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چکیده
از آنجایی که مسئله اشتغال نیروی انسانی در برنامههای توسعه اقتصاد ایران از دغدغه های اصلی سیاست گذاران اقتصادی است ،بنابراین
تجزیه و تحلیل روند اشتغال و ساختار آن ،مستلزم شناخت دقیق استعدادها و توان بالقوه بخش ها و ترکیب آن در در مناطق مختلف
کشور میباشد .استان لرستان ،با وجود منابع غنی طبیعی ،تنوع آب و هوایی ،آب فراوان ،دشتهای وسیع ،معادن متنوع ،نیروی کار جوان
و فراوان و سرشار از قابلیت های گردشگری در بین استان های کشور و در اقتصاد ملی موقعیت ضعیفی داشته و طی سالهای گذشته،
نتوانسته است به تناسب توانمندی ها و فرصت های خود از اقتصاد ملی سهم مناسبی کسب کند .هدف از این مطالعه ،تحلیل وضعیت
اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی استان لرستان طی سالهای 0931-0931است .برای این منظور از دادههای مربوط به نتایج طرح
آمارگیری نیروی کار سالهای  0931و 0931استفاده شد تا با بکارگیری دو مدل اقتصاد پایه و تغییر -سهم ،به بررسی علل رشد متناسب
یا نامتناسب شاغالن استان لرستان نسبت به کل کشور (اقتصاد مرجع) و همچنین تشخیص بخش های دارای مزیت نسبی و قدرت رقابتی
استان بپردازیم .نتایج حاصل از پژوهش ،نشان دهنده نامتناسب بودن وضعیت رشد شاغالن استان لرستان نسبت به شاغالن کشور در دوره
مورد بررسی می باشد ،بهطوریکه مدل تحلیل تغییر -سهم ،علت این عدم تناسب را تغییرات رقابتی و ساختاری منفی بیان می کند.
همچنین نتایج حاصل از بکارگیری ضریب نسبت مکانی ،بیانگر پایه ای بودن بخش کشاورزی با ضریب 0/30و غیر پایه ای بودن بخش
های صنعت و خدمات با ضرایب  1/93و  ،1/38طی دوره مورد بررسی می باشد و به عنوان یک توصیه سیاستی می توان نتیجه گرفت که
حرکت بخش کشاورزی استان در جهت مزیت نسبی کشور و حرکت بخش های صنعت و خدمات برخالف جهت مزیت نسبی کشور طی
دوره بررسی بوده است..
واژگان کلیدی :اشتغال ،مزیت نسبی ،تغییر -سهم ،ضریب نسبت مکانی ،استان لرستان.
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مقدمه

رشد متوازن و توسعه منطقهای از مهمترين اهداف برنامههای توسعه اقتصادی اجتماعی کشور محسوب میگردد که همواره نظر
برنامهريزان و سیاست گذاران نظام را به خود معطوف نموده و به همین دلیل ،شناخت استراتژیهای مناسب رشد و توسعه را جهت
شناخت توانمندی های اقتصادی اجتماعی يک منطقه در زمینه اشتغال عوامل تولید ،با اهمیت ساخته است .از آنجايیکه الزم است
برنامهريزان توسعه اقتصاد محلی ،پی به چگونگی گسترش فعالیتهای دارای مزيت و قدرت رقابتی در منطقه ببرند ،لذا بررسیهای
آماری و تحلیل حسابهای منطقهای در راستای ارزيابی وضعیت اقتصادی ،شناخت توانمندیهای منطقهای و همچنین تعیین
اولويتهای سرمايهگذاری بر اساس مزيتهای نسبی ،با اهمیت تلقی میگردد ) .(Hanham and Banasick, 2000: 117در
همین ارتباط بکارگیری مدلهای تحلیلی ضرائب مکان ،تغییر -سهم تکنیکهای داده -ستانده ،ضرايب منطقهای پايه اقتصاد و
اولويت بندی رتبهای ،زمینه را برای بررسی اثر فعالیتهای مختلف اقتصادی و ارزيابی مقايسهای آنها در جهت تعیین فرصتها و
بهبود عملکرد ساختار اقتصاد منطقهای فراهم میآورند (عابدين درکوش .)49 :3134 ،از جمله تحلیلهای برنامهريزی منطقهای مدل
تغییر -سهم 3است که از آن برای بررسی اثرات تغییر در اشتغال (تولید) يک منطقه طی يک دوره زمانی معین در مقايسه نسبت
تغییر کل در سطح اشتغال ملی شامل اثر رشد ملی ،اثر ساختاری (ترکیب بخشی) و اثر رقابتی استفاده میشود .به طوریکه مزيت
نسبی يک بخش از منطقه معین را میتوان از طريق محاسبه اثر رقابتی آن مورد تجزيه و تحلیل قرار داد ).(Balasa, 1965: 107
در حوزه مباحث منطقهای اقتصاد ايران ،استان لرستان دارای ويژگیهای خاص و مهم اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی است که
متاسفانه طبق آمار و شاخصهای رسمی انتشار يافته ،روند نابسامان برنامهريزی و سیاستگذاری نابجای دولت ،وضعیت اقتصادی
استان را با انبوهی از مسائل و معضالت مواجه ساخته است .استان لرستان ،با وجود منابع غنی طبیعی ،تنوع آب و هوايی ،آب
فراوان ،دشتهای وسیع ،معادن متنوع ،نیرویکار جوان و فراوان و سرشار از قابلیتهای گردشگری در بین استانهای کشور و در
اقتصاد ملی موقعیت ضعیفی داشته و طی سالهای گذشته ،نتوانسته است به تناسب توانمندیها و فرصتهای خود از اقتصاد ملی
سهم مناسبی کسب کند .توجه به مسائلی نظیر بروز فراگیر فقر و بیکاری ،وضع نامناسب توزيع درآمد ،عدم امکان به کارگیری
قابلیت های اقلیمی و طبیعی در فرآيندهای صنعتی و کشاورزی ،سهم نامتناسب از تولید ناخالص ملی ،نوسانات پر شدت روند
سرمايهگذاری تولیدی ،عدم بهرهمندی از شرايط زير ساختی و اعتبارات عمرانی مناسب ،تعطیلی وسیع کارخانجات صنعتی ،میزان
باالی بار تکفل خانوار و بعضا روند کاهندهی بهرهوری ،همگی از محدوديتها و نقاط ضعف استان به شمار میآيند که در شرايط
خطیر و حساس آينده ،فرآيند باز تولید مدارهای عقب ماندگی و توسعه نیافتگی در استان را بیش از پیش تداوم و شدت میبخشد
(سازمان برنامه و بودجه.)3115 ،
بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده ،استان لرستان با وجود جای دادن  4/13درصد از کل جمعیت کشور ،تنها  3/4درصد از تولید
ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است و به تناسب جمعیت خود نتوانسته است سهمی مناسب و عادالنه از اقتصاد ملی
کسب کند .شاخص نسبت تولید سرانه ملی به تولید سرانه استانی 3/1 ،برابر است که نشانگر عمق عقب افتادگی اين استان از
حرکت اقتصاد ملی است .ساختار جوان جمعیت و نرخ بیکاری باال ،موجب باال رفتن ضريب بار تکفل شده است و در نتیجه تناسب
بین درآمد و هزينه خانوارها را برهم زده و در نهايت مانع از ايجاد پسانداز و سرمايهگذاری قابل توجه در استان شده است.
بهطوريکه استان لرستان در سال  3119بیشترين نرخ بیکاری را در سطح کشور به خود اختصاص داده و نکتهی قابل مالحظه آنکه،
اين شاخص تقريباً دو برابر نرخ بیکاری کشور بوده است .فرآيند اشتغالزايی در اين استان با مشکالت اساسی روبهرو بوده است
چرا که میزان سرمايهگذاری در استان  6/9درصد و میزان اشتغال صنعتی  6/5درصد بوده که اين رقم نشان میدهد لرستان در بین
استان های کشور از لحاظ توسعه يافتگی بسیار عقب است و اين استان در رتبه  42صنعتی کشور قرار دارد (اشیری .)3156 ،هدف
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از انجام اين پژوهش ،ارزيابی وضعیت ساختاری اشتغال بخشها و گروههای عمده فعالیت در استان لرستان طی دوره زمانی -3156
 3116با استفاده از روش تغییر -سهم و همچنین اندازهگیری شاخص ضريب مکانی 3مرتبط با ورود و خروج نیروی شاغل است.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق

چالش بیکاری در يک اقتصاد معیشتی و اشتغال حاصل از ساختار سنتی مبتنی بر کاست يا نظام غیرصنعتی ،همواره بی اهمیت تلقی
میشد و بینیاز از بهکارگیری شاخصهای اندازهگیری ،بهطوريکه هرگونه پژوهش در شرايط و تغییرات در زمینه اشتغال و يا
ال
چالش بوجود آمدن معضل بیکاری ،تقريباً بی معنی مینمود .پس از وقوع انقالب صنعتی و شکلگیری نظام سرمايهداری کام ً
توسعه يافته ،الزام به رعايت و اسقرار رقابت آزاد سرمايه ،آزادی اشتغال و مالکیت شخصی وسايل تولید و مالکیتهای خصوصی و
همچنین آزادی نیروی کار ،موجب گرديد تا طرح يک نظريه علمی نوين در رابطه با اشتغال نیروی انسانی امکان پذير گردد.
اقتصاددانان کالسیک همواره سعی در تبیین روابط حاکم بر بازار کار و کاال و همچنین روابط حاکم بر حجم سرمايهگذاریهای
داخلی و خارجی ،حجم تولیدات و اشتغال موجود داشتند .به عقیده آنها پديدهی اشتغال از جنبههای فنی ،اقتصادی و اجتماعی
گستردهای برخوردار بوده و مسلماً با يک سلسله تصادمات روانی و اخالقی همراه است و رابطه مذکور بین عوامل نیز ،زمانی معنی
واقعی به خود میگیرد که اشتغال ،مترادف با شغل تولیدی تعريف شود ،يعنی اشتغال در مقابل پرداخت دستمزد تولیدی .در اين
ديدگاه ،چنانچه تمامی جمعیت آماده برای کار يک جامعه ،به صورت مزدبگیر و يا مستقل ،مشغول به کار شوند ،ظاهراً هیچ
مشکلی برای جامعه بوجود نخواهد آمد اما تجربه نشان داده است که در نظام سرمايهداری نوين ،وضعیت اشتغال همیشه بدلیل
وابستگی شديد به تصمیمگیری کارفرمايان و همچنین میزان دسترسی به منابع کمیاب اقتصادی ،با عرضهی متناسب شغل همراه
نبوده و پديدهی بیکاری مزمن و ادواری؛ يعنی وجود جمعیتی محروم از داشتن وسايل تولید شخصی که قادر به کسب و کار و
فعالیت شغلی در بازار نیستند ،واقعیتی غیرقابل جبران است (دلانگیزان ،امیريانی و خالوندی.)40 :3154 ،
در ديدگاه مارکس ،صورتهای مختلف عدم اشتغال که در اواسط قرن نوزدهم به طور عادی از يکديگر متمايز میشدند ،از
اهمیت يکسانی برخوردار نبودند و برای همین تالش زيادی نمود تا ضمن شناسايی آن سری از روابط اساسی که گرايش دائمی به
بیکاری (اشتغال غیرمکفی يا جمعیت اضافی) را تبیین میکند ،به صورت ساده بیان نمايد .او اين روابط را به سه عامل وابسته می
داند ) 3 :میزان تراکم سرمايه که خود وابسته به میزان منافعی است که در تولید مجدد مورد استفاده قرار می گیرد )4 ،سطح نسبی
دستمزد و  )1حجم اشتغال که به حجم معینی از عدم اشتغال مربوط میشود .تغییرات نسبی اين عوامل ،فقط به طور استثنايی
میتواند گرايش به اشتغال کامل يا تحقق آن را امکان پذير سازد .به عالوه اين تغییرات انواع مختلف بیکاری را که تشديد آن
موجب بروز بحرانهای ادواری میشود ،در بر میگیرد .در اين ديدگاه ،پس از کاهش کم و بیش سريع جمعیت روستايی و از بین
رفتن تدريجی مالکیت آنان و نیز گسترش رژيم رقابت آزاد ،روند افزايشی در پديده بیکاری ،اندک اندک صورت طبیعی به خود
میگیرد .زيرا جمعیت روستايی که در شکل سنتی خود ذخیرهای برای افراد فعال محسوب میشد ،بعدها به صورت افراد شاغل
مزدبگیر و يا جمعیت بیکار تغییر شکل داد و به صورت يک جريان عادی در مناطق وسیعی از جهان با جمعیت مسلط در بخش
کشاورزی نظیر آسیا ،خاورمیانه و امريکای التین ادامه يافت .در ديدگاه اقتصادی کینز نیز ابتدا همانند مارکس ،به مقوله تقاضای
نهايی يا توان خريد مصرف کننده به صورت واحدهای پولی و همچنین به مقدار کمی جمعیت شاغل اهمیت داده شد که در آن،
ظرفیت مذکور با مجموع دستمزدهای توزيع شده و در نتیجه با سطح متفاوت دستمزدها در يک حجم معین اشتغال ،تطابق پیدا می-
کند .کینز نشان داد که حجم اشتغال به حجم سرمايهگذاری بستگی دارد و اين خود برحسب مکانیسم پسانداز تغییر میکند .در
اين فرايند ،تعدادی از کارگران شاغل اقدام به تولید مقداری کاال و يا خدمت میکنند که ارزش آن به اضافهی منفعت ،بهای
عرضه يعنی بهايی که کارفرمايان حاضرند برای اشتغال بپردازند را به وجود میآورد .بنابراين اشغال همراه با رشد تولید
)Location Quotient(LQ
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سرمايهگذاری افزايش میيابد ولی برای آنکه حداکثر اشتغال به وجود آيد بايد پسانداز با میزان سرمايهگذاری برابر باشد .در نتیجه
بر حسب نظر کینز ،کافی نبودن تقاضاهای نهايی ناشی از کمبود پسانداز است که موجب کمبود اشتغال شده است (توسلی:3139 ،
.)44
در اين رابطه و طی دو دهه اخیر ،مطالعات بسیار داخلی و خارجی در زمینه اشتغال ،معضل بیکاری و کاربرد مدل اقتصاد پايه
صورت پذيرفته است .در بین مطالعات خارجی ،نورس 3اولین کسی بود که نقش فعالیتهای مربوط به پايه صادرات منطقهای در
مورد رشد يک منطقه را به رسمیت شناخت و در ادامه ،اهمیت فعالیتهای پايه توسط آبرتز 4توسعه داده شد .سکلر و هارتمن 1نیز
الگوی پايه صادرات را برای تفسیر روند رشد منطقهای درچارچوب سنتی اقتصاد کالن کینزی جای دادند (فرشادفر و اصغرپور،
 .)3115در يک مطالعه تحت عنوان"تحلیل تغییر سهم صنعتی فرامنطقهای با کمک نمودار لوتاس" ،هوپس( Hoppes, 1991:

