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شناسایی بخشهای رقابتپذیر منطقهای
در استان فارس*
حمیدرضا بهمن پور خالصی ،1فرشاد نوریان
 1کارشناسی ارشد برنامهریزی منطقهای ،دانشکده شهرسازی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 2دانشیار دانشکده شهرسازی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
**2

(تاریخ دریافت مقاله ،95/12/15 :تاریخ پذیرش نهایی)96/7/5 :

چکیده
تعییــن بخشهــای رقابتپذیــر در اقتصاد مناطق ،موضوع بااهمیتی اســت که حیــات آینده منطقه را
تضمین ،و استراتژیهای آینده را شکل میدهد .سوال اصلی این پژوهش ،ترکیب روشهای مختلف
رقابتپذیری به منظور ســنجش وضعیت بخشهای اقتصادی اســتان فارس میباشد .به این منظور
بــا مــرور ادبیــات نظــری رقابتپذیــری منطق ـهای و ترکیــب چهــار روش داده-ســتانده ،میانگین طول
انتشار ،ضریب مکانی و ترکیب-سهم ،به ترتیب وضعیت هر بخش به لحاظ ارتباط با سایر بخشهای
اقتصــادی ،طــول زنجیــره تولید ،تمرکز فضایی و میزان رشــد هر بخش در مقایســه با ســطح ملی ،مورد
بررســی قرار گرفت .نتایج حاصل از مدلها نشــان میدهد که تنها  3بخش از  14بخش کلی اقتصادی
اســتان فارس ،دارای مقادیر معناداری هســتند .اولین بخش ،بخش"کشــاورزی ،شکار ،جنگلداری و
ماهیگیری" اســت ،که از نظر تمامی شــاخصهای مطرح شده ،در وضعیت خوبی است .اما دو بخش
"بهداشــت و مــددکاری اجتماعــی" ،و "اداره عمومــی و خدمــات شــهری" ،از نظــر ارتبــاط کافی با ســایر
بخشهای اقتصادی ،دارای ضعف جدی میباشند .همچنین مقدار شاخص طول انتشار برای تمامی
بخشهای ذکر شــده برابر یک بوده که نشــاندهندهی ضعف جدی اســتان در صنایع تبدیلی اســت.

واژههای کلیدی
رقابتپذیری منطقهای ،داده-ســتانده ،ضریب مکانی ،ترکیب-ســهم ،میانگین طول انتشــار ،استان
فارس.
* ایــن مقالــه برگرفتــه از پایاننامــه کارشناســی ارشــد نگارنــده اول تحــت عنــوان" :تبیین تحقق فضایی چشــم انداز توســعه منطقهای بر اســاس
مزیتهای همکارانه و علیت عدم قطعیتها ،مطالعه مورد استان فارس" ،به راهنمایی نگارنده دوم می باشد.
**نویسنده مسئول :تلفن ،21-88997870 :نمابر.E-mail: fnoorian@ut.ac.ir ،021-66461504 :
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مقدمه
رقابــت ملــل در عصــر حاضــر بــه منظــور دســتیابی بــه بازارهای
بزرگتر ،باعث شده که مفهوم رقابتپذیری از سطح بنگاه به تمام
ســطوح کالن و خــرد تســری پیــدا کنــد .هــر چند بر ســر تعریــف این
مفهــوم توافــق خاصی بیــن اندیشــمندان وجود نــدارد ،امــا به طور
گســترده توســط کشــورهای مختلف با روشها و ابزارهای گونا گون
مورد ارزیابی قرار گرفته است .دراین مقاله ،ابتدا با مروری بر ادبیات
پایــه رقابتپذیری منطقــهای و انواع روشهــای رایج آن ،به تعیین
مجموعــه روشهــای مناســب بــا مفهــوم ســنجش رقابتپذیــر در
اســتان فارس میپردازیم .استان فارس همواره در زمره استانهای
پرجمعیت و وســیع ایران قرار داشــته است ،اما متاسفانه بررسیها

حا کی از آن اســت که طی ســالهای  ،90-85استان فارس همواره
از نظر دو شــاخص دســتاوردی رقابتپذیری منطقهای ،یعنی نرخ
اشــتغال و میــزان ســرانه تولیــد ناخالــص منطقــهای ،در قیــاس بــا
میانگین ملی پایینتر بوده اســت (بر اســاس مرکز آمار ایران.)1390،
بــه منظور شناســایی علل این پدیــده ،با ترکیب چهــار روش داده-
ســتانده ،شــاخص میانگین طول انتشــار ،ضریب مکانــی و ترکیب-
سهم ،به ترتیب بخشهای اقتصادی استان فارس از ابعاد مختلف
در زمینــهی ارتبــاط بخشهــای اقتصــادی و طول زنجیــرهی تولید
آنهــا ،تمرکــز فضایی بخشها و میزان رشــد آنها در مقیاس با ســطح
ملی ،مورد بررسی قرار گرفتهاند.

مبانی نظری
مفهوم رقابتپذیری منطقهای
منشــا و مفهوم رقابتپذیری ،اقتصاد ســطح بنگاهی است که
در مسیر تکاملی خود قبل از ورود به بحثهای منطقهای در ابتدا،
وارد مباحــث اقتصــادی توســعه در ســطح ملی یــا کالن اقتصادی
شــد .از همیــن رو ،مفهــوم رقابتپذیــری منطق ـهای ،اغلــب از دو
دیــدگاه مختلــف مــورد توجه قــرار گرفته اســت ،از یک ســو گروهی
از محققیــن چون مایــکل پورتر ،با مبنا قــراردادن رقابت بنگاهی و
بــا نــگاه جز بــه کل ،مفهوم رقابتپذیــری منطق ـهای را به مثابهی
حاصلجمع رقابتپذیری خــرد (یعنی حاصلجمع رقابتپذیری
تکتــک بنگاههــا) در نظر گرفته اســت .از ســوی دیگر کســانی چون
اســتورپر 1و گاردینــر ،2بــا تا کیــد بــر رقابتپذیری ملی و نــگاه کل به
جز ،آن را زیرمجموعهای کوچکتر از رقابتپذیری ملی به حساب
آوردهانــد .ایــن در حالی اســت که برخــی از اندیشــمندان از جمله
چلینی 3و زوتسی 4در سال ،2002ضمن رد هر دو دیدگاه ،بر نقصان
چنیــن دیدگاههایــی تا کیــد کردهانــد ،لیکــن علیرغــم نقــد هــر دو
دیــدگاه ،تعریــف بدیلی ارائــه نکردهاند .به زعم آنهــا ،رقابتپذیری
منطق ـهای ،نــه دربارهی ســطح بنگاهــی و نه دربارهی ســطح ملی
اســت ،بلکــه دربــارهی مفهومــی مســتقل و بســیار پیچیــده اســت
(دادشپور و احمدی.)56-54 ،1389 ،
پل کروگمن 5در سال  ،1988سه نکته را در تفاوت رقابتپذیری
بیــن ســطح خــرد و کالن بیــان میکنــد و از این طریــق ،وارد بحث
رقابتپذیری مناطق و کشورها میشود:
ً
اوال ،کروگمــن معتقــد اســت کشــورها بــه همــان شــکلی کــهبنگاههــا رقابت میکنند با هم رقابت نمیکنند و آنها از دور تجارت
خارج نمیشــوند .یعنــی آنگونه که در رقابت بیــن بنگاهها ،ضعف
یک بنگاه سبب حذف آن از دور رقابت و از بین رفتن آن میشود،
در رقابــت بین کشــورها ،ضعف یکی از آنها ســبب خــروج از تجارت
بینالمللی نخواهد شد.

