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بــا  صنعتــی  سیاســت  كلیــدی  مؤلفه هــای 
ویكــرد جدیــد در راســتای بهبــود رقابت پذیــری  ر

منطقــه ای
پذیرش: 96/1/14 دریافت: 95/3/18   

علیرضا گرشاسبی
استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

الهام اسمعیلی پور ماسوله
مربی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 

الناز میاندوآبچی
استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

اقتصاد مقاومتی / رقابت پذیری / بهره وری / شاخص  مالم کوئیست 
و تحلیل پوششی داده ها

چكیده

رویكرد جدید سیاست صنعتی، هم افزایی میان سیاست صنعتی 
و رقابت پذیری را در قالب تخصصی شدن هوشمند، مورد توجه 
بخش های  در  صنعتی  سیاست  که  معنا  این  به  می دهد؛  قرار 
رقابت پذیر می تواند رشد این بخش ها را تقویت کند. با توجه به 
تأکید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر رقابت پذیری براساس 
مزیت ها و جغرافیای مناطق کشور این سؤال قابل طرح است که 

راستای  در  جدید  رویكرد  با  سیاست صنعتی  کلیدی  مؤلفه های 
تالش  مقاله  این  در  چیست؟  منطقه ای  رقابت پذیری  بهبود 
تحلیل  روش  و  کوئیست  مالم  از شاخص  استفاده  با  تا  می شود 
سال های  در  استان ها  رقابت پذیری  تغییرات  داده ها،  پوششی 
تحلیل گر  شاخص های  براساس  و  اندازه گیری   1391 و   1387
اردبیل،  استان های  آمده،  دست  به  نتایج  براساس  شود.  تفسیر 
خراسان )استان خراسان پیش از تفكیک به سه استان(، همدان، 
یزد و چهارمحال و بختیاری بیشترین بهبود رقابت پذیری را در 
دوره مورد بررسی داشته اند. نتایج حاکی از آن است که تغییرات 
رقابت پذیری استان ها مبتنی بر تغییرات کارایی نهاده ها و بازدهی 
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صنعتی  تولیدات  میان  ضعیفی  رابطه  و  است  سرمایه گذاری 
صادراتی و بهبود رقابت پذیری استان ها وجود داشته است که با 
اشتغالزایی ارتباطی ندارد. براساس مزیت های صادراتی استان ها، 
معدن را می توان یكی از موتورهای محرك قوی رقابت پذیری و 

توسعه صنعتی استان ها بر شمرد. 
منطقه ای بودن سیاست صنعتی، مداخالت بسیار موشكافانه 
بخش  شبكه های  سمت  به  حمایت ها  دادن  سوق  دقیق،  و 
خصوصی در مناطق، تشكیل شورای گفتگوی استانی و تقویت 
کلیدی  مؤلفه های  از  می توان  را  مناطق  در  دولتی  خریدهای 
سیاست صنعتی رویكرد جدید در مناطق کشور دانست. به نظر 
می رسد که توجه به ثبات متغیرهای کالن اقتصادی که بیشترین 
آثار را بر توسعه بخش های مختلف دارد مهم ترین الزام در این 

میان است. 

مقدمه

در رویكردهای جدید تدوین سیاست صنعتی، رویكرد مداخالت 
در  دولت ها  جامع  دانش  فقدان  به علت  دولت  پایین  به  باال  از 
البته  که  دیگری  مسئله  است.  شده  منسوخ  برنده ها  انتخاب 
سیاست های  بین  تضاد  هستیم،  آن  محو  شاهد  فزاینده   به طور 
موافق رقابت پذیری و سیاست های صنعتی است. برخی محققین 
نه  و  می دانند  هم افزا  ابزارهایی  را  صنعتی  و  رقابتی  سیاست 
بخش های  در  خاص  به طور  هم افزایی  این  هم.  مقابل  عناصر 
رقابت پذیرتر، دست یافتنی تر است ]1[. حفاظت از رقابت، دیگر به 
عنوان یک مانع برای سیاست صنعتی بخشی قلمداد نمی شود، 
بلكه در بسیاری از موارد می تواند تأثیر مثبت بر رشد بخشی بر 
بخش های  در  فعال  بخشی  صنعتی  سیاست  یک  گذارد.  جای 
رقابت پذیرتر می تواند رشد این بخش ها را تقویت کند. این نشان 
سیاست  بین  تضادی  هیچ  بلندمدت  در  مخصوصًا  که  می دهد 
هدفمند  یارانه های  از  اگر  حتی  ندارد  وجود  رقابتی  و  صنعتی 

استفاده شود. 
فراوانی  مشابهت های  ملی  و  منطقه ای  رقابت پذیری  میان 
مورد  در  تحقیقات  یافته های  نتایج  از  بسیاری  و  دارد  وجود 
رقابت پذیری ملی، برای رقابت پذیری منطقه ای نیز قابل تعمیم 

است ]2[. اما موضوع رقابت پذیری منطقه ای از آن روی اهمیت 
قابل  تفاوت های  اقتصادی  عملكرد  نظر  از  عمومًا  که  دارد 
سوی  از  می شود.  مشاهده  کشور  یک  مناطق  بین  مالحظه ای 
سطوح  در  فقط  رقابت پذیری،  مهم  اهرم های  از  بسیاری  دیگر 
منطقه ای قابل اعمال هستند؛ چرا که مناطق از قابلیت تخصصی 
از خوشه ها  قالب مجموعه ای  در  و  مختلف  در حوزه های  شدن 

برخوردار هستند ]3[.
حدی  تا  ایران  اقتصاد  در  منطقه ای  رقابت پذیری  اهمیت 
رشد  مقاومتی،  اقتصاد  کلی  سیاست های  از  سوم  بند  که  است 
و  کار  نیروی  توانمندسازی  تولید،  عوامل  تقویت  با  بهره وری 
بین  رقابت  بستر  ایجاد  نیز  و  منطقه ای  رقابت پذیری  تقویت 
مناطق و استان ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در 
جغرافیای مزیت های مناطق کشور را مورد توجه قرار داده است. 
است ضمن  قادر  صنعتی  سیاست های  که  عقیده  این  با پذیرش 
ایجاد هم افزایی به بهبود رقابت پذیری و در نتیجه رقابت پذیری 
منطقه ای بیانجامد، سوال اصلی این تحقیق بدین شرح است: در 
سیاست صنعتی با رویكرد جدید باید چه مولفه های کلیدی را در 

