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چکیده
از آنجایيکه مسئله اشتغال نيروی انسانی در برنامههای توسعه اقتصاد ایران از دغدغههای اصلی
سياستگذاران اقتصادی است ،بنابراین تجزیه و تحليل روند اشتغال و ساختار آن ،مستلزم
شناخت دقيق استعدادها و توان بالقوه بخشها و تركيب آن در مناطق مختلف كشور میباشد.
استان لرستان ،با وجود منابع غنی طبيعی ،تنوع آب و هوایی ،آب فراوان ،دشتهای وسيع،
معادن متنوع ،نيرویكار جوان و فراوان و سرشار از قابليتهای گردشگری در بين استانهای
كشور؛ در اقتصاد ملی موقعيت ضعيفی داشته و طی سالهای گذشته نتوانسته است به تناسب
توانمندیها و فرصتهای خود از اقتصاد ملی سهم مناسبی كسب كند .هدف از این مطالعه،
تحليل وضعيت اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی استان لرستان طی سالهای1931-1931
است .برای این منظور از دادههای مربوط به نتایج طرح آمارگيری نيروی كار سالهای 1931
و 1931استفاده شد تا با بکارگيری دو مدل اقتصاد پایه و تغيير -سهم ،به بررسی علل رشد
متناسب یا نامتناسب شاغالن استان لرستان نسبت به كل كشور (اقتصاد مرجع) و همچنين
تشخيص بخش های دارای مزیت نسبی و قدرت رقابتی استان بپردازیم .نتایج حاصل از پژوهش،
نشاندهنده نامتناسب بودن وضعيت رشد شاغالن استان لرستان نسبت به شاغالن كشور در
دوره مورد بررسی میباشد ،بهطوریکه مدل تحليل تغيير -سهم ،علت این عدم تناسب را
تغييرات رقابتی و ساختاری منفی بيان میكند .همچنين نتایج حاصل از بکارگيری ضریب
نسبت مکانی ،بيانگر پایهای بودن بخش كشاورزی با ضریب 1/31و غيرپایهای بودن بخشهای
صنعت و خدمات با ضرایب  1/93و  ،1/38طی دوره مورد بررسی میباشد و به عنوان یک توصيه
سياستی میتوان نتيجه گرفت كه حركت بخش كشاورزی استان در جهت مزیت نسبی كشور و
حركت بخش های صنعت و خدمات برخالف جهت مزیت نسبی كشور طی دوره بررسی بوده
است.
واژگان كليدی :اشتغال ،مزیت نسبی ،تغيير -سهم ،ضریب نسبت مکانی ،استان لرستان

-1دانشيار گروه اق تصاد ،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ،دانشگاه بوعلی سينا ،همدان (نویسنده مسئول)
-2دانشجوی كارشناسی ارشد اقتصاد ،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ،دانشگاه بوعلی سينا ،همدان

