 .3-1عمدهترین تنگناها و محدودیتهای استان
 .1-3-1تنگناهای استان
 محدودیت شدید منابع آب از لحاظ کمی و کیفی؛
 مجاورت با کویر و داشتن آب و هوای خشک و بیابانی توام با خشکسالیهای متوالی؛
 وجود کانونهای بحرانی حساس به فرسایش عمدتاً بادی و گسترش پدیده بیابانزایی و افزایش خسارات
ناشی از آن و خطر بروز طوفان ریزگردها به عنوان تهدیدکننده حیات در استان و سایر استانهای کشور؛
 تمرکز بخش عمدهای از فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در دشت یزد -اردکان و عدم توازن مطلوب در
ساختار جغرافیایی توزیع منابع و امکانات در استان؛
 پراکندگی و کوچک مقیاس بودن سکونتگاههای روستایی استان؛
 آسیبپذیری کانونهای زیست در مواجهه با سوانح طبیعی؛
 پایین بودن نشاط اجتماعی و توجه ناکافی به سرمایههای اجتماعی و فرهنگی؛
 آگاهی ناکافی در همراهی با تحوالت نوین فناوری در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی؛
 نقشآفرینی ناچیز بازار سرمایه (بورس منطقهای) استان در تامین منابع مالی مورد نیاز فعالیتهای اقتصادی
محلی و بومی استان به ویژه در حوزه صنایع موجود (عمدتاً سرمایهگذاری مستقیم افراد در قالب سهام
معادن و صنایع حاضر در بورس از چرخه اقتصادی استان خارج میگردد)؛
 استفاده ناکافی از محصول نهایی نظام آموزشی عالی (سرمایههای انسانی) به عنوان مکمل سرمایههای
فیزیکی در راستای افزایش بهرهوری در بخشهای اقتصادی؛
 ضعف بودجه و امکانات مراکز تحقیقاتی و پژوهشی استان متناسب با نیازها و قابلیتهای توسعه؛
 عدم تناسب موقعیتهای شغلی با نیروهای تحصیلکرده و متخصص استان و نرخ باالی بیکاری در میان
جوانان و زنان تحصیلکرده؛
 نبود ساختار حمایتکننده ،کمبود مشوقها و تسهیالت به منظور توسعه بازرگانی نوین و تجارت
الکترونیک و کمبود امکانات و تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری مورد نیاز؛
 باال بودن میانگین سنی و پایین بودن سطح سواد ،نظام خرده مالکی و عدم وجود نظام بهرهبرداری مناسب
از منابع آب و خاک در بخش کشاورزی؛
 کمبود منابع درآمدی و پایین بودن سطح درآمد روستائیان و عدم ماندگاری آنها در روستاهای استان؛
 آمار باالی بیماریهای قلب و عروق ،سرطانها ،دیابت و  ...و افزایش تصادفات؛
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 باال بودن سرانه هزینه ارائه خدماتبهداشتی درمانی ،به علت کاهش جمعیت روستایی تحت پوشش
مراکزبهداشتی درمانی روستایی و خانههای بهداشت؛
 کمبود سرانههای خدمات فرهنگی ،ورزشی ،فضای سبز و مکان اوقات فراغت؛
 قرار گرفتن استان در مسیر ترانزیت قاچاق مواد مخدر ،افزایش آسیبهای اجتماعی و عدم توسعه اماکن
و تجهیزات ناجا (پرسنل ،تجهیزات ،امکانات ،پاسگاهها ،کالنتریها و  )...متناسب با توسعه شهرها و رشد
جمعیت.
 .2-3-1چالشهای حوزه سرمایهگذاری بخش کشاورزی

 عدم وجود منابع کافی آب؛
 مشکل بازاریابی بخش کشاورزی و کوتاهکردن دست دالالن و واسطهها؛
 وقوع خشکسالیهای متوالی؛
 کوچک بودن واحدهای بهرهبرداری دهقانی؛
 افزایش مهاجرت از مناطق روستایی و خالی شدن گستره وسیعی از اراضی استان.
 .3-3-1چالشهای حوزه سرمایهگذاری بخش صنعت

 عدم امکان رقابت بخش خصوصی و بخش دولتی به دلیل بعضی از حمایتها و امکاناتی که در اختیار
بخش دولتی قرار میگیرد؛
 کمبود نقدینگی صنایع؛
 کمبود منابع مالی و باال بودن نرخ تامین منابع مالی موجود؛
 مشکل تامین مالی طرحهای صنعتی؛
 سهم کم صادرات صنعتی و معدنی نسبت به سرمایهگذاری انجام شده در بخش؛
 ایجاد و توسعه زیربناهای الزم در مناطق مختلف استان به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته و دور افتاده
استان به منظور توزیع عادالنه سرمایهگذاری صنعتی و معدنی در استان؛
 عدم تدوین نقشه جامع سرمایهگذاری؛
 عدم نهایی شدن نقشه آمایش سرزمین؛
 ضرورت تقویت بخش تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی.
 .4-3-1چالشهای سرمایهگذاری بخش خدمات
 توسعه بیمه سرمایهگذاری.
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