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مقدمه- 1
اتخاذبهمجبورهادولت،توسعهدرحالیاوافتهیتوسعهازاعمکشورهايهمهدر

بهجامعهدرموجودامکاناتومنابعيبهینهتخصیصهاي مناسب، برايسیاست
مزیتواولویتيدرجهتعیینکهاستبدیهی.اقتصادي هستندمختلفهايبخش

ومنابعيبهینهتخصیصمنظوربهالزم واولقدممختلف،هايبخشازیکهر
یابخشیصورتبهاقتصادييتوسعهاین در حالی است که .استامکانات
صنعت این بین، در.استشدهمطالعهجامعالگويیکداشتنمستلزمايمنطقه

در ترین رکن پیشرفت اقتصادياصلیعنوانهعنوان یکی از ارکان اصلی و شاید بهب
کسب ثروت و تسهیالت يسوبهیک کشور و بزرگترین ماشین حرکتی یک جامعه 

ها صنعت حرف اول در تمامی کشوربه عبارتی، . شده استشناخته روزافزونرفاهی 
.استترین عامل رونق اقتصادي زند زیرا مهمرا در اقتصاد می

درتحولفعلیشرایطدرجامعهنیازهايترینعمدهازیکیدیگرطرفیاز
مستلزمخودکهاستجدیدشغلیهايفرصتایجادجهتدرساختارهاي اقتصادي

).1387،12، صمیمی و نقوي(است گذاريهاي سرمایهفرصتشناخت
بوشهرموقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی استاندر این راستا 

را يابالقوههاي ظرفیت،ها در توسعه بخش صنعتایجاد برخی محدودیترغمیعل
شود ایجاد که به شرایط طبیعی استان مربوط میآنجاها خصوصاً در برخی زمینه

بخشگذاريهیسرماهايتیاولونییتعباهدف، در این پژوهش رونیازا.کرده است
ق سعی شده طببوشهر،استاندريتجارآزاديمنطقهجادیايراستادرصنعت
ی داخلمنابعيهزینهومزیت نسبی و با استفاده از شاخص ضریب مکانينظریه

بهمنابعتخصیص«يبه فرضیه1389و 1388، 1386، 1384هاي در سال
يزمینهدرداراي اولویتISICیرقمسهيکدهااساسبریصنعتهايفعالیت
.پاسخ داده شود» گذاريسرمایه

است که در بخش دوم به مبانی نظري و بیترتنیابهساختار این مقاله 
مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته پرداخته شده است، در بخش سوم، 

آن در این پژوهش مورد معرفی قرار گرفته، بخش يمحاسبهيها و نحوهشاخص
و پیشنهادها اختصاص يریگجهینتها و بخش پنجم به دادهلیوتحلهیتجزچهارم به 

.دارد
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 نظريمبانی-2
تولید يهاي نسبی در زمینه، اغلب به تبیین مزیتیالمللنیبنظریات سنتی تجارت 

هاي نسبی هر مندي از عوامل تولید، مزیتبهرهيپردازد، براي نمونه، نظریهمی
عوامل کند که این کشور ازکشور را در تولید و صدور کاال یا کاالهایی تعیین می

این نظریه تنها دو عامل نیروي کار و . تولید فراوان و ارزان آن کاالها برخوردار باشد
تولید، عوامل متعددي وجود يدر زمینهکهیدرصورتگیرد، سرمایه را در نظر می

کند، براي مثال نیروي انسانی، سرمایه، دارد که مزیت نسبی هر کشور را تعیین می
،1371، نادري(ترین این عوامل هستند ژي از جمله اصلیمنابع طبیعی و تکنولو

تري براي مزیت نسبی وجود دارد که عالوه بر عوامل تولید به تعریف کلی). 39-38
در این تعریف مزیت نسبی عبارت است از توانایی یک . عوامل بازار نیز توجه دارد

به المللنیبدر تجارت ). همان(ترکشور در تولید و صدور کاالیی با قیمت ارزان
دلیل دور بودن محل مصرف از محل تولید، کاالهاي تولید شده بایستی به مراکز 

هاي نسبی هر کشور در این ارتباط، عوامل مختلفی بر مزیت. مصرف حمل گردد
، بیمه، بازاریابی و تبلیغات و غیره ونقلحمل، يبندبستههاي هزینه: گذاردتأثیر می
توجه به این متغیرها، . در این مرحله استرگذاریتأثترین متغیرهاي مهماز جمله

ي کاالها را تحت تأثیر قرار اهمیت زیادي دارد؛ چرا که مستقیماً قیمت تمام شده
).36همان، (دهند می

هاي اقتصاد در تحلیلژهیوبههاي اقتصادي هاي مدید در تحلیللذا، تا مدت
، 1970ياما در خالل دهه. شدها نادیده انگاشته میفعالیتاي بعد ناحیهالمللنیب
تمرکز اصلی . جدید علمی تحت عنوان جغرافیاي اقتصادي شکل گرفتيرشتهکی

مکان يکنندهنییتعصنعتی با توجه به عوامل یابیمکاناین رشته بر پویایی 
از. هاي اقتصاد نئوکالسیک بودتحت تأثیر نظریهشدتبهجغرافیایی یک فعالیت و 

تابع مکان برحسب، در مبحث جغرافیاي اقتصادي به جغرافیاي تولید رونیا
توزیع جغرافیایی عوامل برحسبها شود که در آن تمرکز فضایی فعالیتپرداخته می

هاي مکانی شامل موجودیت منابع به عبارتی موجودیت. تولید قابل توضیح است
ها فعال، دسترسی به بازار و غیره است که توزیع فضایی فعالیتطبیعی، نیروي کار

بر این اساس، در اصل مناطق بر مبناي برخورداري نسبی از . کندرا مشخص می
یکی از اشارات این نگاه . کنندها با یکدیگر رقابت میعوامل مکانی در جذب فعالیت

ست که مناطق مختلف هاي اقتصادي از بعد نظري این امکانی در گستره فعالیت



1391زمستان، 4، شماره9، دوره )هاي اقتصادي سابقبررسی(فصلنامه اقتصاد مقداري ٢٤

هایی را دارند که در آن از مزیت رقابتی تمایل به تخصص در صنایع و فعالیت
). 41- 42، 1388،نصرالهی و همکاران(برخوردارند

استعماري يرابطهایجادبه2پیرامون- مرکز نظریهيارایهبا1فریدمنجان
تعریفباوي).1381عظیمی،(کندمیاشارهفضاییسیستمدرپیرامون-مرکز

-مرکزبهرافضاییسیستمابداعات،ازتراکمیوناپیوستهفرآیندعنوانبهتوسعه
ياافتهیسازمانهايسیستمزیرعنوانبهمرکزينواحی.کندمیتقسیمپیرامون

پیرامونی،نواحیودارندتوسعهجهتباالییظرفیتکهشوندمیتلقی
باومرکزينواحینهادهايتوسطآنهايتوسعهمسیرکههستندهازیرسیستم

فریدمن، (شود میتعیینعمدهوابستگیبرحسبآنهاي ارتباطنحوهبهتوجه
1972(3.

