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Karlovarský kraj je druhý nejmenší z regionů ČR a žije v něm nejméně obyvatel.
Podíl obyvatel, žijících ve městech, je nejvyšší mezi kraji ČR (82,3 %) s výjimkou
Hlavního města Prahy.
Počet obyvatel se nadále snižuje a to jak díky migračnímu úbytku, tak i díky
přirozenému úbytku.
Novorozenecká i kojenecká úmrtnost se meziročně zvýšily a pohybují se nad
celorepublikovým průměrem.
Podíl cizinců na obyvatelstvu vykazuje dlouhodobě rostoucí trend a je druhý nejvyšší
mezi kraji ČR po Hlavním městě Praze.
Porodnost v kraji se poprvé po několika letech meziročně zvýšila, porodnost je
každoročně již od roku 2011 nižší než úmrtnost.
V kraji se narodilo více než 60 % dětí mimo manželství, tento podíl je dlouhodobě
nejvyšší ze všech regionů České republiky.
Průměrný věk nevěst i ženichů se dlouhodobě postupně zvyšuje, v roce 2016 však
vykázal mírný meziroční pokles, a to u ženichů i nevěst shodně o 0,2 roku.
Rozvodovost se pohybuje na úrovni celorepublikového průměru a je čtvrtá nejvyšší
ze všech regionů ČR.
Potratovost se mírně meziročně zvýšila, její hodnota je v Karlovarském kraji čtvrtá
nejvyšší v rámci celé ČR.
Průměrný věk obyvatel kraje se stále zvyšuje, stejně jako ve všech ostatních
regionech ČR.
V populaci kraje narůstá podíl osob 65letých a starších, zvyšuje se index stáří.
Naděje dožití při narození dlouhodobě roste, přesto je hluboko pod republikovým
průměrem.
Míra zaměstnanosti v kraji podle Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS)
meziročně vzrostla. Převážná většina zaměstnaných byla v zaměstnaneckém
poměru.
Míra ekonomické aktivity vykazovala již pátý rok za sebou meziroční nárůst.
Počet nezaměstnaných osob (8,3 tisíc) se podle výsledků VŠPS meziročně snížil
o 20,1 % a byl nejnižší za posledních 20 let.
Roste podíl ekonomicky neaktivních osob ve věkové skupině 60 a více let.
Počet nezaměstnaných evidovaných na úřadech práce třetí rok po sobě klesal.
Dlouhodobá nezaměstnanost v kraji je jedna z nejvyšších v ČR.
Podíl nezaměstnaných osob (5,45 %) se meziročně snížil. Nejvyšší podíl
nezaměstnaných osob v kraji vykazuje okres Sokolov (7,43 %).
Čistý disponibilní důchod domácností na jednoho obyvatele byl čtvrtý nejnižší mezi
regiony ČR po Ústeckém, Moravskoslezském a Olomouckém kraji.
Nejvyšší podíl nákladů domácností na bydlení v Karlovarském kraji tvoří nájemné
a úhrada za užívání bytu.
Karlovarský kraj je dlouhodobě regionem s nejnižší průměrnou měsíční mzdou.
Průměrné hrubé mzdy v kraji reálně meziročně vzrostly.
Medián mzdy je na úrovni 90,7 % průměrné hrubé měsíční mzdy.
Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti se v kraji oproti minulému
roku nezměnil, průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti doznalo mírný
meziroční nárůst.
Počet příjemců důchodů v roce 2016 mírně vzrostl a zvýšila se také průměrná výše
starobního důchodu.
V roce 2016 byly v kraji vyplaceny o 11,1 % nižší dávky sociální podpory než
v minulém roce, dávky sociální podpory na 1 obyvatele jsou šesté nejvyšší v rámci
celé ČR.
Počet dětí v mateřských školách se snížil, stejně jako počet studentů středních
i vysokých škol. Zvýšil se naopak počet žáků základních škol.
Počet lůžek v nemocnicích vykázal meziroční pokles, a to o 3,5 %.
Snížil se počet zjištěných trestních činů. Naopak dopravních nehod bylo více než
před rokem, mezi kraji ČR byl tento meziroční nárůst nejvyšší. Při nehodách zemřelo
výrazně méně osob než před rokem.
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Hrubý domácí produkt vykázal v roce 2015 již druhý rok po sobě meziroční nárůst,
a to o 2,8 %. Podíl kraje na HDP České republiky je nejnižší ze všech regionů
a vykazuje dlouhodobě klesající trend.
Hodnota hrubé přidané hodnoty také již druhý rok roste. Struktura hrubé přidané
hodnoty zůstává bez výrazných změn.
Nejvyšší podíl na tvorbě hrubé přidané hodnoty v kraji má dlouhodobě terciární
sektor (58,5 %).
Zvýšil se počet pracovníků výzkumu a vývoje. Rostly i výdaje na vědu a výzkum,
tento nárůst byl nejvyšší ze všech regionů ČR. Věda a výzkum jsou financovány
především podnikatelským sektorem.
Dlouhodobě narůstá počet domácností, které jsou vybaveny osobním počítačem
a také s připojením na internet.
Karlovarský kraj vykazoval nejvyšší podíl ekonomických subjektů působících
v oblasti ubytování, stravování a pohostinství v rámci ČR.
Tržby velkých průmyslových podniků meziročně vzrostly, stejně jako počet
zaměstnanců. Produktivita práce v kraji vykazuje dlouhodobě rostoucí trend, přesto
je nejnižší ze všech regionů ČR.
Základní stavební výroba zaznamenala meziroční pokles, stejně jako ve všech
ostatních krajích ČR.
Počet stavebních povolení se v kraji po několika letech meziročně zvýšil
při současném zvýšení hodnoty povolených staveb.
Počet zahájených bytů v kraji byl v roce 2016 na svém dvacetiletém minimu.
Karlovarský kraj vykazuje třetí nejnižší intenzitu bytové výstavby v rámci celé ČR po
Ústeckém a Zlínském kraji.
Zemědělská produkce poprvé od roku 2009 ve srovnání s předcházejícím rokem
klesla. Výnosy zemědělských plodin meziročně rostly s výjimkou luskovin a řepky.
Do kraje přijelo více domácích hostů i hostů z ciziny než před rokem, největší počet
zahraničních hostů přijel z Německa. Dlouhodobě v našem kraji návštěvníci tráví
nejdelší dobu ze všech regionů ČR.
Dvě třetiny výměry kraje tvoří nezemědělská půda.
Orná půda dlouhodobě ubývá, naopak trvalé travnaté porosty se zvětšují.
Podíl půdy v ekologickém zemědělství se oproti předchozímu roku snížil, podíl půdy
v přechodném období naopak zaznamenal významný meziroční nárůst.
V Karlovarském kraji žije druhý nejvyšší podíl obyvatel napojených na veřejnou
kanalizaci v rámci ČR.
100 % vody vypouštěné do kanalizace prochází v kraji čističkami odpadních vod.
Měrné emise se postupně snižují, zhoršená kvalita ovzduší přetrvává
na průmyslovém Sokolovsku.
Produkce komunálního odpadu se meziročně snížila, naopak produkce podnikového
odpadu doznala nárůst. Podniky v kraji vyprodukovaly nejnižší množství odpadu
na jednoho obyvatele v rámci celé ČR. Podíl odděleně sbíraných složek se
meziročně mírně zvýšil.
Investice na ochranu životního prostředí oproti minulému roku prudce stouply, a to
téměř o 80 %. Neinvestiční náklady stagnovaly.
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