АНАЛИЗ НА ЗАЕТОСТТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
АНАЛИЗ НА ЗАЕТОСТТА В БЪЛГАРИЯ
ПО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

ЦЕЛ НА
АНАЛИЗА

 Да се установи мястото на
област Плевен на картата на
заетостта в България и
Северозападния
статистически район;
 Да се идентифицира
закономерност в
структурата на заетостта по
степен на образование, с
оглед на проблемите на
трудовия пазар в страната

За изпълнение на аналитичните
задачи се използват
възможностите на
съпоставителния и структурния
анализ.

РЕЗУЛТАТИ

Показател

2006

2011

2016

общо

3,50%

3,20%

3,13%

Относителен дял на заетите лица в мъже
област Плевен спрямо България (%) жени

3,50%

3,32%

3,11%

3,49%

3,08%

3,14%

33,20% 32,49%

35,25%

Относителен дял на заетите лица в общо
област Плевен спрямо
мъже
Северозпадния статистически
район (%)
жени

32,82%

33,33% 34,44%

33,64%

31,52% 36,25%

РЕЗУЛТАТИ

Заети лица общо в област Плевен (хил.)

Структура на заетите лица в област Плевен по
пол за 2016 година

108,8
110
105
100
95
90
85

95

2006

2011

94,3

46,98%

53,02%

2016

година
мъже

жени

През анализираните периоди числеността на заетите лица в област Плевен
намалява. Причина за това е вероятно трайната тенденция към закриване на
производства и дейности, развитие основно на шивашкия отрасъл и активната
миграция на населението към столицата и извън страната. Структурата на заетостта
по пол е сравнително плавна, като много малък е превесът на мъжете над жените.

РЕЗУЛТАТИ

Докато на картата на заетостта
на България област Плевен има
твърде малък принос (около
3%), на територията на
Северозападния район тя е
основен субект (повече от 1/3 от
заетите). Това е в подкрепа на
тревожното икономическо
състояние на този регион от
страната.

РЕЗУЛТАТИ

В образователната структура на заетостта преобладават хората със средно
образование, макар че делът им леко намалява за сметка на слабото увеличение
на лицата с висше образование. Слабо и плавно намалява заетостта и сред лицата
с основно, начално и по-ниско образование.

ИЗВОДИ И
ЗАКЛЮЧЕНИЯ

През последните години трудовият пазар
„страда“ от липса на квалификация.
Работодателите все повече усещат дефицит
от персонал с подходящи професионални
качества. Въпреки това,очевидно е,че
заетостта сред лицата с професионално
образование през анализираните периоди
намалява. Това вероятно може да послужи
за изработване на политики в сферата на
образованието изобщо и в частност – на
професионалното образование.

За да внесе порядък в множеството
изходни данни (да ги подреди,
систематизира и анализира) работи
екип от Държавна финансовостопанска гимназия „Интелект“ –
Плевен.
Ние - Симона, Илина и Валерия –
направихме и друга равносметка – в
това състезание научихме още един,
по-особен и по-личен, урок.