میالدي،70ي دههدر4هیلهورستايمنطقهفضاییيتوسعهي نظریه
تاکنونکهبودفضاییانتظاميعرصهدرگذارتاثیروبارزهاينمونهازیکی

. استمحلی داشتهوايمنطقهعمرانوتوسعههايطرحدرزیادي نیزکاربردهاي
پیرامون ارتباط نزدیکی - اي هیلهورست با مدل مرکزي توسعه منطقهنظریه

آن استگذارد، بر پیرامون که اصل را بر مرکز می- مدل مرکزبرخالفولی .دارد
مقیاس و هاي ناشی ازجوییعوامل صرفهنیزثیر عامل فاصله وأکه چگونه تحت ت

صورتبهآیند که اقتصادي و اداري پدید میادغام، مراکزي با قدرت سیاسی،
زاده دلیر، سیدفاطمی، حسین(کنندهاي موجد نوآوري و خالقیت عمل میکانون
1389،5(.

و بالفعل مناطق مختلف یک بالقوهاز جمله ابزارهایی که به شناخت توان 
هاي اقتصادي مختلف در رشد آن مناطق کمک و ارزیابی تأثیر فعالیتکشور

يستاده–هاي داده هاي تحلیلی ضرایب مکان، تغییر سهم و تکنیکنماید، مدلمی
ها همچنین روشی براي شناسایی و این مدل. اي اقتصاد پایه استضرایب منطقه
ساختار اقتصادي این مناطق ها و امکانات مناطق مختلف جهت تغییر تعیین فرصت

).38همان،(است

1 Friedmann
2 Core - Periphery

).1383،102(نیا و موسوي به نقل از حکمت3
4 Hilhorst
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 شدهانجاممطالعات - 2-1
، در پژوهشی با عنوان )1391(فر، خلیلی، جهانشایی، جوانشیر گیو و مسیناییآریا

گذاري در بخش صنعت در استان خراسان هاي سرمایهبررسی و تعین اولویت«
اقتصادي به تعیین هاي با استفاده روش تاکسونومی عددي و شاخص» جنوبی
نتایج بیانگر آن است که .اندصنعتی استان خراسان پرداختهيهاي توسعهاولویت

صنایع الستیک و همچنین صنایع پوشاك از اولویت باالتري نسبت به صنایع مواد 
ی پژوهشدر،)1389(حسن زاده و شهیکی تابش.غذایی و مواد مصرفی برخوردارند

اي استان بوشهر بر اساس عملکرد عوامل یع کارخانهصنايبندرتبه"با عنوان 
به شناسایی ISICهاي دو رقمی بر اساس کد"ي مزیت رقابتیکنندهنییتع

نتایج این پژوهش بیانگر آن است که . اندهاي صنعتی استان بوشهر پرداختهفعایت
سایر و تولیدونقلحملصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی، تولید سایر وسایل 

. آیندبه ترتیب سه صنعت برتر استان بوشهر به شمار میيرفلزیغمحصوالت کانی 
يگذارهیسرماهاي تعیین اولویت"خود با عنوان نامهانیپا، در )1387(ثقفی

يبندرتبهظرفیت و به بررسی ")1379و 1384(هايصنعتی در استان یزد سال
کدهاي آیسیک سه رقمی و چهاررقمی در هاي صنعتی استان یزد بر مبناي فعالیت

بر 1379دهد در سالنتایج نشان می. پرداخته است1379و 1384هايسال
ي رفلزیغمبناي کد آیسیک سه رقمی، صنایع تولید قند و شکر و محصوالت کانی 

کد آیسیک چهارقمی، صنایع تکمیل منسوجات و ي نشده و بر اساسبندطبقه
يبندقیعانسوجات و البسه و چرم، تولید سیم و کابل براي ساخت مآالتنیماش

نیز بر 1384شده از بیشترین میزان اولویت برخوردار هستند و همچنین در سال 
يرفلزیغاساس کد آیسیک سه رقمی، صنایع تولید قند و شکر، محصوالت کانی 

و آرد يسازآمادهنشده و بر اساس کد آیسیک چهار رقمی، صنایع يبندطبقه
کود و ترکیبات ازت شده جزبهشیمیایی اساسی بوبات، تولید موادردن غالت و حک

. ردار هستندصنعتی در استان یزد برخويگذارهیسرمااز بیشترین میزان اولویت 
در پژوهشی با عنوان ،)1387(وجدانی طهرانی و رازینی رکن الدین افتخاري، 

به "MADM5بندي مناطق آزاد تجاري ایران با استفاده از روش ارزیابی و اولویت"
يریگمیتصمهاي مختلف بندي مناطق آزاد کشور مناطق با استفاده از روشاولویت

5 Multi Attribute Decision Making
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نتایج حاکی از آن است .اندپرداخته) SAW7، تاکسونومی و 6تاپسیس(چند معیاره 
آزاد چابهار به ينطقهمآزاد کیش باالترین اولویت ويکه در هر سه روش، منطقه

وداخلی يهايگذارهیسرمادلیل وجود موانع و مشکالت در اموري همچون جذب 
ترین در پایین... زیر بنایی و يهايگذارهیسرمااساسی، يهارساختیزیخارج

مناطق رومانی يبندرتبه«، در پژوهشی با عنوان)2012(8دنسیو.اولویت قرار دارد
هاي شاخصز ، با استفاده ا»خارجیيگذارهیسرماهاي جذب بر اساس پتانسیل

مناطق مختلف رومانی پرداخته است يبندرتبهوزنی به ياي و رابطهمزیت منطقه
در اولویت اول و 9ایلفاو-بخارستيو سپس به این نتیجه رسیده است که منطقه

، )2003(10کامبس و آورمن.شمال شرق رومانی در اولویت آخر قرار دارديمنطقه
با "اروپايهیدر اتحادياقتصاديهاتیفعالیمکانعیتوز"با عنوان یدر پژوهش

ياریبساروپا،يهیموجود در اتحاديهامکان و آمار و دادهبیضرياستفاده از تئور
قرار دادهیوجود دارند را مورد بررسرامونیپطیکه در محياقتصاديهاتیاز فعال
د داشته وتوانند وجیمزیها نتیاز فعالياریاست که بسدهیرسجهینتنیو بداست 

از ساختارها و یاز عدم اطالعات کافیخود ناشنیباشند که اکنون وجود ندارند و ا
.در دانش بوده استییخاص و نارساعتصنيهاتیفعال

