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بررسي و رتبه بندي عوامل عمده مؤثر بر درماندگي مالي شرکتهاي
هواپيمايي در ايران با استفاده از چارچوب فرآيند
تجزيه و تحليل سلسله مراتبي فازي
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استادیار ،عضو هیات علمی گروه مالی موسسه آموزش عالی پرندک

حميرا صادقي مهر
کارشناس ارشد مالی – مهندسی مالی و مدیریت ریسک ،موسسه آموزش عالی پرندک

دکتر رضا

محسني2

استادیار ،عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
(تاریخ دریافت 11 :فروردین 1399؛ تاریخ پذیرش 19 :مرداد )1399

هرچند صنعت هوانوردی کشور با رشد جزئی ترافیک مسافر در سال مواجه است ،لیکن از نظر ساختار و
ناوگان هوایی روز به روز رو به افول بوده و دولت از طریق توسعه نه چندان گسترده زیرساخت های
فرودگاهی در سراسر کشور سعی در بهینه سازی استانداردها داشته است .با این حال شرکت های
هواپیمایی با تغییرات در عوامل محیطی داخلی و خارجی با درماندگی مالی مواجه می شوند که اغلب به
ورشکستگی منتهی میشود .مدیریت شرکت بعنوان نماینده تمام سهامداران باید اطمینان حاصل کند که
شرایط درماندگی مالی تبدیل به ورشکستگی نمی شود  .برای شناسایی و درجه بندی عوئامل موثر بر
درماندگی مالی بر حسب اهمیت نسبی ،رویکرد تصمیم گیری چند معیاره ( )MCDMبر اساس تکنیک
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی ( )AHPمورد استفاده قرار گرفت .نتایج حاصل بیانگر این است که
عوامل مالی مهمترین عوامل هستند و تأثیری عمده در ثبات تجاری شرکتهای هواپیمایی دارند .در این
میان ،درآمد عملیاتی در هر کیلومتر هوایی ،متغیر کلیدی این بخش است .عوامل عملیاتی ،که نشان
دهنده ظرفیت و ساختار هزینه شرکت هستند ،در رتبه بعدی قرار می گیرند ،همراه با عامل بار که باالترین
رتبه را در این رده کسب می کند .در میان عوامل محیطی خارجی هوانوردی ،قیمت هر لیترسوخت باالتر
از سایر عوامل رتبه بندی می شود و تاثیر عمده ای بر سودآوری شرکت هواپیمایی دارد .نتایج همچنین
نشان می دهد که تورم ساالنه و نرخ تولید ناخالص داخلی در کشور تأثیر عمده ای بر پایداری شرکتهای
هواپیمایی در کشور را دارد.
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واژههاي کليدي :درماندگی مالی ،صنعت هواپیمایی ،عوامل مالی ،عوامل عملیاتی ،سایت های اقتصادی
یا دولتی ،عوامل مرتبط با عملکرد ،عوامل وابسته به بازار ،عوامل خارجی.