ً
ثانیــا ،ا گــر چــه موفقیــت یــک بنــگاه بــه معنای شکســت یکبنگاه دیگر اســت ،اما در ســطح کالن ،موفقیت یک کشــور ممکن
اســت به معنــای خلق فرصتی برای کشــورهای دیگر باشــد ،یعنی
تجارت بینالمللی ،یک بازی با حاصلجمع صفر نیست.
ً
ثالثــا ،در مفهومســازی رقابتپذیــری ،افزایش بهــرهوری بایدمنجــر بــه افزایش ســطح اســتاندارد زندگــی گردد .بــه همین دلیل
کروگمــن معتقــد اســت کــه مفهــوم رقابتپذیــری منطقــهای پــوچ
است و تنها به معنی رقابتپذیری بنگاهها درون مناطق است.
پــس رقابــت پذیــری برای کســانی کــه نظریــه کروگمــن را قبول
دارند ،تنها محدود به رقابت بین بنگاهها میشــود و برای کســانی
که پیرو افراد دیگری نظیر کما گنی و مایکل پورتر ( )1998هســتند،
عرصه رقابت تا مناطق و شهرها گسترش مییابد (همان).
مارتیــن 6در گــزارش مقدماتی خود برای اتحادیــه اروپا با عنوان
«مطالعــه عوامــل موثــر در رقابتپذیــری منطق ـهای ،»7بــا بررســی
دیدگاهها و گزارشهای مختلف در مورد رقابتپذیری منطقهای،
رقابتپذیری و عوامل موثر آن را اینگونه معرفی میکند:
بــا وجــود ســواالت اساســی و معضــات در مــورد تعریــف
رقابتپذیری ،با بررســی ادبیات مختلــف میتوان موارد مرتبط به
رقابتپذیری را اینگونه بیان کرد:
• هیــچ دور نمــای نظــری واحــدی وجــود نــدارد کــه توانایــی
پاس ـخگویی بــه تصــور پیچیــده رقابتپذیــری منطقهای را داشــته
باشــد .مــا در حال حاضر ســه مفهوم متفــاوت از رقابتپذیری را با
هم ترکیب کردیم.
• از یــک نظــر ،رقابتپذیــری منطقــهای ،قابلیــت یــک منطقه
بــرای تولیــد کافــی صــادرات ( بــه مناطــق دیگــر و خــارج از کشــور)
بــه همــراه افزایــش ســطح درآمــد و اشــتغال کامــل بــرای ســا کنان
اســت(به عنــوان نظــر پورتــر و کروگمــن) .همچنیــن فعالیتهــای
اقتصــادی بــا رویکــرد محلی نیــز مهم هســتند (به ویژه بــا توجه به
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گرایشهای مطر حشده توســط نویسندگان ،برای شهر-منطقهها
و وابستهشــدن آنهــا به خدمــات غیرمعاملهای، 8ا گر چــه در هر دو
مورد بازگشت سود خارجی کلیدی است).
• مفهــوم رقابــت منطقهای ،همــان اندازه که در مورد مســائل
کیفی و شــرایط آن (مانند شبکههای غیرمعامالتی دانشی رسمی،
اعتماد و امثال اینها) بحث میکند ،در مورد مسائل ّکمی ،گرایشها
و فرآیندهــا (مانند تجارت بین شــرکتها ،نرخ ثبت اختراع ،عرضه
نیــروی کار و مانند اینها) نیز بحــث میکند .این یک مفهوم عمده
برای اندازهگیری تجربی و تجزیه و تحلیل رقابت منطقهای است.
• رقابت ســا کنان یک منطقه ،شامل رقابت شرکتها و ارتباط
گتــر ،شــامل
بیــن شــرکتها اســت و همچنیــن در دامن ـهای بزر 
ویژگیهــای اجتماعــی ،اقتصــادی ،ســازمانی و عمومــی منطقهی
خود نیز میشود.
• منابــع رقابــت منطقهای ممکن اســت در انــواع مقیاسهای
جغرافیایــی از ســطح محلــی تــا ســطح منطقــه و ملــی و حتــی
بینالمللی باشــد .با این حــال ،هیچ تعریف ذاتی برای رقابت بهتر
و تجزیه و تحلیل این سطوح تئوریزه نشده است.
ً
• علــل رقابتپذیــری معمــوال به مجموعهای از عوامل نســبت
داده میشــود تــا یک عامــل ،بنابراین امکان مجزاکــردن با ضریب
دکــردن برخی
همبســتگی کــم اســت .مارتیــن با تــاش بــرای متح 
از عناصــر کلیــدی رقابتپذیــری از نظــر بینشهــای مختلف ،کاله
رقابتپذیــری را از چندیــن الیــه شــامل :دســتاوردهای منطقــه،9
خروجیهــای منطقــه ،10قابلیتهــای موجــود منطقــه 11و عوامــل
موثــر در رقابــت تعییــن میکنــد .او معتقد اســت کــه رقابتپذیری
منطقـ�های ،بـ�ا بـ�از شـ�دن ایـ�ن کاله آغـ�از خواهـ�د شـ�د (L. Martin,
.)2004, 35-36
به طور کلی ،مزیتهای رقابتی اغلب بر روی مزیتهای نسبی
یک منطقه خاص از کشورها تا کید میکنند .یک منطقه رقابتپذیر،

تصویر  -1کاله رقابتپذیری منطقهای.
ماخذ)L. Martin, 2004, 35-36( :