 )261با استفاده از مدل تغییر -سهم ،به تحلیل تغییرات منطقه ای در اشتغال بخش صنعت پرداخت و نتیجه گرفت که به طور خاص
تمرکز تجزيه و تحلیل و تفسیر اقتصادی نتايج مدل تغییر سهم در بخش صنعت با اهمیت تر از ساير بخشهای اقتصادی میباشد.
همچنین استبان ( )Esteban, 2000: 358در مطالعه خود تحت عنوان "همگرايی در اروپا و ساختار صنعتی :يک تحلیل تغییر-
سهم" ،سعی نمود تا وجود نابرابری درون منطقهای و بین منطقهای اتحاديه اروپا را به تفاوت در ترکیب فعالیتهای ناحیهای و
شکاف بهرهوری کل عوامل تولید به خصوص نیروی کارگری نسبت دهد .او به اين نتیجه دست يافت که تفاوت بین منطقهای به
طور کامل توسط تفاوت در شاخص بهرهوری قابل توضیح است .به نظر او ،مناطق عقب مانده همواره به خاطر نقش بسیار کمی که
برای تخصصی شدن فعالیتها و افزايش سطح بهرهوری نیروی کار قائل هستند ،از يک شکاف بهرهوری يکنواخت رنج میبرند.
در يک مطالعه تجربی و با استفاده از اطالعات آماری اداره کار و بهکارگیری مدل تغییر -سهم ،بارف و نايت ( Barff and