مهدوی ،صادقی مهر و محسنی

مقدمه
صنعت حمل ونقل هوایی در ایران سابقهای بیش از پنج دهه دارد .بنا به گزارش سازمان هواپیمایی
کشوری 16 ،شرکت هواپیمایی داخلی در سال گذشته حدود  24میلیون مسافر داخلی را درشبکه حمل
ونقل هوایی کشور جابجا کردهاند .سهم شبکه حمل و نقل هوایی ایران ازجابجایی کل مسافران جهان،
نزدیک به  0/9درصد بوده است .این در شرایطی است که این صنعت از سه دهه قبل ،به واسطه اعمال
تحریمها ،مشکالت متعددی را تجربه نموده است .نمونه بارز این امر را میتوان در زمینگیر شدن 150
فروند هواپیما از حدود  309فروند هواپیمای موجود کشور مشاهده نمود .شکی نیست که تا نوسازی واقعی
ناوگان هوایی ایران ،بویژه از نظر اقتصادی راهی طوالنی در پیش است.
فارغ از بحث تحریمها ،یکی از مهمترین مشکالت این صنعت مربوط به مشکالت مالی و تأمین مالی
شرکتهای هواپیمایی است .در حال حاضر بیش از  95درصد درآمد شرکتهای هواپیمایی ناشی از فروش
بلیط است که بخش عمده آن مستقیماً صرف تأمین قطعات هواپیما میشود .در سال  ،2016حتی در
شرکتهایی که عملکرد موفق در کنترل هزینهها داشتهاند ،از نظر درآمد و سود عملیاتی ،سهم شرکتهای
هواپیمایی کمتر از  20درصد است چه برسد به شرکتهایی که در کنترل هزینهها دارای ضعفهای خاصی
هستند و این موضوع نشان از سوددهی پایین این صنعت در مقایسه با صنایع دیگر در کل دنیاست[.]2
موضوع مهم دیگر این است که افزایش و کاهش قیمت سوخت بر تمام متصدیان حمل و نقل هوایی اثر
میگذارد اما شرکتهای هواپیمایی که دارای ناوگان قدیمتر و پر مصرفتر هستند به شدت آسیب میبینند،
همچنین تالش شرکتهای هواپیمایی برای تطابق با استانداردهای زیست محیطی جهت کاهش میزان
آلودگی ناشی از حمل ونقل هوایی  ،هزینه زیادی بر دوش آنها گذارده و در مواردی به زمینگیر شدن
برخی از هواپیماها و مشکالت اقتصادی آنها منجر شده است [ .]1از نظر زمانی نیز صنعت هواپیمایی به
فصلی بودن مشهور است ،بنابراین توانایی یک شرکت هواپیمایی برای تعدیل ظرفیت پروازها بر اساس
چرخه فصلی محدود است که خود میتواند سبب عدم تناسب عرضه و تقاضا شده و سبب ورشکستگی
شرکتهای هواپیمایی گردد [ .]1در عین حال ،صنعت هواپیمایی یک کارفرمای بزرگ جهانی با هزینههای
قابل توجه است .بنا به گزارش گروه حمل و نقل هوایی ( ،)ATAGدر سال  2016صنعت حمل و نقل
هوایی به طور غیر مستقیم بیش از  65میلیون شغل در سراسر جهان ایجاد کرده و به طور مستقیم ،بیش
از  8.7میلیون نفر در داخل این صنعت و سایر فعالیتهای فرودگاهی مشغول به کار هستند که مبین
حجم باالی هزینههای حقوق و دستمزد در شرکتهای هواپیمایی و صنایع وابسته به آن میباشد[ .]3در
ایران حدود  50هزار نفر بطور مستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند .درحال حاضر با وجود
تحریمها و مشکالتی همچون افزایش سه برابری نرخ ارز ،سوء مدیریت و فرسودگی ناوگان حمل و نقل
هوایی و درنهایت بوجود آمدن شرایط مالی وخیم در این صنعت ،زمینه ایجاد درماندگی مالی فراهم
گردیده است.
درماندگی مالی ،وضعیتی است که در آن شرکت ،توانایی کسب منابع مالی کافی برای ادامه فعالیت خود
را ندارد .بیشتر پژوهشگران ،معیارهای ورشکستگی را به عنوان درماندگی مالی در نظر گرفتهاند ،حال آنکه
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در ادبیات مالی تأکید بر این است که شرکتها سالها قبل از بروز ورشکستگی وارد چرخه درماندگی
مالی میشوند .در واقع درماندگی مالی مرحلهای قبل از ورشکستگی است که شرکتها در بازپرداخت
بدهیهای خود دچار مشکل میشوند و یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر درماندگی مالی حاکمیت شرکتی
است[ .]10اکثر شرکتهایی که وارد این مرحله میشوند به فعالیت خود ادامه میدهند که در نهایت
صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد یک کشور وارد میکند لذا در مواردی ورشکستگی از نظر اقتصادی
مقرون به صرفهتر از درماندگی مالی است[.]7
شرکتهای هواپیمایی در ایران از لحاظ مشکالت مالی عالوه بر اینکه در تأمین مالی کوتاه مدت با پیامد
بحران نقدینگی و عدم پوشش دهی هزینههای جاری از جمله هزینه سنگین حقوق و دستمزد ،در تآمین
مالی بلند مدت نیز با مشکالتی چون عدم توانایی در ارائه توجیه فنی و اقتصادی منطقی جهت متقاعد
کردن بانکها و مؤسسات اعتباری برای دستیابی به اعتبارات جهت نوسازی ناوگان فرسوده و تأمین قطعات
هواپیماها و حل سایر مشکالت فنی دچـار بحـران میباشند .ایـن شرکتها از نقطه نظر تحلیل گران مالی
و اقتصادی یا از قبل ورشکستهاند و یا در آینده ورشکسـته خواهند شد و طبق قوانین ،مراحل قانونی
ورشکستگی باید در مورد آنها اجرا شود .اما با این وجود ،این شرکتها همچنان بـه فعالیـت خـود ادامـه
میدهند [.]4
سهامداران ،سرمایه گذاران ،و مدیریت اغلب زمانی از شرایط درماندگی مالی آگاه می شوندکه برای نجات
شرکت بسیار دیر شده است .سرمایه گذاران اغلب گزینههای محدودی دارند و برای جلوگیری از
ورشکستگی باید با کمکهای مالی مداخله کنند[ .]9یکی از راههایی که میتواند به جلوگیری از درماندگی
مالی در شرکتهای هواپیمایی کمک شایان توجهی کند ،پیش بینی درماندگی مالی است ،با اجرای درست
این فرآیند و با ارائه هشدارهای الزم ،میتوان شرکتهای هواپیمایی را نسبت به وقوع درماندگی مالی
هوشیار نمود و با اقدامات پیشگیرانه آثار اقتصادی و اجتماعی آن را کاهش داد و از سوی دیگر ،امکان
تخصیص بهینه منابع سرمایه گذاران را فراهم نمود[.]15
ورشکستگی شرکتهای هواپیمایی مختلف در سراسر جهان دلیلی بر وضعیت ناپایدار این صنعت در
تاریخچه صنعت هواپیمایی است .بحران اقتصادی صنعت هواپیمایی آمریکا با افزایش بی رویه قیمت
سوخت درسه ماهه اول سال 2008و چندین مورد ورشکستگی در آسیا و اقیانوسیه (با آنکه دولتی هستند)
مانند شرکت هواپیمایی فیلیپین ،شرکت اَنست در استرالیا ،هواپیمایی کارناوال ،ایرپگاسوس(سال )2017
نمونه های آن هستند.
با وقوع پدیده ورشکستگی یک شرکت هواپیمایی اولین اثر ورشکستکی بر قشر ضعیف ،یعنی مسافران،
بروز می نماید .با لغو و تأخیر پروازها که ناشی از ناتوانی شرکت ورشکسته در اجرای صحیح تعهدات خود
میباشد و جهت جلوگیری از وارد شدن ضرر به آنها و یا جبران آن باید در جهت برنامه ریزی و توسعه
پایدار صنعت هوایی اقدام نمود.
همچنین باتوجه به اهمیت درآمد شرکتهای هواپیمایی در دوام اقتصادی فرودگاهها و ارتباط عمیق
فعالیتهای شرکتهای هواپیمایی و فرودگاهها (حدود  60درصد درآمد فرودگاهها ناشی از فعالیت این
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شرکتها میباشد[ ،)]6در مواقعی ورشکستگی یک شرکت هواپیمایی به معنای از دست رفتن کلیه
درآمدهای یک فرودگاه تلقی میشود[.]1
به طور کلی تصـمیمات نادرسـت و اشـتباه منجـر به درمانـدگی مـالی شرکتهای هواپیمایی خواهد شد