راستای تقویت رقابت پذیری منطقه ای ایران لحاظ کرد؟ 
تقریبًا  رقابت پذیری  تعیین کننده  عوامل   ]4[ نظر پورتر  از 
به منظور  از همین رو،  بر بهره وری هستند.  همان عوامل موثر 
پاسخگویی به سوال فوق، تحلیل بهره وری در سطح منطقه ای 
مورد  منطقه ای  رقابت پذیری  تحلیل  برای  شاخصی  عنوان  به 
  ]5[ کوئیست  مالم  شاخص  از  لذا،  است.  گرفته  قرار  استفاده 
رقابت پذیری  اندازه گیری  برای  داده ها  پوششی  تحلیل  روش  و 
دوره  در  رقابت پذیری  تغییرات  بررسی  و  کشور  استان های 
شده  استفاده   )1391 الی   1387( تحریم ها  تشدید  با  مترادف 
است. همچنین با کمک شاخص های تحلیل گر، منشاء  تغییرات 
با  نهایت  در  شده اند.  تحلیل  و  بررسی  شناسایی،  رقابت پذیری 
با  کلیدی  مولفه های  از  مجموعه ای  تحلیل ها،  نتایج  بر  تكیه 
سیاست های  واسطه  به  منطقه  ای  رقابت پذیری  تقویت  هدف 

صنعتی احصاء و پیشنهاد شده است.
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1. مبانی نظری 

1ـ1. تعاریف سیاست صنعتی ]6[ و رویكردهای نوین

در ادبیات موضوع یک تعریف عامه پسند از سیاست صنعتی وجود 
ندارد. برخی تعاریف بسیار گسترده اند مثاًل سیاست صنعتی را همه 
سیاست هایی معرفی می کند که با هدف حمایت از صنعت وضع 
شود ]7[. برخی دیگر بسیار دامنه محدودی دارند. به عنوان نمونه 
سیاست صنعتی مجموع اقدامات دولتی است که با هدف حمایت 
از صنایعی وضع می شوند که دارای پتانسیل های بزرگ صادراتی 
تولید زیرساخت ها  از  برای حمایت  اشتغال زایی اند و همچنین  و 
وضع می شوند ]8 و 9[. تفاوت هایی نیز در تعاریف پذیرفته شده 
مثال،  عنوان  به  می شود.  یافت  بین المللی  سازمان های  توسط 
آنكتاد سیاست صنعتی را یک تالش جمعی، متمرکز و آگاهانه 
از طرف دولت برای تشویق و ارتقاء یک صنعت یا بخش خاص 
بانک  می کند.  معرفی  سیاستی  ابزارهای  مجموعه   از  استفاده  با 
تغییر ساختار  برای  را تالش های دولت  جهانی سیاست صنعتی 
صنعتی به منظور افزایش رشد مبتنی بر بهره وری می داند. یكی 
از تعاریفی که عمومًا مورد استفاده قرار می گیرد، تعریف پک و 
ساگی ]10[ است که با کمی اصالحات توسط سازمان همكاری 
نیز  پذیرفته شده است: »هرگونه   )OECD( اقتصادی و توسعه 
مداخله یا سیاست دولتی که تالش می کند محیط کسب و کار را 
بهبود بخشد یا ساختار اقتصادی را به سمت بخش ها، فناوری ها 
یا وظایفی تغییر دهد که انتظار می رود چشم انداز بهتری از رشد 
که  کنند  ایجاد  زمانی  به  نسبت  را  اجتماعی  رفاه  یا  اقتصادی 

چنین دخالتی وجود ندارد«.
ترکیبات متعدد از اهداف، حوزه های مورد پوشش و ابزارهای 
مورد استفاده در سیاست ها نشان می دهد که باید از مخالفت یا 
سازش ساده انگارانه در مواجهه با انواع مختلف تعاریف سیاست 
صنعتی اجتناب کرد. حتی توافق بر سر تعریف سیاست صنعتی در 
کمترین حد ممكن نیز میسر نیست؛ چراکه برای اقتصاددان هایی 
سیاست  تأثیر  هستند،  اقتصادی  آزادی  طرفدار  شدت  به  که 
نیست.  مورد  پذیرش  نیز  اقتصاد  در  تخصص گرایی  بر  صنعتی 
از آنجا که شكست های بازار که توجیه گر سیاست صنعتی است، 

محدود  و  می شود  دیده  غیرسنتی  فعالیت های  همه  در  عماًل 
سیاست  که  داشت  انتظار  می توان  نمی شود،  صنعت  بخش  به 

صنعتی محدود به تولیدات صنعتی نشود.

2ـ1. مؤلفه های مهم در طبقه بندی سیاست های صنعتی

سیاست های صنعتی را عمومًا براساس ویژگی های اساسی آن ها 
طبقه بندی می کنند ]11[: 

یا  ● سیاسی  زیست محیطی،  اجتماعی،  اقتصادی،  اهداف: 

ترکیبی.
ابزارها: مبتنی بر بازار محصول یا مبتنی بر بازار عوامل. ●

جهت گیری: افقی یا کارکردی و عمودی یا گزینشی. ●

محدوده زمانی: کوتاه مدت یا بلندمدت. ●

فاقد  ● یا  راهبردی  اهداف  از  برخوردار  راهبردی:  اهداف 

اهداف راهبردی.
تمیز  عمودی  و  افقی  صنعتی  سیاست های  بین  معمواًل 
روشن  همیشه  تفاوت  این  همه،  این  با   .]12[ می شوند  قایل 
که  می کند  تأکید  توسعه  و  اقتصادی  همكاری  سازمان  نیست. 
نیز همراه  نوع گزینش  با یک  اغلب  افقی  سیاست های صنعتی 
یا  داخل  به  سرمایه  ورود  جریان  هدفمند  افزایش  مثل  است؛ 
برای  مشاوره  خدمات  یا  مهارت  ارتقای  هدفمند  سیاست های 
در  است  ممكن  افقی  سیاست های  بنابراین،  خاص.  بخش های 

آثارشان بسیار گزینشی باشند. 