Downloaded from populationmag.ir at 23:30 +0330 on Monday February 18th 2019

تحوالت اشتغال در استان لرستان با

02

فصلنامه جمعیت شماره 82/98

رشد متوازن و توسعه منطقهای از مهمترین اهداف برنامههای توسعه اقتصادی اجتماعی
كشور محسوب میگردد كه همواره نظر برنامهریزان و سياستگذاران نظام را به خود معطوف
نموده و به همين دليل ،شناخت استراتژیهای مناسب رشد و توسعه را جهت شناخت
توانمندی های اقتصادی اجتماعی یک منطقه در زمينه اشتغال عوامل توليد ،با اهميت ساخته
است .از آنجایيکه الزم است برنامهریزان توسعه اقتصاد محلی ،پی به چگونگی گسترش فعاليت-
های دارای مزیت و قدرت رقابتی در منطقه ببرند ،لذا بررسیهای آماری و تحليل حسابهای
منطقه ای در راستای ارزیابی وضعيت اقتصادی ،شناخت توانمندیهای منطقهای و همچنين
تعيين اولویتهای سرمایهگذاری بر اساس مزیتهای نسبی ،با اهميت تلقی میگردد
) .(Hanham and Banasick, 2111در همين ارتباط بکارگيری مدلهای تحليلی ضرائب
مکان ،تغيير -سهم تکنيکهای داده -ستانده ،ضرایب منطقهای پایه اقتصاد و اولویت بندی
رتبهای ،زمينه را برای بررسی اثر فعاليتهای مختلف اقتصادی و ارزیابی مقایسهای آنها در جهت
تعيين فرصتها و بهبود عملکرد ساختار اقتصاد منطقهای فراهم میآورند (عابدین دركوش،
 .)1992از جمله تحليلهای برنامهریزی منطقهای مدل تغيير -سهم 1است كه از آن برای
بررسی اثرات تغيير در اشتغال (توليد) یک منطقه طی یک دوره زمانی معين در مقایسه نسبت
تغيير كل در سطح اشتغال ملی شامل اثر رشد ملی ،اثر ساختاری (تركيب بخشی) و اثر رقابتی
استفاده میشود .به طوریكه مزیت نسبی یک بخش از منطقه معين را میتوان از طریق
محاسبه اثر رقابتی آن مورد تجزیه و تحليل قرار داد ). (Balasa, 1398
در حوزه مباحث منطقهای اقتصاد ایران ،استان لرستان دارای ویژگیهای خاص و مهم
اقتصادی ،سياسی و فرهنگی است كه متاسفانه طبق آمار و شاخصهای رسمی انتشار یافته،
روند نابسامان برنامهریزی و سياستگذاری نابجای دولت ،وضعيت اقتصادی استان را با انبوهی از
مسائل و معضالت مواجه ساخته است .استان لرستان ،با وجود منابع غنی طبيعی ،تنوع آب و
هوایی ،آب فراوان ،دشتهای وسيع ،معادن متنوع ،نيرویكار جوان و فراوان و سرشار از قابليت-
های گردشگری در بين استانهای كشور و در اقتصاد ملی موقعيت ضعيفی داشته و طی
سالهای گذشته ،نتوانسته است به تناسب توانمندیها و فرصتهای خود از اقتصاد ملی سهم
مناسبی كسب كند .توجه به مسائلی نظير بروز فراگير فقر و بيکاری ،وضع نامناسب توزیع
درآمد ،عدم امکان به كارگيری قابليتهای اقليمی و طبيعی در فرآیندهای صنعتی و كشاورزی،
سهم نامتناسب از توليد ناخالص ملی ،نوسانات پر شدت روند سرمایهگذاری توليدی ،عدم
بهره مندی از شرایط زیر ساختی و اعتبارات عمرانی مناسب ،تعطيلی وسيع كارخانجات صنعتی،
ميزان باالی بار تکفل خانوار و بعضا روند كاهندهی بهرهوری ،همگی از محدودیتها و نقاط
ضعف استان به شمار می آیند كه در شرایط خطير و حساس آینده ،فرآیند باز توليد مدارهای
1-Shift Share
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مبانی نظری و پیشینه تحقیق
چالش بيکاری در یک اقتصاد معيشتی و اشتغال حاصل از ساختار سنتی مبتنی بر كاست یا
نظام غيرصنعتی ،همواره بی اهميت تلقی میشد و بینياز از بهكارگيری شاخصهای اندازهگيری،
بهطوریکه هرگونه پژوهش در شرایط و تغييرات در زمينه اشتغال و یا چالش بوجود آمدن معضل
بيکاری ،تقریباً بی معنی مینمود .پس از وقوع انقالب صنعتی و شکلگيری نظام سرمایهداری
كامالً توسعه یافته ،الزام به رعایت و اسقرار رقابت آزاد سرمایه ،آزادی اشتغال و مالکيت شخصی
وسایل توليد و مالکيتهای خصوصی و همچنين آزادی نيروی كار ،موجب گردید تا طرح یک
نظریه علمی نوین در رابطه با اشتغال نيروی انسانی امکان پذیر گردد .اقتصاددانان كالسيک
همواره سعی در تبيين روابط حاكم بر بازار كار و كاال و همچنين روابط حاكم بر حجم سرمایه-
گذاریهای داخلی و خارجی ،حجم توليدات و اشتغال موجود داشتند .به عقيده آنها پدیدهی
اشتغال از جنبههای فنی ،اقتصادی و اجتماعی گستردهای برخوردار بوده و مسلماً با یک سلسله
تصادمات روانی و اخالقی همراه است و رابطه مذكور بين عوامل نيز ،زمانی معنی واقعی به خود
)1-Location Quotient(LQ
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عقب ماندگی و توسعه نيافتگی در استان را بيش از پيش تداوم و شدت میبخشد (سازمان
برنامه و بودجه.)1933 ،
بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده ،استان لرستان با وجود جای دادن  2/99درصد از
كل جمعيت كشور ،تنها  1/2درصد از توليد ناخالص داخلی كشور را به خود اختصاص داده است
و به تناسب جمعيت خود نتوانسته است سهمی مناسب و عادالنه از اقتصاد ملی كسب كند.
شاخص نسبت توليد سرانه ملی به توليد سرانه استانی 1/3 ،برابر است كه نشانگر عمق عقب
افتادگی این استان از حركت اقتصاد ملی است .ساختار جوان جمعيت و نرخ بيکاری باال ،موجب
باال رفتن ضریب بار تکفل شده است و در نتيجه تناسب بين درآمد و هزینه خانوارها را برهم زده
و در نهایت مانع از ایجاد پسانداز و سرمایهگذاری قابل توجه در استان شده است .بهطوریکه
استان لرستان در سال  1938بيشتر ین نرخ بيکاری را در سطح كشور به خود اختصاص داده و
نکته ی قابل مالحظه آنکه ،این شاخص تقریباً دو برابر نرخ بيکاری كشور بوده است .فرآیند
اشتغالزایی در این استان با مشکالت اساسی روبهرو بوده است چرا كه ميزان سرمایهگذاری در
استان  1/8درصد و ميزان اشتغال صنعتی  1/3درصد بوده كه این رقم نشان میدهد لرستان در
بين استانهای كشور از لحاظ توسعه یافتگی بسيار عقب است و این استان در رتبه  22صنعتی
كشور قرار دارد (اشيری .) 1931 ،هدف از انجام این پژوهش ،ارزیابی وضعيت ساختاری اشتغال
بخشها و گروههای عمده فعاليت در استان لرستان طی دوره زمانی  1931-1931با استفاده از
روش تغيير -سهم و همچنين اندازهگيری شاخص ضریب مکانی 1مرتبط با ورود و خروج نيروی
شاغل است.
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میگيرد كه اشتغال ،مترادف با شغل توليدی تعریف شود ،یعنی اشتغال در مقابل پرداخت
دستمزد توليدی .در این دیدگاه ،چنانچه تمامی جمعيت آماده برای كار یک جامعه ،به صورت
مزدبگير و یا مستقل ،مشغول به كار شوند ،ظاهراً هيچ مشکلی برای جامعه بوجود نخواهد آمد
اما تجربه نشان داده است كه در نظام سرمایهداری نوین ،وضعيت اشتغال هميشه بدليل
وابستگی شدید به تصميمگيری كارفرمایان و همچنين ميزان دسترسی به منابع كمياب
اقتصادی ،با عرضهی متناسب شغل همراه نبوده و پدیدهی بيکاری مزمن و ادواری؛ یعنی وجود
جمعيتی محروم از داشتن وسایل توليد شخصی كه قادر به كسب و كار و فعاليت شغلی در بازار
نيستند ،واقعيتی غيرقابل جبران است (دلانگيزان ،اميریانی و خالوندی.)1932 ،
در دیدگاه ماركس ،صورتهای مختلف عدم اشتغال كه در اواسط قرن نوزدهم به طور عادی از
یکدیگر متمایز میشدند ،از اهميت یکسانی برخوردار نبودند و برای همين تالش زیادی نمود تا
ضمن شناسایی آن سری از روابط اساسی كه گرایش دائمی به بيکاری (اشتغال غيرمکفی یا
جمعيت اضافی) را تبيين میكند ،به صورت ساده بيان نماید .او این روابط را به سه عامل وابسته
می داند ) 1 :ميزان تراكم سرمایه كه خود وابسته به ميزان منافعی است كه در توليد مجدد مورد
استفاده قرار می گيرد )2 ،سطح نسبی دستمزد و  )9حجم اشتغال كه به حجم معينی از عدم
اشتغال مربوط میشود .تغييرات نسبی این عوامل ،فقط به طور استثنایی میتواند گرایش به