و درماندگی مالی نیـز بـه نوبه خود گاهاً بیشتر از ورشکستگی میتواند باعث اتالف منابع گردد.]15[ .
بنابراین با:
 بررسی عوامل اصلی از محیط داخلی و خارجی که بر وضعیت مالی یک شرکت هواپیمایی تأثیر
میگذارد.
 رتبه و اولویت بندی این متغیرها با استفاده از روش ( MCDMتصمیم گیری چند معیاره) بر حسب
تأثیر آنها بر شرایط مالی خطوط هوایی .
 ارائه بینشهای مدیریتی و عملی در مورد این عوامل.
امکان عکس العمل بموقع برای مدیران ،سرمایه گذاران و سایر افراد ذینفع فراهم میگردد.
مطالعات نظري
همانطور که در بخش قبل اشاره شد ،درماندگی مالی ،وضعیتی است که در آن شرکت ،توانایی کسب
منابع مالی کافی برای ادامه فعالیت خود را ندارد .باید توجه داشت که در صنعتی با ویژگیهای صنعت
هواپیمایی درماندگی مالی شرایطی است که به کرات در بسیاری از شرکتها رخ میدهد.
براساس نظر اوتچوا[ ،]16درماندگی مالی را می توان به چهار زیر گروه تقسیم کرد :وخیم شدن ،عدم
موفقیت ،ورشکستگی و پیش فرض .در حالی که وخامت و عدم موفقیت بر سودآوری شرکت تأثیر می
گذارد ،ورشکستگی و پیش فرض در نقدینگی آن ریشه دارد .بطور کلی ،درماندگی مالی با کاهش شدید
در عملکرد و ارزش شرکت مشخص می شود .وی همچنین خاطرنشان می کند  ،یک شرکت بدون پیش
فرض می تواند دچار درماندگی شود و به طور پیش فرض ورشکستگی بدون دوره قبل از درماندگی مالی
نمی تواند رخ دهد .شکست به طور ناگهانی اتفاق نمی افتد اما یک روند تدریجی است .همانطور که
اوتچوا[ ،]16خاطر نشان کرد ،این یک فرآیند پویا است که یک شرکت با مشکل مالی در داخل و خارج
روبرو می شود  ،زیرا طی مراحل جداگانه ای می گذرد ،که هر کدام از این ویژگی ها دارای ویژگی های
خاص هستند و به تبع آن  ،در شکست شرکت ها متفاوت است .این بدان معناست که درماندگی مالی
متغیر است و به محض ورود یک شرکت به آن ،تا زمان انحالل یا تا زمان بهبودی در همان حالت باقی
نمی ماند .تغییرات در شرایط مالی بر انتقال از یک حالت درماندگی مالی به وضعیت دیگر تأثیر می گذارد.
ویدار[ ،]11پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های هواپیمایی را با استفاده از شاخص های غیر مالی
مورد بررسی قرار داد .به عقیده ایشان ،هنگام مقایسه عملکرد خطوط هوایی در سراسر کشورها ،تفاوت
های مهمی در محیط مالی وجود دارد که می توان در پیش بینی شاخص های درماندگی مالی از آنها
استفاده نمود .با استفاده از داده های عملیاتی غیر مالی و متغیرهای پراکسی برای نفوذ دولت و کیفیت
محیط اقتصادی ،برخی از این مشکالت نادیده گرفته میشوند .بنابراین ،در این مطالعه ،یک مدل رگرسیون
لجستیک پیش بینی درماندگی هواپیمایی با استفاده از سه سال داده های هواپیمایی در سراسر جهان
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ساخته شده است [ .]1998-1996یافتهها یک مدل نسبتا خوب را نشان دادند که  % 90/3صحت
پیشبینی را داشت .این یافتهها در ارتباط با تحقیقات دیگر ،ویژگیهای پیشبینی خوب و قابلمقایسه با
مدلهای مبتنی بر اقتصاد را نشان می دهند و همچنین توان توضیحی بیشتری ارایه میدهند.
بنابراین ،درماندگی مالی شرایطی است که اغلب برای بسیاری از شرکت ها رخ می دهد .مدیریت باید در
این شرایط هشیار و آماده باشد تا قبل از آنکه وخامت اوضاع تشدید شود و منجر به ورشکستگی و بسته
شدن شرکت شود ،بتواند اقدام اصالحی الزم را اتخاذ کند.
عوامل مؤثر بر درماندگي مالي خطوط هوايي
عوامل مؤثر بر درماندگی مالی خطوط هوایی ،از مطالعات قبلی و پاسخ های متخصصان صنعت ،تلفیق
شده اند .عوامل شناسایی شده به شش دسته تقسیم شده اند :عملیاتی ،اقتصادی  /دولتی ،مرتبط با
عملکرد  ،مالی ،مرتبط با بازار و خارجی .هر کدام از این دسته ها دارای لیستی از عوامل است که بصورت
مفصل در ادامه توضیح داده می شوند .لیست نهایی شامل سی و هشت عامل است که در شش دسته
طبقه بندی شده اند.
عوامل عملياتي
اینها عواملی هستند که بخشی از شرایط عملیاتی شرکت های هواپیمایی را تشکیل می دهند .یکی از
مهمترین پارامترهای این دسته ،عامل بار است که عملکرد هواپیماها را بر اساس ظرفیت مورد استفاده
نشان می دهد .این پارامتر به عنوان درصدی از صندلی های فروخته شده دربرابر صندلی های موجود
(بعنوان کیلومتر صندلی موجود) اندازه گیری می شود .به حداکثر رساندن عامل بار یکی از اهداف مهم
هر شرکت هواپیمایی است ،زیرا هزینه های ثابت برای هر پرواز را متحمل و بر حداکثر تعداد صندلی ها
تقسیم می شود .با افزایش عامل بار ،سود ناخالص افزایش می یابد و منجر به سودآوری باالتر می گردد
[ .]14شرکت های هواپیمایی همیشه تالش می کنند که عامل بار خود را از طریق سیستم ها افزایش
دهند که به شرکت اجازه می دهد به دقت تقاضا را در سطوح مختلف قیمت برآورد کند[ .]21وقتی تقاضا
کم است ،شرکت های هواپیمایی تعداد پروازهای خود را کاهش می دهند تا بتوانند ظرفیت خود را با
تقاضای کمتر صندلی مطابقت دهند .یکی دیگر از عوامل کلیدی ،متوسط تعداد مسافران حمل شده در
هر سفر است که شاخصی برای بهره برداری از ظرفیت نیز است.
تعداد پروازهای هر هواپیما ،نشان دهنده ساختار مسیر است ،خواه این مسیر طوالنی باشد و خواه کوتاه.
مسیرهای طوالنی تر مستلزم تعداد پرواز کمتر است ،که منجر به کاهش هزینهها می شود .میانگین سن
ناوگان هواپیما نشان دهنده هزینه های تعمیر ،نگهداری و سوختی است که شرکت متحمل می شود .هر
قدر هواپیما قدیمی تر باشد ،شرکت باید متحمل هزینه های تعمیر و نگهداری بیشتر و میزان مصرف
سوخت باالتر شود[ .]12اگر یک شرکت هواپیمایی از مدل های مختلف هواپیما استفاده کند ،باید هزینه
های اضافی برای تعمیر و نگهداری و خدمه این مدل ها بپردازد .ایرالین های که دارای تایپ های مختلف
هواپیما هستند عموما ساختار هزینه باالیی دارند .یکی دیگر از عوامل ،این است که ایرالین هایی که در
مسیرهای بین المللی پرواز می کنند عمدتا به دلیل مسیرهای طوالنی سودآوری بیشتری دارند.
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عوامل مرتبط با سياست هاي اقتصادي يا دولتي
ایرالین ها کنترل محدودی بر عوامل مربوط به سیاست های دولت یا شرایط اقتصادی کشور دارند .عامل
مهم در این دسته ،تورم ساالنه است که افزایش هزینه های ورودی در یک کشور را می سنجد .نرخ باالی
تورم در یک کشور منجر به افزایش هزینه ها و کاهش تقاضا و تاثیر منفی بر نتایج عملیاتی ایرالینها می
شود[ .]19نرخ رشد تولید ناخالص داخلی منعکس کننده شرایط اقتصادی موجود درکشور و عامل مهمی
در رشد صنعت است[ .]20قیمت هر لیتر سوخت هواپیما نیز عاملی مهم محسوب می شود و افزایش این
ورودی تأثیر عمده ای بر سودآوری شرکت دارد .مطالعه هزینه های عملیاتی یک ایرالین در هند نشان
می دهد که هزینه سوخت با مالیاتهای دولتی حدود  30درصد از کل ساختارهزینه ها است [ .]13افزایش