با  موافق  رویكرد  با  صنعتی  سیاست  مجدد  احیای  3ـ1. 
رقابت پذیری

صنعتی  سیاست  ناکامی های  و  شكست ها  اخیر،  سال های  در 
گسترده  حضور  و  دخالت  شامل  عمدتًا  مختلف-  جنبه های  از 
و  تبعیض  موجب  خصوصی-  بخش  به  مربوط  امور  در  دولت 
این  از  صنعتی  سیاست  ناکامی های  است.  شده  رانت خواری 
واقعیت نشأت می گیرد که در گذشته سیاست صنعتی به معنای 
طریق  این  از  یعنی  بود  دولت  سوی  از   ]13[ برندگان  انتخاب 
به  سیاست صنعتی  می شدند.  انتخاب  در صنعت  ملی  قهرمانان 
این مفهوم قدیمی، به معنای یک مجموعه دخالت های عمودی 
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و بخشی دولت از باال به پایین بود. این چنین دخالت های دولتی 
مخصوصًا  دولت ها  داده  نشان  تجربه  چراکه  است؛  انتقاد  مورد 
دولت ها  به عالوه،  نمی کنند.  عمل  موفق  برندگان  انتخاب  در 
ممكن است شیفته صاحبان منافع شوند. بنابراین بدنامی گذشته 
سیاست صنعتی به خاطر فقدان دانش دولت است که منجر به 

قضاوت و گزینش نامناسب سیاست صنعتی شده است.
درواقع، تعارض بین تعریف عمودی و افقی سیاست صنعتی 
از محققین یک بحث بی ثمر است. یک راه حل  برای بسیاری 
مفاهیمی  از  که  است  این  دوگانگی  این  حل  برای  متعارف 
به شكل  که  مفاهیمی  کرد.  استفاده  یا شبكه ها  مثل سیستم ها 
سازماندهی  برای  جهانی  رقابت  یافتن  شدت  زمان  در  فزاینده 
لوندوال  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  اقتصادی  فعالیت های 
دیدگاه  با  قیاس  در  خود  تحلیل  در   ،]14[  )2005( بوراس  و 
یک  است،  بازار  شكست های  بر  متمرکز  که  نئوکالسیک ها 
از دنیای  آنچه  به  انتقادی نسبت  با نگاهی  را  رویكرد سیستمی 
و  تعاملی  یادگیری  برای  می شود-چارچوبی  طرح  بازارها  واقعی 
کردند.  معرفی  تولیدکنندگان-  و  مصرف کنندگان  بین  دوطرفه 
»سیستم های  کنار  در  فناوری«  »سیستم های  چارچوب  این  در 
نوآوری بخشی« تعریف می شوند. با این تفاوت که دیگر منظور 
ما از بخش ها، طبقه بندی های آماری مرسوم از بخش ها نیست 
بلكه هم عرض آن ها است. این تحوالت متفاوت، آثار سیاستی 
منطقه  در سطح  اقدام  برای  تمایل  به طور خاص  دارد.  مستقیم 
تغییر در معیارهای  به رقابت های منطقه ای، نشاندهنده  و توجه 
تحلیلی و اقدامی است. در همین راستا، تحوالت مفهومی اخیر 

حول مفهوم تخصصی  شدن هوشمند ]15[ دور می زند ]16[.
سیاست های  بین  است  پیوندی  هوشمند،  شدن   تخصصی 
منطقه ای و اتحاد نوآوری ]17[ که اخیراً در دستور کار راهبرد 2020 
تخصصی شدن   راهبرد  مقررات،  این  در  دارد.  قرار  اروپا  اتحادیه 
هوشمند به معنای راهبرد نوآوری ملی یا منطقه ای است که در آن، 
اولویت هایی برای خلق مزیت رقابتی از طریق گسترش پژوهش  و 
نوآوری تعیین می شود. راهبرد تخصصی شدن  هوشمند ممكن است 
یا منطقه ای  نوآوری ملی  در قالب سیاست استراتژیک پژوهش و 
شكل بگیرد یا جزیی از آن باشد. ایده اصلی آن است که هر منطقه 

متمرکز در کاری شود که می تواند در حال حاضر آن را به بهترین 
وجه انجام دهد )یعنی در آن تخصص و مزیت رقابتی دارد( و این 
امكان وجود دارد که با ترکیب نوآوری موجود با دارایی ها و نقاط 
قوت خود )مزیت های رقابتی محقق شده( حتی بتواند بهتر از گذشته 
آن را انجام دهد. تخصصی شدن  هوشمند ضرورتاً درباره تخصصی 
شدن نیست بلكه بیشتر درباره راه هایی است که به خلق نوآوری 

ختم می شود. نوآوری که با ساختار موجود صنعت، گره می خورد.
سیاست  دوگانگی  از  فراتر  تنها  نه  جدید  سیاستی  تحوالت 
عمودی و افقی رفته است، بلكه راهبردهایی را نشان می دهد که 
اشتباه  یک  عنوان  به  نیز  را  پایین  به  باال  سنتی  برنامه ریزی های 
تاریخی کنار می گذارد. بسیاری از اندیشمندان این حوزه هم اکنون 
اعتقاد دارند که سیاست صنعتی باید در »شبكه های بخش خصوصی 

جای داده شود«  ]18[.
این رویكرد با الگوی اقتصادی باال به پایین که در آن دولت 
به عنوان یک اصل، خطی مشی هایی را برای بخش خصوصی به 
با  دارد.  فاحش  تفاوت  می کند  تعیین  )عامل(  کارگزار  یک  عنوان 
با رقابت شدیدتری مواجه  شدت یافتن روند جهانی شدن، بنگاه ها 
می شوند. بنابراین، رقابت برای کسب توانمندی های بیشتر و تالش 
برای گسترش توانمندی ها یک راه برای بنگاه ها در مواجهه با فرآیند 
جهانی شدن است ]19[. بنگاه ها باید در چنین شرایطی قادر باشند 
تغییرات ساختاری الزم را ایجاد کنند و این نیازمند سرمایه گذاری در 
توانمندی ها است و این خود سرمایه گذاری در آموزش های عالی تر 
را می طلبد ]20[. این نتیجه گیری از این اعتقاد نشأت می گیرد که 
افزایش سرمایه گذاری در آموزش برای رقابت در دنیای به شدت 
و  انسانی  سرمایه  که  جایی  است؛  نیاز  مورد  امروزی  جهانی شده 
شكل  به  متجلی اند  بنگاه  کار  نیروی  در  دو  هر  که  توانمندی ها 
روزافزونی در حال تبدیل شدن به دو دارایی مهم بنگاه برای رقابت 
در عرصه جهانی هستند ]19[. توانمندی ها را یک گروه از افرادی 
شكل می دهند که می توانند در یک چارچوب از قوانین، امور جاری 
یا  به شكل مؤثری کار کنند. چارچوبی که  باهم  تفاهم ضمنی  و 
تكامل  زمان  در خالل  است  ممكن  یا  و  شده  وضع  آن ها  توسط 
عنوان  به  توانمندی ها  نقش  روزافزون  افزایش   .]21[ باشد  یافته 
بین میزان سرمایه گذاری در  ارتباط  نشاندهنده  رقابت پذیری،  ابزار 
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آموزش های سطح باالتر و عملكرد بهتر بنگاه ها است.
آن  محو  شاهد  فزاینده   به طور  البته  که  دیگری  دوگانگی 
هستیم تضاد بین سیاست های موافق رقابت پذیری و سیاست های 
صنعتی است. برخی محققین سیاست رقابتی و صنعتی را ابزارهای 
به طور  هم افزایی  این  هم.  مقابل  عناصر  نه  و  می دانند  هم افزا 
 .]1[ است  دست یافتنی تر  رقابت پذیرتر،  بخش های  در  خاص 
حفاظت از رقابت، دیگر به عنوان یک مانع برای سیاست صنعتی 
بخشی قلمداد نمی شود بلكه در بسیاری از موارد می تواند تأثیر 
مثبت بر رشد بخشی بر جای گذارد. یک سیاست صنعتی بخشی 
را  بخش ها  این  رشد  می تواند  رقابت پذیرتر  بخش های  در  فعال 
بلندمدت هیچ  این نشان می دهد که مخصوصًا در  تقویت کند. 
از  اگر  حتی  ندارد  وجود  رقابتی  و  سیاست صنعتی  بین  تضادی 
یک  برای  را  راه  موضوع  این  شود.  استفاده  هدفمند  یارانه های 
اهرم قابل استفاده باز می کند و آن وزن و اثر خریدهای دولتی 
بر تولید ناخالص داخلی است. بر این اساس رویكردهای جدید 