 ،)Knight, 2001: 121نرخ رشد اشتغال در انگلستان را طی سالهای  3515تا  ،3512بررسی و تحلیل نموده و بیان کردند که
استفاده از مدل پويای تغییر -سهم زمانی مهم است که دوره مطالعه ،توسط هر تغییر بزرگ در ترکیب صنعتی منطقه و يا تفاوت
عمده بین نرخ رشد منطقهای و ملی ،مشخص شود.
در بین مطالعات داخلی ،زياری ( ،) 3135تغییرات ساختار اشتغال شهرستان الیگودرز را با در نظر گرفتن استان لرستان به عنوان
اقتصاد مرجع برای سالهای  3199-3109مورد بررسی قرار داد .عبايی ( ،)3113به بررسی وضعیت اشتغال در استان سمنان و
همچنین شناسايی مزيتهای نسبی منطقهای با تاکید بر مقوله اشتغال پرداخت .در يک مطالعهای کاربردی ،صباغ کرمانی و
جمشیدی ( ،)3114به بررسی و تجزيه و تحلیل روند اشتغال و تغییرات ساختاری آن در بخش صنعت کشور به تفکیک مناطق
استانی با استفاده از روش اقتصاد پايه و تحلیل تغییر -سهم پرداختند .نتايج نشان داد که تغییرات ساختاری در  33استان مثبت و در
 31استان منفی هستند .همچنین چون تغییرات تفاضلی در  39استان مثبت و در  5استان ديگر منفی بوده ،آثار رقابتی در  39استان
باعث افزايش اختالفات نرخ رشد اشتغال صنعتی و در  5استان ديگر باعث کاهش اين اختالفات بوده است ،بنابراين علل اختالفات
نرخ رشد اشتغال صنعتی بیشتر مربوط به آثار رقابتی يا ويژگیهای استانی بوده و اثرهای تجمعی ناشی از ساختار صنايع ،تاثیر
کمتری بر اختالفات نرخ رشد اشتغال صنعتی داشته است ،يعنی رشد اشتغال بخش صنعت در اغلب استانها مربوط به آثار رقابتی
بوده است .مصرینژاد و ترکی ( )3119در مطالعه خود جهت تعیین وضعیت اشتغال بخشها و گروههای عمده فعالیت در مناطق
اقتصادی شهری کشور ،سعی نمودند تا به تجزيه و تحلیل روند اشتغال در بخشهای عمده مناطق شهری ايران طی سالهای -3114
 3134بپردازند و برای اين منظور از روش تغییر -سهم جهت تخصیص بهینه بودجه در بین بخشهای دارای مزيت نسبی و قدرت
رقابتی پرداختند ،نتايج حاکی از آن است که بخشهای معدن ،ساختمان ،آب و برق و گاز ،عمدهفروشی ،حملونقل و خدمات
1
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مالی از میان ده بخش عمده فعالیت شهرهای کشور دارای اثر رقابتی مثبت بودند و در اين فعالیتها اثر ترکیب بخشی نیز مثبت
است .در سال  34به غیر از بخش کشاورزی و معدن ،ساير بخشها در گروه فعالیتهای پايه قرار داشتهاند .در حالی که در سال 14
بخش کشاورزی و خدمات نامشخص در گروه فعالیتهای غیرپايه بودهاند.
سبحانی و درويشی ( )3110در مقالهای تحت عنوان "بررسی مزيت نسبی و تحلیل ساختاری اشتغال در استان ايالم" ،به بررسی علل
رشد متناسب يا نامتناسب شاغالن استان ايالم نسبت به کشور و تعیین بخشهای پايه اقتصادی در استان با استفاده از روش اقتصاد
پايه و تحلیل تغییر -سهم برای دو دوره ( 3199-09و  )3109-39پرداخته و به اين نتیجه رسیدند که مدل تغییر مکان -سهم علل اين
عدم تناسب در دوره اول را تغییرات رقابتی و ساختاری منفی و در دوره دوم تغییرات ساختاری منفی و تغییرات رقابتی مثبت بیان
میکند .در اين پژوهش ،برآوردهای مدل اقتصاد پايه ،بخش کشاورزی و زيربخش ساختمان را به عنوان بخشهای پايهای مشخص
کردند ،اما تغییرات ضرايب ( LQنسبت مکانی) در طول زمان حاکی از رشد سريع ونامتوازن بخش خدمات استان و کاهش مزيت
بخش کشاورزی درجذب شاغالن است .زنگیآبادی و آهنگری ( ،)3153به بررسی اشتغال بخشهای اقتصادی با استفاده از
مدل تغییرسهم و ضريب مکانی ( )LQبرای مراکز شهرستانهای استان آذربايجان غربی طی سالهای  3139-19پرداخته و نتیجه
گرفتند که بخش های کشاورزی و صنعت استان از رشد کاهشی و بخش خدمات از رشد افزايشی از رشد کاهشی در زمینه اشتغال
طی دوره مورد بررسی برخوردار بودند .همچنین اکبری ،اسماعیلپور و سرخوشسرا ( ،)3153پس از بررسی و تحلیل وضعیت
اشتغال بخشهای عمده اقتصادی شهرستانهای استان کرمانشاه به اين مهم اشاره میکنند که رشد شاغالن شهرستانهای استان
کرمانشاه نسبت به شاغالن کل استان طی دوره  ،3139-19به طور نامتناسب تغییر يافته و تحلیل تغییر _ سهم ،علت عدم تناسب
مشاهده شده را تغییرات رقابتی و ساختاری منفی شهرستانها بیان میکند .با توجه به اهمیت موضوع و ارايه پیشینه مطالعاتی،
هدف از اين پژوهش ،تحلیل تغییر -سهم اشتغال در بخشهای اقتصادی و شناساندن ضرورت برنامهريزی منطقهای در استان لرستان
با توجه به اين نکته که در سالهای اخیر استان لرستان همواره باالترين نرخ بیکاری در کشور را داشته است ،میباشد.
روش شناسی

در اين پژوهش برای شناسايی و ايجاد تمايز بین آن سری از فعالیتهای پايهای و غیر پايهای( )LQاستان لرستان که در آنها از
مزيت نسبی برخوردار است از مدل اقتصاد پايه و برای پیدا کردن صنايع پايهای از روش نسبت مکانی استفاده شده است.
برای اين منظور نیز دادههای آماری مرتبط با اشتغال نیروی کار استان لرستان استخراج شده از طرح آمارگیری نیروی کار مرکز
آمار ايران طی سالهای  3116و 3156مورد استفاده قرار گرفت .الزم به اشاره است که براساس مبانی نظری برنامهريزی
منطقهای ،ابتدا اقتصاد منطقه مورد مطالعه به دو بخش پايه و غیرپايه تقسیم میشود و برای تشخیص و برآورد بخش پايه و غیر-
پايه از مرسومترين روش يعنی روش ضريب مکانی با تاکید بر متغیر اشتغال استفاده میشود که در آن فعالیتهای اقتصادی را
میتوان با هر درجهای از جزئی شدن با مرجع بزرگتری ،نظیر استان در مقابل کشور ،مقايسه کرد (Lichty and Knudsen,

) .1999: 49در اين پژوهش و در سطح ملی ،وضعیت اشتغال استان لرستان با کل کشور از طريق اندازهگیری ضريب نسبت
مکانی به صورت رابطه  ،3مقايسه شده است :

رابطه ()3

𝑖𝑒
𝑒Σ
𝑖
= 𝑖 𝑄𝐿
𝑖𝐸
𝑖𝐸 Σ
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که در آن  :LQiضريب نسبت مکانی اشتغال منطقه در فعالیت  :e i ،iاشتغال استان در فعالیت  :E i ،iاشتغال کشور در فعالیت ،i

 :Σeiکل اشتغال استان و  :ΣEiکل اشتغال کشور هستند.

الزم به اشاره است که در رابطه  ،3ضريب نسبت مکانی عبارت است از سهم اشتغالزايی هر بخش يا فعالیت اقتصادی از کل
اشتغال درسطح استان نسبت به سهم اشتغالزايی آن بخش در کل کشور است (نظری .)13 :3131 ،در صورتی که اين نسبت
بزرگتر از يک باشد ،آن فعالیت اقتصادی پايهای محسوب میشود ،اما اگر کوچکتر از يک باشد ،به عنوان فعالیت غیر-
پايهای و در صورتی که مساوی يک باشد ،آن فعالیت خودکفا محسوب میشود (مهرگان .)93 :3111 ،همچنین در مبانی
نظری برنامه ريزی منطقهای ،از روش تغییر سهم 1برای تحلیل و پیشبینی شرايط اقتصادی و اشتغال سطوح جغرافیايی زير منطقه و
باالتر از شهر به کمک آمار و اطالعات درآمد ،تولید ،اشتغال و ساير متغیرهای کالن اقتصادی استفاده میشود .در اين روش مقیاس
مرجع به کشور يا استانی گفته میشود که سطوح جغرافیايی مورد مطالعه با آن سنجیده میشود (زياری .)15 :3135 ،روش تحلیل
تغییر -سهم يا انتقال سهم ،در بسیاری از کشورهای توسعه يافته در برنامه ريزی منطقهای کاربرد دارد و از اين رو بسیار
متداول شده است .برای بحث اشتغال ،مدل تغییر -سهم میتواند مزيت نسبی فعالیتهای اقتصادی را در اشتغال تعیین کند
(فرشادفر و اصغرپور .)05 :3115 ،مدل تغییر -سهم ،يک روش عمومی برای درک ارتباط میان ساختار صنعتی و رشد اقتصادی
است و همانند تحلیلهای داده -ستانده به عنوان ابزاری برای تحلیل ارتباط صنايع و بخشهای مختلف يک منطقه با صنايع و
بخشهای ملی به کار میرود (حائری .)341 :3112 ،در روش تغییر -سهم برای محاسبه تغییرات ملی ،رقابتی و ساختاری (ترکیب
بخشی) برای يک فعالیت مشخص  ،iاز روابط  4الی  2استفاده میشود.