در این نوع هزینه های ورودی ،شرکت هواپیمایی را مجبور می کند هزینه های ورودی بخش دیگری را
کاهش دهد ،تا هیچگونه کاهشی در حاشیه سود بوجود نیاید (فرض بر این است که کرایه ها ثابت باقی
می مانند) .همچنین شرکت های هواپیمایی بر متوسط رشد بهای حمل مسافر در کشور نظارت می کنند،
که باز هم وابسته به شرایط اقتصادی کشور است.
عوامل مرتبط با عملکرد
این عوامل نشان دهنده کارایی شرکت هواپیمایی در اجرای عملیات در گذشته است.
کیلومتر صندلی موجود ( )ASKبراساس مجموع تعداد صندلی های موجود در هر پرواز و مسافت پرواز
انجام شده ،محاسبه می شودکه برآوردی از ظرفیت کل ارائه شده توسط خطوط هوایی است .درآمد در
هر کیلومتر پرواز ،از کل درآمد ایجاد شده (تعداد مسافران حمل شده در هر پرواز ضرب در مسافت پرواز)
تقسیم بر کل مسافت پرواز محاسبه می شود .کیلو متر صندلی موجود به ازای هر کارمند شاخص کارآیی
عملیاتی ایرالین است .میانگین طول پرواز بر حسب کیلومتر از طریق تقسیم مجموع کیلومترهای پرواز
شده بر تعدادکل پروازهای هواپیما محاسبه می شود و نشان دهنده میزان بهره وری هواپیماست .میانگین
طول پرواز ،اطالعات مربوط به نوع مسیرهای بلند و کوتاهی را که شرکت هواپیمایی در آن فعالیت می
کند ،ارائه می دهد .میزان کارایی مصرف سوخت که بر حسب لیتر در هر کیلومتر اندازه گیری می شود،
کارایی عملیات هواپیما را نسبت به مصرف سوخت نشان می دهد .فاکتور بار سر به سر عاملی است که
نشان می دهد شرکت می تواند هزینه های ثابت خود را پرداخت نماید .هزینه نیروی کار در هر کیلومتر
نشان دهنده هزینه های نیروی کاری است که شرکت بر مبنای مسافت پروازی متحمل می گردد[.]15
عوامل مالي
شرایط مالی یک شرکت با نسبت های مالی و حسابداری متفاوت نشان داده می شود .اینها شاخص های
مهم وضعیت مالی شرکت هستند و اغلب توسط سهامداران ،دولت و سازمان های تنظیمی نظارت می
شوند .درآمد عملیاتی تقسیم بر کل دارایی ها ،مقیاسی برای میزان بهره برداری از دارایی های شرکت
برای تولید درآمد است .این نسبت به طور گسترده در تجزیه و تحلیل صورت های مالی استفاده می شود
و در مدل اصلی آلتمن و درمدل های بعدی برای شرکت های هواپیمایی وجود داشت .برای شرکت هایی
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با شرایط مشابه هم انتظار می رود که نسبت باالتر فروش به کل دارایی ها نشان دهد که داراییها بطور
کارآمدی برای تولید درآمد بکار می رود .نسبت دیگر مورد استفاده در مطالعات قبلی سود عملیاتی به کل
دارایی ها است [ .]7این سنجش سودآوری با توجه به دارایی های کل است .نسبت سود به دست آمده به
کل دارایی ها نشان دهنده ی سودآوری شرکت است و نسبت پایین تر نشان دهنده احتمال بیشتر وجود
مشکالت مالی است[ .]17ارزش بازاری دارایی های خالص به کل تعهدات بدهی یا دارایی های خالص به
کل دیون یک نسبت اهرمی است که میزان استقراض را نسبت به ارزش بازار دارایی های خالص آن اندازه
می گیرد .نسبت پایین تر ،بدهی بییشتری را در مقایسه با ارزش دارایی خالص نشان می دهد و در شرکت
هایی که دچار مشکالت مالی هستند ،شایع است[ .]8نسبت جاری که به عنوان نسبت دارایی های فعلی
به بدهی های فعلی سنجیده می شود ،یک نسبت نقدینگی است و توانایی شرکت را برای استفاده از
دارایی های جاری خود برای پرداخت بدهی های کوتاه مدتش می سنجد .سود قبل از بهره و مالیات،
حاشیه سود حاصل شده توسط شرکت را اندازه گیری می کند .حاشیه سود بیشتر نشان دهنده کارایی
بیشتر در عملکرد ایرالین است[ .]17نسبت سود به مجموع بدهی یا نسبت بازپرداخت اصل و فرع وام،
نرخ متوسط بهره پرداخت شده بر کل بدهی شرکت را نشان می دهد .این نسبت نشان می دهد که چگونه
شرکت بدهی ها و تعهدات خود را مدیریت کرده است .هزینه باالی بدهی بر سودآوری شرکت تأثیر منفی
خواهد گذاشت .این نسبت بخشی از مدل  AIRSCOREبرای صنعت هواپیمایی در امریکا و مدل عمومی
عدد زد ( )ZETAبود[ .]5درآمد عملیاتی در هر کیلومتر هوایی ،شاخصی برای درآمد ایجاد شده بوسیله
ایرالین ها از مسافت کل پروازها است .ثبات سود که به صورت انحراف حول یک خط سیر  10ساله از
بازده دارایی ها اندازه گیری می شود ،نمایانگر نوسانات سودآوری در یک دوره  10ساله خواهد بود .این
امر نشان دهنده ثبات مالی شرکت است .اندازه شرکت که از طریق دفتر روزنامه دارایی های کل شرکت
محاسبه شده ،اطالعات مربوط به موقعیت شرکت (بزرگ ،متوسط و کوچک) را در یک صنعت خاص فراهم
می کند و در مدل عمومی عدد زد ( )ZETA scoreاستفاده شد.
عوامل وابسته به بازار
این عوامل مخصوص صنعت حمل و نقل هوایی هستند و همه شرکت های فعال در این بازار را تحت تاثیر
قرار می دهند .تعداد ایرالین هایی که در کشور فعالیت می کنند ،کم هزینه یا پرهزینه ،اطالعاتی در مورد
چشم انداز رقابتی صنعت حمل و نقل ارائه می دهد .رشد مسافر (بصورت درصد) برای شرکت در مقایسه
با رشد صنعت ،معیاری است برای اینکه چطورشرکت در برابر تقاضای کل در این صنعت عمل کرده است.
سهم بازار ،نسبت مسافران حمل شده توسط شرکت های هواپیمایی در مقایسه با تقاضای کل است .این
نسبت ،مقدارسهم بازار شرکت را در مقایسه با رقبای خود ارائه می دهد .سیاست های دولت در رابطه با
هماهنگی و برنامه ریزی برای زمانبندی و تخصیص جا به هواپیما ،نشانگر آن دسته از عوامل بازار است
که توسط دولت کنترل می شوند .اینکه ایرالین ها کدام فرودگاه را ترجیح می دهند حاکی از سود و
هزینه است که فرودگاه های خاص مقرر می کنند.
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عوامل خارجي
شرایط محیطی یا آب و هوا در یک کشور عوامل مهمی است که اغلب بر عملیات یک شرکت هواپیمایی
تاثیر می گذارد .اگر این شرایط در منطقه ای که در آن شرکت کار می کند ،بدتر شود ،کار ایرالین برای
رسیدن به برنامه های خود و حفظ عامل بار ،دشوار خواهد بود .موقعیت جغرافیایی نشان دهنده مسیرهایی
است که شرکت درداخل کشور در آنها فعالیت می کند .یکی دیگر از عوامل مهم که بر خطوط هوایی تاثیر
می گذارد ،تهدید برای امنیت ملی است که نیاز به کنترل های امنیتی بیشتری دارد .این کنترل های
امنیتی پیشرفته منجر به تاخیر پرواز و کاهش عملیات و در نتیجه افزایش هزینه ها می شود .نفوذ سیاسی
اندازه ای از میزان مالکیت تحت کنترل دولت در شرکت های هواپیمایی در یک کشور است .کنترلهای
بیشتر منجر به عملکرد مالی ضعیفتر می شود ،زیرا انگیزه محدودی در تالش شرکت برای دستیابی به
کارآیی وصرفه جویی مالی در فعالیت های خود وجود دارد[.]18
روش تحقيق
این تحقیق براساس هدف ،کاربردی است ،زیرا که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به دنبال ارائه
راهکارهای علمی برای شناسایی عوامل عمده مؤثر بر درماندگی مالی در شرکتهای هواپیمایی است .جهت
اولویت بندی و رتبه بندی عوامل ،روش  AHPفازی مورد استفاده قرار گرفته است.