اشتغال كامل یا تحقق آن را امکان پذیر سازد .به عالوه این تغييرات انواع مختلف بيکاری را كه
تشدید آن موجب بروز بحرانهای ادواری میشود ،در بر میگيرد .در این دیدگاه ،پس از كاهش
كم و بيش سریع جمعيت روستایی و از بين رفتن تدریجی مالکيت آنان و نيز گسترش رژیم
رقابت آزاد ،روند افزایشی در پدیده بيکاری ،اندک اندک صورت طبيعی به خود میگيرد .زیرا
جمعيت روستایی كه در شکل سنتی خود ذخيرهای برای افراد فعال محسوب میشد ،بعدها به
صورت افراد شاغل مزدبگير و یا جمعيت بيکار تغيير شکل داد و به صورت یک جریان عادی در
مناطق وسيعی از جهان با جمعيت مسلط در بخش كشاورزی نظير آسيا ،خاورميانه و امریکای
التين ادامه یافت .در دیدگاه اقتصادی كينز نيز ابتدا همانند ماركس ،به مقوله تقاضای نهایی یا
توان خرید مصرف كننده به صورت واحدهای پولی و همچنين به مقدار كمی جمعيت شاغل
اهميت داده شد كه در آن ،ظرفيت مذكور با مجموع دستمزدهای توزیع شده و در نتيجه با
سطح متفاوت دستمزدها در یک حجم معين اشتغال ،تطابق پيدا میكند .كينز نشان داد كه
حجم اشتغال به حجم سرمایهگذاری بستگی دارد و این خود برحسب مکانيسم پسانداز تغيير
میكند .در این فرایند ،تعدادی از كارگران شاغل اقدام به توليد مقداری كاال و یا خدمت می-
كنند كه ارزش آن به اضافه ی منفعت ،بهای عرضه یعنی بهایی كه كارفرمایان حاضرند برای
اشتغال بپردازند را به وجود می آورد .بنابراین اشغال همراه با رشد توليد سرمایهگذاری افزایش
مییابد ولی برای آنکه حداكثر اشتغال به وجود آید باید پسانداز با ميزان سرمایهگذاری برابر
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باشد .در نتيجه بر حسب نظر كينز ،كافی نبودن تقاضاهای نهایی ناشی از كمبود پسانداز است
كه موجب كمبود اشتغال شده است (توسلی.)1998 ،
در این رابطه و طی دو دهه اخير ،مطالعات بسيار داخلی و خارجی در زمينه اشتغال،
معضل بيکاری و كاربرد مدل اقتصاد پایه صورت پذیرفته است .در بين مطالعات خارجی ،نورس1
اولين كسی بود كه نقش فعاليتهای مربوط به پایه صادرات منطقهای در مورد رشد یک منطقه
را به رسميت شناخت و در ادامه ،اهميت فعاليتهای پایه توسط آبرتز 2توسعه داده شد .سکلر و
هارتمن 9نيز الگوی پایه صادرات را برای تفسير روند رشد منطقهای درچارچوب سنتی اقتصاد
كالن كينزی جای دادند (فرشادفر و اصغرپور .)1933 ،در یک مطالعه تحت عنوان"تحليل تغيير
سهم صنعتی فرامنطقهای با كمک نمودار لوتاس" ،هوپس( )Hoppes, 1331با استفاده از مدل
تغيير -سهم ،به تحليل تغييرات منطقهای در اشتغال بخش صنعت پرداخت و نتيجه گرفت كه
به طور خاص تمركز تجزیه و تحليل و تفسير اقتصادی نتایج مدل تغيير سهم در بخش صنعت با
اهميت تر از سایر بخشهای اقتصادی میباشد.
همچنين استبان ( )Esteban, 2111در مطالعه خود تحت عنوان "همگرایی در اروپا و
ساختار صنعتی :یک تحليل تغيير -سهم" ،سعی نمود تا وجود نابرابری درون منطقهای و بين
منطقهای اتحادیه اروپا را به تفاوت در تركيب فعاليتهای ناحيهای و شکاف بهرهوری كل عوامل
توليد به خصوص نيروی كارگری نسبت دهد .او به این نتيجه دست یافت كه تفاوت بين منطقه-
ای به طور كامل توسط تفاوت در شاخص بهره وری قابل توضيح است .به نظر او ،مناطق عقب
مانده همواره به خاطر نقش بسيار كمی كه برای تخصصی شدن فعاليتها و افزایش سطح بهره-
وری نيروی كار قائل هستند ،از یک شکاف بهرهوری یکنواخت رنج میبرند .در یک مطالعه
تجربی و با استفاده از اطالعات آماری اداره كار و بهكارگيری مدل تغيير -سهم ،بارف و نایت
( ،)Barff and Knight, 2111نرخ رشد اشتغال در انگلستان را طی سالهای  1393تا
 ، 1332بررسی و تحليل نموده و بيان كردند كه استفاده از مدل پویای تغيير -سهم زمانی مهم
است كه دوره مطالعه ،توسط هر تغيير بزرگ در تركيب صنعتی منطقه و یا تفاوت عمده بين
نرخ رشد منطقهای و ملی ،مشخص شود.
در بين مطالعات داخلی ،زیاری ( ،)1993تغييرات ساختار اشتغال شهرستان اليگودرز را با
در نظر گرفتن استان لرستان به عنوان اقتصاد مرجع برای سالهای  1988-1998مورد بررسی
قرار داد .عبایی ( ،) 1931به بررسی وضعيت اشتغال در استان سمنان و همچنين شناسایی
مزیتهای نسبی منطقهای با تاكيد بر مقوله اشتغال پرداخت .در یک مطالعهای كاربردی ،صباغ
كرمانی و جمشيدی ( ،) 1932به بررسی و تجزیه و تحليل روند اشتغال و تغييرات ساختاری آن
در بخش صنعت كشور به تفکيک مناطق استانی با استفاده از روش اقتصاد پایه و تحليل تغيير-
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سهم پرداختند .نتایج نشان داد كه تغييرات ساختاری در  11استان مثبت و در  19استان منفی
هستند .همچنين چون تغييرات تفاضلی در  18استان مثبت و در  3استان دیگر منفی بوده ،آثار
رقابتی در  18استان باعث افزایش اختالفات نرخ رشد اشتغال صنعتی و در  3استان دیگر باعث
كاهش این اختالفات بوده است ،بنابراین علل اختالفات نرخ رشد اشتغال صنعتی بيشتر مربوط
به آثار رقابتی یا ویژگیهای استانی بوده و اثرهای تجمعی ناشی از ساختار صنایع ،تاثير كمتری
بر ا ختالفات نرخ رشد اشتغال صنعتی داشته است ،یعنی رشد اشتغال بخش صنعت در اغلب
استانها مربوط به آثار رقابتی بوده است .مصرینژاد و تركی ( )1938در مطالعه خود جهت
تعيين وضعيت اشتغال بخشها و گروههای عمده فعاليت در مناطق اقتصادی شهری كشور،
سعی نمودند تا به تجزیه و تحليل روند اشتغال در بخشهای عمده مناطق شهری ایران طی
سالهای  1992-1932بپردازند و برای این منظور از روش تغيير -سهم جهت تخصيص بهينه
بودجه در بين بخشهای دارای مزیت نسبی و قدرت رقابتی پرداختند ،نتایج حاكی از آن است
كه بخشهای معدن ،ساختمان ،آب و برق و گاز ،عمدهفروشی ،حملونقل و خدمات مالی از
ميان ده بخش عمده فعاليت شهرهای كشور دارای اثر رقابتی مثبت بودند و در این فعاليتها اثر
تركيب بخشی نيز مثبت است .در سال  92به غير از بخش كشاورزی و معدن ،سایر بخشها در
گروه فعاليتهای پایه قرار داشتهاند .در حالی كه در سال  32بخش كشاورزی و خدمات
نامشخص در گروه فعاليتهای غيرپایه بودهاند.
سبحانی و درویشی ( )1939در مقالهای تحت عنوان "بررسی مزیت نسبی و تحليل
ساختاری اشتغال در استان ایالم" ،به بررسی علل رشد متناسب یا نامتناسب شاغالن استان
ایالم نسبت به كشور و تعيين بخشهای پایه اقتصادی در استان با استفاده از روش اقتصاد پایه و
تحليل تغيير -سهم برای دو دوره ( 1988-98و  )1998-98پرداخته و به این نتيجه رسيدند كه
مدل تغيير مکان -سهم علل این عدم تناسب در دوره اول را تغييرات رقابتی و ساختاری منفی و
در دوره دوم تغييرات ساختاری منفی و تغييرات رقابتی مثبت بيان میكند .در این پژوهش،
برآوردهای مدل اقتصاد پایه ،بخش كشاورزی و زیربخش ساختمان را به عنوان بخشهای پایهای
مشخص كردند ،اما تغييرات ضرایب ( LQنسبت مکانی) در طول زمان حاكی از رشد سریع
ونامتوازن بخش خدمات استان و كاهش مزیت بخش كشاورزی درجذب شاغالن است.
زنگیآبادی و آهنگری ( ،)1931به بررسی اشتغال بخشهای اقتصادی با استفاده از مدل
تغييرسهم و ضریب مکانی ( )LQبرای مراكز شهرستانهای استان آذربایجان غربی طی
سالهای  1998-38پرداخته و نتيجه گرفتند كه بخشهای كشاورزی و صنعت استان از رشد
كاهش ی و بخش خدمات از رشد افزایشی از رشد كاهشی در زمينه اشتغال طی دوره مورد
بررسی برخوردار بودند .همچنين اكبری ،اسماعيلپور و سرخوشسرا ( ،)1931پس از بررسی و
تحليل وضعيت اشتغال بخشهای عمده اقتصادی شهرستانهای استان كرمانشاه به این مهم
اشاره میكنند كه رشد شاغالن شهرستانهای استان كرمانشاه نسبت به شاغالن كل استان طی