عــاوه بــر جــذب و نگهــداری شــرکتهای موفــق ،موجــب بهبــود
کیفیت زندگی سا کنان نیز میشود .استروپر( ،)1997رقابتپذیری
منطقهای را به عنوان "توانایی یک اقتصاد در جذب و نگهداری به
همراه افزایش یا ثبات در ســهم بازار فعالیتها میداند .به نحوی
که موجب ثبات یا افزایش کیفیت زندگی افراد شــرکتکننده شــود".
کیتســون 12و همکارانــش ( )2004اضافــه میکننــد کــه"در نهایــت
رقابتپذیــری مناطــق و شــهرها ،به مکانهایی ختم میشــود که
افــراد و شــرکتها در آن ســرمایهگذاری میکننــد ".همچنیــن بــه
منظــور ارتقــای رقابتپذیــری منطقــهای ،مزیتهــای نســبی یک
منطقــه میتواننــد توســط عوامــل مختلفی چــون نیروی انســانی،
منابــع مالــی ،زیرســاختها ،نوآوریهــا ،ســرمایههای طبیعــی و
حمایتهای محلی حمایت شوند (.)Mongkhonvanit, 2014, 13
پورتر در کتاب «مزیت رقابتی کشورها» ( ،)1990نظریهای درباره
رقابتپذیری ملی ،ایالتی و محلی در زمینه اقتصاد جهانی مطرح
کــرده اســت .در ایــن نظریه ،بر نقش خوشــهها تا کید فراوان شــده
اســت .خوشــهها عبارتند از تمرکز جغرافیایی شرکتهای وابسته،
تامینکننــدگان تخصصــی ،ارائهدهنــدگان خدمــات ،بنگاههــای
اقتصــادی فعــال در صنایــع مربوط بــه یکدیگر و نهادهــای مرتبط
در زمین ـهای مشــخص کــه در عیــن رقابــت بــا یکدیگــر ،همــکاری
دارند .خوشــهها که موفقیت رقابتــی کمنظیری را در فعالیتهای
اقتصــادی بــه نمایــش میگذارنــد ،مولفه مهــم اقتصادهــای ملی،
منطق ـهای ،ایالتــی و حتــی کالنشــهری ،بــه ویــژه در اقتصادهــای
پیشــرفته محســوب میشــود .وجــود خوشــهها بــدان معنا اســت
کــه بخــش قابل توجهــی از مزیتهای رقابتی ،در خــارج از بنگاهها
یــا حتــی خــارج از صنعــت قــرار دارد و دســتیابی بــه آن ،بیشــتر به
موقعیت جغرافیایی بنگاهها بستگی دارد.
بــه طور کلی خوشــهها از ســه طریق بــر رقابت تاثیــر میگذارند:
نخســت با افزایــش بهرهوری بنگاههــا یا صنایع تشــکیلدهندهی
خوشه ،دوم ،با افزایش ظرفیت نوآوری و در نتیجه رشد بهرهوری
بنگاهها یا صنایع تشکیلدهندهی خوشه ،و سوم ،با ایجاد زمینه
جهت تشــکیل کســب وکارهای جدید که موجب تقویت نوآوری و
توسعه خوشهای میگردند (پورتر.)109-93 ،1390،
تصویــر ،2به مقایســه خوشــهی محصوالت جنگلــی در اقتصاد
پیشــرفته ســوئد با خوشــهی محصوالت جنگلی کشــور پرتغال که
دارای درآمــد اقتصــادی متوســط اســت ،میپردازد و برخــی از این
تفاوتها را به نمایش میگذارد.
خوش ـهها در اقتصادهــای در حــال توســعه در مقایســه بــا
خوش ـههای اقتصادهای پیشــرفته ،نه تنها دارای اعضای کمتری
هستند ،بلکه جامعسنجی متفاوتی را نشان میدهند؛ به گونهای
که بســیاری از خوشــهها به شــکل سلســله مراتبی و یا شــبکههای
شــعاعی-مرکزی هســتند که تعداد اندکی شــرکت بزرگ ،نهادهای
دولتــی یــا تامینکننــده را دربرمیگیــرد .در چنیــن ســاختارهایی،
ارتباطــات محــدودی شــکل میگیــرد و حلقههــای ارتباطــی میان
بنگاهها و نهادهای موجود در خوشــه ،به خوبی توسعه نمییابد.
در مقابل ،خوشــههای موفق که دارای اقتصادهای پیشــرفتهاند،
به طور مستمر شبکههای ارتباطی فشرده و پیوندهای بیشتری را
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تصویر -2مقایسه خوشهی محصوالت جنگلی در دو کشور سوئد و پرتغال.
ماخذ( :پورتر)129 ،1390،

در خود جای میدهند (پورتر.)130-128 ،1390،
در اقتصــاد جهانــی ،شــهرها و مناطــق ،عرصــه اصلــی بــرای
ســازماندهی فعالیتهای اقتصادی و مقابله با توسعههای برونزا
هســتند .کارآمــدی و رقابت شــهرها ،با رشــد خوش ـههای صنعتی
رابطــه مســتقیم دارد کــه موجــب تولیدشــدن یــک فضــای همگرا
برای انتشــار منابع ،ســرمایه ،و استعدادها است .ویژگی ذاتی فضا
و ارتباطات اقتصادی خوشههای صنعتی ،منجر به امکان توسعه
فضایی و اقتصادی یکپارچه می شود (.)Yang, 2010,10-11

مبانی روشی
روشهــای شناســایی بخشهــای رقابتپذیــر منطق ـهای ،بــه
طور گسترده به دو گروه روشهای ّکمی و کیفی تقسیم میشوند.
در حالــی کــه روشهای ّکمی نشــاندهندهی یــک روش از باال به
پاییــن بــرای شناســایی خوش ـهها اســت ،روشهای کیفی بیشــتر
گرایش به روشهای از پایین به باال دارند و باعث افزایش مشارکت
بهرهوران می شوند (.)European Uninon, 2010,15
ً
اخیــرا روشهــا و تعاریف متفاوتی برای شناســایی خوش ـههای
صنعتــی مطــرح شــده اســت ،برگمــن و فســر ،13در ســال ،1999
دســتهبندیای برای روشهای شناسایی خوشهها مطرح کردند
کــه شــامل  6روش پایهای به ویژه برای ســطوح میانی 14خوش ـهها
اســت کــه عبارتنــد از :نظر متخصصــان ،15ضریب مکانــی ،16تحلیل
داده-ســتانده بازرگانــی محــور ،17تحلیــل داده-ســتانده نــوآوری
محــور ،18تحلیل شــبکهای ،19پرسشــنامه .20همچنیــن در پژوهش
روالنــد 21و همکارانــش در ســال  ،2000روش شناســایی خوش ـهها
بــه  4گروه طبقهبندی میشــود :تحلیل داده-ســتانده ،22تحلیل
گراف ،23تحلیــل متناظر ،24روشهای کیفی نمونههای موردی.25