 متغیر وابسته(مشکل) :
درماندگی مالی در شرکتهای هواپیمایی

 متغیرهای مستقل(زیرمعیار در فرآیند سلسله مراتبی فازی) :
 .1عوامل عملیاتی
 .2عوامل مرتبط با سیاست های اقتصادی یا دولتی
 .3عوامل مرتبط با عملکرد
 .4عوامل مالی
 .5عوامل وابسته به بازار
 .6عوامل خارجی
در این تحقیق جامعه آماری ،شامل کلیه مدیران و معاونین و روسای بخش های مالی ،بازاریابی ،تحقیق
و توسعه ،بازرگانی ،عملیاتی ،فنی و اجرایی  16شرکت هواپیمایی فعال در کشور می باشد .تعداد این افراد
براساس استعالم از شرکتهای هواپیمایی  295نفر میباشد .برای تعیین نمونه مورد نظر از بین مدیران و
معاونین و روسای بخش های مالی ،بازاریابی ،تحقیق و توسعه ،بازرگانی ،عملیاتی  ،فنی و اجرایی شرکت
های هواپیمایی ،از فرمول آماری کوکران استفاده گردید .تعداد اعضای نمونه با استفاده از فرمول کوکران
 167به دست آمد که با برای اطمینان بیشتر این تعداد را  168در نظر گرفتیم .به جهت پاسخگویی
مطلوب شرکت های هواپیمایی و همکاری آنها زیرمعیارهای نامبرده شده در شکل  1را به صورت پرسشنامه
مقایسه زوجی در اختیار مدیران و معاونین مالی آن شرکت ها قرار دادیم (مطابق با نظر ساعتی) .از آنجایی
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که احتمال میرفت برخی از پرسشنامهها بازگشت داده نشود ،تعداد  180پرسشنامه در میان نمونهی
آماری توزیع شد که در نهایت  168خبره که در حقیقت مدیران و معاونین و روسای بخش های مالی،
بازاریابی ،تحقیق و توسعه ،بازرگانی ،عملیاتی  ،فنی و اجرایی شرکت های هواپیمایی بودند در این تحقیق
مشارکت نمودند .در تکنیک  AHPبرای تهیه پرسشنامه از تکنیک مقایسه زوجی جهت مقایسه دو به دو
استفاده گردید و مقایسه زوجی را براساس طیف  9درجه ساعتی انجام داده ایم.
فرآیند سلسلهمراتب تحلیلی  AHPاولین بار توسط توماس ساعتی[ ،]18به عنوان یک ابزارموثر برای
مقابله با تصمیمگیری پیچیده معرفی شد .این فرآیند با تشریح مشکل در یک ساختار سلسله مراتبی
شامل در باالترین سطح یک هدف کلی (قابلاندازهگیری) به معیارها و معیارهای فرعی تجزیه میشود در
حالی که در پایینترین سطح راهحلهای جایگزین برای رسیدن به هدف یافت میشوند .این رویکرد در
شرایطی کاربرد دارد که در آن تصمیم گیرندگان و متخصصان در دسترس هستند.
نتيجه گيري و تجزيهوتحليل يافته هاي تحقيق
در این تحقیق ما عواملی که ممکن است بر درماندگی مالی در صنعت هواپیمایی اثرگذار باشند را شناسایی
کردیم و در عین حال زیر معیارهایی نیز برای هرکدام براساس مطالعه در ادبیات تحقیق شناسایی کرده
و مورد بررسی قراردادیم .ما در این تحقیق پرسشنامه مقایسه زوجی هریک از عوامل و زیر معیارها را در
اختیار  168مدیر و معاون و روسای واحدهای عملیاتی،فنی ،بازاریابی ،تحقیق و توسعه ،اجرایی و مالی
شرکت های هواپیمایی خصوصی در ایران از جمله شرکت هواپیمایی آسمان ،معراج ،آتا ،ایران ایرتور،
ماهان و  ...قرار دادیم.پس از جمع آوری پرسشنامه ها داده ها را با استفاده از تکنیک  AHPمورد بررسی
قرار دادیم.
نتایج نشان میدهد که عوامل مالی از جمله پارامترهای اصلی هستند که شرایط مالی خطوط هوایی را
تحتتاثیر قرار میدهند .عوامل عملیاتی ،عوامل مرتبط با سیاست های اقتصادی یا دولتی ،عوامل مرتبط
با عملکرد ،عوامل وابسته به بازار و در نهایت عوامل خارجی در جایگاه های بعدی از نظر اهمیت قرار دارند.
در حقیقت ،عوامل مالی مولفه کلیدی حفظ سالمت مالی شرکت هواپیمایی است .مقوله دوم ،عوامل
عملیاتی است که کارایی عملیاتی خطوط هوایی را اندازهگیری میکند .بهرهوری باالتر منجر به استفاده
بهتر از منابع میشود و اطمینان حاصل میکند که شرکت قادر به حفظ حاشیههای سود قابلقبول است.
عوامل اقتصادی و دولتی در رده بعد ،اهمیت دارند و بر دوام مالی خطوط هواپیمایی از طریق قوانین
مختلف ،مقررات ،شرایط اقتصادی و مالیات تاثیر میگذارند .عوامل مربوط به عملکرد رتبه چهارم را به
خود اختصاص داده است و انعکاسی از نوع ساختار هزینه شرکتها هستند .عوامل مربوط به بازار و عوامل
خارجی کمترین تاثیر را بر صنعت هوایی دارند.
شکل ( )1عوامل موثر بر درماندگی مالی شرکت های هواپیمایی و زیر معیارهای آن
عوامل اصلی درماندگی