تحوالت اشتغال در استان لرستان با روش تحليلي انتقال  -سهم

02

روش کار
در این پژوهش برای شناسایی و ایجاد تمایز بين آن سری از فعاليتهای پایهای و غير
پایهای( )LQاستان لرستان كه در آنها از مزیت نسبی برخوردار است از مدل اقتصاد پایه و برای
پيدا كردن صنایع پایهای از روش نسبت مکانی استفاده شده است .برای این منظور نيز دادههای
آماری مرتبط با اشتغال نيروی كار استان لرستان استخراج شده از طرح آمارگيری نيروی كار
مركز آمار ایران طی سالهای  1931و 1931مورد استفاده قرار گرفت .الزم به اشاره است كه
براساس مبانی نظری برنامهریزی منطقهای ،ابتدا اقتصاد منطقه مورد مطالعه به دو بخش پایه و
غيرپایه تقسيم میشود و برای تشخيص و برآورد بخش پایه و غيرپایه از مرسومترین روش یعنی
روش ضریب مکانی با تاكيد بر متغير اشتغال استفاده میشود كه در آن فعاليتهای اقتصادی را
میتوان با هر درجهای از جزئی شدن با مرجع بزرگتری ،نظير استان در مقابل كشور ،مقایسه
كرد ) .(Lichty and Knudsen, 1333در این پژوهش و در سطح ملی ،وضعيت اشتغال
استان لرستان با كل كشور از طریق اندازهگيری ضریب نسبت مکانی به صورت رابطه  ،1مقایسه
شده است

رابطه ()1
كه در آن  :LQiضریب نسبت مکانی اشتغال منطقه در فعاليت  :e i ،iاشتغال استان در فعاليت
 :E i ،iاشتغال كشور در فعاليت  :Σei ،iكل اشتغال استان و  :ΣEiكل اشتغال كشور هستند.
الزم به اشاره است كه در رابطه  ،1ضریب نسبت مکانی عبارت است از سهم اشتغالزایی
هر بخش یا فعاليت اقتصادی از كل اشتغال درسطح استان نسبت به سهم اشتغالزایی آن بخش
در كل كشور است (نظری .)1993 ،در صورتی كه این نسبت بزرگتر از یک باشد ،آن فعاليت
اقتصادی پایهای محسوب میشود ،اما اگر كوچکتر از یک باشد ،به عنوان فعاليت غيرپایهای و
در صورتی كه مساوی یک باشد ،آن فعاليت خودكفا محسوب میشود (مهرگان.)1933 ،
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دوره  ،1998-38به طور نامتناسب تغيير یافته و تحليل تغيير _ سهم ،علت عدم تناسب
مشاهده شده را تغييرات رقابتی و ساختاری منفی شهرستانها بيان میكند .با توجه به اهميت
موضوع و ارایه پيشينه مطالعاتی ،هدف از این پژوهش ،تحليل تغيير -سهم اشتغال در بخشهای
اقتصادی و شناساندن ضرورت برنامهریزی منطقهای در استان لرستان با توجه به این نکته كه در
سالهای اخير استان لرستان همواره باالترین نرخ بيکاری در كشور را داشته است ،میباشد.
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شرایط اقتصادی و اشتغال سطوح جغرافيایی زیر منطقه و باالتر از شهر به كمک آمار و اطالعات
درآمد ،توليد ،اشتغال و سایر متغيرهای كالن اقتصادی استفاده میشود .در این روش مقياس
مرجع به كشور یا استانی گفته می شود كه سطوح جغرافيایی مورد مطالعه با آن سنجيده
میشود (زیاری .)1993 ،روش تحليل تغيير -سهم یا انتقال سهم ،در بسياری از كشورهای
توسعه یافته در برنامه ریزی منطقهای كاربرد دارد و از این رو بسيار متداول شده است .برای
بحث اشتغال ،مدل تغيير -سهم میتواند مزیت نسبی فعاليتهای اقتصادی را در اشتغال تعيين
كند (فرشادفر و اصغرپور .)1933 ،مدل تغيير -سهم ،یک روش عمومی برای درک ارتباط ميان
ساختار صنعتی و رشد اقتصادی است و همانند تحليلهای داده -ستانده به عنوان ابزاری برای
تحليل ارتباط صنایع و بخشهای مختلف یک منطقه با صنایع و بخشهای ملی به كار میرود
(حائری .)1932 ،در روش تغيير -سهم برای محاسبه تغييرات ملی ،رقابتی و ساختاری (تركيب
بخشی) برای یک فعاليت مشخص  ،iاز روابط  2الی  2استفاده میشود.
رابطه ( :)2سهم ملی
رابطه ( :)9سهم یا تركيب ساختاری