به سیاست صنعتی بسیار اهمیت دارد.
این رویكرد   رویكرد اول، رویكرد ماتریسی است ]22[. در 
دیگر بر یک رشته دخالت های بخشی منفصل و محدود تأکید 
نمی شود. بلكه دخالت های دقیق و موشكافانه چند بخشی همراه 
مهم  کالن  بخش های  از  گروهی  برای  خاص  مشوق های  با 
پیشنهاد می شود. این رویكرد باید اقتصاد را به عنوان یک کل 
متأثر شود.  فقط بخش صنعت  آنكه  نه  و  قرار دهد  تأثیر  تحت 
سیاست صنعتی مجموعه ای از بهترین راهبردهای رقابت پذیری 
مؤسسات،  از  حمایت  نوآوری،  مهارت ها،  بر  مبتنی  که  است 
فعال سازی  و  زیست  محیط  با  سازگار  خواسته های  و  اهداف 

سیاست اجتماعی است ]23[.
صنعتی  سیاست  جدید  تجربی  رویكردهای  دوم،  رویكرد 
کسب  که  اندازه  همان  به  صنعتی  سیاست  است.  رودریک 
 ]24[ خارجی  آثار  به  پرداختن  و  خصوصی  بخش  از  اطالعات 
مهم و راه حل های آن ها را دنبال می کند به اجرای سیاست های 
سیاست صنعتی  جدید  رویكردهای  می شود.  مربوط  نیز  مناسب 
که  است  سیاستی  چالش های  مهم ترین  از  یكی  حل  دنبال  به 
همانا عدم تقارن اطالعات بین دولت و بخش خصوصی است. با 

استخراج اطالعات بیشتر از بخش خصوصی، دولت قادر خواهد 
بود سیاست های آگاهانه تر و مدبرانه تری تدوین کند. 

در الگوهای پیشین سیاست صنعتی، مداخالت باال به پایین دولتی 
در دستور کار قرار می گرفت که این خود البته مستلزم یک بروکراسی 
با کیفیت بود. در مقابل، در مدل جدید سیاست صنعتی، گفتگوی بین 
نمایندگان بخش خصوصی و دولت در دستور کار قرار می گیرد که 
در آن مشارکت و همكاری واقع بینانه دولت و بخش خصوصی محور 
اصلی است. در این الگو، محدودیت ها و فرصت ها مشخص می شوند 
و برای یافتن راه حل های مناسب، موضوعات مرتبط به صورت مورد 
این چارچوب ضرورت یک سیاست  به مورد بررسی می شود ]25[. 
صنعتی که دیگر مبتنی بر دخالت های باال به پایین دولتی نیست، 
بازیگران و مؤسسات  آثار متقابل شبكه ها،  تعامل و  بر  بلكه مبتنی 
و سازمان های عرصه سیاست صنعتی است و همراه با یک فرآیند 

مداوم و به هم تنیده یادگیری است، را نشان می دهد.

2. ادبیات موضوع

منطقه ای  رقابت پذیری  محاسبه  خصوص  در  مطالعاتی  سوابق 
اول  گروه  نمود.  بررسی  گروه  دو  در  می توان  را  جهانی(  )و 
شاخص هایی هستند که بطور رسمی تعریف شده و مورد استفاده 
قرار می گیرند. گروه دوم نیز دربرگیرنده برخی مطالعات پژوهشی 
در این زمینه است. مهم ترین شاخص رقابت پذیری مورد استفاده 
که  است   ]26[ جهانی  رقابت پذیری  شاخص  جهان،  سطح  در 
توسط مجمع جهانی اقتصاد محاسبه شده و منتشر می شود. این 
تعریف شده که ذیل  رقابت پذیری  مبنای 12 محور  بر  شاخص 
نیازمندی های  زیرشاخص  می شوند:  محاسبه  زیرشاخص  سه 
و  بهداشت  کالن،  اقتصاد  محیط  زیرساخت ها،  )نهادها،  پایه 
تحصیالت پایه(، زیرشاخص بهبود دهنده های کارایی )تحصیالت 
بازارهای نیروی  بازارهای کاال، کارایی  و آموزش عالی، کارایی 
کار، توسعه بازار مالی، آمادگی فناورانه، اندازه بازار(، زیرشاخص 

عوامل نوآوری و پیچیدگی )پیچیدگی کسب وکار و نوآوری(. 
به عالوه موسسه بین المللی برای توسعه مدیریت ]27[ نیز گزارش 
در   ]28[ بین المللی  رقابت پذیری  سالنامه  عنوان  تحت  را  ساالنه ای 
خصوص رتبه بندی رقابت پذیری کشورهای جهان منتشر می کند. این 
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شاخص، عملكرد کشورهای جهان را براساس 333 معیار اندازه گیری 
و  ملی  آماری  داده های  از  ترکیبی  از  منظور  این  برای  که  می کند 

بین المللی و اطالعات به دست آمده از پیمایش ها استفاده می کند.
از جمله شاخص های رقابت پذیری منطقه ای که بطور رسمی در 
سطح اتحادیه اروپا تعریف شده  اند، می توان به شاخص رقابت پذیری 
منطقه ای اروپا ]29[ و رتبه بندی منطقه ای نوآوری ]30[ اشاره نمود. 
اندازه گیری رقابت پذیری کشورهای عضو در  این شاخص ها برای 
اروپا  رقابت پذیری منطقه ای  بكار می روند. شاخص  اتحادیه  سطح 
که بر مبنای مدل شخص رقابت پذیری جهانی و با برخی تغییرات 
تعریف شده است، شامل 11 محور می گردد که در سه زیرشاخص 