ارزیابی محیط زیست به "با عنوانیدر پژوهش، )2007(11لو و یانگ
به بررسی "تایوانیدکنندگانیتولاز دیدگاه : در مناطق آزاديگذارهیسرمامنظور 

منظوربهها، بازار، ها و زیرساختاهمیت زیست محیطی، هزینه، پتانسیل
نتایج حاصل از پژوهش که با . اندها در مناطق آزاد پرداختهشرکتيگذارهیسرما

بهشرکت تولیدي تایوانی500ي آماري جامعهاختاري وهاي ساستفاده از مدل
گویاي این است که بازار، هزینه و عوامل زیرساختی تأثیر بسزایی آمده است،دست

خارجی در مناطق آزاد دارند و عامل پتانسیل تأثیر چندانی يگذارهیسرمابر جذب 
، در پژوهشی با )2001(12ژونگ، سو و فو. گذاري خارجی نداردبر جذب سرمایه

به بررسی مزیت نسبی تولید غالت بر اساس "مزیت نسبی در غالت چین"عنوان 

6 Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution
7 Simple Additive Weighted
8 Aniela Raluca Danciu
9 Bucharest -Ilfov
10 Pierre-Philippe Combes and Henry G. Overman
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 نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است . اندهاي اختصاصی پرداختهتولید و هزینه
نیز ارد و همچنین پتانسیل تولید غالتکه مزیت نسبی در محصوالت غالت وجود د

.در چین وجود دارد
بهراستا نیدر اشدهانجاميهاپژوهش نسبت به پژوهشنیاتیمز

نییبه تعاریشاخص و معنیپژوهش با استفاده از چندنیاست که ابیترتنیا
بوشهر آزاد يموجود در منطقهعیها و صناتیدر فعاليگذارهیسرمايهاتیاولو

نیچنتاکنونطبق اطالعات پژوهشگر در کشور کهاستیحالدر این .پردازدیم
در واقع این پژوهش در.مناطق آزاد موجود انجام نشده استمورددریپژوهش

در استان بوشهر، با توجه به صدد است در راستاي ایجاد منطقه آزاد تجاري 
هاي هاي موجود در این استان به تعیین اولویت فعالیتها و محدودیتفرصت

.ها و معیارهاي متفاوت بپردازدموجود در استان بوشهر با استفاده از روش

روش پژوهش- 3
هاي صنعتی تعیین مزیت رقابتی داخلی فعالیتمنظوربهدر این پژوهش، ابتدا 

استان بوشهر، آمارهاي الزم هر بخش از مرکز آمار ایران، بانک مرکزي، سازمان 
استانداري يریزي و بودجهالمللی پول و سازمان برنامهالمللی کار، صندوق بینبین

هاي خام الزم و موجود در منابع مذکور، استان بوشهر استخراج و با استفاده از داده
هاي فعالیتيبندتیاولوهاي معرفی شده در بخش سوم محاسبه و جهت شاخص
14و تاکسونومی عددي13از تلفیق تحلیل عاملیدر هر بخش در هر سال موجود 

.استفاده شده است

هاي آماري چند متغیره که هدف اصلی آن خالصه نامی عمومی است براي برخی از روش،تحلیل عاملی13
ها پردازد و در نهایت آناین روش به بررسی همبستگی درونی تعداد زیادي از متغیرها می. هاستکردن داده

متغیرها به طور ياین روش کلیهدر . کندبندي کرده و تبیین میهاي عمومی محدود دستهرا در قالب عامل
به نقل از (شودگیرند و هریک از متغیرها به عنوان یک متغیر وابسته لحاظ میهمزمان مد نظر قرار می

).199، 1390زیاري؛ 
نوع خاص آن تاکسونومی . شودکار برده میهاي مختلف در علوم بهبنديآنالیز تاکسونومی براي طبقه14

بندي ها بین واحدهاي تاکسونومیک و درجهها و نزدیکیتعریف، ارزیابی عددي شباهتعددي است که بنا به 
میالدي 1736این روش براي اولین بار توسط آدانسون در سال . هاي تاکسونومیک استآن عناصر به گروه

یاري؛ ز(بندي، طبقه بندي و مقایسه در یونیسکو مطرح شداین روش کالً یک روش عالی درجه. پیشنهاد شد
1390 ،91.(
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عامل Pمورد به mها را از توان تعداد شاخصتحلیل عاملی میبه کمک روش زیرا
>Pکه همواره طوريتقلیل داد به mطور خطی مستقل از این فاکتورها به. است

له أنظر در مسشاخص موردmیکدیگر بوده و هر کدام، یک ترکیب خطی از 
جا توجه به این موضوع است که از میان فاکتورهاي مهم در اینينکته. هستند

ها بیشترین تغییرات در روش تحلیل عاملی تنها تعداد معدودي از آنآمدهدستبه
دهند دهند و تغییراتی را که فاکتورهاي دیگر نمایش میدر مشاهدات را توضیح می

ري و زاهدي اکب(پوشی نمود توان از این فاکتورها چشمقدري کوچک است که میبه
ورودي عنوانبهبنابراین فاکتورهاي داراي بیشترین مشاهده ). 1387،232کیوان؛

ارزیابی منظوربهسپس .روش تاکسونومی عددي مورد استفاده قرار گرفته است
آزاد يهاي داراي اولویت در مسیر ایجاد منطقهالمللی فعالیتمزیت رقابتی بین

مستقل استفاده طوربهمنابع داخلی يهزینهتجاري در استان بوشهر، از شاخص 
.شده است

هاشاخص- 1- 3
هاي معتبر و سازگار با مفاهیم در پژوهش حاضر سعی شده است از شاخص

در مجموع . هاي مشابه استفاده شوداقتصادي برگرفته از مطالعات و پژوهش
گیري شده اندازهبه شکل زیر هاي سودآوري، اشتغال و عملکرد این بخش شاخص

.است

هاي سودآوريشاخص- 1- 1- 3

هاي سودآوريشاخص: 1جدول 
عنوان شاخصرابطه شاخصردیف

ستانده به داده=1

ارزش زایی=2

نسبت ارزش افزوده به جبران خدمات=3

رقابتقدرت =4

تولید سرانه=5
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 6= سود به جبران خدمات−

7= ضریب مکانی بر پایه ارزش افزوده∑∑

انرژييوربهره=8

درآمد به هزینه=9

توضیحات

امiصنعتیفعالیتستاندهارزش

امiارزش داده فعالیت 

امiارزش افزوده فعالیت 

امiصنعتی فعالیتکارنیرويخدماتجبرانيهزینه

امiشاغالن فعالیت صنعتی 

)دستمزد و حقوق+ ساالنهيگذارهیسرما+ هاداده(هزینه 

هاي صنعتی استانارزش افزوده کل فعالیت

ام در کشورiارزش افزوده فعالیت صنعتی 

هاي صنعتی در کشورارزش افزوده کل فعالیت

امiارزش انرژي مصرفی فعالیت صنعتی 

هاي پژوهشیافته: مأخذ

هاي اشتغالشاخص- 2- 2- 3

اشتغالهاي شاخص: 2جدول 
عنوان شاخصرابطه شاخصردیف

ايمنطقهمیانزاییاشتغالضریب=1

ايضریب سهم کارگاهی میان منطقه=2

سهم کار در ارزش افزوده=3

توضیحات

امiتعداد کارگاه فعالیت صنعتی
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ام در کشورiشاغالن فعالیت صنعتی 

