SHRNUTÍ HLAVNÍCH POZNATKŮ
Demografický
vývoj

Sociální vývoj

Ekonomický
vývoj

Životní prostředí

•

Počet obyvatel v kraji rostl pomaleji než v předchozích letech, a to jak
snížením migračního, tak přirozeného přírůstku.

•

Porodnost byla již pátým rokem vyšší než úmrtnost a dále rostla.

•

Obyvatelstvo kraje stárne; přestože se mírně zvyšuje podíl dětí do 15 let,
mnohem rychleji přibývá seniorů.

•

Stále se zvyšuje podíl dětí narozených mimo manželství; kraj je však pod
republikovým průměrem.

•

Potratovost byla nejnižší v republice; umělá přerušení těhotenství tvoří
nadpoloviční většinu všech potratů v kraji.

•

Nezaměstnanost v průběhu roku 2010 nadále rostla (i když pomalejším
tempem) a stejně jako v roce 2009 překračovala republikový průměr.

•

Průměrná mzda v kraji byla třetí nejnižší v mezikrajském srovnání, přičemž
do roku 2009 rostla pomaleji oproti republikovému tempu.

•

Vlivem demografického vývoje počet žáků mateřských škol v posledních
letech roste, naopak úbytek počtu žáků zaznamenávají základní i střední
školy. Zájem o vysoké školství se neustále zvyšuje.

•

V souvislosti s nepříznivými podmínkami na trhu práce narůstá podíl
příjemců předčasných starobních důchodů; nejvyšší je na Svitavsku.

•

Dopad hospodářského útlumu se projevil zpomalením růstu hrubého
domácího produktu v roce 2008 a následným meziročním poklesem.

•

Objem vývozu z kraje byl v roce 2010 v přepočtu na obyvatele mezi kraji
nejvyšší zásluhou meziročního zvýšení vývozu o třetinu.

•

Nižší hektarové výnosy většiny plodin vedly k meziročnímu poklesu sklizně
(s výjimkou cukrovky); pokračovalo snižování stavů skotu, zatímco stavy
prasat začaly po dvanácti letech růst.

•

Hospodářský útlum působil v kraji na snižování počtu zaměstnanců
v průmyslových a stavebních podnicích; na rozdíl od dalšího poklesu
stavební výroby se zvyšovaly tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
průmyslové povahy.

•

Vlivem vysoké rozestavěnosti rostl počet dokončovaných bytů, avšak počet
bytů, jejichž výstavba v roce 2010 teprve započala, byl v kraji nejnižší od
roku 2001.

•

Orné půdy ubývá; díky dotacím se nadále zvyšoval podíl ekologicky
obhospodařované zemědělské půdy.

•

Vlivem zvyšujících se cen vodného a stočného klesá spotřeba vody
v domácnostech.

•

Emise hlavních znečišťujících látek pozvolna klesaly; mnohem větší rozdíly
než v čase jsou však na lokální úrovni.

•

Produkce komunálního odpadu zůstala podprůměrná a klesala, snížil se
však i objem odděleně sbíraných složek odpadu. Naproti tomu se zvýšila
produkce podnikového odpadu.

•

Množství využitého odpadu vzrostlo, jeho podíl byl zhruba třetinový na
celkovém nakládání s odpady.
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