پایه، کارایی و نوآوری طبقه بندی می شوند. 
در ایاالت متحده، موسسه بیكن هیل ]31[ شاخصی را در 
جهانی  رقابت پذیری  شاخص  ساختار  براساس  و  ایالتی  سطح 
می کند.  منتشر  را  آن  گزارشات  ساله  همه  و  نموده  تعریف 
اسنیسكا  هستند.  ذکر  قابل  مطالعات  برخی  دوم  گروه  در 
اندازه گیری  برای  را  شاخصی   )2009(  ]32[ بروبكینه  و 
رقابت پذیری مناطق کشور لیتوانی توسعه دادند. بنزاکوئن ]33[ 
رقابت پذیری  محاسبه  برای  را  ساختاری   )2010( همكاران  و 
به کار  پرو  مناطق کشور  برای  را  آن  و  داده  پیشنهاد  منطقه ای 
برده اند. چارلز و زگارا )2014( طی مطالعه ای، از روش تحلیل 
مناطق مختلف  رقابت پذیری  اندازه گیری  برای  داده ها  پوششی 
به  نتیجه رسیدند که  این  به  استفاده کرده اند. آن ها  پرو  کشور 
رویكرد  به  نیاز  مناطق،  رقابت پذیری  در  زیاد  تفاوت های  دلیل 
رقابت پذیری  بهبود  و  توسعه  استراتژی  تعریف  برای  واحدی 

همه مناطق وجود دارد. 
در مطالعاتی که تاکنون در کشور ما صورت گرفته، رقابت پذیری 
منطقه ای اغلب از دیدگاه توسعه منطقه ای و کاهش عدم توازن ها 
و نابرابری های منطقه ای بررسی شده )به عنوان مثال داداش پور  و 
احمدی، 1389( است. اما در خصوص توسعه مدل برای اندازه گیری 
رقابت پذیری منطقه ای )در سطح استان ها( و بررسی عوامل تأثیرگذار 

بر کارایی استان ها تاکنون هیچ مطالعه ای صورت نگرفته است.

3. اندازه گیری بهره وری مهم ترین شاخص رقابت پذیری

براساس آنچه  پورتر در کتاب مزیت رقابتی ملل معرفی کرده است؛ 
رقابت پذیری در سطح ملی چیزی جز بهره وری نیست. از این رو، 
در محاسبه رقابت پذیری میان استان ها هم از بهره وری هر یک از 
یک  در  است.  شده  استفاده  رقابت پذیری  شاخص  به عنوان  آن ها 
تعریف  نهاده  به  را نسبت ستانده  بهره وری  تعریف ساده می توان 
کرد ]34[ )رویكرد عدد شاخص ]35[( نحوه اندازه گیری آن همواره 
محل مناقشه میان محققان بوده است. علت امر نیز مساله تجمیع 
در اندازه گیری خروجی ها و ورودی ها است که اندازه گیری بهره وری 
را پیچیده می سازد. چراکه، خروجی ها و ورودی ها می تواند از لحاظ 
تلفیق  امكان  به منظور  باشد.  متفاوت  یكدیگر  با  اندازه  و  مقیاس 
تجمیع خروجی ها  غیرهمگن، محققان،  و خروجی های  ورودی ها 
و ورودی ها در ارزش های پولی به قیمت ثابت را پیشنهاد کردند 
ارزش های  برحسب  تجمیع  رویكرد  در  اهمیت  حائز  نكته   .]36[
پولی آن است که شاخص بهره وری حاصله، »بهره وری اقتصادی« 
]37[ و نه »بهره وری فیزیكی« ]38[ است. دو نگرش اصلی تحت 
عناوین »بهره وری جزئی عامل )PFP( « ]39[ و »بهره وری کل 
دارد که  بهره وری وجود  )TFP( ]40[« در محاسبه  تولید  عوامل 
پژوهش های صورت گرفته در حوزه بهره وری عموما بر »بهره وری 
کل عوامل« با هدف تجمیع تمامی خروجی ها و ورودی ها تاکید 
دارند که هدف مقاله حاضر نیز این نوع از بهره وری است. مطالعات 
صورت گرفته در ادبیات بهره وری نشان می دهد که تغییرات نرخ 
خروجی ها )ستانده ها( به سه عامل سطح تكنولوژی یا نوع فرآیند 
فرآیند  در  استفاده  مورد  منابع  انواع  و  مقادیر  استفاده؛  مورد  تولید 
تولید و کارایی منابع به کار گرفته شده در فرآیند تولید بستگی دارد. 
عالوه بر این، رشد ستانده می تواند به دو سهم تغییرات نهاده ها و 
بهره وری کل عوامل تفكیک شود. برای اندازه گیری بهره وری دو 
رویكرد مرزی و غیرمرزی وجود دارد که هر یک نیز خود به دو 

روش دیگر تفكیک می شود که در شكل )1( ارائه شده است. 
طبق شكل، در روش پارامتریک در هر دو رویكرد از برنامه ریزی 
و مدل های سنجی بهره گرفته می شود، این در حالی است که روش 
متنوع  حالت های  غیرمرزی  و  مرزی  رویكردهای  در  ناپارامتریک 
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بیشتری دارد. ضمن آنكه با توجه به سهولت محاسبه و وجود مدل 
با تكنولوژی انعطاف پذیر در رویكردهای ناپارامتریک، این روش ها 
در جوامع علمی مقبولیت بیشتری یافته اند. از این رو، مقاله حاضر با 
بهره وری  ارزیابی  و  اندازه گیری  به  مالم کوئیست  روش  از  استفاده 

)تغییرات رقابت پذیری( استان ها پرداخته است. 