ام در کشورiتعداد کارگاه فعالیت صنعتی 

	 هاي بزرگ صنعتی استانتعداد کل کارگاه								

هاي بزرگ صنعتی کشورتعداد کل کارگاه

تعداد کل شاغلین بخش خدمات و بازرگانی استان

هاي پژوهشیافته: مأخذ

هاي عملکردشاخص-3- 2- 3

عملکردهايشاخص: 3جدول 

هاي پژوهشیافته: مأخذ

عنوان شاخصرابطه شاخصردیف

هادادهیدهبهره=1

يگذارهیسرمادهی بهره=2

وري نیروي کاربهره=3

دهی تولیداتبهره=4

5= کاربري∑

وسعت بازار=6

ارزش افزوده سرانه نیروي کار=7

توضیحات

امiساالنه فعالیت صنعتی يگذارهیسرما

امiفعالیت صنعتی) ضایعات+ تولیدات (ارزش تولیدات

امiوري نیروي کار در فعالیت صنعتیبهره

امiهاي صنعتی وري نیروي کار در فعالیتکل بهره

امiفروش صنعت 	
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 شاخص صادرات- 4- 2- 3

صادراتهايشاخص:4جدول 
عنوان شاخصرابطه شاخصردیف

1= سهم از کل صادرات∑

2= داخلیمنابعهزینهشاخص+

توضیحات

امiارزش صادرات صنعت 

کل ارزش صادرات صنعت استان

Wايبرداري از نرخ دستمزد سایه

rايبرداري از هزینه بهره سایه

Lبردار نیروي کار

Kبردار سرمایه

Pقیمت جهانی ارزش افزوده است

هاي پژوهشیافته: مأخذ

1389و1388، 1386، 1384هاينتایج بخش صنعت در سال-4
هاي اقتصادي در استان بوشهر بنا به دلیل تغییر هاي مورد بررسی فعالیتسال

، 15تر به آمار و اطالعات مربوطهفضاي سیاسی کشور ایران و دسترسی بهتر و سریع
.است1389و 1388، 1384،1386هاي سال

شاخص معرفی شده در بخش سوم محاسبه شده و سپس 20در این بخش 
عاملی محاسبه شده ويها به روش تحلیل عاملی ماتریس نمرهبا ورود شاخص

در .سپس با استفاده ار روش تاکسونومی عددي ماتریس فواصل تشکیل شده است
و ناهمگن هاي همگن همگنی در هر سال فعالیتيدامنهيادامه با محاسبه

ياول محاسبه همهيدر مرحله1389و 1388، 1384در سال . اندمشخص شده
اول محاسبه مشخص شده يدر مرحله1386اند ولی در سال ها همگن بودهفعالیت

1389بدین صورت که آمار سال . اندبا یک سال تأخیر انتشار یافتهیک سال بعد آمار و اطالعات ساالنه،15
.منتشر شده است1390در سال 
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و تجهیزات آالتنیماشاست که فعالیت ساخت محصوالت فلزي فابریکی به جز 
ها، مجدداً دوم، با حذف این فعالیت از میان فعالیتيدر مرحله. ناهمگن است

هاي مورد استفاده بیانگر هاي ذکر شده و با اجراي روشاطالعات مربوط به شاخص
.فعالیت موجود همگن هستند12آن است که 

ها برخورداري هرکدام از فعالیتيهاي همگن درجهسپس از میان فعالیت
هاي صنعتی موجود در استان عیین اولویت فعالیتبه تبا استفاده از آنومحاسبه

.بوشهر پرداخته شده است

1384تحلیل نتایج بخش صنعت در سال - 1- 4
فعالیت صنعتی موجود در استان بوشهر در سال 13نتایج حاصل از اولویت بندي 

.منعکس شده است5در جدول شماره 84

1384هاي صنعتی در سال بندي فعالیتاولویت:5جدول 
کدفعالیتfiاولویتکدفعالیتfiاولویت

819/0
و آالتنیماشساخت 

يبندطبقههاي برقی دستگاه
نشده در جاي دیگر

وغذاییمحصوالتساخت2701329/0
110هاآشامیدنیانواع

ساخت سایر تجهیزات 9181/0
تکثیروچاپانتشار،3002324/0ونقلحمل

180شدهضبطهايرسانه

ساخت کاغذ و محصوالت 10176/0
ساخت محصوالت از الستیک 1703241/0کاغذي

220و پالستیک

11151/0
ساخت مبلمان و مصنوعات 

نشده در جاي يبندطبقه
دیگر

ساخت مواد شیمیایی و 3104239/0
200محصوالت شیمیایی

12014/0
ساخت محصوالت فلزي 

و آالتنیماشجزبهفابریکی 
تجهیزات

2505211/0
آالت و ساخت ماشین

بندي نشده در تجهیزات طبقه
جاي دیگر

280

ساخت سایر محصوالت کانی 13012/0
130ساخت منسوجات2306196/0يرفلزیغ

سایروچرمپرداختودباغی7191/0
151چرمیمحصوالت

محاسبات پژوهش: مأخذ

فعالیت ساخت محصوالت غذایی و کهنتایج حاصل شده بیانگر آن است
فعالیت انتشار، چاپ و در اولویت اول،) 329/0(برخورداري يبا درجهآشامیدنی 

، فعالیت در اولویت دوم)324/0(يبرخورداريدرجهباهاي تصویري تکثیر رسانه
در )241/0(يبرخورداريدرجهباساخت محصوالت از الستیک و پالستیک 
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 يبرخورداريدرجهباو فعالیت ساخت مواد شیمیایی و محصوالت اولویت سوم
این خود بیانگر وجود مزیت رقابتی داخلی این . قرار دارددر اولویت چهارم)239/0(

دسترسی به 16لیدلبهاین استان بنا .ها در استان بوشهر در این سال استفعالیت
ياز محصوالت و مواد اولیههاي آزاد خلیج فارس، صادرات و واردات بسیاري آب

که در طوريبه. پذیردتر صورت میالزم در صنایع با سرعت بیشتر و هزینه پایین
.هاي مذکور داراي مزیت بسزایی باشدتوانسته است در فعالیت1384سال 