رابطه ( :)2سهم رقابتی

كه در آنها،

 :اشتغال استان در فعاليت  iدر ابتدای دوره،

در فعاليت  iدر انتهای دوره،

 :اشتغال استان

 :اشتغال كشور در فعاليت  iدر انتهای دوره،

:

 :كل اشتغال كشور در انتهای دوره و
اشتغال كشور در فعاليت  iدر ابتدای دوره،
 :كل اشتغال كشور در ابتدای دوره هستند .بدین ترتيب نتایج تغيير -سهم برای كل فعاليتها
در یک منطقه برابر با حاصل جمع هر كدام از اجزاء برای فعاليتها خواهد شد.
نتایج و یافتهها
 .1تحلیل منطقهای تغییر -سهم اشتغال
نتایج حاصل از بررسی مزیت نسبی فعاليتهای اقتصادی استان لرستان در دو بخش
تحليل روند اشتغال در استان مورد مطالعه و همچنين شناسایی فعاليتهای دارای مزیت این
استان نشانگر این واقعيت است كه در سال ،1931بخش خدمات با سهمی معادل  22/9درصد
1-Shift-Share Method
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همچنين در مبانی نظری برنامه ریزی منطقهای ،از روش تغيير سهم 1برای تحليل و پيشبينی
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نمودار  . 1مقایسه تعداد شاغالن در فعالیتهای عمده اقتصادی استان لرستان 1931-1931

با توجه به آمار منتشر شده ،كاهش تعداد شاغالن در دوره مذكور در بخش صنعت بيشتر
از دو بخش عمده اقتصادی دیگر است ،كه این نتيجه را میتوان معلول بسته شدن تعداد زیادی
از كارخانههای صنعتی این استان طی دوره  1931-1931دانست .بعد از بخش صنعتی استان،
بخش خدمات از نظر افزایش بيکاری در جایگاه دوم و پس از آن بخش كشاورزی استان در
جایگاه سوم قرار دارد .با این حال طی دهه  ،1931-1931ساختار فعاليتهای اقتصادی استان
از لحاظ درصد شاغالن به نفع بخش كشاورزی و به زیان بخش صنعت بوده است ،بدین صورت
كه با توجه به آمار منتشر شده ،مالحظه میشود كه درصد شاغالن بخش صنعت طی دوره ده
ساله مذكور از رقم  91/23به  23/2كاهش یافته و این درصد برای بخش كشاورزی از رقم 29/1
به  23/9افزایش داشته كه این تغييرات مخالف با تغييرات كشوری بوده است .با توجه به نتایج
طی دوره مورد بررسی در سطح ملی ،ساختار اقتصادی كشور به سمت خدماتی و صنعتی شدن
حركت كرده است ،در حاليکه این جهتگيری در سطح استان به سمت بخش كشاورزی طی
دوره بررسی بوده است.
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اشتغال ،در بين بخشهای عمده استان ،بيشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و پس
از آن ،بخش صنعت با سهمی معادل  91/23درصد اشتغال در جایگاه دوم قرار دارد كه این امر
نشاندهنده ساختار مشابه و نزدیک فعاليتهای اقتصادی استان با كل كشور است .بررسی آمار و
ارقام مرتبط با وضعيت اشتغال در استان لرستان ،حاصل از نتایج طرح آمارگيری سالهای
 1931و  ،1931در نمودار  1و همچنين جداول  1و  2نشان میدهد كه ساختار اقتصادی استان
لرستان در سال 1931نسبت به سال ،1931از نظر تركيب نوع اشتغال تفاوت چندانی نداشته
است ،اما طی دوره  1931-1931تعداد كل شاغالن استان ،كاهش قابل مالحظهای داشته است،
بهطوریکه در این دوره ،حدود  91198نفر شغل خود را از دست داده و به جمعيت بيکار استان
اضافه شدند.
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استان لرستان
شرح فعاليتهای عمده
كليه فعاليتها
كشاورزی
صنعت و معدن
خدمات

تعداد
293393
92928
92921
111939

درصد
111
29/1
91/23
22/92

کشور
تعداد
13329319
8218992
9112312
3998999

درصد
111
29/1
91/9
29/9

منبع :نتایج طرح آمارگيری نيروی كار ،مركز آمار ایران – 1931

جدول  .2توزیع شاغلین در فعالیتهای عمده اقتصادی در سال1931
استان لرستان

کشور

شرح فعاليتهای عمده
كليه فعاليتها

تعداد
213992

درصد
111

تعداد
21811128

درصد
111

كشاورزی
صنعت و معدن
خدمات

91939
83392
39332

23/9
23/2
22/1

9912112
9119393
11131392

19/1
92/9
23/2

منبع :نتایج تفصيلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ,مركز آمار ایران و محاسبات تحقيق1931-

