«اقتصاد کرمان» گزارش میدهد

هدفگذاری رشد و اشتغال استان
در برنامه ششم توسعه
اقتصاد کرمان :آنچه در این گزارش میآید هدفگذاری اس�ت که در
برنامه ششم توسعه برای رشد و اش�تغال استان کرمان صورت گرفته
اس�ت .این گزارش برای آگاهی عم�وم صاحبنظ�ران و تحلیلگران
اقتص�ادی و مش�ارکت فک�ری و تحلیل�ی آنه�ا در تدوی�ن و تقویت
سیاستگذاری اقتصادی استان در قالب برنامه ششم ارائه میشود.
فقدان انگیزه و اش��تیاق الزم در مس��ئوالن و مردم محلی به دلیل عدم وجود
نگرش مش��ارکتی ،حس تعلق و تصمیم سازی موجب ش��ده تا کوشش های
درآمدس��ازی ،ارتقاء به��ره وری و تعادل بخش��ی به ویژه در بخ��ش دولتی از
تأثیرگذاری بایسته و شایسته برخوردار نباشد.
برای رفع این خالء که همواره خواسته مس��ئوالن و اندیشمندان بوده  ،برنامه
های مختلفی صورت پذیرفته که برجسته ترین آنها ،نظام درآمد  -هزینه استان
می باشد که در فصل هش��تم قانون برنامه سوم توس��عه اقتصادی – اجتماعی
و فرهنگی کشور ،مشتمل بر  13ماده آمده اس��ت ،اگرچه نظام هزینه-درآمد
اجراشده در برنامه سوم دارای چالشها و موانع جدی بود اما اجرای آن در همان
سالهای اولیه نشان از بهبود شاخص ها در برخی بخشها را نشان می داد .این
نظام از دیدگاه تعادل منطقه ای ،به این نکته مهم معطوف اس��ت ،که تا توسعه
در هر منطقه ای درونی نشده باش��د و بر منابع قابل حصول و مدیریت مصارف
در درون منطقه متکی نگردد ،پی ریزی روند توسعه ای درون زا و پایدار امکان
پذیر نخواهد بود.
در این گزارش ،به هدف گذاری رش��د و اشتغال اس��تان کرمان طی سالهای
برنامه ششم توسعه ( )1399-1395خواهیم پرداخت.

*هدف گذاری رشد و اشتغال
پیش بینی رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مورد نیاز در استان
با توجه به ضرورت ه��دف گذاری تولید ناخالص داخلی اس��تان کرمان در این
قسمت تولید ناخالص داخلی در برنامه ششم توسعه ()1395-99پیش بینی
می گردد .از آنجا که در اس��ناد برنامه ششم توسعه ،متوس��ط نرخ رشد تولید
ناخالص داخلی با نفت کشور در پنج سال  8 ، 1395-99درصد در نظر گرفته
شده است با توجه به پتانس��یل ها و ظرفیت های ایجاد شده ی سال های اخیر
در استان و با مطالعات ،بررسی های کارشناسی صورت گرفته  ،نرخ رشد تولید
ناخالص داخلی استان  8.5درصد پیش بینی میشود .همچنین براساس برنامه
ریزی های صورت گرفته ،یک سوم از رشد اقتصادی استان می بایست از طریق
افزایش بهره وری تحقق یابد.
نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد بهره وری در بخشهای مختلف اقتصادی استان
در جدول ذیل نش��ان داده شده اس��ت .بر این اس��اس  2.8درصد از رشد 8.5
درصدی استان می بایست از طریق افزایش بهره وری تحقق یابد.
رشد اقتصادی و س��هم بخش های مختلف اقتصادی طی برنامه ششم را نشان
می دهد .تولید ناخالص داخلی استان به قیمت ثابت سال  83از  67هزار میلیارد
ریال در سال  1394با  8.5درصد رشد به  102هزار میلیارد ریال خواهد رسید.
این در حالی است که طی برنامه ششم ،سهم بخش کشاورزی با  6درصد کاهش
از  31درصد به  23.9درصد ،بخش صنع��ت و معدن با  3درصد افزایش از 33.6
درصد به  36.2درصد و بخش خدمات با  5درصد افزایش از  34.7درصد به 39.9
درصد خواهد رسید.
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