت به يكديگر، به   شركت
ها، جايگاه برتر صنايع  تحليل دادهدر اين تحقيق، هدف محقق اين بوده است كه با گردآوري و . بستگي دارد

هاي مختلف نسبت به يكديگر نشان دهد و گزارش    حاضر در بورس اوراق بهادار ايران را براساس شاخص
  . نفع ارايه دهد هاي ذي   به گروه 1382- 1386هاي    مناسبي را از اين وضعيت در بين سال

با توجه به ساختار . است» پذيري شاخص رقابت«ه شده، كار برد هاي مهمي كه در اين تحقيق به   يكي از شاخص
طور كامل  بسته ما، برخي از صنايع هنوز در دست دولت يا در اختيار چند بنگاه محدود هستند كه به اقتصادي نيمه

 برخي ديگر از اين صنايع آنقدر نوپا و ضعيف هستند كه. هاي مربوط به اين صنايع را در اختيار دارند  بازار كاال
هاي متبوع براي كشور فراهم كنند يا برخي ديگر به دليل    رسد بتوانند مزيت رقابتي و نسبي را در بخش نظر نمي به

رو، با توجه  ازاين. پذيري ندارند گونه رقابت هاي سنتي هيچ ها و فناوري هاي بسيار و استفاده از سيستم   محدوديت
پذيري مناسب و داراي وضعيت  صنايعي با قدرت رقابتبه آنكه يكي از اهداف مهم تحقيق حاضر بررسي 

تر و قابل اتكا شود، از سه فيلتر زير براي  عملكرد مالي مناسب بوده است، براي اينكه نتيجه اين تحقيق كاربردي
  : شود پذيري هستند، استفاده مي حذف صنايعي كه ضعيف، نوپا و فاقد قدرت رقابت

 آيند؛ مانند صنعت  اند در رتبه بندي نمي شكل گرفته 1386تا  1382هاي   صنايعي كه بين سال
مناسب براي  )فناورانه(هاي تكنولوژيكي    به دليل نوپا بودن و نبود زيرساخت(تجهيزات كامپيوتري 
 ).ايجاد مزيت رقابتي

  صنايعي كه داراي قدمت و سابقه باال هستند، اما از نظر عملكرد و وضعيت كنوني
هاي    سازي و امالك و واسطه اقتصاد كشور ندارند؛ مانند صنعت ساختماناي براي  افزوده ارزش
 ...مالي و

  صنايعي كه درجه ) شاخص سنجش انحصار در يك صنعت(براساس شاخص ضريب تمركز
 .انحصار آنها باال باشد

. ندنام هرفيندال نيز مي - منظور از ضريب تمركز همان شاخص هرفيندال است كه گاهي آن را شاخص هريشمن
  :نحوه محاسبه اين شاخص براي صنايع مختلف با فرمول زير است

  N: هاي درون هر صنعت بنگاه

                                 :      بنگاههاي درون هر صنعت

 H، صنايعي كه 1شود و براساس جدول شماره  اند، شاخص هرفيندال محاسبه مي براي صنايعي كه گزينش شده
هاي متعدد    شود، براساس اين شاخص وجود بنگاه يادآوري مي. شوند تر است، انتخاب مي براي آنها كوچك
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ها در يك صنعت بيشتر باشد، ضريب  به عبارتي، هرچه تعداد بنگاه. درون يك صنعت نشانه انحصار كمتر است
اي كه در اين جدول به آن توجه  كتهن. هرفيندال آن كمتر خواهد بود و اين به معناي انحصار كمتر در آن است

هاي درون يك صنعت كه تحت كنترل يك شركت مادر هستند، به دليل    است كه سعي شده شركت آنشده، 
عنوان يك مجموعه يا به عبارتي، يك بنگاه در نظر گرفته شوند تا ضريب  ها به كنترل شركت مادر بر اين شركت

  .1ده نشودتر نشان دا طور كاذب كوچك هرفيندال به
  

  فيلتر تعيين شده 3فيلترينگ صنايع براساس  - 1جدول
  صنايع منتخب  ضريب هرفيندال  هاتعداد بنگاه  