1384ي منابع داخلی در بخش صنعت در سال ي شاخص هزینهمحاسبه- 1- 1- 4
هاي صنعتی براي فعالیت17منابع داخلیيشاخص هزینهينتایج حاصل از محاسبه
بر اساس نتایج منعکس .ارائه شده است6در جدول 1384داراي اولویت در سال 

هاي برخوردار از مزیت رقابت ، مشخص است که از میان فعالیت6شده در جدول 
ي دارايرفلزیغکانیمحصوالتسایرداخلی در استان بوشهر تنها فعالیت ساخت

يهارساختیزمواد اولیه در عنوانبهاین نوع فعالیت .المللی استتوان رقابت بین
هاي هاي صنعتی و غیر صنعتی، خصوصاً در فعالیتالزم در بسیاري از فعالیت

توان گفت رو میرود، ازاینمربوط به استخراج معادن گاز در پارس جنوبی بکار می
.در این استان داراي مزیت نسبی استدر راستاي ایجاد منطقه آزاد تجاري 

مصاحبه با کارشناسان این بخش به عمل به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر مراجعه شده و 16
.آمده است

منابع داخلی در استان بوشهر به دلیل داشتن مرز آبی مشترك این يشاخص هزینهيمحاسبهبه منظور 17
قطر، (دستمزد کشورهاي همسایه خلیج فارس ياستان با خلیج فارس، از آمارهاي قابل دسترس هزینه

ایگاه اي دستمزد، از پبه عنوان نرخ سایه) امارات متحده عربی، عربستان سعودي، بحرین، عمان و کویت
هاي مورد بررسی در در این راستا با توجه به سال. المللی آمار مربوطه استخراج شده استآماري سازمان بین

دسترسی به آمارهاي دستمزد فقط براي دو کشور قطر و بحرین 1386و 1384هاي این پژوهش، در سال
.امکان پذیر بوده است
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1384هاي صنعتی داراي اولویت در سال منابع داخلی براي فعالیتيشاخص هزینه: 6جدول 
DRCکدفعالیتDRCکدفعالیت

230يرفلزیغکانیمحصوالتسایرساخت22082/0پالستیکوالستیکازمحصوالتساخت23/10

يبندطبقهساخت مبلمان و مصنوعات 84/4
300ونقلحملتجهیزاتسایرساخت31032/1نشده در جاي دیگر

انواعوغذاییمحصوالتساخت56/10
130منسوجاتساخت1102هاآشامیدنی

برقیهايدستگاهوآالتنیماشساخت41/14
هايرسانهتکثیروچاپانتشار،27084/2دیگرجايدرنشدهيبندطبقه

180شدهضبط

جزبهفابریکیفلزيمحصوالتساخت15/39
محصوالتسایروچرمپرداختودباغی2503تجهیزاتوآالتنیماش

151چرمی

رقابلیغ
محاسبه

محصوالتوشیمیاییموادساخت
170کاغذيمحصوالتوکاغذساخت1820006/3شیمیایی

تجهیزاتوآالتماشینساخت5/7
280دیگرجايدرنشدهبنديطبقه

محاسبات پژوهش: مأخذ

1386تحلیل نتایج بخش صنعت در سال - 2- 4
بندي فعالیت صنعتی وجود داشته است که نتایج حاصل از اولویت13در این سال 

.نشان داده شده است7ها در جدول این فعالیت

1386هاي صنعتی در سال بندي فعالیتاولویت: 7جدول 
کدفعالیتfiاولویتکدفعالیتfiاولویت

ساخت محصوالت غذایی و انواع 7219/0
ساخت مواد شیمیایی و 1101431/0هاآشامیدنی

200محصوالت شیمیایی

هاي چاپ و تکثیر رسانهانتشار، 8208/0
ساخت کاغذ و محصوالت 1802336/0ضبط شده

110کاغذي

تجهیزات آالت وساخت ماشین9186/0
ساخت مبلمان و مصنوعات 2803259/0بندي نشده در جاي دیگرطبقه

310نشده در جاي دیگريبندطبقه

ساخت سایر محصوالت کانی 10158/0
ساخت سایر تجهیزات 2304258/0يرفلزیغ

300ونقلحمل

ساخت محصوالت از الستیک و 1305249/0ساخت منسوجات11085/0
220پالستیک

12004/0
و آالتنیماشساخت 

يبندطبقههاي برقی دستگاه
نشده در جاي دیگر

دباغی و پرداخت چرم و سایر 2706231/0
151محصوالت چرمی

محاسبات پژوهش: مأخذ

ارزش آمار داشتن نمحصوالت شیمیایی به دلیل براي فعالیت ساخت مواد شیمیایی وDRCشاخص 18
. افزوده قابل محاسبه نیست



٣٥...صنعتبخشگذاريسرمایههاياولویتتعیین

 با هاي ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی فعالیت1386در سال 
يدرجهباساخت کاغذ و محصوالت کاغذي،)431/0(برخورداري يدرجه

بابندي نشده در جاي دیگر ساخت مبلمان و مصنوعات طبقه،)336/0(يبرخوردار
يدرجهباونقلحملو ساخت سایر تجهیزات )259/0(يبرخورداريدرجه

. اندهاي اول تا چهارم را در استان بوشهر داشتهبه ترتیب رتبه)258/0(يبرخوردار
و وجود معادن گاز ) نظیر خاك، اتصال به دریا و غیره(هاي جغرافیاییویژگی

.آیدگونه صنایع به شمار میطبیعی در این استان از عوامل مؤثر در وجود مزیت این

1386منابع داخلی در بخش صنعت در سال يي شاخص هزینهمحاسبه- 1- 2- 4
صنعتیهايفعالیتبرايداخلیمنابعيهزینهشاخصيمحاسبهازحاصلنتایج
.استشدهنمایش داده8جدولدر1386سالدراولویتداراي

هاي داراي کدام از فعالیتبیانگر آن است که هیچ8نتایج جدول شماره 
در چارچوب منطقه آزاد تجاري در این استان 1386اولویت رقابت داخلی در سال 

.المللی نیستندداراي مزیت نسبی و در نتیجه توان رقابت بین

1386هاي صنعتی داراي اولویت در سال منابع داخلی براي فعالیتيشاخص هزینه: 8جدول 
DRCکدفعالیتDRCکدفعالیت

ساخت مواد شیمیایی و محصوالت 23003/2يرفلزیغساخت سایر محصوالت کانی 28/5
200شیمیایی

دباغی و پرداخت چرم و سایر محصوالت 36/5
110ساخت کاغذ و محصوالت کاغذي15108/2چرمی

يبندطبقهمصنوعاتومبلمانساخت23/6
130ساخت منسوجات31042/2دیگرجايدرنشده

ساخت محصوالت غذایی و انواع 1/12
هاي چاپ و تکثیر رسانهانتشار، 11086/2هاآشامیدنی

180شدهضبط

ساخت محصوالت از الستیک و 2/13
آالت و تجهیزات ساخت ماشین22057/3پالستیک

280بندي نشده در جاي دیگرطبقه

هاي برقی و دستگاهآالتنیماشساخت 88/35
300ونقلحملساخت سایر تجهیزات 27023/4نشده در جاي دیگريبندطبقه

