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Oproti 362 obyvatelům roku 2011 se dostáváme k 
644 obyvatelům v  roce 2016, což je  ,8násobek
daného čísla a v  roce 2017 byl rozdíl ještě
markantnější, došlo k  poklesu vystěhovalých a
zároveň nárůstu přistěhovalých oproti minulým
rokům, rozdíl dosáhl čísla 1 286, tedy nejvyššího
rozdílu za sledované období.

V Jihočeském kraji
dochází k pozvolnému
stárnutí obyvatelstva.
Průměrný věk můžu
byl v roce 2017 41,2 let,
oproti tomu u žen
43,7. Index u mužů byl
106,7, u žen byl rozdíl
výraznější, na 100
dívek ve věku do 15 let
bylo 148,5 seniorek.

Věkové složení
obyvatel kraje se v
průběhu let
změnilo, podíl
dětské skupiny od
roku 2011 stále lehce
stoupal, naopak
klesal podíl osob v
produktivním věku
a výrazně se
zvyšovalo
zastoupení
seniorské věkové
skupiny.

OBYVATELSTVO

Následující hodnocení se opírá o
hodnocení hrubé přidané hodnoty,
kterou dosáhl Jihočeský kraj v letech
2011 a 2017. Podíly se dlouhodobě
zásadně nemění a vyjadřují
odvětvovou strukturu ekonomiky.
Podíl primárního sektoru se zvyšoval
do roku 2014, poté mírně klesal a v
roce 2016 se vrátil na původních pět
procent roku 2011, zato průmyslová
výroba se za posledních pět let
zvýšila o téměř 3 p. b..
Rostoucí podíl průmyslu na HPH
kraje je odrazem současné
ekonomické konjunktury českého
průmyslu (jde především o
zpracovatelský průmysl).

EKONOMICKÁ VÝKONNOST

Pro ženy byla blízkost zaměstnání důležitější než pro muže. Ženy práci

v zahraničí či mimo svůj kraj neodmítaly, ale volily ji méně často.

VZDĚLÁVÁNÍ

TRH PRÁCE

Jihočeský kraj se podílel na tvorbě celonárodního HDP
5,1 % v roce 2017.
Jihočeský kraj je v pořadí sedmým krajem ve struktuře
tvorby národního HDP.

V mezikrajském srovnání byl medián mezd mužů
podnikatelské sféry Jihočeského kraje třetí nejnižší.  

Podíl podnikatelů – zaměstnavatelů a pracujících na
vlastní účet v roce 2018 dosahoval v Jihočeském kraji
mezi zaměstnanými muži 20 % a mezi zaměstnanými
ženami 11 %. V mezikrajském srovnání byly oba podíly
šesté nejvyšší.

 

 

ZAJÍMAVOSTI A FAKTA

Ve školním roce 2019/2020 je v denní formě
vzdělávání v SŠ a konzervatoři celkem 26 410 žáků

z toho je 7 810 žáků v gymnáziích

99 žáků je v praktických školách

v SOŠ, SOU a konzervatoři je 18 501 žáků

 

 

 

ZAJÍMAVOSTI A FAKTAMíra nezaměstnanosti
absolventů SŠ je nižší
než celostátní průměr,
Jihočeský kraj se
dlouhodobě řadí mezi
kraje s nejnižší mírou
nezaměstnanosti
absolventů SŠ.

Od školního roku 2008/2009 narostl počet žáků ZŠ, kteří budou
v následujících letech vstupovat do SŠ, v nichž počet žáků v
minulých letech klesal.

Do počtu studentů VŠ jsou v grafu zahrnuti studenti všech forem studia
dvou největších VŠ v Jihočeském kraji - Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích a Vysoké školy technické a ekonomické v Českých
Budějovicích.

Jihočeský kraj je s 14 284 cizinci v mezikrajském srovnání na 9. místě v
počtu cizinců. Na 1. místě se nachází Praha.
 
Nejčastěji uváděné státy původu cizinců (bez občanů Slovenska):
Ukrajina, Rumunsko, Maďarsko, Bulharsko. 
 
Obsazují zejména pomocné a méně kvalifikované pozice (svářeči,
montážní dělníci, pomocní a nekvalifikovaní dělníci na stavbách, dělníci
ve výrobě, šičky/švadleny, pomocní dělníci v zemědělství, brusiči kovů,
baliči). Naopak nejčastěji obsazované kvalifikovanější pozice (Techničtí
a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky, Specialisté v oblasti
zdravotnictví, Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky,
Specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání).

Podíl
nezaměstnaných
v Jihočeském
kraji je na velmi
nízké úrovni (2,4
%) a kopíruje
trend
nezaměstnanosti
v České
republice
(3,1 %).
V mezikrajovém
srovnání je na 5.
nejnižším místě.
Nejnižší podíl
má Praha (1,9 %).

Podíl nezaměstnaných a vývoj podílu osob v okresech
Jihočeského kraje a v ČR