    0.038  26  صنعت غذايي بجز قند و شكر
   0.04  25  صنعت دارو

   0.045  25  صنعت شيميايي

   0.45  22  صنعت منسوجات

   0.05  20  صنعت خودرو و قطعات

   0.5  20  تجهيزاتآالت و صنعت ماشين

   0.05  20  صنعت سيمان آهك گچ

   0.056  18  صنعت محصوالت فلزي

   0.056  18  صنعت الستيك و پالستيك

   0.1  10  هاي برقيصنعت دستگاه

   0.1  10  صنعت كاشي و سراميك

   0.1  10  هاي فلزيصنعت كانه

   0.125  8  صنعت محصوالت كاغذي

   0.125  7  صنعت وسايل ارتباطي

   0.25  4  ايصنعت نفتي، كك، هسته

   0.5  2  صنعت انتشار چاپ تكثير

   0.5  2  صنعت فني و مهندسي

   1  1  صنعت مبلمان، مصنوعات

   1  1  صنعت كشاورزي دامپروري

  

                                                                                                                   
 .195، ص 1384احمديان،  -1
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  يبند رتبههاي    شاخص انتخاب - 3-2
 گرفت صورت عيصنا يبند رتبه و صنعت ليتحل نهيزم در قيتحق نهيشيپ و اتيادب مورد در كه يمطالعات به توجه با
 و صنعت در يگذار هيسرما بازده شاخص صنعت، كيستماتيس سكيرهاي    شاخص ،قيتحق اهداف براساس و

 ،بعد قسمت در. شدند انتخاب يبند هاي رتبه  اريمع عنوان بهها،  و گردش دارايي درآمد به ناخالص سود متوسط
  .شود مي حيتشر ها شاخص نيا از كي هر محاسبه نحوه
  .كند كار گرفته شده را محاسبه مي اين نسبت، بازده حاصل از دارايي به: شاخص سودآوري صنعت - 

بازده سرمايه گذاري        
خالص سود
  كل دارايي

هاي درون صنعت محاسبه    تك شركت براي محاسبه اين شاخص براي صنعت در ابتدا اين نسبت براي تك
به محاسبه اين  )در اينجا ميانگين(ميانگين، ميانه يا نيم دامنه هاي    شود و سپس، با استفاده از يكي از روش مي

  .شود شاخص براي صنعت مورد نظر اقدام مي
واريانس، توان از چند شاخص از جمله  طور كلي براي محاسبه ريسك مي به: شاخص ريسك صنعت - 

در اين تحقيق از شاخص ريسك . كرد استفادهواريانس و شاخص ريسك سيستماتيك يا همان بتا  نيمه
  :شيوه محاسبه به اين شرح است. سيستماتيك يا بتاي وزني براي محاسبه ريسك صنعت استفاده شد

تفاده از اين كار با اس. شدند هاي درون هر صنعت محاسبه مي   تك شركت ابتدا بايد ريسك سيستماتيك تك
  :فرمول زير انجام شد

در اينجا اين وزن با استفاده از . سپس، در مرحله بعد بايد وزن بتاي هر شركت در هر صنعت را محاسبه كرد
  :آيد دست مي فرمول زير به

W

شود تا بتاي  جموع آنها محاسبه ميكنيم و سپس م سپس وزن هر بتا را در بتاي شركت مورد نظر ضرب مي
 .شود تك صنايع انجام مي اين عمليات براي تك. صنعت مورد نظر محاسبه شود

β

اين . گيرد گيري عملكرد صنعت مورد استفاده قرار مي اين شاخص براي اندازه: شاخص سود به درآمد ناخالص - 
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اگر اين نسبت زياد شود، در آن . است كه سود چند درصد درآمد ناخالص است آندهنده  نسبت نشان
  .تر خواهد شد طور غيرمستقيم كمتر و عملكرد اقتصادي صنعت بيشتر و مثبت صورت، هزينه كل صنعت به

 
  :شود اين شاخص به شكل زير محاسبه مي: ها شاخص گردش دارايي - 

ش
رايي

. دهد اين شاخص يك شاخص جامع است كه وضعيت رقابتي صنعت را نمايش مي: پذيري شاخص رقابت - 
شيوه تحليل . شود آوري مي دست آوردن اين شاخص از طريق پرسشنامه جمع هاي الزم براي به   داده

و اعداد مثلثي فازي نمره  ابتدا با استفاده از منطق فازي: اطالعات حاصل از اين پرسشنامه بدين شرح است
سپس، با . شود هاي مشخص شده در پرسشنامه تعيين مي هر صنعت در هر شاخص براساس پرسش

هاي فازي هر صنعت در هر شاخص جمع و سپس، ميانگين آن  استفاده از عمليات جبري فازي، ابتدا نمره
سپس، اطالعات حاصل . پذيرد ياين كار براي ساير صنايع نيز به همين ترتيب صورت م. شود محاسبه مي

