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 ي و توسعه شهريریزالمللی برنامهاولین کنفرانس بین 

          

 
 
 

 

  هاي کشور اي براي استان پذیري منطقه محاسبه شاخص رقابت
  

  1حسن یحیوي رازلیقی
  چکیده

اي براي شتاب اي از اهمیت فزایندهپذیري منطقهرقابت با رشد جهانی شدن و تغییرات سریع در فضاي جهانی، موضوع
اي قدرتمندي یکی از پیامدهاي جهانی شدن، ظهور اقتصادهاي منطقه. است شده برخوردار اطقتوسعه منفرایند بخشیدن به 

برخی  به همین دلیل است که. از تولید ناخالص ملی کشورهاستبیشتر اي برخی از آنها است که تولید ناخالص منطقه
در واکنش به . و نه کشورها روندشمار میهباند که محرك اصلی اقتصاد ملی بطور جدي معتقدند که این مناطق صاحبنظران

به عنوان عاملی مهم در توسعه مناطق و همچنین » اي پذیري منطقه رقابت«میالدي، مفهوم  1990این انگاره است که از دهه 
اي  پذیري منطقه هایی متنوع رقابت از آن زمان تاکنون مطالعات زیادي و با روش. ده استبه یک موضوع غالب تبدیل شکشورها 

بنابراین . اي در مورد محاسبه این شاخص در ایران صورت نگرفته است اما تاکنون مطالعه. اند را در سطوح مختلف محاسبه کرده
هاي کشور محاسبه کرده  هري این شاخص را براي استانپذیري ش این مطالعه با الهام از گزارش ارزیابی جهانی شاخص رقابت

یالم، اهاي  هاي اول تا چهارم قرار دارند و استان هاي تهران، یزد، بوشهر و اصفهان در رتبه نتایج نشان داد که استان. است
باید اشاره . تیار دارندپذیري را در اخ ترین میزان از شاخص رقابت یراحمد و کردستان نیز پایینو بو ی، کهگیلویهشمال خراسان

ها با نشان دادن نقاط قوت و ضعف، نقشه  چرا که این مولفه. هاي شاخص نیز از اهمیت بسیاري برخوردار هستند کرد که مولفه
  .دهد هاي کشور را نشان می راه تدوین راهبردهاي توسعه هریک از استان

  

  .اي پذیري منطقه پذیري، شاخص رقابت مفهوم رقابت :واژگان کلیدي
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