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počet obyvatel zaznamenal mírný pokles vlivem snížení přirozené
měny kompenzovaného mírným nárůstem migrace
Plzeňský kraj patří i v roce 2011 mezi kraje s vyšším podílem cizinců
porodnost od roku 2008 mírně klesá
roste počet dětí narozených mimo manželství
potratovost ve srovnání s předchozím rokem zůstává na stejné výši
úmrtnost nadále téměř stagnuje, příznivý vývoj má naděje dožití
počet sňatků klesá, zatímco rozvodovost mírně stoupá
obyvatelstvo v Plzeňském kraji stárne rychleji než obyvatelstvo v ČR
situace na trhu práce je odrazem vývoje ekonomických podmínek
ekonomická aktivita mírně vzrostla
meziročně vzrostl počet zaměstnaných, počet nezaměstnaných
poklesl
dlouhodobě nezaměstnaní tvoří téměř třetinu všech uchazečů o práci
počet uchazečů na 1 volné pracovní místo meziročně opět klesl
míra registrované nezaměstnanosti v kraji kopíruje vývoj v ČR
růst nezaměstnanosti je příčinou poklesu počtu zaměstnaných cizinců
nominální mzda nepatrně vzrostla, reálná mzda poklesla
procento pracovní neschopnosti se snižuje
počty předčasně vyplácených důchodů se zvyšují jako důsledek
situace na trhu práce
podle předběžného odhadu se v roce 2010 podílel kraj na tvorbě HDP
v ČR 4,6 %
do výzkumu a vývoje bylo v roce 2010 investováno nejvíce za
posledních deset let, podíl domácností s PC se zvyšuje
intenzita podnikatelské aktivity od roku 2006 roste
v zemědělství v kraji stoupla meziročně sklizeň obilovin a brambor,
snížily se stavy prasat
tržby v průmyslových podnicích vzrostly, zvýšila se i průměrná hrubá
měsíční mzda
propad stavební výroby v kraji nadále pokračoval
trend v poklesu zahajovaných bytů v kraji nadále pokračoval, intenzita
dokončených bytů meziročně klesla
současně s růstem ubytovacích zařízení a jejich kapacit v cestovním
ruchu vzrostl i počet hostů, ale klesla průměrná doba pobytu
ubývá zemědělské půdy, zejména orné, roste výměra lesních ploch
roste podíl ekologicky obhospodařované půdy i počet ekozemědělců
v důsledku zvyšování cen vodného a stočného klesá spotřeba vody
v domácnostech
plzeňský kraj má relativně čisté ovzduší, emise hlavních znečišťujících
látek mírně klesají
produkce podnikového odpadu se snížila
v tříděném komunálním odpadu je region na předním místě v ČR
objem pořízených investic na ochranu životního prostředí výrazně klesl
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