رابطه ( :)4سهم ملی
رابطه ( :)1سهم يا ترکیب ساختاری
رابطه ( :)2سهم رقابتی

که در آنها،

𝑡
𝑡
𝑐𝑖𝐸  :اشتغال
𝑟𝑖𝐸 :اشتغال استان در فعالیت  iدر انتهای دوره،
 :اشتغال استان در فعالیت  iدر ابتدای دوره،

کشور در فعالیت  iدر انتهای دوره،

𝑡−1
𝑐𝑖𝐸:

اشتغال کشور در فعالیت  iدر ابتدای دوره : 𝐸𝑐𝑡 ،کل اشتغال کشور در انتهای دوره

و  : 𝐸𝑐𝑡−1کل اشتغال کشور در ابتدای دوره هستند .بدين ترتیب نتايج تغییر -سهم برای کل فعالیتها در يک منطقه برابر با
حاصل جمع هر کدام از اجزاء برای فعالیتها خواهد شد.
نتایج و یافتهها
تحلیل منطقهای تغییر -سهم اشتغال

نتايج حاصل از بررسی مزيت نسبی فعالیتهای اقتصادی استان لرستان در دو بخش تحلیل روند اشتغال در استان مورد مطالعه
و همچنین شناسايی فعالیتهای دارای مزيت اين استان نشانگر اين واقعیت است که در سال ،3116بخش خدمات با سهمی معادل
 24/0درصد اشتغال ،در بین بخشهای عمده استان ،بیشترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و پس از آن ،بخش صنعت
با سهمی معادل  16/41درصد اشتغال در جايگاه دوم قرار دارد که اين امر نشاندهنده ساختار مشابه و نزديک فعالیتهای اقتصادی

Shift-Share Method
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استان با کل کشور است .بررسی آمار و ارقام مرتبط با وضعیت اشتغال در استان لرستان ،حاصل از نتايج طرح آمارگیری سالهای
 3116و  ،3156در نمودار  3و همچنین جداول  3و  4نشان میدهد که ساختار اقتصادی استان لرستان در سال 3156نسبت به
سال ،3116از نظر ترکیب نوع اشتغال تفاوت چندانی نداشته است ،اما طی دوره  3116-3156تعداد کل شاغالن استان ،کاهش قابل
مالحظهای داشته است ،بهطوريکه در اين دوره ،حدود  16609نفر شغل خود را از دست داده و به جمعیت بیکار استان اضافه شدند.

نمودار( :)1مقایسه تعداد شاغالن در فعالیتهای عمده اقتصادی استان لرستان 1931-1931

با توجه به آمار منتشر شده ،کاهش تعداد شاغالن در دوره مذکور در بخش صنعت بیشتر از دو بخش عمده اقتصادی ديگر است،
که اين نتیجه را میتوان معلول بسته شدن تعداد زيادی از کارخانههای صنعتی اين استان طی دوره  3116-3156دانست .بعد از
بخش صنعتی استان ،بخش خدمات از نظر افزايش بیکاری در جايگاه دوم و پس از آن بخش کشاورزی استان در جايگاه سوم قرار
دارد .با اين حال طی دهه  ،3116-3156ساختار فعالیت های اقتصادی استان از لحاظ درصد شاغالن به نفع بخش کشاورزی و به
زيان بخش صنعت بوده است ،بدين صورت که با توجه به آمار منتشر شده ،مالحظه میشود که درصد شاغالن بخش صنعت طی
دوره ده ساله مذکور از رقم  16/41به  41/4کاهش يافته و اين درصد برای بخش کشاورزی از رقم  43/3به  45/0افزايش داشته که
اين تغییرات مخالف با تغییرات کشوری بوده است .با توجه به نتايج طی دوره مورد بررسی در سطح ملی ،ساختار اقتصادی کشور به
سمت خدماتی و صنعتی شدن حرکت کرده است ،در حالیکه اين جهتگیری در سطح استان به سمت بخش کشاورزی طی دوره
بررسی بوده است.
جدول ( :)1توزیع شاغلین در فعالیتهای عمده اقتصادی در سال1931

استان لرستان
شرح فعالیتهای عمده

کشور

تعداد

درصد

تعداد

درصد

کلیه فعالیتها

411115

366

35521161

366

کشاورزی

02349

43/3

9469114

40/3

صنعت و معدن

34143

16/41

0364162

16/0

خدمات

363351

24/04

1019003

21/1

منبع :نتايج طرح آمارگیری نیروی کار ،مرکز آمار ايران 3116 -
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جدول ( :)2توزیع شاغلین در فعالیتهای عمده اقتصادی در سال1931

کشور

استان لرستان
شرح فعالیتهای عمده

تعداد

درصد

تعداد

درصد

کلیه فعالیتها

461332

366

46936649

366

کشاورزی

03353

45/0

1164332

30/3

صنعت و معدن

91132

41/4

3330535

12/3

خدمات

13152

24/3

36656514

25/4

منبع :نتايج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ,مرکز آمار ايران و محاسبات تحقیق3156-
تحلیل منطقهای مکان  -سهم اشتغال

