Okres Brezno
Demografické údaje :
Počet obyvateľov:
Rozloha:
Hustota zaľudnenia:
Prirodzený prírastok 2005-2010:
Saldo migrácie 2005-2010:
Stredná dĺžka života v rokoch:
muži:
ženy:

rok 2010
63878
1265,2 km2
50,9 obyv./km2
-1135
-287
69,28
78,71

Charakteristika: Okres Brezno mal ku koncu roka 2010 63878 obyvateľov, pričom zaznamenávame neustály pokles počtu obyvateľov (v
roku 2005 žilo v okrese 65013 obyvateľov). Vyjadrené v relatívnych číslach bol pokles na úrovni necelého 1%. V okrese je prevaha žian.
Vekové zloženie obyvateľstva indikuje nárast počtu obyvateľov v poproduktívnom veku z 13293 v roku 2005 na 14463 v 2010 roku a pokles
počtu v produktívnom veku. U žien bol zaznamenaný pokles 716 a mužov je menej, v porovnaní s rokom 2005, o 189. Počet osôb
v predproduktívnom veku (0-14) za rok 2010 (spolu 9421) klesol o 1400 oproti roku 2005 (spolu 10821). Prirodzený prírastok je už niekoľko
rokov v záporných číslach (-338) a taktiež saldo migrácie naznačuje, že z okresu sa viac ľudí za posledné roky vysťahovalo ako sa v ňom usídlilo
(-206).
Sociálno - ekonomické ukazovatele:
Nezamestnaných v okrese Brezno bolo spolu 6337, miera evidovanej
nezamestnanosti spolu je na úrovni 17,99%, od roku 2005 až do roku 2010
mala zvyšujúcu tendenciu z 15,04% na 17,99%. Nezamestnanosť žien bola
o niečo vyššia ako u mužov.
Priemerná hrubá nominálna mzda zamestnanca v okrese Košice III dosiahla
v roku 2010 takmer 652 €, za celoslovenským priemerom však zaostáva
o takmer 178 €.

Priame zahraničné investície na obyvateľa. Pokiaľ priame zahraničné
investície v priemere na obyvateľa SR v období 2005 až 2008 vzrástli
z úrovne 4655 €/obyv. na 6722 €/obyv., v okrese Brezno mali v tomto
období skôr konštantnú úroveň približne 687 €/obyv.

Štruktúru podnikateľského sektora (zobrazuje graf vedľa) tvorí v prevažnej
miere odvetvie ťažkého priemyslu (54,6%) nasleduje sektor obchodu
a služieb (13,5%), sektor poľnohospodárstva 6,3%, sektor stavebníctva 6,1%
a sektor ľahkého priemyslu 5,3%

Životné prostredie2:
Obyvateľ okresu Brezno vyprodukoval v roku 2010 v priemere takmer
265,21 kg odpadu, iba 39,79 kg/obyv. odpadu bolo zhodnoteného.