محاسبات پژوهش: مأخذ
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1388تحلیل نتایج بخش صنعت در سال - 3- 4
نتایج که فعالیت صنعتی در استان بوشهر وجود داشته است 15، 1388در سال 

نتایج . ارائه شده است9يها در جدول شمارهبندي این فعالیتحاصل از اولویت
ذکرلیدالبهبنا1388دهد که استان بوشهر در سال نشان می9يجدول شماره

بات شیمیایی در فعالیت ساخت مواد شیمیایی و محصوالقبليهابخشدرشده
اولویت اول را داراست و در فعالیت اولتیاولودر)464/0(يبرخورداريدرجه

در اولویت دوم، )418/0(يبرخورداريدرجهباساخت کاغذ و محصوالت کاغذي 
در )398/0(يبرخورداريدرجهباونقلحملدر فعالیت ساخت سایر تجهیزات 

يدرجهباچرمی محصوالتسایروچرمپرداختودباغیاولویت سوم و در فعالیت
.در اولویت چهارم را دارد)373/0(يبرخوردار

1388هاي صنعتی در سال بندي فعالیتاولویت:9جدول 
کدفعالیتfiاولویتکدفعالیتfiاولویت

وغذاییمحصوالتساخت924/0
وشیمیاییموادساخت1101464/0هاآشامیدنیانواع

200شیمیاییمحصوالت

هايرسانهتکثیروچاپانتشار،10234/0
محصوالتوکاغذساخت1802418/0شدهضبط

110کاغذي

11216/0
ساخت محصوالت فلزي 

و آالتنیماشجزبهفابریکی 
تجهیزات

تجهیزاتسایرساخت2503398/0
300ونقلحمل

آالت و تجهیزات ساخت ماشین12193/0
سایروچرمپرداختودباغی2804373/0بندي نشده در جاي دیگرطبقه

151چرمیمحصوالت

کانیمحصوالتسایرساخت2405368/0اساسیفلزاتساخت13118/0
230يرفلزیغ

مصنوعاتومبلمانساخت14039/0
ساخت محصوالت از الستیک و 3106302/0دیگرجايدرنشدهيبندطبقه

220پالستیک

15033/0
هايفراوردهکک،ساخت
ونفتتصفیهازحاصل

ياهستههايسوخت
130ساخت منسوجات1907287/0

8246/0
و آالتنیماشساخت 

يبندطبقههاي برقی دستگاه
نشده در جاي دیگر

270

محاسبات پژوهش: مأخذ

1389تحلیل نتایج بخش صنعت در سال - 4- 4
يبندتیاولوشدهاشارهتی با استفاده از روش فعالیت صنع15نیز 1389در سال 

نتایج ارائه .ارائه شده است10در جدول يبندتیاولونتایج حاصل شده از . اندشده



٣٧...صنعتبخشگذاريسرمایههاياولویتتعیین

 درمذکورلیدالبهبوشهراستاندهد که نشان می10يشده در جدول شماره
سایرساخت،)42/0(يبرخورداريدرجهباساخت کاغذ و محصوالت کاغذي

وشیمیاییموادساخت،)389/0(يبرخورداريدرجهبافلزيغیرکانیمحصوالت
تکثیروچاپو انتشار،)38/0(يبرخورداريدرجهباشیمیاییمحصوالت

هاي به ترتیب داراي اولویت،)37/0(يبرخورداريدرجهباشدهضبطهايرسانه
.اول تا چهارم هستند

1389هاي صنعتی در سال بندي فعالیتاولویت: 10جدول 
کدفعالیتfiاولویتکدفعالیتfiاولویت

ساخت کاغذ و محصوالت 130142/0منسوجاتساخت925/0
110کاغذي

تجهیزاتوآالتماشینساخت10249/0
ساخت سایر محصوالت کانی 2802389/0دیگرجايدرنشدهبنديطبقه

230يرفلزیغ

والستیکازمحصوالتساخت11238/0
ساخت مواد شیمیایی و 220338/0پالستیک

200محصوالت شیمیایی

وغذاییمحصوالتساخت12225/0
چاپ و تکثیر انتشار، 110437/0هاآشامیدنیانواع

180شدهضبطهاي رسانه

ساخت سایر تجهیزات 240533/0اساسیفلزاتساخت13051/0
300ونقلحمل

مصنوعاتومبلمانساخت14048/0
310629/0دیگرجايدرنشدهيبندطبقه

و آالتنیماشساخت 
يبندطبقههاي برقی دستگاه

نشده در جاي دیگر
270

15016/0
هايفراوردهکک،ساخت
ونفتتصفیهازحاصل

ايهستههايسوخت
1907265/0

ساخت محصوالت فلزي 
و آالتنیماشجزبهفابریکی 

تجهیزات
250

دباغی و پرداخت چرم و سایر 8259/0
151محصوالت چرمی

محاسبات پژوهش: مأخذ

، 1384هاي هاي صنعتی در سالوضعیت رقابت داخلی فعالیتيمقایسه-5- 4
1389و 1388، 1386

هاي مذکور در جدول داراي اولویت در سالهاي فعالیتينتایج حاصل از مقایسه
.نشان داده شده است1يو نمودار شماره11يشماره
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1389و1388، 1386، 1384هاي هاي صنعتی داراي اولویت در سالفعالیتيمقایسه: 11جدول 
کدفعالیت1389138813861384