همیــن طــور پورتــر با تشــخیص  4فا کتــور و توســعه مــدل «الماس
مزیت» ،مزیت رقابتی بنگاهها را ســاخت 4 .گوشــه الماس شــامل
فا کتورهــای درونی ،شــرایط تقاضا ،اســتراتژی رقابت و ســاختار ،و
صنایــع پشــتیبانیکننده اســت .پورتــر بــا اســتفاده از ایــن الماس،
بــرای شناســایی صنایــع دارای مزیــت رقابتــی اقــدام کــرد .او بــر
اهمیــت روابط و صنایع حمایتکننده در خوشــهها تا کید میکرد.
در هنگامی که پورتر نظریه خود را در یک سطح ملی به عنوان یک
کل اجــرا کــرد ،متوجه شــد کــه بســیاری از فعالیتهــای اقتصادی
در ســطح منطقــه اتفــاق میافتنــد .بنابرایــن ایدههــای او بــه طور
معمول در ســطح شــهرها و مناطــق اتفاق میافتنــد .در قدم اول،
او بــا اســتفاده از جــدول داده-ســتانده ،ضریــب مکانــی و تحلیــل
ترکیب-ســهم به شناسایی صنایع متمرکز و رقابت پذیر پرداخت.
ســپس با اســتفاده از روش پرسشــنامه و گروههای هدف ،آنها را با
روشهای ّکمی مرتبط کرد (.)Yoo, 2013, 21-23
در پژوهــش دیگــری تحــت عنــوان «خوش ـهها و سیاس ـتهای
خوشهسازی :راهنمایی برای سیاستگذران منطقهای و محلی»،
روشهــا را بــه دو گــروه عمده ّکمی و کیفی تقســیم نموده اســت و
روشهای زیر را برای هر کدام پیشنهاد کرده است:
26
• روشهــای ّکمــی :ضریــب مــکان ،روش ریپلــی  ، Kداده
صادرات ،27روش داده-ستانده ،تحلیل شبکه؛
29
• روشهای کیفی :مصاحبه ،28گروههای هدف  ،روش گلوله
برفی.)European Uninon, 2010,16-19( 30
همچنیــن موسســه  ADBبــرای شناســایی خوشــههای
رقابتپذیر ،از سه روش ترکیب-سهم ،ضریب مکانی و تحلیل داده-
ستانده استفاده کرده است (.)Roberts & Choe, 2011, 236-237
یــو ،31در جمعبنــدی خــود روشهــا ،مزایــا و تلههای هــر یک از
روشها را در جدول 1ارائه نموده است (.)Yoo, 2013, 37
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جدول -1انواع روشهای تعیین مزیت های رقابتی و مزایا و معایب آنها.

روش

تلهها

مزایا

نظر کارشناسان

بسیار آسان ،کم هزینه ،اطالعات دقیق محیطی

غیرقابل تعمیم ،تنها یک نظر است و نه یک اصل

روش الماس پورتر

بســیار جامــع و یک نگاه روشــن بــه ارتباطات و پشــتیبانی
بنگاهها ،تامینکننده یک زمینه قوی نظری

بر اساس یک دیدگاه ّکمی شدید ،زمانبر ،بسیار مشکل

ضریب مکانی

بسیار ساده ،ارزان ،به عنوان یک روش مکمل

تمرکزکننده بر روی بخشها به خوشهها

روش ترکیب -سهم

آسان ،بیانکنندهی میزان تغییرات تقاضای شغلی

روش داده-ستانده

تنهــا پایگاه اطالعاتی ارتباط متقابــل بخشها (در امریکا)،
دقیق و جامع

تئوری گراف و تحلیل شبکهای
پرسشنامه
(شامل تحلیلهای متناظر)

مصور کردن تفسیر ها کمکها و تحلیلها
انعطافپذیــر بــه منظــور جمــعآوری اطالعــات ایــدهآل ،و
بروزرسانی

نیازمنــد اطالعــات دقیق  SIC32در ســطح مــورد تحلیل،
مشکلتر از مدل ضریب مکانی
شاید روش قدیمی باشد.
تعریف ناقص از بخشها
غفلت از نهادهای حمایتکننده
روشها و نرمافزارهای آن محدودند
هزینهبر ،دشوار در اجرای مناسب

ماخذ)Yoo, 2013, 37( :

روشهای نام برده شــده در جدول ،1بســیار گســترده هســتند
و هــر کــدام میتوانــد دارای روشهــا و تکنیکهــای متفاوتی برای
محاســبه باشــند که توضیح تمامی آنها در ایــن مجال نمیگنجد.
ً
بــا ایــن حــال بــا توجــه بــه اطالعــات موجــود در ایــران و مشــخصا
اســتان فــارس ،روشهای زیــر برای تعیین بخشها و خوش ـههای
رقابتپذیر استان مطرح خواهد شد.
نگارنــدگان با توجه به تعریف خوشــهها ،مجموعه روشهایی را
انتخاب نمودند که عالوه بر سنجش سطح تمرکز صنایع ،به سنجش
روابط پسین و پیشین با سایر صنایع منطقه نیز میپردازد .بنابراین
بــا توجه به اطالعات موجود در کشــور ،چهار روش شــامل« :ضریب
مکانی برای ســنجش میــزان تمرکز فضایی صنایــع»« ،روش داده-
ســتانده به منظور تعیین ارتباط پســین و پیشــین با سایر صنایع»،
«روش ترکیب-ســهم برای تعیین سهم رشــد خوشهها در منطقه و
تعیین خوشههای در حال ظهور» و «شاخص میانگین طول انتشار
برای تعیین زنجیره تولید صنایع کلیدی» مورد استفاده قرار گرفت.

روش ضریب مکانی
روش ضریــب مکانــی ،بــه احتمــال زیــاد محبوبتریــن و
پرکاربردتریــن تکنیــک بــرای تحلیــل و شناســایی بخشهــای پایه
اقتصادی است .این روش برای مشخصکردن میزان تخصص یک
ناحیه نســبت به منطقــه معیار ،قابل کاربرد اســت .ضریب مکانی
این امکان را مهیا میسازد که بخشهای صنعتی به فعالیتهای
پایهای و یا غیرپایهای تقســیم شود و سهم فعالیتهای اقتصادی
یک منطقه را با سهم آن فعالیتها در کشور مقایسه کند .ا گر چه
اشــتغال ،رایجتریــن معیار فعالیت اقتصادی اســت ،بــا این حال از
درآمد و عایدات نیز به فراوانی استفاده میشود.
الزم به ذکر است که نتایج روش ضریب مکانی به میزان زیادی
تحت تاثیر انتخاب منطقه معیار قرار دارد .هر چه منطقه خودکفاتر
باشــد ،برای استفاده از آن به عنوان منطقه مرجع منطقهای بهتر
اســت .ایــن بــه این معنا اســت که برای محاســبه ضرایــب مکانی،

نواحــی جغرافیایی بزرگتر مانند اســتانها و کشــور ارجح هســتند
(وانــگ و هوفــه .)264-263 ،1390 ،در گــزارش توســعه اقتصادی
ایالــت الینــوی بــا ترکیب ضریــب مکانــی و تغییرات ضریــب مکانی،
بخشهایی که دارای تغییرات مثبت و ضریب مکانی بیشتر از یک
بودهاند ،به عنوان بخشهای پیش��رو معرفی گردیده اس��ت ( The
.)IllinoisEconomic Development Plan, 2014, 25
بنابرایــن ا گــر تجمعــی از صنایــع در منطقــه وجــود داشــته باشــد،
مقــدار عــددی ضریــب مکانــی بــه طور قابــل توجهــی باالتــر از یک
خواهــد بــود .بنابــر گــزارش بخش تجــارت و صنایع در ســال ،2001
میــزان عــددی باالتــر از  ،1.25بــه عنــوان معیاری برای شناســایی
خوشـ�ه معرفـ�ی شـ�ده اسـ�ت ( .)European Uninon, 2010, 17امــا
بــرای نمونــه مطالعاتــی ،بنــا به نظــر کارشناســان ســازمان صنایع
کوچــک و شــهرکهای صنعتی اســتان فــارس ،مقدار عــددی یک
برای ضریب مکانی در نظر گرفته شد.