رتبه

ریزعوامل

عوامل مالی

1

درآمد عملیاتی هر کیلومتر هوایی
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عوامل اصلی درماندگی

عوامل عملیاتی

عوامل مرتبط با سیاستهای اقتصادی یا دولتی

عوامل مرتبط با عملکرد

رتبه

ریزعوامل

2

درآمد پایدار

3

سود انباشته  /مجموع داراییها

4

اندازه شرکت

5

ارزش بازار منصفانه  /مجموع ارزش دفتری بدهی

6

سود عملیاتی  /مجموع داراییها

7

درآمد عملیاتی  /مجموع داراییها

8

دارایی جاری  /بدهی جاری

9

درآمد قبل از بهره و مالیات  /درآمد عملیاتی

10

بهره  /مجموع بدهیها

1

عامل بار

2

تعداد خلبانهای هر هواپیما

3

متوسط سن ناوگان هوایی

4

تعداد برندهای مختلف هواپیماهای عملیاتی

5

متوسط تعداد ساعات پروازی هر خلبان

6

متوسط تعداد مسافران جابجا شده در هر پرواز

7

تعداد پروازهای هر هواپیما

8

پروازهای بین المللی

1

قیمت سوخت هواپیمایی ( هر لیتر)

2

تورم سالیانه

3

نرخ رشد تولید ناخالص ملی

4

متوسط رشد ارزش مسافران جابجا شده در کشور

1

بازدهی سوخت

2

درآمد هر کیلومتر

3

کیلومتر صندلی در دسترس در هر کارمند
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عوامل اصلی درماندگی

