Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Plzeňského kraje

Shrnutí hlavních poznatků
Demografický vývoj


Počet obyvatel Plzeňského kraje roste, ale pouze důsledkem stěhování, neboť přirozenou měnou dochází
k úbytku. Počet zemřelých převažoval nad narozenými o 194 osob.



Do Plzeňského kraje se během roku 2018 přistěhovalo 7 959 osob, z toho 4 197 z ciziny, tj. 52,7 %
z přistěhovalých celkem.



Podíl cizinců na obyvatelstvu Plzeňského kraje má mírně rostoucí trend, region se hodnotou 6,1 % řadí
na páté místo v ČR. Jednu čtvrtinu cizinců v kraji tvořili Ukrajinci.



Průměrný věk matky při narození dítěte byl 30,6 let. V uplynulém desetiletí je patrný značný posun
ve věkových kategoriích žen-matek. Ve věkové kategorii žen 35–39 let se podíl živě narozených dětí zvýšil
o 6,3 procentního bodu.



Vývoj indexu stáří potvrzuje proces stárnutí v celé časové řadě uplynulých deseti let. V kraji celkem dosáhl
index stáří v roce 2018 hodnoty 129,7.



Mimo manželství se narodilo 3 136 dětí, tj. 51,6 % z celkového počtu živě narozených. Z dlouhodobého
pohledu se jedná o nejvyšší počet dětí za poslední desetiletí.

Sociální vývoj


Míra zaměstnanosti v roce 2018 dosáhla 59,6 % a představovala tak od roku 2012 nejvyšší dosaženou
hodnotu a zároveň čtvrtou nejvyšší v mezikrajském porovnání.



Podíl nezaměstnaných osob v Plzeňském kraji dosáhl v roce 2018 hodnoty 2,12 %. V rámci ČR řadí tato
hodnota Plzeňský kraj na druhé nejnižší místo za Hl. město Prahu (1,93 %).



Průměrný roční hrubý příjem na osobu dosáhl v Plzeňském kraji 219 540 Kč. Na základě subjektivního
názoru jednotlivých domácností vycházelo s vlastním příjmem 44,6 % s menšími obtížemi.



V 1. až 4. čtvrtletí 2018 dosáhla podle předběžných výsledků průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance
přepočteného na plnou pracovní dobu (zpracovaná pracovištní metodou) výše 30 722 Kč.



V roce 2012 studovalo na vysokých školách 15 916 studentů s trvalým bydlištěm v kraji, v roce 2018 se
tento počet studentů snížil na 11 431, tj. pokles o 28,2 %. Hlavní příčinou jsou demografické změny,
tj. pokles počtu obyvatel ve věku 20–24 let.



V celorepublikovém srovnání má Plzeňský kraj třetí nejnižší hodnotu dávek sociální podpory v přepočtu
na 1 obyvatele (3 134 Kč). V roce 2018 bylo vyplaceno v Plzeňském kraji 378,2 tis. Kč dávek státní
podpory.



Počet spáchaných trestných činů v roce 2018 se v kraji již třetím rokem pohybuje pod 10 tisíci.
Z regionálního pohledu jich byla téměř polovina (49,8 %) zaznamenána v okrese Plzeň-město.

Ekonomický vývoj


Regionální HDP na 1 obyvatele ve výši 440,6 tis. Kč byla v roce 2017 nejvyšší za posledních 20 let.
V mezikrajském srovnání zaujímá Plzeňský kraj páté místo, když na prvním místě se umisťuje kraj
Hl. město Praha a na druhém Jihomoravský kraj.
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V celém období 2012–2018 převažovaly v Plzeňském kraji příjmy místních rozpočtů nad výdaji.
V roce 2018 činil jejich rozdíl v kraji 371,2 mil. Kč.



Výdaje na vědu a výzkum v Plzeňském kraji dosáhly v roce 2017 částky 3 614,4 mil. Kč, což představovalo
4,9 % celkových výdajů ČR. Na financování se nejvíce podílely podnikatelské zdroje.



V registru ekonomických subjektů Plzeňského kraje bylo k 31. 12. 2018 zaznamenáno
147 014 ekonomických subjektů, z nichž nejvíce podnikalo v oblasti Velkoobchodu a maloobchodu včetně
oprav a údržby motorových vozidel.



Přibývá nahodilé těžby dřeva, která se v Plzeňském kraji na celkové těžbě podílela 76,2 %. Z celkového
objemu této těžby se jednalo v 64,0 % o těžbu z důvodu poškození způsobeného hmyzem.



V Plzeňském kraji patří k největším výrobcům elektřiny brutto parní elektrárny, které se na výrobě elektřiny
brutto podílí 58,9 %. Z hlediska odvětvové struktury se na spotřebě elektřiny netto v kraji nejvíce podílel
průmysl (37,3 %).



Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy v kraji v porovnání s předchozím rokem vzrostly
o 6,6 %. Plzeňský kraj se podílel na celkových tržbách ČR 6,2 %.



Objem stavebních prací „S“ v tuzemsku podle místa stavby se v Plzeňském kraji meziročně zvýšil
o 10,9 % na 13 958 mil. Kč.



V Plzeňském kraji bylo v roce 2018 dokončeno 2 426 bytů, nejvíce od roku 2009. Naopak meziročně
poklesl počet zahájené výstavby bytů o 8,2 %, když na celorepublikové úrovni počet zahájených bytů
stoupl o 5,1 %. V roce 2018 byla v kraji zahájena výstavba 2 163 bytů, z toho 1 414 v rodinných domech.



V Plzeňském kraji vzrostla meziroční návštěvnost o 11,8 %, což byl první nejvyšší meziroční růst
v porovnání s ostatními kraji. Průměrná doba pobytu hostů se nepatrně zkrátila na 3,4 dne.

Životní prostředí


Klesající trend výměry zemědělské půdy, ovlivněný zejména snížením zemědělské výroby, nadále
pokračuje. Současně s tím klesá i výměra orné půdy při současném mírném nárůstu trvalých travních
porostů.



V Plzeňském kraji bylo v roce 2018 v průměru denně spotřebováno na osobu 88,4 litrů fakturované vody.
Zároveň byl v kraji zaznamenán nejnižší podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů (86,3 %).



Produkce podnikového odpadu v přepočtu na 1 obyvatele dosáhla v roce 2017 v Plzeňském kraji 2 008 kg
na obyvatele. Tato hodnota byla v mezikrajském porovnání šestá nejvyšší. V Plzeňském kraji připadlo
v průměru na 1 obyvatele o 36 kg podnikového odpadu více než v ČR.



V přepočtu tříděného sběru komunálního odpadu na 1 obyvatele se v roce 2017 řadí Plzeňský region
s hodnotou 58,8 kg/obyv. na třetí nejvyšší místo v ČR (52,7 kg/obyv.).



V roce 2017 bylo v Plzeňském kraji na ochranu životního prostředí v meziročním srovnání proinvestováno
o 29,2 % méně finančních prostředků, tj. 1 041,4 mil. Kč.
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