1ـ3. شاخص بهره وری مالم کوئیست 

شاخص های  شناخته شده ترین  از  یكی  مالم کوئیست  شاخص 
شاخص  این  است.  مسافت  توابع  برمبنای  بهره وری  اندازه گیری 
تغییرات  را به دو جزء تغییرات تكنولوژیكی و  تغییرات بهره وری 
در  مندرج  به نحو  تابع  این  عمومی  فرم  می کند.  تفكیک  کارایی 

رابطه )1( است: 
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در این رابطه x و y به ترتیب نهاده و ستانده، t نشان دهنده دوره 
زمانی و D تابع مسافت است. در این رابطه تغییرات توابع مسافت 
Ei( و تغییرات تكنولوژیكی 

t+1( در هر برهه از زمان از تغییرات کارایی
حداقل سازی  رویكرد  در  اساس،  این  بر  است.  شده  ناشی   )Ti

t+1(

بهبود  مبین  واحد  از  کوچكتر  مالم کوئیست  تولید، شاخص  عوامل 
عملكرد است. این در حالی است که در رویكرد حداکثرسازی عوامل 

تولید، شاخص بزرگتر از واحد نشان دهنده بهبود عملكرد است. 
مهم ترین  از  یكی   ]41[  )DEA( داده ها  پوششی  تحلیل 
روش های مورد استفاده در محاسبه شاخص مالم کوئیست است 
تغییرات  تعیین  می گیرد.  صورت  مسافت  تابع  از  استفاده  با  که 
نوعی  بنگاه   برای  زمان  در طول  عوامل  بهره وری کل  شاخص 
مساله  چهار  نتیجه  در  و  مسافت  تابع  چهار  محاسبه  مستلزم   ،i
این  به مقیاس  متغیر  بازده  شرایط  در  است.  خطی  برنامه ریزی 

مسایل در قالب روابط )2( تا )5( ارائه شده است. 

  )2

  )3

                   ماخذ: سوری و همکاران )1386(.

شكل1.طبقهبندیروشهایاندازهگیریبهرهوری
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  )4

  )5

محدودیتی برای اندازه گیری بازده ثابت نسبت به مقیاس  1=′λIN

خطی،  برنامه ریزی  روش  از  استفاده  با  فوق  معادالت  حل  از  است. 
تغییرات بهره وری و اجزای تشكیل دهنده آن قابل محاسبه است. 

2ـ3. متدولوژی ارزیابی رقابت پذیری استان ها

تحلیل  متدولوژی  براساس  استان ها،  رقابت پذیری  ارزیابی 
پوششی داده ها صورت گرفته است. ساختار کلی و ترکیب اجزای 
مدل از مدل توسعه داده شده توسط چالرز و زگارا )2014( برای 
که  شده  اقتباس  پرو  کشور  در  منطقه ای  رقابت پذیری  ارزیابی 
است. مدل مفهومی  تعریف شده  باز  با وضعیت کشور  متناسب 
توسعه داده شده، شامل 5 محور شامل اقتصاد، دولت، بنگاه ها، 
 زیرساخت ها و نیروی انسانی است. ارزیابی در هر یک از محورها 
براساس مجموعه ای از عوامل صورت می گیرد. در مجموع 13 
عنوان  به  عامل  یک  تعداد  میان  این  از  که  شده  تعریف  عامل 
خروجی و مابقی 12 عامل به عنوان ورودی منظور شده است. 
استان  ها که  رقابت پذیری  ارزیابی  اساس، مدل مفهومی  این  بر 
به شرح شكل  است،  عوامل  و  محورها  از  سلسله مراتبی  شامل 
)2( تعریف شده است. به منظور اندازه گیری هر عامل، تعدادی 
متغیر مرتبط تعریف شده است. جزئیات متغیرهای تعریف شده 

برای هر عامل، در جدول پیوست آورده شده است.

 

              ماخذ: طراحی شده توسط محققین براساس مدل مفهومی رقابت پذیری چالرز و زگارا

شكل2.مدلمفهومیارزیابیرقابتپذیریاستانها
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4. نتایج و تحلیل ها

تغییرات بهره وری کل عوامل و اجرای آن در استان های کشور 

در حالت بازده متغیر نسبت به مقیاس در جدول )1( نمایش داده 
شده است.

جدول1ـارزیابیتغییراتبهرهوریكلعواملواجزایآندرحالتبازدهمتغیرنسبتبهمقیاس

تغییرات
تکنولوژی

تغییرات
کارایی مقیاس

تغییرات
کارایی مدیریتی

تغییرات بهره وری
کل عوامل تولید

استان

0/807 1 1 0/807 اردبیل

0/462 0/906 1/925 0/805 خراسان 

0/747 1 1 0/747 همدان

0/743 1 1 0/743 یزد

0/733 1 1 0/733 چهارمحال و بختیاری

0/677 1 1 0/677 هرمزگان

0/661 1 1 0/661 بوشهر

0/455 1/448 1 0/658 کرمان

0/592 1 1 0/592 سمنان

0/626 0/843 1 0/528 کردستان

0/453 1/119 1 0/508 آذربایجان شرقی

0/507 1 1 0/507 قزوین

0/42 1/189 1 0/5 زنجان 

0/344 1/428 1 0/492 سیستان وبلوچستان

0/493 0/968 1 0/477 لرستان

0/453 1 1 0/453 خوزستان

0/434 1 1 0/434 قم

0/417 1 1 0/417 مرکزی 

0/599 0/684 1 0/41 آذربایجان غربی

0/563 0/728 1 0/41 فارس 

0/447 0/867 1 0/388 ایالم

0/444 0/853 1 0/379 اصفهان 

0/36 1 1 0/36 کهگیلویه وبویراحمد

0/349 1 1 0/349 تهران + البرز

0/493 0/661 1 0/326 گیالن

0/451 0/539 1/226 0/298 کرمانشاه

0/669 0/44 1 0/294 گلستان

0/375 0/632 1 0/237 مازندران

0/512 0/911 1/031 0/481 میانگین

       ماخذ: محاسبات محققین.
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با توجه به آنكه بازدهی ثابت نسبت به مقیاس حالت بهینه 
و  می دهد  رخ  کل  متوسط  هزینه  حداقل  وضعیت  در  که  است 
یكی از حالت های خاص از بازدهی متغیر نسبت به مقیاس است 
مقیاس  به  نسبت  متغیر  بازدهی  حالت  از  بهره وری  برآورد  در 

استفاده شده است )جدول 1(. نتایج جدول نشان می دهد: 
بررسی  ● مورد  دوره  در  کل  بهره وری  تغییرات  میانگین 

کاهش یافته است. عالوه بر این، بهره وری کل عوامل 
کاهش  با  نیز  بررسی  مورد  استان های  تمامی  در  تولید 
اردبیل، خراسان و همدان  استان های  روبرو شده است. 
کمترین کاهش در بهره وری کل و استان های کرمانشاه، 
کل  بهره وری  در  کاهش  بیشترین  مازندران  و  گلستان 

عوامل تولید را تجربه کره اند. 
کارایی  ● در  کاهش  مدیریتی،  کارایی  افزایش  به رغم 

است  شده  سبب  تكنولوژیک  منفی  تغییرات  و  مقیاس 
روبرو شود  با کاهش  نیز  تولید  بهره وری کل عوامل  تا 
که عمدتا نیز تحت تأثیر تغییرات منفی تكنولوژیک قرار 
داشته است. این امر نشان از اهمیت تغییرات تكنولوژیک 
در بهره وری کل عومل تولید در استان های کشور است. 