عوامل وابسته به بازار

عوامل خارجی

رتبه

ریزعوامل

4

متوسط طول هرمرحله پروازی به کیلومتر

5

کیلومتر صندلی در دسترس

6

عامل بار سربه سر

7

هزینه نیروی کار در هرکیلومتر پرواز

1

درصد رشد مسافران شرکت  /درصد رشد صنعت

2

سهم بازار

3

سیاستهای دولت در مورد تخصیص نوبت

4

فرودگاهی که شرکتهای هواپیمایی ترجیح می دهند

5

تعداد عملیات خطوط هوایی

1

تهدید امنیت ملی

2

موقعیت جغرافیایی

3

نفوذ سیاسی

4

شرایط آب و هوایی یا محیطی

حال به بررسی رتبه بندی زیرمعیارهای هریک از  6عامل فوق می پردازیم.
بررسي رتبه بندي زيرمعيارهاي عوامل مالي
تحلیل عوامل مالی نشان میدهد که درآمد عملیاتی در هر کیلومتر دارای باالترین رتبه است .این نسبت
پیش از این در مدلهای تحلیلی مالی برای خطوط هوایی استفاده شد (چو و همکاران)1991 ،و یک
پارامتر مهم تاثیرگذار بر ظرفیت سود خطوط هوایی است .رتبه بعدی در این رده ،پایداری درآمدها در
طول یک دوره  5ساله است ( به جهت نوسانات شدید ارزی در طی این  5سال اخیر) .درآمد پایدار و
مستمر ،عامل کلیدی برای عملکرد مالی است و نشان میدهد که آیا شرکت قادر به حفظ عملکرد مالی
مورد انتظار در طول دوره است یا خیر .سومین عامل کلیدی ،درآمدهای حفظ شده از طریق داراییهای
کلی است که اطالعاتی را در مورد نحوه استفاده از دارایی خود برای تولید سود انباشتهشده در طول سال،
فراهم میکند .دیگر زیرمعیارها که در ردیفهای بعدی قرار دارند ،اندازه شرکت ،ارزش بازار (یا ارزش دفتری
بدهی)  ،سود عملیاتی از طریق داراییهای کل و درآمد عملیاتی از طریق داراییهای کل هستند .این
عوامل در ادبیات درماندگی مالی در طراحی مدلهای پیشبینی درماندگی مالی و همچنین در مدلهای
مرتبط با صنعت خطوط هوایی بسیار وجود داشته است  .عوامل دیگری که در سطوح پایینتر هستند
دارایی جاری  /بدهی جاری درآمد قبل از بهره و مالیات  /درآمد عملیاتی بهره  /مجموع بدهیها هستند.
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بررسي رتبه بندي زيرمعيارهاي عوامل عملياتي
در حالت کلی پس از بررسی داده های به دست آمده مشخص گردید که عملکرد عوامل عملیاتی در
ردیف دوم از نظر اهمیت در صنعت هواپیمایی قرار دارند و از جمله عوامل کلیدی برای اطمینان از اینکه
خطوط هواپیمایی سازنده و کارآمد عمل میکند و هزینههای عملیاتی آن را کنترل میکند ،می باشند.
در بین اینها ،عامل بار رتبه باالیی را به خود اختصاص داده است و عاملی است که ظرفیت خطوط هوایی
را نشان میدهد .رتبه بعدی در این رده برای تعداد خلبانان در هر هواپیما که خطوط هوایی به کار گرفته،
میباشد .خلبانان یکی از گرانترین منابع پرسنلی هستند که استخدام شدهاند و بخش بزرگی از هزینه
نیروی کار خطوط هوایی را تشکیل میدهند .میانگین سنی ناوگان هواپیما در مرحله بعدی اهمیت دارد
چرا که هواپیماهای قدیمی به هزینه نگهداری باالتر منجر میشوند .فاکتور تعداد برندهای مختلف هواپیما
در رتبه بعدی بوده و تاثیر عمدهای بر ساختار هزینه این شرکت ها در رابطه با افزایش هزینههای نگهداری
دارد .رتبه پنجم میانگین تعداد ساعات پرواز توسط هر خلبان است ،که نشاندهنده استفاده از این منبع
گرانقیمت است .میانگین تعداد مسافران در هر حرکت ،استفاده از ظرفیت را اندازهگیری میکند و در
رتبه ششم است .تعداد پروازها در هر هواپیما رتبه بعد را تشکیل میدهد و به این دلیل مهم است که
هزینههای کار ایجاد شده توسط ایرالین را نشان میدهند .آخرین رتبه به پروازهای بین المللی اختصاص
دارد که نشان میدهد اگر خطوط هوایی به عنوان بخشی از کسبوکار خود در مسیرهای بینالمللی پرواز
کنند ،این عامل کمترین اهمیت را برای تاثیر آن بر وضعیت مالی خطوط هوایی دارد.
بررسي رتبه بندي زيرمعيارهاي عوامل مرتبط با سياستهاي اقتصادي يا دولتي
در این عامل ،قیمت سوخت هوایی برای هر لیتر عنوان باالترین رتبه از نظر اهمیت را دارد .تورم سالیانه
در ردیف دوم قرار دارد و عامل اصلی تاثیرگذار بر ساختار هزینه خطوط هوایی است .کرایه خطوط هوایی
در ایران بسیار حساس است و شرکتها آن را به سختی و با توجه به تغییرات ارزی و با اجازه سازمان
هواپیمایی کشوری افزایش می دهند .نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در رده سوم است و مهم است چون
بر تقاضای کلی و در نهایت رشد تعداد مسافرین اثر می گذارد[ .]18آخرین عامل در این معیار متوسط
رشد ارزش مسافران جابجا شده در کشور بوده و شاخص رشد اندازه بازار در صنعت هواپیمایی کشور است.
بررسي رتبه بندي زيرمعيارهاي عوامل مرتبط با عملکرد
عملکرد نشاندهنده کارایی خطوط هواپیمایی است .عامل اصلی در اینجا بازدهی سوخت برای خطوط
هوایی است و از عوامل تشکیل دهنده هزینه های عملیاتی برای خطوط هوایی را نشان میدهد .عامل
بعدی درآمد در هر کیلومتر است که نشاندهنده درآمد تولید شده توسط خطوط هوایی و کیلومتر صندلی
در دسترس در ازای هر کارمند است که معیاری برای استفاده کارکنان در ازای هر صندلی در دسترس
میباشد .متوسط طول هرمرحله پروازی در هرکیلومتر عامل بعدی بوده و کاربرد خطوط هوایی را
اندازهگیری میکند .عواملی که از لحاظ نفوذ در این دسته کمترین میزان را دارند ،کیلومتر صندلی در
دسترس ،عامل بار سربه سر و هزینه نیروی کار در هرکیلومتر پرواز می باشند.
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بررسي رتبه بندي زيرمعيارهاي عوامل وابسته به بازار
این عامل بخش از محیطی است که در آن شرکت هواپیمایی فعالیت میکند .عامل اصلی در این معیار
رشد مسافر است که بر عملیاتهای مالی شرکت ها تاثیر میگذارد .این عامل کلید رشد شرکت است و
به خطوط هوایی برای رسیدن به هدف رشد خود کمک میکند (کوچر2010 ،؛ کریشنان .)2008 ،سهم
بازار در رتبه بعدی است و برای خطوط هوایی مهم است چراکه موقعیت شرکت را در بازار از نظر مسافرانی
که پرواز میکند مشخص میکند .سیاستهای دولت در رتبه بعدی قرار دارد و مهم است زیرا آنها اغلب
مسیرها را مشخص میکنند تا توسط خطوط هوایی اجرا شوند یا کرایه داده شوند تا رشد و درآمد شرکت
را محدود کنند .اولویت فرودگاه خطوط هوایی از اهمیت باالیی برخوردار است و برای ساختار هزینه
خطوط هوایی حائز اهمیت میباشد زیرا این امر نشاندهنده هزینهای است که شرکت برای پارک کردن
هواپیماهای خود در هنگام استفاده از خطوط هوایی دارا میباشد .آخرین رتبه در این رده تعداد خطوط
هوایی فعال است و نشان از این است که رقابت چقدر قوی است و آیا شرکت قادر است در مسیرهای
خاصی کرایه دهد یا خیر.
بررسي رتبه بندي زيرمعيارهاي عوامل خارجي
آخرین مقوله در رتبهبندی عوامل خارجی است که خطوط هوایی در آن هیچ کنترلی ندارد .عامل اصلی
در اینجا تهدید امنیت ملی است که مستلزم افزایش تدابیر امنیتی در فرودگاهها است .این امر اغلب منجر
به تاخیر در پروازها و از رسیدن خطوط هوایی به تعداد بهینه پروازها در یک روز جلوگیری میکند .مکان
جغرافیایی عامل بعدی است که محدودیتهای خاصی را در پروازهایی که میتواند در کشور انجام شود را
تشکیل میدهد .اگر تعداد کمی فرودگاه وجود داشته باشد ،خطوط هوایی قادر به استفاده از هواپیماهای
خود برای تعداد بیشتری از پروازها نخواهند بود .نفوذ سیاسی عامل بعدی در رتبهبندی است و نشاندهنده
گستره نفوذ سیاسی در صنعت هوانوردی در کشور است  .شرایط آب و هوایی منجر به قطع شدن پروازها
میشود که تعداد کیلومتر پرواز را کاهش میدهد و از این رو بر درآمد خطوط هوایی نیز تاثیر میگذارد.
پيشنهادات اجرايي
صنعت هواپیمایی در ایران ویژگیهای خاص خود را دارد که باید برای ارزیابی عوامل موثر بر درماندگی
مالی شرکتهای هواپیمایی مورد بررسی قرارگیرد .این عوامل کلیدی نه تنها به عملیات داخلی شرکت ها
بلکه به محیط خارجی و بازار نیز وابسته هستند .این تحقیق شش عاملی درماندگی را ارزیابی میکند ،که
توسط متخصصان و خبرگان صنعت هواپیمایی فهرستشده است .این عوامل بر مبنای تاثیر آنها بر دوام