 .2تحلیل منطقهای مکان  -سهم اشتغال
در ادامه ،با توجه به این نکته كه هدف اصلی از انجام پژوهش ،بررسی ساختار و علت
اختالف رشد ميان نرخ اشتغال استان با همين نرخ در كشور است ،با استفاده از بکارگيری مدل
تغيير مکان  -سهم ،نرخ رشد اشتغال در استان به سه جزء مهم آن یعنی سهم ملی ،سهم
ساختاری و سهم رقابتی تفکيک و نتایج حاصل از بررسی در جدول 9خالصه شده است .در
جدول  9مالحظه میشود ،طی سالهای  ،1931-1931رشد شاغالن در هر سه بخش
كشاورزی ،صنعت و معدن و خدمات منفی بوده و تعداد شاغالن برای بخش كشاورزی از رقم
 92928به  ،91939بخش صنعت و معدن از رقم  92921به  83392و بخش خدمات از رقم
 111939به  39332كاهش یافته است .در ارتباط با بخش كشاورزی ،تعداد شاغالن در
زیربخش های فعاليتی دامپروری ،شکار و جنگلداری افزایش و در زیربخش صيد و پرورش ماهی
كاهش چشم گيری داشته است .در ارتباط با بخش صنعت و معدن ،تعداد شاغالن در
زیربخشهای فعاليتی آب و برق و گاز افزایش و در زیربخش صنعت كاهش قابل توجهی داشته و
در بخش خدمات ،زیربخش اداره عمومی ،دفاع و تامين اجتماعی بيشترین كاهش و زیربخش
مستغالت اجاره و فعاليتهای كسب و كار بيشترین افزایش در تعداد شاغالن را داشتهاست .با
مقایسه نتایج به دست آمده در جزء سهم ملی با رشد واقعی به وجود آمده ،معلوم میشود كه
در بخشهای كشاورزی ،صنعت و معدن و خدمات ،رشد تحقق یافته كمتر از مقدار مورد انتظار
است ،به طوریكه در بخش كشاورزی با مقدار واقعی سهم ملی به اندازه  ،1322انتظار میرفت
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كه تعداد شاغالن در این بخش باید به  99999نفر برسد ،در بخش صنعت و معدن با مقدار
واقعی سهم ملی  ،2191انتظار میرفت كه تعداد شاغالن در این بخش به  92231نفر و در
بخش خدمات با مقدار واقعی سهم ملی  ،9182انتظار میرفت كه تعداد شاغالن به 112329
نفر برسد .بنابراین طی دوره مورد مطالعه ،شاهد كاهش تعداد شاغالن در عمده بخشهای
اقتصادی استان هستيم كه علت آن را باید در تغييرات ساختاری و رقابتی منفی جستجو كرد.
به عبارت دیگر هر دو جزء رشد ساختاری و رقابتی منفی ،نشان از واقعيت كمتر بودن رشد
واقعی از رشد انتظاری درعمده بخشها دارد .از یک طرف ،تغييرات ساختاری منفی بيانگر آن
است كه تمركز شاغالن در این بخشها در فعاليتها با رشد كند همراه بوده و تركيب فعاليتها
نسبت به سطح كشور نامتناسب بوده است .از طرف دیگر ،تغييرات رقابتی منفی ،بيانگر آن است
كه در دوره مورد بررسی ،این فعاليتها فاقد مزیت رقابتی بودهاند .در دوره مورد بررسی ،تعطيل
شدن بسياری از كارخانههای استان باعث شده تا بسياری از افراد شغل خود را از دست بدهند و
از سوی دیگر هزینه بر بودن فعاليتهای كشاورزی و استفاده از روشهای سنتی آبياری باعث
مقرون به صرفه نبودن فعاليتهای كشاورزی و كاهش سطح اشتغال در این بخش شده است،
البته گرایش كلی تمركز شاغلين مشغول به فعاليت در بخش كشاورزی نسبت به تمركز افراد
شاغل در دو بخش دیگر صنعت و معدن و خدمات طی دوره بيشتر شده است .در مجموع می-
توان گفت كه طی دوره  ،31-31رشد شاغالن استان كمتر از رشد شاغالن در سطح كشور بوده
و بهطور تقریبی  91198نفر شغل خود را در استان از دست دادهاند .این در حالی است كه اگر
اشتغال متناسب با سطح كشور رشد میكرد ،میبایست شاهد افزایش تعداد  9939شغل ،طی
دوره در استان بودیم .عالوه بر آن ،تركيب شاغلين در فعاليتهای اقتصادی استان نسبت به كل
كشور ،نامتناسب بوده و از این لحاظ به تدریج طی دوره ذكر شده ،مزیت رقابتی خود را از دست
داده است.
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فعالیتهای اقتصادی

تغییرات

سهم

سهم

سهم

اشتغال

ملی

ساختاری

رقابتی

9199
1322

-13122
-28929

-13119
21989

3912
-2833
3323

9839
-8922
-2828
-298
-9131
-212
-8982
-9118
-8911
213
-9992
-219
-1123
-2992
-2132
-381
-383
-23
-9

1931

1931

293393
92928

213992
91939

-91198
-2323

كشاورزی و دامپروری و شکار و جنگلداری
صيد و پرورش ماهی

92329
23393
92921

93113
29993
83392

9191
-9133
-19229

1128
1312
2191

استخراج معادن
صنعت
آب و برق و گاز
ساختمان

9211
21939
9211
23921
111939

1999
92289
2129
92129
39332

-1392
12891
-1182
2939
-19333

39
981
39
333
9182

-1922
19393
-323
9123
12111

عمده فروشی و خرده فروشی
هتل و رستوران
حمل ونقل و ارتباطات و انبارداری
واسطه گریهای مالی
مستغالت اجاره و فعاليتهای كسب و كار
اداره عمومی دفاع و تامين اجتماعی
آموزش
بهداشت و مددكاری اجتماعی
سایر فعاليتهای عمومی و اجتماعی و شخصی
خانوا رهای معمولی دارای مستخدم
دفاتر و ادارات مركزی

92999
1999
23911
9239
9123
29918
21213
8992
2981
293
199

91992
2931
21123
2983
9933
19218
12222
8939
2392
291
21

-923
919
-3892
-399
9283
-12231
-3939
12
2219
92
-129

391
89
331
33
32
391
999
191
93
9
8

2111
393
-8921
-913
2239
-12333
-9291
312
2332
99
-129

جمع كل
بخش کشاورزی

بخش صنعت و معدن

بخش خدمات

 .9تحلیل منطقهای نسبت -مکانی ترکیب اشتغال

در ادامه ،با بررسی نتایج حاصل از بهكارگيری مدل نسبت مکانی در استان لرستان طی
سالهای 1931-1931كه خالصه آن در جدول  2آمده است ،درمییابيم كه در سال،1931
بخش كشاورزی استان دارای نسبت مکانی  1/19بوده و در آن دوره ،یک بخش پایهای محسوب
میشده ،و در سال 1931نيز این نسبت برای بخش كشاورزی به  1/31رسيد و بيانگر این
واقعيت است كه بخش كشاورزی استان در جهت مزیت رقابتی كشور حركت كرده و فعاليت
پایهای محسوب میشود .درحاليکه بخشهای صنعت و معدن و خدمات كه در سال  1931با
برخورداری از ضریب نسبت مکانی مشابه  ،1/33نقش مؤثری در رشد و توسعه استان ایفاء
میكردند ،در سال  1931با ضریب نسبت مکانی به ترتيب 1/93 ،و  ،1/38در جهت عکس آنچه
برخورداری از مزیت رقابتی كشور اتفاق افتاد حركت كردند.
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شرح
فعاليتهای عمده
كشاورزی
صنعت
خدمات