صورت اعداد مثلثي فازي در ماتريس تصميم قرار  ها، البته به به صورت يك ستون در كنار ساير شاخص
. زدايي شوند ها باشند، بايد فازي براي اينكه اين اعداد فازي قابل استفاده به همراه ساير شاخص. گيرد مي

، اين عمليات را 2جدول شماره . شود جام تحليل آماده ميها براي ان زدايي، ماتريس داده پس از فازي
شود، كه پرسشنامه مزبور براساس مدل پورتر تهيه و پس از تأييد روايي آن با  يادآوري مي. (دهد نشان مي
تعداد . هاي ما در اين تحقيق خبرگان صنايع و بازار سرمايه بودند   آزمودني. تأييد شد  78.پايايي 

  ).پرسشنامه برگشت داده شد 36پرسشنامه بود كه  60هاي توزيع شده    پرسشنامه
  



 

 

  )زدايي شده فازي(هاي قطعي    فرآيند تبديل پرسشنامه به اعداد فازي و تبديل آن به داده - 2 جدول
هاي صنعت دستگاه
  برقي

  صنعت سراميك  صنعت الستيك  صنعت ؟؟؟ فلزي
آالت و ماشين

  تجهيزات
صنعت محصوالت 

  فلزي
  رديف  صنعت شيميايي  صنعت دارو  صنعت سيمان  صنعت مواد غذايي

58  47  36  49  31  15  56  40  26  55  40  25  58  41  25  67  52  36  76  67  54  42  28  16  17  70  49  75  69  58  1  
80  68  51  85  75  61  63  48  31  63  45  29  74  64  50  80  74  62  56  40  75  84  73  57  81  69  53  86  76  63  2  
53  38  25  45  27  13  83  71  55  79  64  47  57  36  20  63  53  42  86  79  65  58  41  25  80  78  51  57  42  26  3  
76  63  46  88  80  65  74  57  39  49  34  21  76  62  46  71  60  46  78  68  53  81  67  49  74  66  53  80  69  52  4  
46  21  19  61  46  30  54  39  26  48  23  21  47  30  16  53  37  23  65  48  32  61  44  29  52  37  25  56  42  29  5  
66-  53-  39-  69-  57-  42-  61-  43-  25-  59-  45-  30-  59-  42-  26-  67-  57-  36-  45-  27-  14-  43-  25-  10-  81-  68-  51-  68-  57-  44-  6  

68  53  36  72  58  41  72  56  40  68  55  41  54  38  22  72  60  44  81  75  62  84  13  57  46  32  20  64  51  36  7  
71  58  41  67  55  41  83  70  53  65  45  41  77  64  47  79  68  52  78  67  52  87  77  61  79  61  43  75  69  44  8  
52  37  23  54  37  21  63  47  30  76  63  47  48  32  18  65  49  33  80  70  56  70  53  35  54  37  22  59  44  29  9  
49  31  15  40  26  16  57  39  22  69  51  33  43  25  10  63  47  30  80  70  56  50  34  21  53  37  23  60  46  30  10  
71  57  42  65  52  39  77  63  47  71  59  44  67  54  38  79  68  53  76  65  50  72  59  45  67  52  36  86  75  59  11  
69-  58-  44-  75-  61-  44-  78-  63-  45-  60-  43-  25-  79-  64-  47-  67-  52-  36-  72-  59-  41-  79-  66-  49-  82-  73-  59-  76-  69-  57-  12  

55  38  23  59  44  30  57  42  29  74  60  43  60  44  28  76  62  46  58  46  34  69  54  37  74  58  41  58  43  29  13  
56-  42-  29-  47-  31-  17-  60-  43-  28-  69-  56-  41-  68-  53-  38-  59-  43-  27-  69-  60-  48-  86-  75-  59-  78-  65-  48-  69-  53-  35-  14  
65-  48-  32-  59-  45-  31-  57-  39-  23-  58-  43-  30-  59-  41-  24-  50-  34-  21-  71-  53-  35-  67-  53-  38-  68-  51-  34-  70-  56-  39-  15  