روش ترکیب-سهم
ً
این تحلیل تالش میکند تا برخی از عوامل که اساســا به اختالف
رشد و در نتیجه اختالف در امکانات اشتغال مناطق یا نواحی محلی
مختلــف میانجامــد ،را تحلیــل کند .رشــد آهســتهتر یا ســریعتر یک
منطقه یا ناحیه محلی ،نســبت به میانگین رشــد ملی دو علت دارد.
ً
اوال جاذبهها و وضعیت نواحی مختلف برای توسعه صنعتی متفاوت
اســت .از ایــن رو ،وجود نر خهای رشــد متفــاوت در صنایع همانند را
میتوان انتظار داشــت .دومین علت ،آن است که وجود تجمعهای
صنعتی در درون نواحی ویژه ،تاثیر بسیار زیادی در نوع رشد آهسته یا
سریع آن نواحی دارد .برای نمونه ،نواحی دارای تمرکز باالی صنعتی
و دارای گرایش رشد ،سریعتر از نواحی دیگر موجود در فضای اقتصاد
ملی یا کالن منطقه رشــد مییابند .روشــن اســت که ا گر برنامهریزان
بتوانند این دو اثر را که اثر رقابتی و اثر تجمع صنعتی مینامند ،از روند
رشد ملی تفکیک کنند و میزان دخالت هر یک را در رشد ناحیه مورد
مطالعهتعیینواندازهگیری کنند،بسیار مفیدخواهدبود(فیلدومک
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گرگور .)139-138 ،1376 ،البته از این روش به عنوان روش مکمل در
شناســایی بخشها به کار میرود و به نظر نمیرســد به تنهایی یک
روش معن��ادار باش��د ( .)Yoo, 2013, 31موسســه  ،ADBبــا ترکیب دو
روش ترکیب-ســهم و ضریب مکانی ،اقدام به شناســایی بخشهای
رقابتپذیر نموده است (.)Roberts & Choe, 2011, 237

روش داده-ســتانده و شاخص میانگین طول
انتشار
جــدول داده-ســتانده ،یکــی از مهمتریــن ابزارهــای تحلیــل
ســاختار اقتصــادی ،برنامهریــزی و پیشبینــی اســت .مهمتریــن

کاربرد عملی این جدول ،شناسایی بخشهای کلیدی در اقتصاد
ً
اســت .بخشهای کلیدی ،بخشهایی هستند که لزوما به لحاظ
اقتصادی ســودآور نیســتند ،اما میتوانند نقــش رهبری و پیش رو
را بر عهده گرفته و ســایر بخشها را تحث تاثیر قرار دهند .به بیان
دیگــر ،بخشهــای کلیــدی مانند حلقــهای از زنجیر که یک رشــته
حلقههــا را قبــل و بعــد از خــود بــه دنبــال دارد ،یکســری ارتباطات
و فعالیتهــا را قبــل و بعــد از خــود ایجــاد میکنــد و از ایــن طریــق،
موجــب تســری آثار رشــد و توســعه به ســایر بخشهــای اقتصادی
میگردد .به این ارتباطات ،پیوندهای پیشــین و پســین میگویند
(جهانگــرد .)270-269 ،1393،هریشــمن ( ،)1958بیشــترین
اولویــت را بــه بخشهایــی داده که دارای بیشــترین پیوند پســین

جدول -2مجموعه روشهای مکمل برای تعیین بخشهای رقابتپذیر در استان فارس.
جدول -2مجموعه روشهای مکمل برای تعیین بخشهای رقابتپذیر در استان فارس.
نام روش

روش محاسبه
ضریب مکانی با استفاده از تولید ناخالص منطقه:

تعریف متغیرها

𝐿𝐿𝐿𝐿ضریب مکانی بخش i

𝑖𝑖𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

𝑖𝑖𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = 𝑖𝑖𝐿𝐿𝐿𝐿
𝑖𝑖𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 ارزش افزوده بخش  iدر منطقه مرجع
𝑖𝑖𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 ارزش افزوده کل در منطقه مرجع
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺
سهم رشد ملی:

𝑛𝑛𝑁𝑁 = 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑡𝑡 ∗ 𝐺𝐺 𝑡𝑡→𝑡𝑡+

سهم ترکیب بخشها:

) 𝑛𝑛𝑀𝑀 = 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑡𝑡 ∗ (𝐺𝐺𝑖𝑖𝑡𝑡→𝑡𝑡+𝑛𝑛 − 𝐺𝐺 𝑡𝑡→𝑡𝑡+

سهم رشد منطقه:



) 𝑛𝑛𝑆𝑆 = 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑡𝑡 ∗ (𝑔𝑔𝑖𝑖𝑡𝑡→𝑡𝑡+𝑛𝑛 − 𝐺𝐺𝑖𝑖𝑡𝑡→𝑡𝑡+

پیوند پسین مستقیم و غیر مستقیم نرمال:

داده-
ستانده

ارزش افزوده بخش  iدر منطقه

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺ارزش افزوده کل منطقه

ضریب
مکانی

ترکیب-
سهم

تعیین وضعیت بخشها

𝑖𝑖𝑖𝑖𝛼𝛼 𝑖𝑖𝑛𝑛∑ 𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖𝛼𝛼 𝑗𝑗𝑛𝑛∑ 𝑖𝑖𝑛𝑛∑

=

𝑛𝑛 1
𝛼𝛼 ∑
𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖 𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑔𝑔 𝑗𝑗𝑛𝑛∑ 𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑔𝑔 𝑖𝑖𝑛𝑛∑ 𝑗𝑗𝑛𝑛∑

=

𝑛𝑛 1
𝑔𝑔 ∑
𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖 𝑛𝑛

𝑛𝑛 𝑛𝑛 1
𝛼𝛼 ∑ ∑
𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑗𝑗 𝑖𝑖 𝑛𝑛2

پیوند پیشین مستقیم و غیر مستقیم نرمال:

طول انتشار بخشها:

𝑛𝑛 𝑛𝑛 1
𝑔𝑔 ∑ ∑
𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖 𝑗𝑗 𝑛𝑛2

= 𝑛𝑛𝑗𝑗𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
=

𝑖𝑖𝑛𝑛𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

𝑁𝑁 سهم رشد منطقه مرجع در بخش i

𝑀𝑀 سهم ترکیب بخشهای منطقه در بخش i

𝑆𝑆 سهم رشد منطقه در بخش i

𝑡𝑡𝑖𝑖𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

سال t

𝑛𝑛𝑡𝑡→𝑡𝑡+

تولید ناخالص منطقه در بخش  iدر

𝐺𝐺 متوسط نرخ رشد در منطقه مرجع

𝑛𝑛 𝐺𝐺𝑖𝑖𝑡𝑡→𝑡𝑡+نرخ رشد در صنعت  iدر منطقه مرجع

𝑛𝑛 𝑔𝑔𝑖𝑖𝑡𝑡→𝑡𝑡+نرخ رشد در صنعت  iدر منطقه مورد
نظر
𝑛𝑛𝑗𝑗𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 پیوند پسین مستقیم و غیرمستقیم
نرمال شده (شاخص حساسیت)
𝑖𝑖𝑖𝑖𝛼𝛼 ضرایب معکوس ماتریس لئونتیف