نسبت مکانی
1931
1/19
1/33
1/33

1931
1/31
1/93
1/38

منبع :نتایج طرح آمارگيری نيروی كار ،مركز آمار ایران -سال 1931-1931

الزم به اشاره مجدد آنکه ،ضریب نسبت مکانی عبارت است از سهم اشتغالزایی هر بخش
یا فعاليت اقتصادی از كل اشتغال درسطح استان نسبت به سهم اشتغالزایی آن بخش در كل
كشور و از آنجا كه مقادیر بهدست آمده دارای اندازههای كمتر از یک هستند ،بنابراین به عنوان
فعاليت غيرپایهای شناخته میشوند.
 .4تعامالت اقتصادی بین بخشی و فرامنطقهای استان
آنچه مسلم است ،جدول داده -ستانده ،توانایی ارائه تابلویی جامع از وضعيت كلی بخش-
های مختلف اقتصادی را دارد و با طراحی الگوهای ریاضی و تلفيق نتایج آنها میتوان شبيه-
سازیهای مناسبی برای تحليل برنامهریزیهای منطقهای و استانی در این پژوهش ارائه داد كه
برای این منظور ،از شاخص های پيوند پيشين ،پسين ،یکپارچگی ،حساسيت و قدرت انتشار با
توجه به كاربرد تلفيقی آنها در تعيين بخشهای راهبردی استفاده میشود.
) .(Sabagh-kermany, 2111در این پژوهش ،استخراج جدول داده -ستانده متشکل از
شاخصهای مختلف ،برای بررسی تعامالت بين بخشی و فرامنطقهای استان در سال  ،39كه
ميانه دوره مورد بررسی است صورت پذیرفت كه خالصه نتایج آن در جدول  ،8آمده است .الزم
به اشاره است كه شاخص قدرت انتشار ،شدت انتشار مستقيم و غيرمستقيم اثر افزایش یک واحد
تقاضای نهایی هر بخش را بر توليد سایر بخشهای اقتصاد اندازهگيری میكند و هرچه این
شاخص برای یک بخش اقتصادی بيشتر باشد ،آن بخش از طریق ایجاد تقاضا برای محصوالت
سایر بخش ها به عنوان كاالهای واسطه برای توليد خود ،اثر بيشتری بر رشد آنها خواهد داشت.
با توجه به این نکته كه ،ميانگين این ضریب برای تمام بخشها عدد یک است ،بنابراین هرچه
شاخص بزرگتر از  1باشد ،به این مفهوم است كه تاثيرگذاری این بخش بر سایر بخشها از
ميانگين بخشهای اقتصادی بيشتر و پایينتر از  1بودن آن بيانگر كمتر بودن اثر بخش مزبور
نسبت به ميانگين سایر بخشهاست.
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شرح
كشاورزی ،شکار و جنگلداری
شيالت
استخراج معدن
صنعت -ساخت
تامين برق ،گاز و آب
ساختمان
عمدهفروشی و خردهفروشی
هتل و رستوران
حمل و نقل وانبارداری
واسطهگریهای مالی
مستغالت ،اجاره و فعاليتهای
كسب و كار
اداره امور عمومی ،دفاع و تامين
اجتماعی
آموزش
بهداشت و مددكاری اجتماعی
سایر فعاليتها

نسبت صادرات به

نسبت واردات به

ارزش افزوده

تقاضای کل بخشها

بخشها (درصد)

(درصد)
19/8
21/3
99/3
99/9
92
2/3
28/3
13/3
82/1
81/2

شاخص قدرت

شاخص

انتشار

حساسیت

1/199
1/929
1/992
9/139
1/139
1/929
1/999
1/393
1/219
1/993

1/823
1/998
1/991
8/239
1/111
1/918
1/322
1/989
1/233
1/211

92/1
31/3
1/32
99/3
8/3
9/2
21
23/9
92/8
89/2

1/911

1/993

1

9/2

1/991

1/919

1

1

1/913
1/928
1/983

1/929
1/922
1/981

1
1
1

2/1
9
1

منبع :طرح تهيه اسناد توسعه اشتغال سرمایهگذاری استان لرستان ،برنامه پنجم توسعه1939 -