73  57  39  84  70  53  77  63  45  64  47  30  71  55  37  79  68  53  66  52  37  76  62  46  85  75  61  74  67  56  16  
67  52  36  60  49  38  71  55  37  71  58  42  78  66  49  71  57  42  74  57  39  63  51  39  69  55  38  79  67  51  17  
75  61  45  74  61  45  61  46  30  62  47  32  68  52  35  72  56  39  53  40  28  70  56  39  60  44  28  65  51  36  18  
56  42  30  46  52  38  75  61  44  85  73  55  71  55  37  70  57  42  80  72  58  74  62  45  54  39  26  72  61  45  19  

جموع زيرشاخص  468  629  763  377  553  696  445  615  766  563  818  830  523  687  818  343  518  679  425  596  753  433  609  767  412  569  717  363  522  694
  ميانگين فازي  25  33  40  8/19  1/29  6/36  23  32  40  30  38  44  5/27  36  1/43  1/18  27  7/35  22  31  40  23  32  4/40  7/21  9/29  7/37  1/19  8/2  5/36

  فازي زادبي  33  7/19  32  37  36  27  31  32  8/29  9/27
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 ها تحليل داده - 3-3

  تشكيل ماتريس تصميم : مرحله اول - 
شاخص بازده (معيار  m=5ها و  عنوان گزينه به.....) صنايع(صنعت =10nتشكيل ماتريس تصميم متشكل از تعداد 

ها در صنعت، سود به درآمد ناخالص و ريسك صنعت و شاخص  گذاري در صنعت، گردش دارايي سرمايه
  .ها و تشكيل بردار وزن شاخص) پذيري رقابت

  
  گيري ماتريس تصميم - 3جدول

  
  
 نرماليزه كردن ماتريس تصميم: مرحله دوم - 

سازي  براي نرماليزه كردن از نرمال. مقياس شود آن بيابتدا بايد ماتريس تصميم نرماليزه تا عناصر 
  : بدين منظور. شود خطي در اين روش استفاده مي

گذاري، شاخص سود خالص به درآمد ناخالص و گردش  شاخص بازده سرمايه(هاي مثبت    براي شاخص
 .يمكن مقادير ستون را بر بيشترين مقدار  ستون مربوط به آن شاخص تقسيم مي): ها دارايي

تك مقادير  كمترين مقدار در ستون شاخص را براي تك): شاخص ريسك صنعت(هاي منفي    براي شاخص
  . كنيم ستون تقسيم مي
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  گيري نرمال شده ماتريس تصميم - 4 جدول

  
  
 ها  محاسبه اوزان شاخص: مرحله سوم - 

ها، تأثيري  در روش آنتروپي مثبت يا منفي بودن شاخص. ايم براي محاسبه اوزان از آنتروپي شانون استفاده كرده
  . ها نخواهد داشت در روش محاسبه وزن

  
    ها با استفاده از آنتروپي شانون ماتريس اوزان شاخص - 5 جدول
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  تشكيل ماتريس نرمال شده موزون : مرحله چهارم - 
  : شود اين ماتريس از طريق رابطه زير حاصل مي

  ها اوزان شاخص ×ماتريس نرمال شده = ماتريس نرمال موزون
  ماتريس نرمال موزون - 6جدول

  
  آل مثبت ومنفي هاي ايده   حل تعيين راه: مرحله پنجم - 
ترين عنصر و در  هاي مثبت، بزرگ   هاي مربوط به شاخص   در ستون: هاي مثبت   آل دست آوردن ايده براي به - 1

  .ترين عنصر را بايد پيدا كنيم هاي منفي، كوچك   شاخصهاي مربوط به    ستون
ترين عنصر و در  هاي منفي، بزرگ   هاي مربوط به شاخص   در ستون: هاي منفي   آل دست آوردن ايده براي به - 2

  .ترين عنصر را بايد پيدا كنيم هاي مثبت كوچك   هاي مربوط به شاخص   ستون
 هاي مثبت و منفي   آل ايده - 7 جدول

شاخص 
پذيري  رقابت

  )مثبت(

شاخص سود 
به درآمد 

 )مثبت(ناخالص

شاخص گردش 
ها –دارايي 

 )مثبت(

شاخص ريسك 
  )منفي(صنعت

شاخص بازده 
سرمايه گذاري 

 )مثبت(

  آل ايده

0.062748 0.024052 0.034701 0.091932 0.003396  
هاي    آل ايده

 منفي

0.106064 0.085956 0.094645 0.005317 0.085956 
هاي    آل ايده

 مثبت
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 هاي مثبت و منفي   آل محاسبه اندازه فاصله از ايده: مرحله ششم - 

  
  
  
  

