SOUHRN HLAVNÍCH POZNATKŮ
Demografický vývoj








Sociální vývoj









Ekonomický vývoj









Životní prostředí








Počet obyvatel se snížil a to jak díky migračnímu úbytku, tak i díky
přirozenému úbytku.
Porodnost v kraji je již třetí rok za sebou nižší než úmrtnost.
V kraji se narodilo více než 60 % dětí mimo manželství, tento podíl je
nejvyšší ze všech regionů České republiky.
Rozvodovost se pohybuje nad průměrem ČR.
Potratovost se mírně snížila, přesto je Karlovarský kraj stále pátý nejhorší
v rámci celé ČR.
Průměrný věk obyvatel kraje roste, stejně jako ve všech ostatních
regionech ČR.
Míra ekonomické aktivity druhý rok za sebou mírně stoupala. Převážná
většina zaměstnaných byla v zaměstnaneckém poměru.
Počet nezaměstnaných osob se meziročně zvýšil, stejně jako podíl
dlouhodobě nezaměstnaných, ten je třetí nejvyšší ze všech krajů ČR.
Karlovarský kraj je dlouhodobě krajem s nejnižší průměrnou měsíční
mzdou. Průměrné hrubé mzdy v kraji reálně meziročně poklesly.
Počet příjemců důchodů v roce 2013 stagnoval, průměrná výše důchodů
roste velmi pomalu.
Počet lůžek v nemocnicích se dále snižoval.
Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti byl poprvé od roku
2005 ve srovnání s předcházejícím rokem vyšší.
Stoupl počet zjištěných trestních činů i dopravních nehod. Pokračoval
trend snižování počtu usmrcených osob při dopravních nehodách.
Vývoj hrubého domácího produktu byl nadále ovlivněn ekonomickou
recesí, podíl kraje na HDP České republiky je nejnižší ze všech regionů
a vykazuje dlouhodobě klesající trend.
Hodnota hrubé přidané hodnoty již třetí rok za sebou klesala. Struktura
hrubé přidané hodnoty zůstává bez výrazných změn.
Zvýšil se počet pracovníků výzkumu a vývoje, došlo k prudkému
meziročnímu nárůstu výdajů na vědu a výzkum.
Karlovarský kraj vykazoval nejvyšší podíl ekonomických subjektů
působících v oblasti ubytování, stravování a pohostinství v rámci ČR.
V kraji došlo k meziročnímu poklesu počtu stavebních povolení
při současném prudkém nárůstu hodnoty povolených staveb.
Karlovarský kraj vykazuje jednu z nejnižších intenzit bytové výstavby
v rámci celé ČR.
Do kraje přijelo více hostů z ciziny než před rokem, naopak méně
domácích hostů, dlouhodobě zde návštěvníci tráví nejdelší dobu ze všech
regionů ČR.
Dvě třetiny výměry kraje tvoří nezemědělská půda.
Počet ekologicky hospodařících zemědělců stagnoval, podíl ekologicky
obhospodařované půdy se mírně zvýšil.
Vysoký podíl obyvatel kraje je napojen na veřejnou kanalizaci a čističku
odpadních vod.
Měrné emise se snížují, zhoršená kvalita ovzduší přetrvává
na průmyslovém Sokolovsku.
Produkce komunálního odpadu meziročně klesla, stejně jako produkce
podnikového odpadu. Podíl odděleně sbíraných složek se zvyšuje.
Investice na ochranu životního prostředí se oproti minulému roku snížily,
neinvestiční náklady naopak stouply.
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