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Cieľ príspevku

 analyzovať trh práce, čiže ponuku práce 
a dopyt po práci, v podmienkach regiónu 
Východné Slovensko

 pri analýze hľadať odpoveď na otázku, do akej 
miery vývoj trhu práce tohto regiónu zodpovedá 
požiadavkám znalostnej ekonomiky

 na základe výsledkov analýzy poukázať na 
problémy v tejto oblasti 



  

Štruktúra príspevku

 Teoretické poznanie problému
 Analýza ponuky práce
 Analýza dopytu po práci
 Závery



  

Teoretické poznanie problému

 Trh práce – subjekty trhu práce
 Znalostná ekonomika

    - veda a výskum

    - tvorivé schopnosti človeka 

    - inovačné podnikanie 



  

Ponuka na regionálnom trhu 
práce 

              -  demografický vývoj
              -  nezamestnanosť a jej štruktúra
              -  ponuka vzdelania

  



  

Demografické podmienky 
analyzovaného regiónu 

  obyvateľstvo regiónu  je oproti slovenskému priemer  relatívne 
mladšie 

   zvýšuje sa index starnutia  (PSK 91,52 - to znamená, že    v roku 
2007 na 100 obyvateľov v predpruduktívnom veku pripadlo 92 
osôb v poproduktívnom veku; v roku 2006 to bolo 87 osôb, 
KSK106,46, SR 127,99)

  patrí dlhodobo k migračne stratovým regiónom
  najväčší podiel na tomto úbytku mali obyvatelia v produktívnom 

veku s vysokoškolským vzdelaním

  tento demografický vývoj negatívne ovplyvňuje ponuku práce 
v regióne a úbytok obyvateľstva v produktívnom veku 
s vysokoškolským vzdelaním je v rozpore s požiadavkami 
znalostnej spoločnosti.



  

Nezamestnanosť a jej 
štruktúra

 vysoká miera nezamestnanosti (r.2007 PKS 13,8;  
 KSK15,9; BSK 4,2; SR 11,0)

 miera nezamestnanosti analyzovaného regiónu 
má klesajúcu tendenciu

 dlhodobá nezamestnanosť analyzovaného 
regiónu predstavuje viac ako 50% z celkového 
počtu uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní 
s údajom za Slovensko je to približne rovnaké, 
ale v Bratislavskom kraji počet dlhodobo 
nezamestnaných predstavuje len 21%. 



  

   vysoká nezamestnanosť v regióne je zároveň 
sprevádzaná vysokým počtom nezamestnaných 
bez vzdelania a so základným vzdelaním, čo 
nezodpovedá dopytu po práci v regióne.



  

Ponuka práce a kvalifikácia

  podiel vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva 
sa v rámci Prešovského a Košického kraja na 
začiatku sledovaného obdobia nachádzal pod 
úrovňou vykazovanou v rámci celého územia 
Slovenska

  v porovnaní s Bratislavským krajom sa tento 
ukazovateľ pohyboval  len mierne nad úrovňou 
jednej tretiny

  v rámci sledovaného obdobia podiel 
vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva rástol 
vo všetkých troch krajoch, najväčší dynamiku 
však zaznamenal v Košickom kraji 



  

Dopyt na regionálnom trhu práce

          - ekonomický potenciál regiónu

           -  štruktúra regionálnej ekonomiky
            - voľné pracovné miesta



  

Ekonomický potenciál regiónu 

 Košický kraj je z hľadiska sily ekonomického 
potenciálu druhým najvýznamnejším krajom 
Slovenska

 Prešovský kraj z hľadiska výšky HDP je na 
poslednom mieste v rámci SR

 podiel Košického kraja na HDP  SR a na 
zamestnanosti SR bol približne rovnaký

 v Prešovskom kraji, bol podiel kraja na 
zamestnanosti SR za sledované obdobie stále 
vyšší, ako podiel kraja na HDP SR, čo vypovedá 
o nepriaznivom vývoji produktivity práce v tomto 
kraji 



  

Štruktúra regionálnej ekonomiky

 regiónu Východné Slovensko dominujú 
odvetvia s nižšou pridanou hodnotou, 
vysokou požiadavkou na materiálové vstupy, 
energiu a manuálnu živú prácu

 podnikateľské subjekty- malé a stredné 
podniky



  

  Voľné pracovné miesta

 v regióne je relatívne nízky počet 
novovytváraných pracovných miest 

 na druhej strane aj tento región už bojuje 
s nedostatkom odborníkov. 



  

Záver

 ak sa na výsledky analýzy trhu práce 
pozrieme z pohľadu požiadaviek 
znalostnej ekonomiky a spoločnosti, tak 
v sledovanom regióne ich naplnenie bude 
veľmi problematické. 

Ďakujem za pozornosť
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