  ها آل فاصله از ايده - 8جدول

  
 
 آل حل ايده ها به راه محاسبه نزديكي نسبي گزينه: مرحله هفتم - 

اين نسبت از . گيرد تر باشد، در رتبه باالتري قرار مي در اين مرحله هر صنعتي كه نمره نزديكي نسبي آن بزرگ
  :شود رابطه زير حاصل مي

  

فاصله از ايده آل منفي گزينه فاصله از ايده آل مثبت

0.2265 1صنعت 0.1078

0.2117 2صنعت 0.1256

0.2250 3صنعت 0.1705

0.2122 4صنعت 0.1709

0.1905 5صنعت 0.2041

0.3096 6صنعت 0.1168

0.2212 7صنعت 0.1742

0.2756 8صنعت 0.1300

0.1954 9صنعت 0.2103

0.1436 10صنعت 0.2766
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  نزديكي نسبي گزينه  - 9 جدول

 
  
  گيري نتيجه -4

پذيري، سود به درآمد ناخالص  ريسك، سودآوري، رقابت بندي صنايع براساس پنج شاخصِ در اينجا نتايج رتبه
. شود تشريح مي1386تا  1382هاي    هاي متوسط سال   براساس داده TOPSISها با استفاده از  و گردش دارايي

  .، است10نتايج حاصل به شرح جدول شماره 
  

  

  بندي و وضعيت نهايي صنايع منتخب رتبه - 10ول جد
 رتبه گزينه نزديكي نسبي

  1  صنعت سيمان، آهك و گچ 0.726
 2 هاي فلزي    صنعت كانه 0.679

 3 صنعت دارو 0.677

 4 صنعت شيميايي 0.628

 5 صنعت الستيك و پالستيك 0.569

 6 صنعت كاشي و سراميك 0.559

 7 هاي برقي  صنعت دستگاه 0.554

 8 آالت و تجهيزات صنعت ماشين 0.483

 9 صنعت محصوالت فلزي 0.482

 10 جز قند و شكر صنعت غذايي به 0.342

نزديكي نسبي به راه حل ايده آل گزينه
 0.677 1صنعت

 0.628 2صنعت

 0.569 3صنعت

 0.554 4صنعت

 0.483 5صنعت

 0.726 6صنعت

 0.559 7صنعت

 0.679 8صنعت

 0.482 9صنعت

 0.342 10صنعت
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با محاسبه اين نسبت، هر . آل است حل ايده ها به راه ، محاسبه نزديكي نسبي گزينهTOPSISمرحله آخر روش 
آل منفي بيشتر باشد، شاخص نزديكي آن نيز بيشتر است و در نتيجه، از  حل ايده صنعتي كه فاصله نسبي آن با راه

در جايگاه باالتر قرار خواهد گرفت كه براساس جدول  TOPSISكار رفته در مدل  نه بهگا هاي پنج   نظر شاخص
صنعت سيمان، آهك،  ترتيب شود، به گونه كه مالحظه مي همان. هاي آنها قابل مشاهده است   ، رتبه10شماره 

در  هاي فلزي، صنعت دارو، صنعت شيميايي و صنعت الستيك و پالستيك   گچ، صنعت كانه
پذيري و ساير  دهنده وضعيت برتر اين صنايع از نظر رقابت جايگاه اول تا پنجم قرار دارند كه اين نشان

  . كننده وضعيت مالي و همچنين جايگاه رقابتي آنها باشد تواند بيان اين نتايج مي. هاست شاخص
رنامه رشد و توسعه اقتصادي و اختالالتي را در بطور قطع  بههاي جهاني نفت،  زاي نوسانات قيمت عامل برون

اين امر بر كسي . كند هاي سنواتي آنها به درآمدهاي نفتي متكي است، ايجاد مي هايي كه بودجه درآمد دولت
از وابستگي به  پوشيده نيست كه توجه به صادرات غيرنفتي، موجب ارزآوري و رهايي كشور و بودجه عمومي

هاي واقعي اقتصاد و  بخش ناپذير صادرات غيرنفتي با ت اجتناباين شاخص به دليل ارتباطا. نفت خواهد شد
اي در  العاده گذارد، از اهميت فوق ثيري كه بر اشتغال، توليد و سهم تجاري در بازارهاي جهاني ميأطور عام ت به

  . كشورهاي مختلف برخوردار است
گرايي در توليد و بازارهاي  محصولي، حركت به سوي تنوع اي بر سر راه اقتصاد تك وجود مشكالت عديده