شرکت تحلیل و رتبهبندی گردید .با استفاده تکنیک سلسله مراتبی AHPعوامل و زیرمعیارهای آنها مورد
بررسی قرار گرفت و وزن نسبی دسته و عوامل آنها را براساس بیشترین تاثیر متغیرها بر شرایط مالی
خطوط هوایی بدست آمد.
نتایج تجزیه و تحلیل عوامل مقوله مالی را به عنوان پارامترهای کلیدی نشان میدهد ،که باید به طور
منظم برای ثبات مالی خطوط هوایی نظارت و پیگیری شوند .از این رو می بایست به صورت مستمر
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درآمد عملیاتی در هر کیلومتر را در جهات شناسایی سود حاصل از آن مورد بررسی قرار داد و نقاط ضعف
و قوت را شناسایی نموده و نقاط ضعف را تبدیل به فرصت نمایند و از آن به بهترین شیوه بهره برداری
نمایند.
نتایج تجریه و تحلیل نشان داد که عوامل عملیاتی در رتبه دوم از نظر اهمیت قرار دارد و عامل بار در رتبه
اول از نظر اهمیت می باشد .در این باره پیشنهاد می شود که شرکتهای هواپیمایی و سازمان هواپیمایی
کشوری این عامل را به طور دورهای نظارتکنند تا اطمینان حاصل کنند که شرکتها قادر به حفظ ظرفیت
بار باال و هزینه ثابت کمتر در هر صندلی می باشند .همچنین پیشنهاد می شود که در جهت کاهش هزینه
های عملیاتی شرکت های هواپیمایی اقدام به نوسازی ناوگان خود نمایند و از هواپیماهای با ظرفیت باالتر
از نظر حمل بار و مسافر استفاده نمایند و ضمن اینکه می توانند تنها از یک یا دو برند هواپیما استفاده
نمایند چراکه هزینه نگهداری از برندهای گوناگون بسیار باال می باشد.
عوامل مرتبط با سیاستهای اقتصادی یا دولتی رتبه سوم از نظر اهمیت در بین عوامل موثر بر درماندگی
مالی را دارا می باشند .در این عامل ،قیمت سوخت هوایی برای هر لیتر عنوان باالترین رتبه از نظر اهمیت
را دارد که تاثیر عمدهای بر ساختار هزینه کل یک خط هوایی و در نتیجه قابلیت دوام مالی آن شرکت ها
دارد .در یک محیط رقابتی ،مدیریت خطوط هوایی بسیار مشکل است .عامل بعدی ،تورم کشور در پی
رشد تولید ناخالص ملی و رشد ترافیک مسافر در کشور است .باالرفتن قیمت ارزش و در پی ان افزایش
بهای سوخت موجب کاهش سوداوری شرکت های هواپیمایی می شود و در پی ان مشکالت مالی را به
همراه دارد.هرچه قیمت سوخت در پی نوسانات ارزی افزایش یابد و یارانه ارزی کمتری در اختیار شرکت
ها قرار گیرد ،شرکت ها در پی افزایش نرخ تورم مجبور به افزایش بهای بلیطها خواهند شد و در نهایت
کاهش مسافر در هر پرواز را هم تجربه خواهند کرد .به همین دلیل پیشنهاد می شود که سازمان هواپیمایی
کشوری نظارت دقیق بر قیمت سوخت داشته باشد.
عوامل مرتبط با عملکرد در رتبه چهارم از نظر اهمیت بر درماندگی مالی را در صنعت هواپیمایی به خود
اختصاص داده است .از بین عوامل مرتبط با عملکرد بازدهی سوخت رتبه اول را دارد .میزان بازدهی مصرف
سوخت بر حسب لیتر در هر کیلومتر اندازه گیری می شود ،این عامل کارایی عملیاتی هواپیما را نسبت
به مصرف سوخت نشان میدهد .با نوسازی ناوگان هوایی می توان از افزایش این عامل در هر کیلومتر
پروازی جلوگیری کرده و مصرف سوخت را به حداقل کاهش داد.
نتایج تجریه و تحلیل نشان داد که عوامل وابسته به بازار در رتبه پنجم از نظر اهمیت قرار دارد  .مهمترین
زیرمعیار در این بخش ،درصد رشد مسافر است که در حقیقت بر رشد صنعت هواپیمایی تاثیر می گذارد.
بنابراین در راستای تقویت این معیار پیشنهاد میشود که شرکت های هواپیمایی جوایزی را مخصوص
مسافران کثیرالسفر اختصاص دهند .به عنوان مثال برای هر کیلومتر سفر خاصی تخفیفات خاص برای
مسافران در نظر گیرند .در اینصورت می توان به رشد صنعت امیدوار تر بود .اگرچه ممکن است این شیوه
توسط اغلب رقبا قابل تقلید باشد ،بنابراین پیشنهاد می شود که همواره از تخفیف ها و شیوه های بازاریابی
جذاب تری در جهت جذب مسافرین بهره ببرند و الزمه آن این است که همواره نظاره گر بازار باشند.
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نتایج تجریه و تحلیل نشان داد که عوامل خارجی در رتبه ششم از نظر اهمیت قرار دارد  .مهمترین عامل
در این معیار از نظر خبرگان ،تهدید امنیت ملی بوده است .از اینرو پیشنهاد می کنیم که در موقعیت
حساس کنونی با وارد کردن دستگاه های امنیتی پیشرفته و حساس ،تدابیر امنیتی در فرودگاهها و حتی
در پروازها افزایش یابد .همچنین در خصوص استفاده از حداکثر ظرفیت پروازی ،پیشنهاد می شود که
فرودگاه های کشور در سراسر ایران را مجهز و قابل بهره برداری نمایند که در هر استانی خطوط پروازی
فعال داشته باشیم.
محدوديت هاي تحقيق
از محدودیت های موجود در این پژوهش ،دشواری دسترسی به اطالعات ،کارشناسان و مدیران واحدهای
مختلف شرکت های هواپیمایی بوده و همچنین بدلیل بزرگی این صنعت و درگیری آن با مسائل سیاسی
موجود در کشورمان ،احتمال هرگونه محافظه کاری و عدم شفافیت در دریافت پاسخها وجود داشته است.
همچنین کمبود وقت مدیران و افراد درگیر در این پژوهش در پر کردن و مقایسه زوجی عوامل و زیر
معیارها از محدودیت دیگر این پژوهش است ،که احتماالً کیفیت پاسخ ها را تحت تاثیر قرار می دهد.
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Although the nation's aviation industry has experienced slight growth of passengers
transportation annually, its structure and fleets being deteriorated steadily.
Government has tried to optimize standards through the development of related
infrastructure in limited form across the country. However, airlines are experiencing
financial distress, with changes in internal and external environmental factors, often
leading to bankruptcy. The management of the company as a representative of all
shareholders’ right should ensure that financial distress does not lead to bankruptcy.
Therefore all the factors having major impact on the financial condition of the
company must be identified and monitored continuously using various tools and
techniques. The key factors identified come from both internal and external
environment of the company in which the company operates. Early recognition of
these factors can help management to employ precautionary process before financial
distress turn into a critical situation. Awareness regarding these indicators’ changes
over time, make informed decisions possible. In order to identify and rank these key
factors based on their relative importance, Multi-criteria Decision Making (MCDM)
approach based on the fuzzy hierarchical analysis (AHP) technique is applied. The
robustness of this method has also been tested by sensitivity analysis. The results
assert that financial factors are the most critical factors having major impact on the
business stability of airlines. In the meantime, operating income per kilometer is a key
variable in this segment. Operational factors, which represent the capacity and cost
structure of the company, are ranked next, with the load factor ranking highest in this
category. Among external aviation environmental factors, the price per liter is higher
than other factors and has a major impact on the profitability of the airline. The results
also show that annual inflation and GDP in the country have a major impact on the
stability of airlines in the country..
Keywords: Financial Distress, Airlines, Operational Factors, Economic or
Government Policy Related Factors, Performance-Related Factors, Financial Factors,
Market-Related Factors, External Factors, Fuzzy AHP.
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