در جدول  ،8مالحظه میگردد كه زیربخشهای كشاورزی ،شکار و جنگلداری ،شيالت،
تامين آب و برق و گاز و حمل و نقل و انبارداری به ترتيب با مقادیر  1/139 ،1/929 ،1/199و
 1/219تاثيرگذارترین زیربخشها بر سایر بخشهای اقتصادی هستند .در ادامه از شاخص
حساسيت كه مکمل شاخص انتشار است استفاده شد .بدیهی است كه چنانچه هر بخش
اقتصادی برای سایر بخشها ،داده بيشتری توليد كند ،شاخص حساسيت آن بيشتر میشود و
شاخص حساسيت باالتر به این معنی است كه بخش اقتصادی مذكور تاثيرپذیری زیادی از رشد
سایر بخشهای اقتصاد دارد ،یعنی رشد سایر بخشها باعث رشد بخش مذكور با درجه
حساسيت باال می شود .به بيان دیگر چنانچه توليد و تقاضای نهایی سایر بخشهای پایيندستی
با ركود و كسادی مواجه شود ،توليد بخش مزبور نيز راكد خواهد شد .همچنين با نگاهی به
جدول  ،8مشخص میگردد كه بخشهای كشاورزی ،صنعت و حمل و نقل و انبارداری به ترتيب
با مقادیر  8/239 ،1/823و  ،1/233از بيشترین درجه تاثيرپذیری از سایر بخشها برخوردار
هستند.
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با توجه به انگيزه اصلی این پژوهش ،دو هدف عمده یعنی بررسی وضعيت فعلی ،شناسایی
علل رشد متناسب یا نامتناسب شاغالن استان لرستان در مقایسه با كل كشور و همچنين تعيين
فعاليتهای پایه و غيرپایه اقتصادی استان از نظر اشتغال مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج حاصل
از مدل تغيير -سهم نشان داد كه در دوره مورد بررسی( ،)1931-1931عليرغم هم جهت بودن
نرخ رشد جمعيت استان به ميزان  9/9درصد ( 1981231نفر در سال 1931به  1982229نفر
در سال )1931با نرخ رشد جمعيت كل كشور به ميزان  18/1درصد ( 98911هزار نفر در
سال 1931به  98123/9هزار نفر در سال ،)1931نرخ رشد شاغالن استان لرستان با نرخ رشد
آنها در سطح كشور متناسب نبوده و به عبارت دیگر ،رشد شاغالن استان كمتر از سهم استان از
رشد ملی بوده است .بررسی اجزای تشکيل دهنده مدل تغيير -سهم ،علت رشد نامتناسب
شاغالن را تغييرات ساختاری و رقابتی منفی نشان داد و به عبارت دیگر ،تركيب فعاليتهای
استان نامتناسب و سایر شرایط رقابتی نيز طی دوره ،به ضرر استان رقم خورده است .همچنين،
نتایج حاصل از بهكارگيری مدل اقتصاد پایه نيز بيانگر این واقعيت است كه بخش كشاورزی جزو
بخش پایهای استان بوده و بخشهای صنعت و خدمات با ضرایب سهم مکانی ( )LQكمتر از
یک ،نشان دهنده غير پایهای بودن بخشهای مذكور است.
با توجه به مطالعات انجام شده در سطح استان ،از جمله نقاط قوت استان در زمينه به
كارگيری نيروی شاغل و بهبود روند اشتغالزایی بين بخشهای اقتصادی را میتوان به باال بودن
جمعيت جوان ،برخورداری از شهرکهای صنعتی در مناطق مختلف استان از قبيل شهرکهای
صنعتی خرمآباد و شهرکهای صنعتی بروجرد و ناحيه صنعتی مرزیان ازنا ،وجود نيروی انسانی
متخصص ،وجود مراكز آموزش عالی جهت تربيت نيروی متخصص و فنی و حرفهای دانشگاهی
جهت تربيت نيروی كار ماهر ،وجود ظرفيت توسعه و ایجاد فرصتهای شغلی جدید در مناطق
عشایری با تاكيد بر فعاليتهای كشاورزی و دامپروری ،صنایع تبدیلی و تکميلی ،صنایع دستی و
گردشگری ایلی و همچنين وجود ظرفيتهای علمی و پارکهای علم و فناوری در استان جهت
استقرار شركتهای نوپا نسبت داد.
از جمله نقاط ضعف استان در رابطه با روند نامناسب اشتغالزایی بين بخشهای اقتصادی،
میتوان به توزیع ناهماهنگ فعاليتهای صنعتی در مناطق مختلف استان و در نتيجه توزیع
نامناسب تقاضای نيروی كار ،پایين بودن سهم صنایع با فناوری باال از كل صنایع استان كه
سبب كاهش تقاضای نيروی كار متخصص میگردد و عدم تمایل نسل جوان به ادامه و اجرای
فعاليت های كشاورزی و مهاجرت از روستاها به شهرها اشاره نمود .مقوله بيکاری را میتوان به
عنوان یکی از موانع فضای سرمایهگذاری استان توصيف نمود و از مهمترین موانع كسب وكار
استان نيز میتوان به فساد ،امنيت اجتماعی ،تامين مالی ،گستردگی اقتصاد غير رسمی و عدم
وجود برنامه آموزشی نيروی كار در بنگاهها اشاره كرد .در ارتباط با وجود تهدیدهای مشهود از
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جانب نرخ كاهشی اشتغال مفيد ،الزم است برنامه ریزان اقتصادی بر فرصتها و توصيههای
سياستی ،همچون تاكيد مطالعات آمایش سرزمين در سطح ملی بر رشد قابليتهای كارآفرینی
بخش خصوصی در بخش صنعت و معدن و بر تعيين فعاليتهای معدنی به عنوان فعاليت
محوری در مناطقی كه از استعدادهای ممتاز در سطح ملی برخوردارند ،اختصاص بخش عمدهای
از اشتغال بخش كشاورزی به زیربخشهای شيالت ،زراعت و باغداری در برنامه اشتغال وزارت
جهاد كشاورزی ،با تاكيد بر ایجاد تشکلها و تعاونیهای توليدی جهت به كارگيری
دانشآموختگان بخش كشاورزی و اقتصادی كردن وجود تشکلهای خدمات مکانيزاسيون،
مشاوره ای و مهندسی از طریق واگذاری امور مشاورهای ،ترویجی ،آموزشی و دفاتر خدمات به
بخش خصوصی اهتمام ورزند .به منظور توسعه اشتغال در استان لرستان پيشنهاد سياستها و
اقداماتی از قبيل كوتاه كردن زمان الزم برای دریافت مجوزهای فعاليت اقتصادی ،اعطای
تسهيالت بانکی برای طرحهای جدید و توسعه بنگاههای موجود ،محدود نمودن بازار كار غير-
رسمی ،تالش در جهت برقراری امنيت اجتماعی و كاهش فساد اداری ،ارتقای فناوری در صنایع
استان و اعطای تسهيالت به طرحهای كوچک اشتغالزا میتواند ،مفيد واقع شود .از طرفی
اقداماتی مانند برگزاری دورههای آموزش كار آفرینی ،بهبود آموزشهای فنی و حرفهای ،تقویت
رابطه دانشگاه و بخش خصوصی استان و استفاده از تحقيقات دانشگاهی میبایست نقش موثری
در بهبود وضع اشتغال استان در آینده ایفا كند .در غير اینصورت استان لرستان عليرغم دارا
بودن ویژگيهای مهم همچون پل ارتباطی جنوب با مركز كشور و از مناطق مهم جغرافيایی-
اقتصادی و دارای ظرفيتهای بالقوه و باال در بخشهای معدنی ،صنعتی ،كشاورزی و گردشگری
در عرصه ملی ،متاسفانه درصورت ادامه روندهای سياستگذاریهای نابجای برنامهریزان عرصه
اقتصاد منطقهای ،تبدیل آن به بيکارترین استان كشور با مسائل و چالشهای بسيار بيشتری
روبرو خواهد شد.
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