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CÂTEVA MODIFICĂRI IMPORTANTE ALE PROCESELOR
DEMOGRAFICE, VENITURILOR ȘI OCUPĂRII FORȚEI DE MUNCĂ ÎN
MEDIUL RURAL DIN BULGARIA DUPĂ ADERAREA LA UNIUNEA
EUROPEANĂ
Studiul de față are drept scop evidențierea unora dintre principalele caracteristici ale proceselor
demografice din zona rurală precum și din alte zone în ultimii ani și analizarea unor schimbări tipice
legate de venituri și locuri de muncă, sărăcie și excluziune socială a populației rurale din țara noastră după
aderarea la UE, subliniind principalele probleme existente. Principalele rezultate ale studiului evidențiază
schimbări demografice negative, scăderea gradului de ocupare a forței de muncă precum și diferențe
semnificative ale veniturilor populației ocupate din diferite tipuri de regiuni, în favoarea celor care
locuiesc în regiunile predominant urbane, cu o pondere mare a populației afectate de sărăcie sau
excluziune socială în toate regiunile, dar mai ales în mediul rural. Deși agricultura va fi mereu o parte a
imaginii în zona rurală, alți factori precum îmbunătățirea tehnologiilor, comunicațiilor, infrastructurii, etc.
vor avea un rol important în îmbunătățirea vieții locuitorilor din această zonă.
Cuvinte cheie: regiuni predominant rurale, procese demografice, ocupare, venituri, sărăcie,
excluziune socială.
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SOME BASIC CHANGES IN DEMOGRAPHIC PROCESES, INCOME AND
EMPLOYMENT IN RURAL AREAS IN BULGARIA AFTER THE
ACCESSION TO THE EU
The aim of the present study is to highlight some of the main features of the demographic
processes in the rural and in other areas in the last years and to analyze some typical changes related to
income and employment, poverty and social exclusion of the population living in rural areas in our
country after the accession to the EU, underlining the main existing problems. The main results of the
survey highlight the negative demographic changes, the decrease in employment and significant
differences in the incomes of the employed in the different types of regions, in favor of those living in
predominantly urban regions, with a high share of the population living in poverty or social exclusion in
all regions, and mainly in the rural areas, where this percentage is the highest. Although agriculture will
always be part of the picture in rural areas, other factors such as improving technologies,
communications, infrastructure, etc. will have a significant role to play in improving the lives of people
living in this areas.
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