رتبه اول
)42/0(

رتبه دوم 
)418/0(

رتبه دوم 
)336/0(

رتبه 
110ساخت کاغذ و محصوالت کاغذي)176/0(دهم

رتبه دوم 
)389/0(

رتبه 
)368/0(پنجم

رتبه 
)158/0(دهم

رتبه سیزدهم 
230يرفلزیغساخت سایر محصوالت کانی )012/0(

سومرتبه
)38/0(

رتبه اول
)464/0(

رتبه اول
)431/0(

رتبه چهارم 
)239/0(

ساخت مواد شیمیایی و محصوالت 
200شیمیایی

رتبه چهارم 
)37/0(

رتبه 
)234/0(دهم

رتبه هشتم 
)208/0(

رتبه دوم 
)324/0(

هاي چاپ و تکثیر رسانهانتشار، 
180شدهضبط

رتبه 
)33/0(پنجم

سومرتبه
)398/0(

رتبه چهارم 
)258/0(

رتبه
300ونقلحملساخت سایر تجهیزات )181/0(نهم

رتبه ششم 
)29/0(

رتبه هشتم 
)246/0(

رتبه دوازدهم 
)004/0(

رتبه هشتم 
)19/0(

هاي و دستگاهآالتنیماشساخت 
270نشده در جاي دیگريبندطبقهبرقی 

رتبه 
)265/0(هفتم

رتبه 
رتبه دوازدهم ناهمگن)216/0(یازدهم

)014/0(
جزبهساخت محصوالت فلزي فابریکی 

250و تجهیزاتآالتنیماش

رتبه هشتم 
)259/0(

چهارم رتبه 
)373/0(

رتبه ششم 
)231/0(

رتبه 
)191/0(هفتم

دباغی و پرداخت چرم و سایر 
151محصوالت چرمی

رتبه
)25/0(نهم

رتبه 
)287/0(هفتم

رتبه 
)085/0(یازدهم

رتبه ششم 
130منسوجاتساخت)196/0(

رتبه 
)249/0(دهم

رتبه دوازدهم 
)193/0(

رتبه
)186/0(نهم

رتبه 
)211/0(پنجم

تجهیزاتوآالتماشینساخت
280دیگرجايدرنشدهبنديطبقه

رتبه 
)238/0(یازدهم

رتبه ششم 
)302/0(

رتبه 
)249/0(پنجم

سومرتبه
)241/0(

والستیکازمحصوالتساخت
220پالستیک

رتبه دوازدهم 
)225/0(

رتبه
)24/0(نهم

رتبه 
)219/0(هفتم

رتبه اول
)329/0(

انواعوغذاییمحصوالتساخت
110هاآشامیدنی

رتبه سیزدهم 
)051/0(

رتبه سیزدهم 
240اساسیفلزاتساختوجود نداردوجود ندارد)118/0(

رتبه چهاردهم 
)048/0(

رتبه چهاردهم 
)039/0(

سومرتبه
)259/0(

رتبه یازدهم 
)151/0(

مصنوعاتومبلمانساخت
310دیگرجايدرنشدهيبندطبقه

رتبه پانزدهم 
)016/0(

رتبه پانزدهم 
ازحاصلهايفراوردهکک،ساختوجود نداردوجود ندارد)033/0(

190ياهستههايسوختونفتتصفیه

محاسبات پژوهش: مأخذ



٣٩...صنعتبخشگذاريسرمایههاياولویتتعیین

 1389و1388، 1386، 1384هاي هاي صنعتی داراي اولویت در سالفعالیتيمقایسه: 1نمودار 

محاسبات پژوهش: مأخذ

و 11يهاي صنعتی داراي اولویت در جدول شمارهفعالیتيمقایسه
هاي صنعتی هاي مذکور، گویاي آن است که فعالیتدر سال1ينمودار شماره

، انتشار،يرفلزیغساخت کاغذ و محصوالت کاغذي، ساخت سایر محصوالت کانی 
برقیهايدستگاهوآالتنیماش، ساختشدهضبطهايرسانهتکثیروچاپ
آالتنیماشجزبهفابریکیفلزيمحصوالتساختدیگر، جايدرنشدهيبندطبقه

دیگر، از جايدرنشدهبنديطبقهتجهیزاتوآالتماشینتجهیزات ساختو
پذیري داخلی خوب و با روند صعودي برخوردارند که نشان از وجود رقابتيدرجه

این خود . مورد مطالعه استيدورهها در استان بوشهر طی مزیت نسبی این فعالیت
چرا که صادرات و واردات محصوالت . به دلیل موقعیت بندري این استان است

تري حمل پایینيآالت از طریق این استان با هزینهکاغذي و ساخت ماشین
و وسازساختدر يرفلزیغاز طرفی، از محصوالت کانی . پذیر استامکان

اما گر چه . س جنوبی و شمالی استفاده بسیاري شده استهاي پاراندازي فعالیتراه
هاي اند ولی در سالها در اوج مزیت و کارایی خود بوده، این فعالیت1384در سال 

٣٩...صنعتبخشگذاريسرمایههاياولویتتعیین

 1389و1388، 1386، 1384هاي هاي صنعتی داراي اولویت در سالفعالیتيمقایسه: 1نمودار 

محاسبات پژوهش: مأخذ

و 11يهاي صنعتی داراي اولویت در جدول شمارهفعالیتيمقایسه
هاي صنعتی هاي مذکور، گویاي آن است که فعالیتدر سال1ينمودار شماره

، انتشار،يرفلزیغساخت کاغذ و محصوالت کاغذي، ساخت سایر محصوالت کانی 
برقیهايدستگاهوآالتنیماش، ساختشدهضبطهايرسانهتکثیروچاپ
آالتنیماشجزبهفابریکیفلزيمحصوالتساختدیگر، جايدرنشدهيبندطبقه

دیگر، از جايدرنشدهبنديطبقهتجهیزاتوآالتماشینتجهیزات ساختو
پذیري داخلی خوب و با روند صعودي برخوردارند که نشان از وجود رقابتيدرجه

این خود . مورد مطالعه استيدورهها در استان بوشهر طی مزیت نسبی این فعالیت
چرا که صادرات و واردات محصوالت . به دلیل موقعیت بندري این استان است

تري حمل پایینيآالت از طریق این استان با هزینهکاغذي و ساخت ماشین
و وسازساختدر يرفلزیغاز طرفی، از محصوالت کانی . پذیر استامکان

اما گر چه . س جنوبی و شمالی استفاده بسیاري شده استهاي پاراندازي فعالیتراه
هاي اند ولی در سالها در اوج مزیت و کارایی خود بوده، این فعالیت1384در سال 

٣٩...صنعتبخشگذاريسرمایههاياولویتتعیین

 1389و1388، 1386، 1384هاي هاي صنعتی داراي اولویت در سالفعالیتيمقایسه: 1نمودار 

محاسبات پژوهش: مأخذ

و 11يهاي صنعتی داراي اولویت در جدول شمارهفعالیتيمقایسه
هاي صنعتی هاي مذکور، گویاي آن است که فعالیتدر سال1ينمودار شماره

، انتشار،يرفلزیغساخت کاغذ و محصوالت کاغذي، ساخت سایر محصوالت کانی 
برقیهايدستگاهوآالتنیماش، ساختشدهضبطهايرسانهتکثیروچاپ
آالتنیماشجزبهفابریکیفلزيمحصوالتساختدیگر، جايدرنشدهيبندطبقه

دیگر، از جايدرنشدهبنديطبقهتجهیزاتوآالتماشینتجهیزات ساختو
پذیري داخلی خوب و با روند صعودي برخوردارند که نشان از وجود رقابتيدرجه

این خود . مورد مطالعه استيدورهها در استان بوشهر طی مزیت نسبی این فعالیت
چرا که صادرات و واردات محصوالت . به دلیل موقعیت بندري این استان است