𝑖𝑖𝑛𝑛𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 پیوند پیشین مستقیم و غیرمستقیم
نرمال شده(شاخص انتشار)
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑔𝑔 ضرایب معکوس ماتریس گش

𝐺𝐺 معکوس ماتریس گش

𝑖𝑖𝑖𝑖ℎ
𝐼𝐼 ماتریس واحد
𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝛿𝛿𝑖𝑖𝑖𝑖 〉0

) 𝑖𝑖𝑖𝑖𝛿𝛿 𝛿𝛿𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐼𝐼 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 = {(𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖 −
0
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑔𝑔
−
𝛿𝛿
〈0
𝐿𝐿 معکوس ماتریس لئونتیف
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖
میانگین میانگین پیوندهای پسین و پیشین:
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑉𝑉 ماتریس میانگین طول انتشار
طول
1
])𝐼𝐼  𝐹𝐹 𝐹𝐹 = [(𝐿𝐿 − 𝐼𝐼) + (𝐺𝐺 −میانگین پیوندهای پسین و پیشین
انتشار
2
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑆𝑆 ماتریس طول انتشار به شریط حداقل آستانه
ماتریس طول انتشار به شریط حداقل آستانه پیوندی:
پیوندی

𝑎𝑎 ≥ 𝑖𝑖𝑖𝑖𝐹𝐹 𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑎𝑎 ≤ 𝑖𝑖𝑖𝑖𝐹𝐹 𝑖𝑖𝑖𝑖

) 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑉𝑉(𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
0

{ = 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑆𝑆 )𝐼𝐼 𝐻𝐻 ≡ 𝐺𝐺(𝐺𝐺 −

𝑎𝑎 = 0.06

منبع :بر اساس ) (،)Roberts & Choe, 2011,237( ( The Illinois Economic Development Plan,2014,25فیلد و مک گرگور-671 ،6731 ،
(،)671جهانگرد (،)6717،وانگ و هوفه(،)Dietzenbacher, Romero Luana & S.Bosma, 2005,405-409)،(721-763 ،6711،جهانگرد و آزادی خواه جهرمی-12 ،6717،
 )11و (پورتر)621 ،6711،
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و پیشــین باشــند .یعنی بیشــترین اولویت را کاالهای واسطهای و
کمترین اولویت را کاالهای نهایی دارند (جهانگرد.)273 ،1393 ،
دیازنباخــر و همکارانــش در مطالعهای تحت عنوان «اســتفاده
از شــاخص میانگین طول انتشــار در شناســایی زنجیرههای تولید
در اقتصــاد اندونــزی» ،عالوه بر موضوع اندازه پیوندها ،به مســئله
فاصلــه اقتصــادی بین بخشهــا نیز میپردازند .بدیــن معنا که نه
تنهــا انــدازه پیوند بین دو بخــش ،اطالعات مهمــی را در اختیار ما
قرار میدهد ،بلکه فاصله اقتصادی بین بخشها نیز حائز اهمیت
اســت ،یعنــی ا گــر بخش  iبه بخش  jوابســتگی دارد ،ایــن نکته که
ایــن وابســتگی بــه صورت مســتقیم اســت یــا از طریق یــک یا چند
بخــش دیگر (به طور غیرمســتقیم صــورت میگیرد) ،جای بررســی
دارد .زمانــی کــه انــدازه پیونــد بیــن بخشهــا و فاصلــه اقتصــادی
آنهــا را بــا یکدیگــر در نظــر میگیریم ،میتوانیــم ســاختار تولید را در
قالــب زنجیره تولیــد تصور کنیم .به روند تولید از نخســتین مرحله
آن تــا تقاضای نهایــی ،زنجیره تولیــد میگویند .شناســایی فاصله
اقتصــادی بیــن بخشهای مختلف و تعییــن زنجیرههای تولید به
مــا کمــک میکند تــا در شــرایط نامطلــوب اقتصــادی ،بخشهای
پیشــرو را در اقتصاد شناســایی کنیم و در آنها ســرمایهگذاری کنیم
(Dietzenbacher, Romero Luana & S.Bosma, 2005,407-
 )408و (جهانگرد و آزادی خواه جهرمی.)83-82 ،1393،

مورد مطالعاتی استان فارس
اســتان فارس در بخش جنوبی کشــور واقع شــده که بر اســاس
سرشــماری ســال  1390جمعیــت ،نــرخ اشــتغال و ســرانه تولیــد
ناخالــص منطقهی فارس بــه ترتیب برابر بــا  4596658نفر81.5 ،

درصــد و 59624000ریــال بــوده اســت (مرکــز آمــار ایــران.)1390،
همچنیــن ایــن اســتان براســاس نظریــهی پایه توســعه اســتان که
به تصویب شــورای عالی آمایش کشــور رســیده اســت ،بایــد دارای
عملکرد قوی ملی و فراملی در برخی از بخشهای اقتصادی باشد
(نظریه پایه توسعه استان فارس.)1391،

شناســـ ــایی ارتبـ ـ ــاط بخشهـ ـ ــای اقتصادی
استان فارس و روش داده ستانده
به این منظور ،ابتدا جدول  40بخشــی داده-ستانده فارس به
 14بخش تلفیقی تبدیل شد تا بتوان نتایج آن را با سایر روشهای
مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش تطبیــق داد .ســپس بــا محاســبه
معکوس ماتریس لئونتیف و معکوس ماتریس گش مطابق با آنچه
که در بخش روششناســی ارائه شــد ،پیوندهای پســین و پیشین
بخشهــای اقتصــادی محاســبه شــد .در نتیجــه ،بخشهایی که
مقدار عددی هر دو پیوند نرمال پسین و پیشین آنها بیشتر از عدد
یک بود ،به عنوان بخش کلیدی شناسایی شد.
همچنیــن بــرای محاســبه فاصلــه بخشهــای اقتصــادی ،از
نرمافزار  MATLABاســتفاده شــد که ماتریس فاصله اقتصادی یا
همان Vو ماتریس میانگین پیوندهای پسین و پیشین یا همانF
را با مقدار آسـ�تانهای( )a=0.06که دیازنباخر برای شناســایی طول
زنجیرههای کلیدی تولید معرفی میکند ،ترکیب کردیم تا ماتریس
 Sحاصل شود.
همانطــور کــه در ماتریــس Sمشــاهده میشــود ،نتایــج حا کــی از
آن اســت که طول زنجیرههای تولید اســتان ،بســیار کوتاه و برابر یک
است .این به آن معنی است که مواد خام تولیدشده در استان ،طی

جدول -3مقدار عددی پیوند اقتصادی بخشها.