پذير  توجيه هاي نسبي بالقوه   و توجه به صنايع داراي مزيت هاي پيچيده جهاني بحرانكاهش براي را دراتي صا
  .ساخته است

در حال . توسعه است اتخاذ راهبرد توسعه صادرات و متنوع كردن آن، اكنون هدف اصلي كشورهاي درحال
رونق براي هاي زيادي  كننده آن، تالش روزهاي نگران هاي اخير و ي نفت در سالحاضر نيز با توجه به نوسان بها

نوعي كشورمان در توليد آنها از مزيت نسبي باالتري  و كيفي كاالهايي كه به  صادرات غيرنفتي وگسترش كمي
 . ، انجام گرفته استبودهبرخوردار 

بيني شده  صادرات غيرنفتي به اهداف پيش حثهاي اول، دوم و سوم توسعه، كشور در ب پس از اجراي برنامه
داد و  مياز درآمد ارزي كشور تشكيل را طور كامل دست نيافت و صادرات غيرنفتي همچنان سهم ناچيزي  به

و همچنين شناسايي و تقويت صنايع  منظور صادرات و تقويت زنجيره آن لزوم بازنگري جدي در فرآيند توليد به
  . اپذير تبديل شدن به موضوعي اجتناب برتر،

 25ميليارد و در برنامه سوم به  15ميليارد دالر، در برنامه دوم به بيش از  11صادرات غيرنفتي در برنامه اول به 
  . ميليون دالر رسيد 700ميليارد و 
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ر صاد ميليارد دالر انواع كاالهاي غيرنفتي از ايران 6براساس آمارهاي رسمي، در نيم سال اول سال جاري، حدود 
ارزش صادرات كاالهاي غيرنفتي در مدت مشابه . به ايران است شد كه دو و نيم برابر آن، حجم واردات كاال

هزار تن انواع  615ميليون و  17و كشور در شش ماه گذشته ميليون دالر بوده  465ميليارد و  5سال گذشته 
  .ستميليون دالر وارد كرده ا 113ميليارد و  18كاالبه ارزش 

صادرات غيرنفتي ايران هرچند . است خوبي برخوردار از رفاه عمومي كشوري، صادرات زيادي داشته باشد،هر 
ها اما هنوز رقم صادرات كاال ،رفته است هاي اخير افزايش يافته و سهم كاالهاي صنعتي در صادرات باال در سال

شود كه هنوز  رو، مشاهده مي ازاين .وده استميليارد دالر ب 14هاي گذشته  طور ميانگين در سال هو خدمات ايران ب
نظر  اي مدون براي شناسايي و تقويت صنايع مختلف و داراي مزيت نسبي بالقوه وجود ندارد، بنابراين، به برنامه
هاي مختلف مورد ارزيابي و    رسد انجام تحقيقاتي مانند اين تحقيق كه در آن صنايع مختلف از جهت شاخص مي
هاي مناسبي براي پيشبرد اهداف افزايش صادرات غيرنفتي و توسعه صنعتي   تواند ابزار گيرند، مي ميبندي قرار  رتبه

  .هاي راهبردي مفيد و مؤثر باشد   به شمار آيد و در تدوين سياست
  :تواند مفيد باشد طور خالصه نتايج حاصل از ارزيابي يادشده از چند جهت مي به
 هاي    يعي كه داراي رتبه باالتري هستند، تسهيالت و حمايتتوانند به صنا هاي مالي مي  نهاد

 .بيشتري ارايه دهند

 تواند عملكرد مديران را در صنايع مختلف در دوره  اي مي طور دوره محاسبه عملكرد كلي به
 .خوبي نشان دهد تصدي آنها به

 صنايع  تواند منابع مالي خود را براي ارتقاي دولت با توجه به وضعيت صنايع مختلف مي
 .تر به نحو بهتري تخصيص دهد ضعيف

 توانند  گذاري بلندمدت در صنعت يا صنايع خاصي دارند، مي گذاراني كه قصد سرمايه سرمايه
 .گيري كنند براساس اين نتايج، تصميم

 شود هاي مختلف، با توجه به وضعيت صنايع مختلف فراهم مي   گذاري در بخش امكان سياست. 

 هاي    هاي متبوع در سال   ميزان رشد صنايع مختلف براساس شاخص امكان مقايسه و سنجش
 .شود پذير مي متوالي فراهم و ارزيابي عملكرد آنها امكان
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