Анотация

На книгата “Трудов потенциал на населението на България (1992-2001)”

Тази книга е посветена на изграждането и анализирането на система от
взаимно свързани характеристики, носещи общото наименование трудов
потенциал. Всички те са предназначени да отговорят на въпроса каква е
средната бъдеща (потенциална) продължителност на трудоспособния живот на
населението като цяло и на отделни негови групи за целия оставащ им живот
или само за част от него.
В увода на книгата е обоснована необходимостта от изследване на
влиянието на основните демографски проблеми на страната (намаляването на
броя на населението и неговото остаряване) върху трудовите възможности на
населението. Обоснован е и изборът на средствата и методите на потенциалната
демографска статистика за целите на изследването и са дефинирани основните
понятия. Уводът завършва с преглед на проведените изследвания по проблемите
на здравното състояние, трудоспособността и трудовите потенциали на
населението у нас.
Първа глава е посветена на таблиците за доживяване и трудоспособност,
необходими за изчисляването на различните видове трудови потенциали.
Последователно са изложени методите за построяване, източниците на
информация и накрая са дадени готовите таблици. Тази глава има и
самостоятелно значение извън темата за трудовите потенциали, тъй като
таблиците за доживяване и трудоспособност са основен инструмент в
демографската статистика и освен това намират приложение и в други области
като например застрахователното дело, социалното и здравното осигуряване и
т.н.
Изчисляването и анализът на трудовите потенциали са описани във втора
глава. Анализът е направен в статика и динамика. Анализът в статика се
основава на разрезите на трудовите потенциали – надлъжен (по поколения),
напречен (по възрасти на реализиране) и надлъжно-напречен (едновременно по
двата признака). За анализа в динамика е използван адитивният индексен
факторен анализ. Чрез него е установено влиянието на намаляването на броя на

населението, остаряването на населението, увеличаването на смъртността и
увеличаването на инвалидността върху трудовите потенциали на населението.
Основните изводи от изследването са дадени в заключението на книгата.