پیوند پسین نرمال شده

پیوند پیشین نرمال شده

حجم اشتغال در سال 1385

 14بخش اقتصادی استان فارس
کشاورزی ،شکار ،جنگلداری و ماهیگیری

1.050241663

1.209090987

281092

معدن

0.851241827

0.89405441

5267

صنعت

1.131412214

1.039526798

134814

تامین آب ،برق و گاز

0.981950659

1.053676228

14272

ساختمان

1.066264851

0.892765167

183726

عمده فروشی ،خرده فروشی و تعمیر وسایل

0.96631954

1.043151048

171689

هتل و رستوران

1.298885084

0.966107835

8671

1.007719201

1.210307554

133274

واسطه گری های مالی

0.961737425

1.238428577

13355

مستغالت،کرایه و خدمات کسب و کار

0.879322965

0.903127621

19495

اداره امور عمومی و خدمات شهری

0.950429992

0.856148213

98978

آموزش

0.89842698

0.8622797

84455

بهداشت و مددکاری اجتماعی

0.896447822

0.864923795

31223

سایر خدمات عمومی ،اجتماعی ،شخصی و خانگی

1.059599022

0.96641221

44971

حمل و نقل ،انبارداری و ارتباطات

ماخذ( :بر اساس جدول داده-ستانده مهندسین مشاور آمایش البرز)1385 ،
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یک مرحله فرآوری از استان خارج میشود که نشان از ضعف جدی
صنایعتبدیلیبخشهایاقتصادیدر استانفارساست.همچنین

نمودار -1وضعیت بخش های اقتصادی استان فارس بر اساس روش داده-ستانده.
ماخذ( :بر اساس جدول داده-ستانده مهندسین مشاور آمایش البرز 1385،و مرکز آمار ایران)
جدول  -۴ماتریس.V

ماخذ( :محاسبات بر اساس جدول داده-ستانده مهندسین مشاور آمایش البرز)1385 ،
جدول  -5ماتریس .F

ماخذ( :محاسبات بر اساس جدول داده-ستانده مهندسین مشاور آمایش البرز)1385 ،

گراف ماتریس مجاورت  Sنشان میدهد که اقتصاد استان فارس ،در
مقایسه با کشورهای پیشرفته ،ساختار ساده و ابتدایی دارد.
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جدول  -۶ماتریس.S

ماخذ( :محاسبات بر اساس جدول داده-ستانده مهندسین مشاور آمایش البرز)1385 ،

تصویر  -3زنجیره تولید بخش های کلیدی استان فارس(گراف ماتریس مجاورت .)S
ماخذ( :بر اساس جدول داده-ستانده مهندسین مشاور آمایش البرز)1385 ،

شناســایی صنایــع متمرکز در اســتان فارس و
روش ضریب مکانی
بــه منظــور محاســبه ضریــب مکانــی و بررســی میــزان تجمــع
بخشهــای اقتصــادی در اســتان فــارس بــا اســتفاده از جــدول
حســابهای منطق ـهای مرکز آمار ایــران ،ضریب مکانــی  14بخش
اقتصــادی اســتان در طــول ســالهای  92-79محاســبه شــد و
بخشهایــی کــه دارای ثبــات بیشــتری در مقــدار عــددی ضریــب
مکانی بودند ،به عنوان بخشهای پیشرو مقدماتی معرفی شدند.
بر اساس نمودار  ،2بخشهای «کشاورزی ،شکار ،جنگلداری
و ماهیگیری»« ،تامین آب ،برق و گاز»« ،ساختمان»« ،مستغالت،
کرایــه و خدمــات کســب و کار»« ،آموزش»»،بهداشــت و مددکاری
اجتماعــی»و» اداره عمومــی و خدمــات شــهری» ،دارای ضریــب
مکانــی باال تــر از  1هســتند .امــا بــرای تدقیــق بخشهــای پیشــرو،

اســتان فــارس بــا اســتفاده از روش ضریــب مکانــی و تغییــرات آن،
حســابهای منطقــهای دوباره مورد ارزیابی قــرار گرفت و صنایعی
که در دوره زمانی  ،1390-1385دارای ضریب مکانی بیشــتر از یک
بــوده و تغییــرات آنها نیز در این دوره زمانــی مثبت بوده ،به عنوان
بخشهای پیشرو معرفی شدند.
همانطور کهدرنمودار3مشاهدهمیگردد،بخشهای«کشاورزی،
شکار ،جنگلداری و ماهیگیری»« ،بهداشت و مددکاری اجتماعی»
و «اداره عمومــی و خدمــات شــهری» ،جــزء فعالیتهــای پیشــرو
هســتند و فعالیتهــای در حــال ظهــور شــامل «عمدهفروشــی،
خردهفروشــی و تعمیر وســایل» هســتند .همچنین فعالیتهای در
حال افول شامل «تامین آب ،برق و گاز»« ،ساختمان»« ،مستغالت
و خدمات کسب و کار» و «آموزش» میباشند و فعالیتهای در حال
زوال شامل «معدن»« ،صنعت»« ،هتل و رستوران» »،حمل و نقل،
انبــارداری»« ،واســطهگریهای مالــی» و «ســایر خدمــات عمومی»
هستند.

تعییـــــن می ـ ــزان س ـ ــرعت رش ـ ــد بخشه ـ ــای
اقتصادی استان فارس و روش ترکیب-سهم
روش ترکیب-ســهم ،روشــی اســت کــه بــا کمــک آن میتــوان
دریافــت میــزان رشــد منطقــهای و ملــی در هر بخــش چگونه بوده
اســت .در این مرحله ،ابتدا با مقایســه نرخ رشد ملی و منطقهای،
بخشهایــی که نرخ رشــد منطقهای باالتری نســبت به نرخ رشــد
منطق ـهای داشــتند ،شناســایی و بــا ترکیب ضریب مکانی و ســهم
رشد منطقه ،بخشهای پیشرو شناسایی شدند.
جدول  7نشان میدهد که سرعت رشد منطقه در چهار بخش
"کشــاورزی ،شــکار ،جنــگلداری و ماهیگیــری"" ،عمدهفروشــی و
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نمودار -2تحوالت ضریب مکانی استان فارس براساس ارزش افزوده سالهای .92-79
ماخذ( :بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران)

نمودار -3بخشهای پیشرو استان فارس در سالهای .90-85
ماخذ( :بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران)
جدول -7بررسی نرخ رشد ملی و منطقهای بخشهای اقتصادی.

نرخ رشد منطقه

نرخ رشد ملی

سهم منطقه

 14بخش اقتصادی استان فارس
كشاورزی ،شكار و جنگلداری و ماهیگیری

0.196904

0.0743

2015770

معدن

-0.19425

-0.09191

-462887

صنعت

0.255429

0.273712

-186419

تأمین آب ،برق و گاز طبیعی

1.934957

2.399326

-2506731

ساختمان

-0.1837

0.274932

-3924145

عمدهفروشی ،خردهفروشی ،تعمیر وسایل نقلیه و كاالها

0.385788

0.184657

2312692

هتل و رستوران

0.158963

0.233614

-64909.4

حمل و نقل ،انبارداری و ارتباطات

0.004745

0.189423

-1284544

واسطهگریهای مالی

0.130211

0.168101

-73556.5

مستغالت ،كرایه و خدمات كسب و كار

0.089072

0.176587

-1296120

اداره امور عمومی و خدمات شهری

0.286249

0.18923

469551

آموزش

-0.21549

-0.13102

-614171

بهداشت و مددكاری اجتماعی

0.29657

0.183518

502058.2

سایر خدمات عمومی ،اجتماعی شخصی و خانگی

0.131177

0.201872

-116158

ماخذ( :براساس اطالعات مرکز آمار ایران)
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نمودار -4تعیین بخشهای پیشرو اقتصادی استان فارس در بین سالهای .1390-1385
ماخذ( :بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران)