تري حمل پایینيآالت از طریق این استان با هزینهکاغذي و ساخت ماشین
و وسازساختدر يرفلزیغاز طرفی، از محصوالت کانی . پذیر استامکان

اما گر چه . س جنوبی و شمالی استفاده بسیاري شده استهاي پاراندازي فعالیتراه
هاي اند ولی در سالها در اوج مزیت و کارایی خود بوده، این فعالیت1384در سال 
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ها در مورد ایران، سطح بعد به دلیل رکود اقتصادي و اعمال و تشدید تحریم
بر عملکرد هاي پارس جنوبی و پارس شمالی کاهش یافته و به دنبال آن، فعالیت

سبب کهيطوربهتأثیر بسزایی گذاشته يرفلزیغهاي فعالیتی مانند ساخت کانی
پذیري این فعالیت و تعطیلی بسیاري از واحدهاي آن شده رقابتيسقوط درجه

. است
هاي ساخت مواد شیمیایی و محصوالت پذیري داخلی فعالیترقابتيدرجه

دباغی و پرداخت چرم و سایر ،ونقلحملشیمیایی، ساخت سایر تجهیزات 
محصوالت چرمی، ساخت منسوجات و ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک 
ابتدا روند صعودي و سپس نزولی داشته است که خود گویاي وجود مزیت نسبی 

طور که شرح داده ها در استان بوشهر بوده است و این روند نیز هماناین فعالیت
لذا این نوع صنایع نیاز به . ي اقتصادي ایران بوده استهاشد ناشی از رکود و تحریم

نشده در جاي دیگر يبندطبقهفعالیت ساخت مبلمان و مصنوعات . دنتوجه ویژه دار
پذیري با روند صعودي برخوردار بوده اما از درجه رقابت1386و 1384هاي در سال

ه سال قبل این نسبت ب1389، ولی در سال این روند نزول داشته1388در سال 
. ثبات کل اقتصاد کشورتوان افزایش پیدا کرده است، شاید به دلیل فضاي بی

برخورداري يها ابتدا با درجهفعالیت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنیکهیدرحال
روند نزولی داشته و سپس در 1388و 1386هاي ، در سال1384در سال 329/0
پذیري بیشتري برخوردار شده رقابتيل از درجههاي قبنسبت به سال1389سال 
تواند به دلیل افزایش قیمت نرخ ارز خارجی و کاهش ارزش پول این امر می. است

هاي پارس جنوبی و پارس شمالی از در فعالیتکهییازآنجاهمچنین . ایران باشد
هاي چوبی استفاده بسیاري می شده است، رکود اقتصادي و کاهش سطح اینسازه

در فعالیتی نظیر ساخت مبلمان و وکارکسبها، سبب شده است تقاضا و فعالیت
در نتیجه این مطلب گویاي . نشده در جاي دیگر کاهش یابديبندطبقهمصنوعات 

ها در این استان به دلیل داشتن پیوند پیشین با آن است بسیاري از فعالیت
که چنانچهاند رقابتی داخلی بودههاي پارس جنوبی و شمالی داراي مزیت فعالیت

اند و بعد از کاهش پذیري باالیی برخوردار بودهاز درجه رقابت1384هاي در سال
اند که توجه به این مطلب از سوي مزیت، مجدداً با افزایش مزیت مواجه

هاي ساخت فلزات فعالیت. گذاران و مقامات مسئول حائز اهمیت استسیاست
اي در هاي هستههاي ناشی از تصفیه نفت و سوختردهاساسی و کک و فراو
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 فعالیت 1389و 1388هاي اند ولی در سالفعال نبوده1386و 1384هاي سال
آید، این دو فعالیت در میبر1و نمودار 11طور که از جدول همان. اندداشته
اسان این به گفته کارشن. اندفعالیت خود مزیت چندانی نداشتهيهاي اولیهسال

بخش، از دالیل عدم مزیت فعالیت فلزات اساسی این است که عمده محصوالت 
ها شود که به دلیل تحریمسازي استفاده میچنین فعالیتی در روند توسعه کشتی

ها فسخ و در نتیجه سبب افت مزیت این دادهاي منعقد شده در این فعالیتقرار
اندازي فعالیت مطالعاتی نیز در خصوص راه. ها در این استان شده استگونه فعالیت

اي در استان هاي هستههاي ناشی از تصفیه نفت و سوختسازي و فراوردهکک
بوشهر صورت گرفته ولی بنا به تصمیم مجلس شوراي اسالمی گسترش این فعالیت 

.در این استان به تصویب نرسید

و پیشنهاديریگجهینت- 5
رقابتقدرتییشناسامنظورنیبدونفتیریغصادراتگسترشتیاهمبهتوجه
با، راستانیادرکه استتیاهمحائزايمنطقهویملسطوحدریخارجویداخل

تیاولويدارایصنعتهايتیفعالبهمنابعصیتخصيهیفرضبهتوجه
استاننیکه اشدمشخصاستفادهموردهايروشازاستفادهبا،يگذارهیسرما

اتصال به خلیج فارس و در نتیجه امکان سهولت صادرات و واردات و لدلیبه
و ییغذاموادی نظیر ساخت صنعتهايتیفعالیبرخدرحمل پایین يهزینه

آشامیدنی، ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی و ساخت کاغذ و محصوالت 
.استییسزابرقابتی داخلیتیمزيداراهاي صنعتی دیگر کاغذي نسبت به فعالیت

در هیاولموادعنوانبهکه يرفلزیغهايیکانساختیصنعتتیفعالهمچنین 
رود، هاي متفاوت صنعتی و غیر صنعتی بکار میالزم در فعالیتيهارساختیز

بهبنااما.باشديتجارآزادمنطقهتشکیلچارچوبدرینسبتیمزيداراتواند می
جهینتدروياقتصادویاسیسهايبحرانرینظیعواملبخشنیاکارشناساننظر

. استشدهتیمزاینشدنرنگکمموجبکشوردرحاکمياقتصادرکود
اینازینموردهیاولموادورودازمانعایرانبرشدهاعمالهايمیتحرکهطوريهب

موادمتیقرفتنباالموجبیملپولارزشکاهشنیهمچن. استشدهعیصنا
ازياریبسینسبتیمزکاهشجهینتدرودیخرقدرتکاهشویوارداتاولیه

یچگونگکهشودیمهیتوصیآتپژوهشگرانبهلذا. استشدهمحصوالت



1391زمستان، 4، شماره9، دوره )هاي اقتصادي سابقبررسی(فصلنامه اقتصاد مقداري ٤٢

بهوشودیبررساستاناینياقتصادهايتیفعالبرعواملنیايرگذاریتأث
منابعصیتخصکهشودیمشنهادیپياقتصادزانیربرنامهوگذاراناستیس

.استتیاولودراستانایندرهاتیفعالگونهنیابنیهتقویتوگذاريسرمایه
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