در ادامه ،با توجه به اين نکته که هدف اصلی از انجام پژوهش ،بررسی ساختار و علت اختالف رشد میان نرخ اشتغال استان با همین
نرخ در کشور است ،با استفاده از بکارگیری مدل تغییر مکان  -سهم ،نرخ رشد اشتغال در استان به سه جزء مهم آن يعنی سهم ملی،
سهم ساختاری و سهم رقابتی تفکیک و نتايج حاصل از بررسی در جدول 1خالصه شده است .در جدول  1مالحظه میشود ،طی
سالهای  ، 3116-3156رشد شاغالن در هر سه بخش کشاورزی ،صنعت و معدن و خدمات منفی بوده و تعداد شاغالن برای بخش
کشاورزی از رقم  02349به  ،03353بخش صنعت و معدن از رقم  34143به  91132و بخش خدمات از رقم  363351به 13152
کاهش يافته است .در ارتباط با بخش کشاورزی ،تعداد شاغالن در زيربخشهای فعالیتی دامپروری ،شکار و جنگلداری افزايش و
در زيربخش صید و پرورش ماهی کاهش چشمگیری داشته است .در ارتباط با بخش صنعت و معدن ،تعداد شاغالن در
زيربخش های فعالیتی آب و برق و گاز افزايش و در زيربخش صنعت کاهش قابل توجهی داشته و در بخش خدمات ،زيربخش
اداره عمومی ،دفاع و تامین اجتماعی بیشترين کاهش و زيربخش مستغالت اجاره و فعالیتهای کسب و کار بیشترين افزايش در
تعداد شاغالن را داشتهاست .با مقايسه نتايج به دست آمده در جزء سهم ملی با رشد واقعی به وجود آمده ،معلوم میشود که
در بخشهای کشاورزی ،صنعت و معدن و خدمات ،رشد تحقق يافته کمتر از مقدار مورد انتظار است ،به طوریکه در بخش
کشاورزی با مقدار واقعی سهم ملی به اندازه  ،3524انتظار میرفت که تعداد شاغالن در اين بخش بايد به  00003نفر برسد ،در
بخش صنعت و معدن با مقدار واقعی سهم ملی  ،4336انتظار میرفت که تعداد شاغالن در اين بخش به  32253نفر و در بخش
خدمات با مقدار واقعی سهم ملی  ،1692انتظار میرفت که تعداد شاغالن به  362123نفر برسد .بنابراين طی دوره مورد مطالعه،
شاهد کاهش تعداد شاغالن در عمده بخشهای اقتصادی استان هستیم که علت آن را بايد در تغییرات ساختاری و رقابتی منفی
جستجو کرد .به عبارت ديگر هر دو جزء رشد ساختاری و رقابتی منفی ،نشان از واقعیت کمتر بودن رشد واقعی از رشد
انتظاری درعمده بخشها دارد .از يک طرف ،تغییرات ساختاری منفی بیانگر آن است که تمرکز شاغالن در اين بخشها در
فعالیتها با رشد کند همراه بوده و ترکیب فعالیتها نسبت به سطح کشور نامتناسب بوده است .از طرف ديگر ،تغییرات
رقابتی منفی ،بیانگر آن است که در دوره مورد بررسی ،اين فعالیتها فاقد مزيت رقابتی بودهاند .در دوره مورد بررسی،
تعطیل شدن بسیاری از کارخانه های استان باعث شده تا بسیاری از افراد شغل خود را از دست بدهند و از سوی ديگر هزينه بر بودن
فعالیتهای کشاورزی و استفاده از روشهای سنتی آبیاری باعث مقرون به صرفه نبودن فعالیتهای کشاورزی و کاهش سطح
اشتغال در اين بخش شده است ،البته گرايش کلی تمرکز شاغلین مشغول به فعالیت در بخش کشاورزی نسبت به تمرکز افراد شاغل
در دو بخش ديگر صنعت و معدن و خدمات طی دوره بیشتر شده است .در مجموع میتوان گفت که طی دوره  ،16-56رشد
شاغالن استان کمتر از رشد شاغالن در سطح کشور بوده و بهطور تقريبی  16609نفر شغل خود را در استان از دست دادهاند.
اين در حالی است که اگر اشتغال متناسب با سطح کشور رشد میکرد ،میبايست شاهد افزايش تعداد  0311شغل ،طی دوره
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در استان بوديم .عالوه بر آن ،ترکیب شاغلین در فعالیتهای اقتصادی استان نسبت به کل کشور ،نامتناسب بوده و از اين لحاظ به
تدريج طی دوره ذکر شده ،مزيت رقابتی خود را از دست داده است.
جدول( :)9نتایج محاسبات تغییر سهم استان لرستان طی دوره 1931-1931

فعالیتهای اقتصادی

3116

3156

تغییرات اشتغال

سهم ملی

سهم ساختاری

سهم رقابتی

جمع کل

411115

461332

-16609

3300

-31342

-35363

بخش کشاورزی

02349

03353

-4541

3524

-49043

46393

کشاورزی و دامپروری و شکار و جنگلداری

12123

11631

1333

3629

1334

0910

صید و پرورش ماهی

45131

41335

-0655

3134

-4915

-9144

بخش صنعت و معدن

34143

91132

-31223

4336

5125

-4929

استخراج معادن

1466

3110

-3102

50

-3342

-419

صنعت

43010

12490

34936

096

33501

-0616

آب و برق و گاز

1466

4620

-3392

50

-121

-264

ساختمان

45026

14640

4110

115

3325

-9094

بخش خدمات

363351

13152

-31155

1692

32366

-1369

عمده فروشی و خرده فروشی

14101

13312

-045

536

2663

-9066

هتل و رستوران

3303

4116

031

91

535

235

حمل ونقل و ارتباطات و انبارداری

45333

43325

-1904

153

-9343

-1314

واسطه گریهای مالی

1450

4195

-513

55

-035

-230

مستغالت اجاره و فعالیتهای کسب و کار

1345

0111

1495

52

2451

-3341

اداره عمومی دفاع و تامین اجتماعی

43369

31439

-32256

113

-34515

-4114

آموزش

43465

34244

-1313

010

-3413

-4354

بهداشت و مددکاری اجتماعی

9132

9110

34

303

164

-593

ساير فعالیتهای عمومی و اجتماعی و شخصی

4093

2102

4431

35

4554

-195

خانوا رهای معمولی دارای مستخدم

415

433

14

3

31

-21

دفاتر و ادارات مرکزی

303

43

-320

9

-323

-1

منبع :يافتههای پژوهش
تحلیل منطقهای نسبت -مکانی ترکیب اشتغال

در ادامه ،با بررسی نتايج حاصل از بهکارگیری مدل نسبت مکانی در استان لرستان طی سالهای 3116-3156که خالصه آن در
جدول  2آمده است ،درمیيابیم که در سال ،3116بخش کشاورزی استان دارای نسبت مکانی  3/61بوده و در آن دوره ،يک
بخش پايهای محسوب میشده ،و در سال 3156نیز اين نسبت برای بخش کشاورزی به  3/13رسید و بیانگر اين واقعیت است که
بخش کشاورزی استان در جهت مزيت رقابتی کشور حرکت کرده و فعالیت پايهای محسوب میشود .درحالیکه بخشهای صنعت
و معدن و خدمات که در سال  3116با برخورداری از ضريب نسبت مکانی مشابه  ،6/51نقش مؤثری در رشد و توسعه استان ايفاء
میکردند ،در سال  3156با ضريب نسبت مکانی به ترتیب 6/35 ،و  ،6/19در جهت عکس آنچه برخورداری از مزيت رقابتی کشور
اتفاق افتاد حرکت کردند.
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جدول ( :)4نسبت مکانی استان لرستان نسبت به کل کشور در سالهای1931-1931