خردهفروشــی ،تعمیــر وســایل نقلیــه و کاالهــا"" ،اداره عمومــی و
خدمات شهری" و"بهداشت و مددکاری اجتماعی" نسبت به نرخ
رشد ملی سریعتر است و میتوان توقع داشت که در صورت ادامه
ایــن رونــد و ســرمایهگذاری بــر روی این چهــار بخــش ،در آینده به
صورت خوشههایی ظاهر شوند.
نمــودار  4کــه حاصل تلفیــق دو روش ضریب مکانــی و ترکیب-
ســهم میباشــد ،نشــان میدهد که بخشهای"کشــاورزی ،شکار،
جنــگلداری و ماهیگیــری"" ،مســتغالت ،کرایه ،و خدمات کســب

و کار""،بهداشــت و مــددکاری اجتماعــی" ،اداره عمومی و خدمات
شــهری" و "تامیــن آب ،بــرق و گاز طبیعــی" ،به عنــوان بخشهای
پیشرو و بخشهای در حال ظهور شامل"حمل و نقل ،انبارداری و
ارتباطات""،سایر خدمات عمومی ،اجتماعی ،شخصی و خانگی"،
"واســطهگریهای مالی"" ،هتل و رســتوران"" ،صنعــت" و "عمده
فروشــی ،خردهفروشــی و تعمیر وســایل نقلیه و کاالها" میباشند.
همین طور بخشهای در حال افول شامل بخشهای "آموزش" و
"ساختمان" بوده و بخش در حال زوال نیز بخش "معدن" است.

نتیجه
جدول -8جمعبندی وضعیت بخشهای اقتصادی استان فارس.

همانطور که پورتر در تعریف خوشهها بیان کرده است ،خوشهها
تنهــا صنایع متمرکز نیســتند که بتوان آنها را بــا روش ضریب مکانی
مــورد تحلیــل داد .بلکــه صنایع متمرکزی اســت که با ســایر صنایع
در منطقه دارای ارتباطات پســین و پیشــین باشــند .به این منظور
چهار روش "ضریب مکانی :جهت اندازهگیری تمرکز فضایی"" ،روش

داده-ستانده :جهت بررسی میزان ارتباط پیسن و پیشن صنایع"،
"شاخص میانگین طور انتشار :جهت بررسی زنجیره صنایع کلیدی"
و "روش ترکیب-ســهم :جهــت شناســایی خوش ـههای در حــال
ظهــور" ترکیــب شــدند تا بتوان خوشــههای موجــود و در حال ظهور
اســتان فارس را شناســایی کرد .بنابراین ،بخش «کشاورزی ،شکار،
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جنــگلداری و ماهیگیــری» ،از ســه نظـ ِـر ارتباط با ســایر بخشهای
اقتصادی ،تمرکز فضایی و رشد منطقهای پیشتاز است .در حالی که
دو بخش دیگر»،بهداشت و مددکاری اجتماعی»و « اداره عمومی و
خدمات شهری» ،از نظر ارتباط با سایر بخشهای اقتصادی ضعیف
هســتند و الزم اســت تــا پیوندهــای آنهــا تقویــت گــردد .همچنیــن
مطالعه شــاخص میانگین طول انتشار نشان داد طول انتشار کلیه

صنایــع اســتان فــارس برابــر یــک اســت ،که نشــان از ضعــف جدی
استان در صنایع تبدیلی میباشد .اما باید توجه داشت که مفهوم
رقابتپذیــری یــک مفهوم پویا اســت و در صورتــی بخشهای فوق
میتواننــد به حیات رقابتپذیر خــود ادامه دهند که با نوآوریهای
علمــی و حکمروایــی خــوب منطقــهای ترکیــب شــوند و حداقلــی از
کیفیــت زندگــی را بــرای افراد شــاغل در ایــن بخشها تامیــن کنند.

سپاسگزاری
نگارندگان بر خود الزم میدانند که از آقایان دکتر اسفندیار جهانگرد و دکتر حجت اهلل میرزایی کمال تشکر و قدردانی را داشته باشند.
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C

ompetitive economic sectors determination
plays a substantial role in feature regional
strategies creation. Moreover, most of traditional
views change into dynamic approach stand on creativity and knowledge. Regional competitiveness is
the region ability to attract and maintain achieved
companies, while improving inhabitants’ standard
of living. Mr. L. Martin introduces employment rate
and GDRP as two outcomes for regional competitiveness. Unfortunately, Fars province does not have
appropriate place among Iran regions base on employment rate and GDRP. In this research, we are
reviewing competitiveness theories and methods in
order to find the best complementary methods stand
on available information. Also, we will distinguish the
reasons of Fars province low rank among Iran’s regions. Our review shows that Input-output method,
Average portion length index, Location quotients and
Shift-share analysis can be the best complementary
methods for measuring sector connectivity, length of
product chain, spatial concentration and portions of
regional economic growth. So we divided Fars economic into 14 sectors that include “Agriculture, Forestry and Fishing”, “Mining and quarrying”, “Manufacturing”, “Electricity, gas, steam and water supply”,
“Construction” ,“Wholesale and retail trade; repair of
motor vehicles and motorcycles”, “Accommodation
and food service activities”, “Transportation, storage
and communications”, “Finance, Insurance and real
Estate”, “Professional, scientific and technical activities”, “Administrative and support service activities”,
“Education”, “Human health and social work activities”, “Other service activities”. Input-output method
identifies three sectors by normalizing backward
and forward linkages which includes” Agriculture,
Forestry and Fishing”, “Manufacturing” and “Transportation, storage and Communications”. Also, Aver-

age portion length numerical value equal to one and
shows a very short product chain for all industries.
Moreover, Location quotients calculate the share of
Fars province from national level for measuring industries agglomeration in this region. The result of
this model shows 3 economic sectors named,” Agriculture, Forestry and Fishing”, “Administrative and
support service activities” and “Human health and
social work activities”. Finally, our last analysis is
shift-share in conjunction with Location quotients.
This model identifies emerging clusters in Fars province that include” Agriculture, Forestry and Fishing”,
“Construction”,” Finance, Insurance and Real Estate”, “Administrative and support service activities”
and “Human health and social work activities”. In this
regard, we can define three competitive economic
sectors such as,” Agriculture, Forestry and Fishing”
for the first priority plus “Administrative and support
service activities” and “Human health and social
work activities” as the second priority, because they
have not significant backward and forward linkages
in I-O table. On the other hand, all of Fars province
industries suffer from short product chain and this is
the main cause of Fars rank between Iran regions.
So, for shaping Fars future strategies we should
concentrate on these sectors besides to enhance
inhabitants’ standard of living. In this way, public sectors should invest on infrastructure and encourage
private sectors to develop related variated industries
in Fars province industrial park. Also, competitive regional economy is a dynamic concept, so we must
monitor our competitors for making competitiveness
future in Fars base on uncertainty may happened.
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