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Kraj se stal krajem s nejvyšším počtem obyvatel a potvrdil nejvyšší dynamiku růstu.



Nárůst počtu obyvatel pokračoval jiţ čtrnáctým rokem a je příznivé, ţe kromě migračního
přírůstku byl dán i přirozeným přírůstkem:
- jiţ pátý rok po sobě se narodilo více dětí, neţ kolik osob zemřelo, i kdyţ počet
narozených spíše stagnoval. Úhrnná plodnost byla druhá nejvyšší v ČR,
- přírůstek stěhováním po prudkém loňském poklesu v podstatě stagnoval a za svoji
kladnou hodnotu vděčí hlavně přistěhovalým z ČR, především z Hl. m. Prahy.



Více neţ polovina přírůstku obyvatel v kraji připadala na okresy Praha-východ a Prahazápad, které byly zároveň věkově nejmladšími okresy v celé ČR, podobně i kraj celkem.
Pokles obyvatel zaznamenal pouze okres Mladá Boleslav, stejně jako v předchozím roce.



Pokračuje proces stárnutí (nárůst počtu obyvatel starších 65 let), ale zároveň pokračuje
i příznivý trend klesající úmrtnosti a také roste naděje doţití.



Pokračuje trend odkládání porodů do vyššího věku, nadále stoupá podíl dětí narozených
mimo manţelství, mírně klesá počet potratů, nejčastěji je podstupují ţeny ve věku 30-34 let.



Počet sňatků druhým rokem klesá, naopak výrazně roste počet rozvodů.



Cizinců v kraji jiţ druhým rokem ubývá, na trhu práce klesá počet zaměstnaných cizinců.



Druhý rok po sobě došlo ke sníţení podílu zaměstnanosti v průmyslu a stavebnictví.



Ubývá nejmladších zaměstnaných, věková skupina 15-29 let, coţ koresponduje se
zvyšujícím se zájmem o vysokoškolské studium a s prodluţováním profesní přípravy.



Po růstu v roce 2009 zaznamenala nezaměstnanost během roku 2010 spíše stagnaci.



Průměrná mzda sice nepatrně rostla, ale z dlouhodobého pohledu šlo v posledních dvou
letech spíše o stagnaci, průměrná mzda i medián mezd byly po Hl. m. Praze nejvyšší v ČR.



Byl vykázán jen nízký nárůst čistých příjmů domácností.



Přibývá předškoláků a ubývá ţáků na 2. stupni základních škol a středoškoláků.



Zjištěn nejniţší počet spáchaných trestních činů v přepočtu na obyvatele od roku 1992.



Počítačová gramotnost se nadále zvyšuje, osobní počítač vlastní přes polovinu
domácností, kaţdý druhý obyvatel starších 16 let pouţívá pravidelně internet.



Nadále pokračuje nárůst počtu ekonomických subjektů v kraji, od roku 2000 došlo
ke zvýšení o 38,6 %, coţ znamenalo nejvyšší nárůst mezi kraji ČR.



Dochází ke sníţení osevních ploch a klesá sklizeň obilovin, brambor i řepky.



Klesá tradiční chov prasat a skotu, došlo k posílení chovů koz, ovcí a drůbeţe.



Po dvou letech poklesu došlo k růstu vývozu.



Průmysl oproti předchozímu roku oţil, trţby se opět začaly zvedat.



Meziroční propad nastal ve stavebnictví, poklesla výroba, stavební práce i zaměstnanost.



Opět došlo k poklesu zahájené bytové výstavby, začalo se stavět nejméně bytů od roku
2003, coţ bude mít v dalších letech dopad i na počet dokončených bytů.



Jiţ sedmým rokem dochází k poklesu návštěvnosti, sniţuje se i podíl kraje na návštěvnosti
celé ČR. Za poklesem stojí především úbytek zahraničních hostů.



Stejně jako ostatní kraje i Středočeský kraj zaznamenal dopady zhoršené hospodářské
situace, které se projevily především v předchozím roce, ale i v roce 2010 v hodnotách
některých ukazatelů (pokles přistěhovalých především ze zahraničí, sníţení zaměstnanosti
a podílu cizinců, pokles HDP, niţší vývoz zboţí, propad stavebnictví, minimální růst mezd
a příjmů domácností, zčásti i zvýšený podíl odchodů do předčasného starobního důchodu
především u ţen atd.) Ke zlepšování v roce 2010 docházelo jen pozvolna; zastavil se růst
nezaměstnanosti, zvedl se vývoz a také trţby za prodej výrobků a sluţeb průmyslové povahy.

Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Středočeského kraje v roce 2010

