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•

Počet obyvatel byl v roce 2011 ovlivněn korekcí v souvislosti se Sčítáním
lidu, domů a bytů 2011.

•

Migrační přírůstek v kraji byl kladný a byl způsobený převážně
zahraničním stěhováním.

•

Počet narozených dětí v
celorepublikovému průměru.

•

Sňatečnost má klesající tendenci, rozvodovost spíše stagnuje, věk
snoubenců dlouhodobě roste.

•

Potratovost dlouhodobě klesá, podíl samovolných potratů v kraji je vyšší
než republikový průměr.

•

Po období předchozího růstu nezaměstnanost v kraji meziročně klesla
a dostala se tak po dvou letech opět pod republikovou hodnotu. Rychleji
přitom klesala nezaměstnanost mužů než žen.

•

Průměrná mzda v kraji byla druhá 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 rostoucím počtem osob v předdůchodovém věku v kontextu
s měnícími se podmínkami na trhu práce neustále narůstá podíl příjemců
předčasných starobních důchodů; v mezikrajském srovnání je třetí
nejvyšší.

•

Po hospodářském útlumu v letech 2008 a 2009 došlo v roce 2010
k oživení, v Pardubickém kraji byl však mezi kraji růst HDP druhý nejnižší.

•

Vyšší hektarové výnosy většiny plodin vedly k meziročnímu růstu sklizně
(s výjimkou řepky); snižování stavu skotu se zastavilo, rostly stavy prasat,
ovcí a drůbeže; kraj nadále dosahuje v mezikrajském srovnání nejlepších
výsledků v odchovu telat a selat.

•

V průmyslu rostly v roce 2011 tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb
průmyslové povahy, mírně se zvyšoval i počet pracovníků; ve stavebnictví
pokračoval pokles počtu zaměstnanců a meziročně se snížil i objem
základní stavební výroby.

•

Vlivem nižší rozestavěnosti poklesl počet dokončovaných bytů na nejnižší
úroveň od roku 2003; počet bytů, jejichž výstavba v roce 2011 teprve
započala, meziročně mírně vzrostl.

•

Výměra orné půdy se postupně zmenšuje; díky dotacím se i nadále
zvyšoval podíl ekologicky obhospodařované zemědělské půdy.

•

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

•

Emise hlavních znečišťujících látek dlouhodobě pozvolna klesají, avšak
v roce 2010 došlo v kraji k jejich růstu (až na emise oxidu uhelnatého).

•

Produkce podnikového odpadu klesala; rychleji se snižoval objem
využitého odpadu, jeho podíl na celkovém objemu odpadu činil v roce
2010 pouze 22 %.

•

V roce 2010 téměř o polovinu poklesly neinvestiční náklady na ochranu
životního prostředí, a to zejména v oblasti nakládání s odpady.
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