نسبت مکانی

شرح
فعالیتهای عمده

3116

3156

کشاورزی

3/61

3/13

صنعت

6/51

6/35

خدمات

6/51

6/19

منبع :نتايج طرح آمارگیری نیروی کار ،مرکز آمار ايران -سال 3116-3156
الزم به اشاره مجدد آنکه ،ضريب نسبت مکانی عبارت است از سهم اشتغالزايی هر بخش يا فعالیت اقتصادی از کل اشتغال
درسطح استان نسبت به سهم اشتغالزايی آن بخش در کل کشور و از آنجا که مقادير بهدست آمده دارای اندازههای کمتر از
يک هستند ،بنابراين به عنوان فعالیت غیرپايهای شناخته میشوند.
تعامالت اقتصادی بین بخشی و فرامنطقهای استان

آنچه مسلم است ،جدول داده -ستانده ،توانايی ارائه تابلويی جامع از وضعیت کلی بخشهای مختلف اقتصادی را دارد و با طراحی
الگوهای رياضی و تلفیق نتايج آنها میتوان شبیهسازیهای مناسبی برای تحلیل برنامهريزیهای منطقهای و استانی در اين پژوهش
ارائه داد که برای اين منظور ،از شاخصهای پیوند پیشین ،پسین ،يکپارچگی ،حساسیت و قدرت انتشار با توجه به کاربرد تلفیقی
آنها در تعیین بخشهای راهبردی استفاده میشود (صباغ کرمانی .)34 :3135 ،در اين پژوهش ،استخراج جدول داده -ستانده
متشکل از شاخصهای مختلف ،برای بررسی تعامالت بین بخشی و فرامنطقهای استان در سال  ،10که میانه دوره مورد بررسی است
صورت پذيرفت که خالصه نتايج آن در جدول  ،9آمده است .الزم به اشاره استکه شاخص قدرت انتشار ،شدت انتشار مستقیم و
غیرمستقیم اثر افزايش يک واحد تقاضای نهايی هر بخش را بر تولید ساير بخشهای اقتصاد اندازهگیری میکند و هرچه اين
شاخص برای يک بخش اقتصادی بیشتر باشد ،آن بخش از طريق ايجاد تقاضا برای محصوالت ساير بخشها به عنوان کاالهای
واسطه برای تولید خود ،اثر بیشتری بر رشد آنها خواهد داشت .با توجه به اين نکته که ،میانگین اين ضريب برای تمام بخشها عدد
يک است ،بنابراين هرچه شاخص بزرگتر از  3باشد ،به اين مفهوم است که تاثیرگذاری اين بخش بر ساير بخشها از میانگین
بخشهای اقتصادی بیشتر و پايینتر از  3بودن آن بیانگر کمتر بودن اثر بخش مزبور نسبت به میانگین ساير بخشهاست.
جدول ( :)5تعامالت بین بخشی فرامنطقهای استان لرستان به تفکیک بخشهای عمده اقتصادی

نسبت صادرات به ارزش افزوده

نسبت واردات به تقاضای

بخشها (درصد)

کل بخشها (درصد)
31/9

شرح

شاخص قدرت انتشار

شاخص حساسیت

کشاورزی ،شکار و جنگلداری

3/603

3/941

02/3

شیالت

3/121

6/119

56/5

43/1

استخراج معدن

6/002

6/033

3/12

11/1

صنعت -ساخت

0/653

9/411

30/5

00/0

تامین برق ،گاز و آب

3/651

3/666

9 /1

34

ساختمان

6/320

6/339

3 /4

4 /5

عمدهفروشی و خردهفروشی

6/110

6/142

23

49/5

هتل و رستوران

6/131

6/091

21/0

35/1

حمل و نقل وانبارداری

3/261

3/251

14/9

94/3

واسطهگریهای مالی

6/115

6/266

93/2

93/4

مستغالت ،اجاره و فعالیتهای کسب و کار

6/363

6/331

6

0 /2
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اداره امور عمومی ،دفاع و تامین اجتماعی

6/116

6/130

6

6

آموزش

6/131

6/143

6

4 /3

بهداشت و مددکاری اجتماعی

6/149

6/144

6

3

ساير فعالیتها

6/195

6/193

6

6

منبع :طرح تهیه اسناد توسعه اشتغال سرمايهگذاری استان لرستان ،برنامه پنجم توسعه3151 -
در جدول  ،9مالحظه میگردد که زيربخش های کشاورزی ،شکار و جنگلداری ،شیالت ،تامین آب و برق و گاز و حمل و نقل و
انبارداری به ترتیب با مقادير  3/651 ،3/121 ،3/603و  3/261تاثیرگذارترين زيربخشها بر ساير بخشهای اقتصادی هستند .در
ادامه از شاخص حساسیت که مکمل شاخص انتشار است استفاده شد .بديهی است که چنانچه هر بخش اقتصادی برای ساير بخش-
ها ،داده بیشتری تولید کند ،شاخص حساسیت آن بیشتر می شود و شاخص حساسیت باالتر به اين معنی است که بخش اقتصادی
مذکور تاثیرپذيری زيادی از رشد ساير بخشهای اقتصاد دارد ،يعنی رشد ساير بخشها باعث رشد بخش مذکور با درجه حساسیت
باال میشود .به بیان ديگر چنانچه تولید و تقاضای نهايی ساير بخشهای پايیندستی با رکود و کسادی مواجه شود ،تولید بخش
مزبور نیز راکد خواهد شد .همچنین با نگاهی به جدول  ،9مشخص میگردد که بخشهای کشاورزی ،صنعت و حمل و نقل و
انبارداری به ترتیب با مقادير  9/411 ،3/941و  ، 3/251از بیشترين درجه تاثیرپذيری از ساير بخشها برخوردار هستند.
جمع بندی و نتیجهگیری