باقی  ● تغییر  بدون  استان های  عمده  در  مدیریتی  کارایی 
مانده است اما در استان های خراسان و کرمانشاه بهبود 
تجربه شده است. عالوه بر این، عمده استان های کشور 

نیز با کاهش در کارایی مقیاس روبرو شده اند.

1ـ4. تغییرات رقابت پذیری استان ها مبتنی بر تغییرات كارایی 

نهاده ها. تغییرات بهره وری کل عوامل ناشی از تغییرات کارایی 

کارایی  تغییرات  که  آنجا  از  است؛  تكنولوژیكی  تغییرات  و  فنی 
و  داشته  استانی  رقابت پذیری  بهبود  در  را  وزن  بیشترین  فنی 
درصد   0/481 با  برابر  استان ها  عوامل  کل  بهره وری  میانگین 
بوده است، بنابراین می توان نتیجه گرفت که بهبود رقابت پذیری 
در استان ها مبتنی بر نهاده بوده است. تغییر سطح پایین فناوری 
بهره وری  تغییر  و  رقابت پذیری  بهبود  که  استان هایی  اکثر  در 
بیشتری را تجربه کرده اند گواه این موضوع است. عالوه بر آن 
مشاهده می شود که متوسط سطح فناوری ]42[ استان ها بسیار 
که  است  طبیعی  بنابراین  است.  درصد   3/86 با  برابر  و  پایین 

تغییرات بهره وری با میزان نهاده مصرفی همبستگی مثبت داشته 
و رقابت پذیری مبتنی بر تغییرات تكنولوژیكی جایی در تغییرات 
بهره وری در سطح مناطق کشور ندارد. با توجه به آنكه در دوره 
کاالهای  واردات  کاهش  با  شد،  تشدید  تحریم ها  بررسی  مورد 

سرمایه ای بهبود تكنولوژی چندان امكان پذیر نبود )جدول 2(. 

جدول2-سهمكاالهایمصرفی،سرمایهایو
واسطهایازوارداتكلكشور)میلیوندالر(

13871388138913901391

3769635936395934026236130مواد اولیه و کاالهای واسطه ای

10505981210437115338518کاالی سرمایه ای

76378345820085757551کاالی مصرفی

ماخذ: گزارش اقتصادی و ترازنامه )1391( 

2ـ4. رابطه ضعیف میان تولیدات صنعتی صادراتی و بهبود 

رقابت پذیری. نگاهی به مزیت صادراتی استان ها گواه آن است 

عنوان  به  است.  غیرصنعتی  کاالهای  روی  تمرکز صادراتی  که 
داشتند،  را  رقابت پذیری  بهبود  بیشترین  که  استانی  سه  نمونه، 
صادراتی  سهم  بیشترین  دارای  آن ها  در  گیاهی  محصوالت 
است. تولید و صادرات این محصوالت نیاز چندانی به تكنولوژی 
تولید، عامل  از مزیت نسبی در  این مناطق  برخورداری  ندارد و 

تعیین کننده صادرات آن ها به شمار می رود. 
رقابت پذیری.  بهبود  در  مؤثر  عامل  سرمایه گذاری  بازدهی 
نرخ بازدهی سرمایه گذاری )ICOR( در طول دوره مورد بررسی، 
در  دارد؛  رقابت پذیری  بهبود  با  درصد(    12( مثبتی  همبستگی 
بهره وری  تغییرات  و  صنعتی  سرمایه گذاری  حجم  بین  حالی که 
رابطه منفی )8- درصد( وجود دارد. عالوه بر این، در استان هایی 
در  سرمایه  بازدهی  داشته اند،  بیشتری  رقابت پذیری  بهبود  که 

مقایسه با سایر استان ها باالتر است. 
معدن موتور محرك رقابت پذیری و توسعه صنعتی استان ها. 
داده های مربوط به ارزش افزوده معدن نشان می دهد استان هایی 
بهبود  است  بزرگ تر  آن ها  در  معدن  ارزش افزوده  سهم  که 
رقابت پذیری بیشتری را تجربه کرده اند. از سوی دیگر، مشاهده 
مزیت های  مهم ترین  از  یكی  معدنی  محصوالت  که  می شود 
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که  نحوی  به  است؛  کشور  استان های  اکثر  در  صادراتی  نسبی 
صادرات کاال در آن متمرکز شده است.

نتیجه گیری و مالحظات

بین  مثبتی  هم افزایی  صنعتی،  سیاست  جدید  رویكرد  براساس 
سیاست صنعتی و رقابت پذیری وجود دارد بدین معنا که سیاست 
بخش ها  این  رشد  می تواند  رقابت پذیر  بخش های  در  صنعتی 
سیاست  تدوین  در  رویكردها  از  یكی  بنابراین  کند.  تقویت  را 
اینرو  از  بخش هاست.  و  مناطق  رقابت پذیری  به  توجه  صنعتی، 
در این مقاله تالش شد تا با استفاده از شاخص مالم کوئیست و 
روش تحلیل پوششی داده ها رقابت پذیری استان ها در سال های 
اندازه گیری شود. براساس نتایج به دست آمده،  1387 و 1391 
استان های اردبیل، خراسان، همدان، یزد و چهارمحال و بختیاری 
بیشترین بهبود بهره وری را در دوره مورد بررسی داشته اند. عالوه 

بر آن، نتایج حاکی از ان است که: 
تغییرات رقابت پذیری استان ها مبتنی بر تغییرات کارایی  ●

نهاده ها بوده است.
بهبود  ● و  صادراتی  صنعتی  تولیدات  میان  ضعیفی  رابطه 

رقابت پذیری استان ها وجود داشته است.
برخالف با ور عمومی آنچه در بهبود رقابت پذیری موثر  ●

است بازدهی سرمایه گذاری است نه حجم سرمایه گذاری.
موتور  ● معدن  استان ها،  صادراتی  مزیت های  براساس 

محرك رقابت پذیری و توسعه صنعتی استان هاست.
با توجه به نتایج حاصله و مولفه های کلیدی سیاست صنعتی 
تدوین سیاست صنعتی  در  زیر  موارد  به  توجه  رویكرد جدید،  با 

پیشنهاد می شود:  
صنعتی  ● سیاست های  شكست  دالیل  مهم ترین  از  یكی 

انتخاب  در  دولت ها  موفقیت  عدم  پیشین،  رویكرد  در 
جدید،  رویكرد  در  صورتیكه  در  است.  بوده  برندگان 
خاص  صنایع  انتخاب  با  مترادف  لزومًا  صنعتی  سیاست 
خوشه ها  یا  مناطق  به  معطوف  می تواند  بلكه  نیست 
باشد. منطقه ای بودن سیاست صنعتی ایجاب می کند تا 
سیاست صنعتی به سمت شبكه های بخش خصوصی در 

