کانون تفکر اقتصاد یزد

دبیرخانه کانونهای تفکر دانشگاه یزد

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی با موضوع «پایش امنیت سرمایه گذاری در زمستان  ،»6931یکی از
گزارشهای قابل تامل استانی این مرکز پژوهشی است .در این گزارش ،وضعیت امنیت سرمایه گذاری به تفکیک
استانها بر اساس داده های زمستان  6931بررسی شده است .داده های گزارش به دو صورت داده های آماری و داده
های پیمایشی به دست آمده است.
برخی از نکات مهم این گزارش:
 -6در حالی که بر طبق داده های پیمایشی ،فعاالن اقتصادی بهترین استانهای کشور از نظر امنیت سرمایه
گذاری را اردبیل ،مرکزی و یزد می دانند ،با تلفیق این داده ها با داده های آماری مرکز آمار ایران در مورد
امنیت سرمایه گذاری ،تهران ،البرز و چهارمحال و بختیاری بهترین استانهای کشور هستند.
 -2جایگاه یزد در امنیت اقتصادی بر اساس داده های آماری( 61 ،در میان  96استان) است در حالی که در
داده های پیمایشی (ذهنیت فعاالن اقتصادی) یزد سومین استان دارای امنیت اقتصادی است .این یعنی ،فاصله
معناداری میان آنچه فعاالن اقتصادی فکر می کنند (پیمایش) و آنچه در واقعیت هست وجود دارد.
 -9در نگاه فعاالن اقتصادی استان ،از  26شاخص امنیت اقتصادی بدترین نمره ها به ترتیب متعلق به موارد زیر
است:
 اِعمال نفوذ و تبانی در معامالت ادارات (رتبه اول بدترین شاخص) عمل مسئوالن استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده، عمل مسئوالن ملی به وعده های داده شده، میزان شیوع رشوه در ادارات ثبات یا قابل پیش بینی بودن تصمیمات مسئوالن استانی یا محلی، میزان تخصصی بودن رسیدگی به دعاوی تجاری در مراجع قضائی، احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی. -4با تلفیق داده های امنیت اقتصادی ،وضعیت یزد (در میان  96استان) در هفت نماگر به این ترتیب است:
-

نماگر «ثبات اقتصاد کالن» :رتبه 5

 -نماگر «فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی» :رتبه 22
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 نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» :رتبه 8 نماگر «شفافیت و سالمت اداری» :رتبه 69 نماگر «عملکرد دولت» :رتبه 1 نماگر «ثبات و پیش بینی پذیری مقررات و رویه های اجرایی» :رتبه 2 نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» :رتبه 62قرارگرفتن یزد در رتبه 22م از نظر نماگر فرهنگ وفای به عهد ،صداقت و درستی ،نکته قابل تاملی است.
اگر سالمت اداری را جنبه سازمانی همان فرهنگ صداقت و درستی بدانیم ،دومین رتبه بد یزد در این
نماگرها ،مربوط به رتبه  69در نماگر شفافیت و سالمت اداری است.