با توجه به انگیزه اصلی اين پژوهش ،دو هدف عمده يعنی بررسی وضعیت فعلی ،شناسايی علل رشد متناسب يا نامتناسب شاغالن
استان لرستان در مقايسه با کل کشور و همچنین تعیین فعالیتهای پايه و غیرپايه اقتصادی استان از نظر اشتغال مورد مطالعه قرار
گرفت .نتايج حاصل از مدل تغییر -سهم نشان داد که در دوره مورد بررسی( ،)3116-3156علیرغم هم جهت بودن نرخ رشد
جمعیت استان به میزان  0/1درصد ( 3096213نفر در سال 3116به  3392421نفر در سال )3156با نرخ رشد جمعیت کل کشور به
میزان  39/3درصد (  09163هزار نفر در سال 3116به  39325/3هزار نفر در سال ،)3156نرخ رشد شاغالن استان لرستان با نرخ
رشد آنها در سطح کشور متناسب نبوده و به عبارت ديگر ،رشد شاغالن استان کمتر از سهم استان از رشد ملی بوده است.
بررسی اجزای تشکیل دهنده مدل تغییر -سهم ،علت رشد نامتناسب شاغالن را تغییرات ساختاری و رقابتی منفی نشان داد و به
عبارت ديگر ،ترکیب فعالیتهای استان نامتناسب و ساير شرايط رقابتی نیز طی دوره ،به ضرر استان رقم خورده است.
همچنین ،نتايج حاصل از بهکارگیری مدل اقتصاد پايه نیز بیانگر اين واقعیت است که بخش کشاورزی جزو بخش پايهای استان
بوده و بخشهای صنعت و خدمات با ضرايب سهم مکانی ( )LQکمتر از يک ،نشان دهنده غیر پايهای بودن بخشهای مذکور
است.
با توجه به مطالعات انجام شده در سطح استان ،از جمله نقاط قوت استان در زمینه بهکارگیری نیروی شاغل و بهبود روند
اشتغالزايی بین بخشهای اقتصادی را میتوان به باال بودن جمعیت جوان ،برخورداری از شهرکهای صنعتی در مناطق مختلف
استان از قبیل شهرکهای صنعتی خرمآباد و شهرکهای صنعتی بروجرد و ناحیه صنعتی مرزيان ازنا ،وجود نیروی انسانی
متخصص ،وجود مراکز آموزش عالی جهت تربیت نیروی متخصص و فنی و حرفهای دانشگاهی جهت تربیت نیروی کار ماهر،
وجود ظرفیت توسعه و ايجاد فرصتهای شغلی جديد در مناطق عشايری با تاکید بر فعالیتهای کشاورزی و دامپروری ،صنايع
تبديلی و تکمیلی ،صنايع دستی و گردشگری ايلی و همچنین وجود ظرفیتهای علمی و پارکهای علم و فناوری در استان جهت
استقرار شرکتهای نوپا نسبت داد.
از جمله نقاط ضعف استان در رابطه با روند نامناسب اشتغالزايی بین بخشهای اقتصادی ،میتوان به توزيع ناهماهنگ فعالیتهای
صنعتی در مناطق مختلف استان و در نتیجه توزيع نامناسب تقاضای نیروی کار ،پايین بودن سهم صنايع با فناوری باال از کل صنايع
استان که سبب کاهش تقاضای نیروی کار متخصص میگردد و عدم تمايل نسل جوان به ادامه و اجرای فعالیتهای کشاورزی و
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مهاجرت از روستاها به شهرها اشاره نمود .مقوله بیکاری را میتوان به عنوان يکی از موانع فضای سرمايهگذاری استان توصیف نمود
و از مهمترين موانع کسب وکار استان نیز میتوان به فساد ،امنیت اجتماعی ،تامین مالی،گستردگی اقتصاد غیر رسمی و عدم وجود
برنامه آموزشی نیروی کار در بنگاهها اشاره کرد .در ارتباط با وجود تهديدهای مشهود از جانب نرخ کاهشی اشتغال مفید ،الزم
است برنامه ريزان اقتصادی بر فرصتها و توصیههای سیاستی ،همچون تاکید مطالعات آمايش سرزمین در سطح ملی بر رشد
قابلیتهای کارآفرينی بخش خصوصی در بخش صنعت و معدن و بر تعیین فعالیتهای معدنی به عنوان فعالیت محوری در مناطقی
که از استعدادهای ممتاز در سطح ملی برخوردارند ،اختصاص بخش عمدهای از اشتغال بخش کشاورزی به زيربخشهای شیالت،
زراعت و باغ داری در برنامه اشتغال وزارت جهاد کشاورزی از برنامه پنجم توسعه کشور ،با تاکید بر ايجاد تشکلها و تعاونیهای
تولیدی جهت به کارگیری دانشآموختگان بخش کشاورزی و اقتصادی کردن وجود تشکلهای خدمات مکانیزاسیون ،مشاورهای
و مهندسی از طريق واگذاری امور مشاوره ای ،ترويجی ،آموزشی و دفاتر خدمات به بخش خصوصی اهتمام ورزند .به منظور توسعه
اشتغال در استان لرستان پیشنهاد سیاست ها و اقداماتی از قبیل کوتاه کردن زمان الزم برای دريافت مجوزهای فعالیت اقتصادی،
اعطای تسهیالت بانکی برای طرحهای جديد و توسعه بنگاههای موجود ،محدود نمودن بازار کار غیررسمی ،تالش در جهت
برقراری امنیت اجتماعی و کاهش فساد اداری ،ارتقای فناوری در صنايع استان و اعطای تسهیالت به طرحهای کوچک اشتغالزا
میتواند مفید واقع شود .از طرفی اقداماتی مانند برگزاری دورههای آموزش کار آفرينی ،بهبود آموزشهای فنی و حرفهای ،تقويت
رابطه دانشگاه و بخش خصوصی استان و استفاده از تحقیقات دانشگاهی میبايست نقش موثری در بهبود وضع اشتغال استان در
آينده ايفا کند .در غیر اينصورت استان لرستان علیرغم دارا بودن ويژگیهای مهم همچون پل ارتباطی جنوب با مرکز کشور و از
مناطق مهم جغرافیايی -اقتصادی و دارای ظرفیتهای بالقوه و باال در بخشهای معدنی ،صنعتی ،کشاورزی و گردشگری در عرصه
ملی ،متاسفانه درصورت ادامه روندهای سیاستگذاریهای نابجای برنامهريزان عرصه اقتصاد منطقهای ،تبديل آن به بیکارترين
استان کشور با مسائل و چالشهای بسیار بیشتری روبرو خواهد شد.
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