SOUHRN HLAVNÍCH POZNATKŮ - Středočeský kraj 2011


Kraj zaznamenal opět nejvyšší počet obyvatel mezi kraji a potvrdil nejvyšší dynamiku růstu.



Obyvatel již patnáctým rokem přibývá, přírůstek se ovšem snižuje. Nadále je příznivé, že kromě
migračního přírůstku byl kladný i ten přirozený:
-

šestým rokem po sobě se narodilo více dětí, než kolik osob zemřelo, i když se počet narozených
proti předchozímu roku snížil. Úhrnná plodnost byla nejvyšší v ČR
postupně se snižuje přírůstek stěhováním. Kladná hodnota přírůstku je díky přistěhovalým z ČR,
především z Hl. m. Prahy.



Více než polovina přírůstku obyvatel v kraji připadala na okresy Praha-východ a Praha-západ,
které byly zároveň věkově nejmladšími okresy v celé ČR stejně jako kraj celkem.



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



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



Počet sňatků třetím rokem klesá, klesl i počet rozvodů.



Cizinců v kraji opět mírně ubylo, na trhu práce klesá počet zaměstnaných cizinců.



Nezaměstnanost začala po třech letech klesat, ale zhoršilo se postavení kraje v rámci ČR.



Ubyli nezaměstnaní do 3 měsíců, nadále se zvyšuje počet dlouhodobě nezaměstnaných.



Meziroční růst mezd byl vyšší než v předchozích dvou letech, mzdy jsou nadále 2. nejvyšší v ČR.



Čisté příjmy domácností vzrostly už více než v předchozím roce. Příjmy domácností v kraji jsou
vyšší než v ostatních krajích, vyjma Hl. m. Prahy, kde dosahovaly hodnot ještě vyšších.



Zvýšil se počet předčasných odchodů do důchodu, za pět let jich přibylo o více než čtvrtinu.



Stále přibývají předškoláci, v roce 2011 dokonce nejvíce od počátku 90. let; začal přibývat
i počet dětí na základních školách (zatím spíše nižší ročníky); ubývají středoškoláci.



Zjištěn nejnižší počet spáchaných trestních činů v přepočtu na obyvatele za posledních 20 let.



Hrubý domácí produkt (HDP) po propadu z roku 2009 meziročně v r. 2010 vzrostl, nejvíce mezi kraji.



Nadále pokračuje nárůst počtu ekonomických subjektů v kraji.



Průmysl opět doznal oživení, tržby se zvedly již druhým rokem.



Nadále pokračuje propad ve stavebnictví, poklesla výroba, stavební práce i zaměstnanost.



Opět došlo k poklesu zahájené bytové výstavby, počet dokončených bytů klesl poprvé výrazněji.



Přes snížení osevních ploch byly zaznamenány převážně nárůsty sklizně u zemědělských plodin
(nejvyšší hektarový výnos a druhá nejvyšší sklizeň obilovin za posledních dvacet let).



Mírně narůstá chov skotu, což se pozitivně promítlo také na produkci mléka.



Chov prasat klesá pomaleji než v předchozích letech, značně se snižuje chov drůbeže.



Počítačová gramotnost se nadále zvyšuje, internet si pořídila již více než polovina domácností.



Zastavil se pokles návštěvnosti kraje a po šesti letech došlo k meziročnímu nárůstu počtu hostů
v hromadných ubytovacích zařízeních. Kromě tuzemských začalo opět přibývat i hostů ze zahraničí.



Ještě i v roce 2011 se ve Středočeském kraji projevovaly v hodnotách některých ukazatelů dopady
zhoršené hospodářské situace související s finanční krizí ve světě. Nejvíce se sice projevily
v předchozích letech 2009 a 2010, ale i nadále se například snižoval přírůstek obyvatel především
díky nižšímu stěhování ze zahraničí, opět ubylo cizinců, pokračoval propad ve stavebnictví a zčásti
lze uvést i to, že se stále zvyšoval počet předčasných odchodů do důchodu. Na druhé straně bylo
možné pozorovat i pozitivní vývoj. Po propadu v roce 2009 se již v roce 2010 (poslední dostupný
údaj) k růstu vrátil hrubý domácí produkt (HDP). Po téměř třech letech začala v roce 2011 klesat
nezaměstnanost a udržovala obvyklý sezónní průběh, mzdy vzrostly více než v předchozích dvou
letech, zvýšil se disponibilní důchod domácností, opět vzrostly tržby za prodej vlastních výrobků
a služeb průmyslové povahy a v oblasti cestovního ruchu začalo opět přibývat hostů ze zahraničí.
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