مناطق سوق داده شود. 
نمایندگان  ● گفتگوی  صنعتی،  سیاست  جدید  الگوی  در 

بخش خصوصی و دولت به جای مداخالت باال به پایین 
مشارکت  آن  در  که  می گیرد  قرار  کار  دستور  در  دولتی 
اصلی  محور  خصوصی  بخش  و  دولت  همكاری  و 
رویكرد  بودن  منطقه ای  ماهیت  دیگر،  سوی  از  است. 
در  استان ها  تا  می کند  ایجاب  صنعتی  سیاست  جدید 
تشكیل  بنابراین  کنند.  عمل  فعاالنه تر  سیاستگذاری ها 
)نماینده  استاندار  حضور  با  استانی  گفتگوی  شورای 
کشاورزی  و  صنایع،  معادن  بازرگانی،  اتاق  و  دولت( 
چه  هر  تعامل  به  می تواند  خصوصی(  بخش  )نماینده 

بیشتر و موثرتر این دو نهاد منجر شود.
سیاست  ● فی مابین  مستقیم  رابطه  وجود  به  توجه  با 

با  می باید  صنعتی  استراتژی  رقابت پذیری،  و  صنعتی 
بر تخصص  متمرکز  و  راهبرد تخصصی شدن هوشمند 
و مزیت رقابتی مناطق تدوین گردد تا سطح بهر ه وری و 

رقابت پذیری مناطق ارتقا یابد.
در رویكرد جدید سیاست صنعتی تاکید بر منطقه ای بودن  ●

توانمندی های  بر مزیت های رقابتی و  سیاست ها مبتنی 
در  صنعتی  استراتژی  تدوین  بنابراین  است.  مناطق 
کسب وکار  محیط  به  مربوط  بخش  در  و  جدید  رویكرد 
می بایست بر مبنای نیازهای بخش خصوصی و توانایی 
که  می رسد  نظر  به  آنكه  ضمن  گیرد.  صورت  مناطق 
توجه به ثبات اقتصاد کالن که بیشترین آثار را بر توسعه 
بخش های مختلف دارد، به عنوان مهم ترین الزام در این 

بخش معرفی کرد.
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آکوافرش  بنگاه  مثال  عنوان  به  موضوع،  این  درك  برای   .21
 ،Sutton and Kpenty( در غنا را در نظر گیرید )Aquafresh(
2012(. این بتگاه کار خود را در بخش پوشاك و منسوجات آغاز کرد. 
با مواجه شدن این بخش با رقابت شدید از طرف کاالهای وارداتی 
از چین، بنگاه به سرمایه گذاری مجدد در نوشیدنی های غیر الكلی 
روی آورد. این بنگاه با اندازه متوسط و سازماندهی مناسبی که داشت 
توانست جهت گیری درستی را برای خود در مواجهه با شرایط جدید 
تعیین کند. بنابراین، تخصص این بنگاه در تولید پوشاك و منسوجات 
ثانوی و جانبی محسوب  با این توانمندی، یک موضوع  درمقایسه 

می شود )ساتون، 2012(.
22. Aiginger and Sieber, 2006.

. )2014 ,2007 ,2006( Aiginger 23.  - مراجعه شود به
24. Externalities.

عنوان   رویدادی تحت  در  رودریک  به سخنرانی  مراجعه شود   -  .25
 DG برگزار شده توسط First Industrial Economics Day

Growth در دسامبر 2014.

26. Global Competitiveness Index.

27. International Institute for Management Development.

28. International Competitiveness Yearbook.

29. European Regional Competitiveness Index.

30. Regional Innovation Scoreboard.

31. Beacon Hill Institute.

32. Snieška and Bruneckienė.

33. Benzaquen.

34.  امامی میبدی )1379(.
35. Index-Number Approach.

36. Iyaniwura And Osoba, 1983, David, 1972.

37. Economic Productivity.

38. Physical Productivity.

39. Partial Factor Productivity.

40. Total Factor Productivity.

41. Data Envelopment Analysis.

استفاده شده است.  نیروی کار  به  از نسبت سرمایه  این بخش  42. در 
می تواند  و  است  در صنعت  سرمایه  نشان دهنده شدت  نسبت  این 
سح باالتر فناوری به کار رفته در صنعت را نشان دهد، رضوی اقدام 
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ضمائم

جزئیاتمتغیرهایمورداستفاده

مرجع داده هامتغیر مربوطهشرح عاملمحور

اقتصاد

سالنامه آماری، مرکز آمارسرانه تولید ناخالص داخلی )ریال بر نفر( تولید ناخالص داخلی

سرانه ارزش افزوده بخش هتلداری در استان )میلیارد گردشگری
سالنامه آماری، مرکز آمارریال( 

سازمان توسعه تجارتشاخص تمرکز صادراتیتمرکز صادراتی

بنگاه ها
معكوس امتیاز استان در محیط کسب وکارمحیط کسب وکار

 )0 بهترین و 10 بدترین امتیاز( 
گزارش پایش محیط کسب وکار ایران، مرکز 

پژوهش های مجلس

آمار مجوزهای بهره برداری وزارت صنعت، میزان اشتغالزایی ساالنه )هزار نفر( اشتغالزایی صنعتی
معدن و تجارت

دولت
سالنامه آماری، مرکز آمارنسبت مخارج عمرانی به مخارج جاریمخارج عمرانی به جاری

معكوس مجموع تعداد پرونده های تشكیل شده در امنیت
سالنامه آماری، مرکز آمارزمینه قتل  عمد و غیرعمد و ضرب و جرح

زیرساخت ها

سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل ونقل طول کل راه های استان )کیلومتر( طول جاده ها
جاده ای

مجموع کل بار وارده، خارجه و جابجا شده در داخل حجم حمل ونقل کاال
استان )میلیون تن( 

سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای

سالنامه آماری، مرکز آمارسرانه دسترسی به تلفن ثابت و همراه در سطح استاندسترسی به تلفن ثابت و همراه

سالنامه آماری، مرکز آمارمجموع تعداد انبارها و سردخانه هاذخیره سازی

نیروی انسانی
سالنامه آماری، مرکز آمارنسبت تعداد تكنسین ها به کل شاغلین استانسطح مهارت های شغلی

سالنامه آماری، مرکز آمارتعداد آموزش دیدگان فنی و حرفه ایآموزش فنی و حرفه ای




