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NetRegio poprvé v ČSÚ
Zkušenost se statistikou
mohou získat studenti vysokých škol, kteří se zapojili
do projektu NetRegio. Jeho
partnerem se stal i ČSÚ.
Účelem projektu Výzkumného centra konkurenceschopného a udržitelného rozvoje regionů při UJEP
v Ústí nad Labem je spolupráce
předních výzkumných center regionálního rozvoje v ČR se statutárním městem Ústí nad Labem
a ČSÚ.
Díky projektu NetRegio se již od
začátku letošního roku mělo dvacet
studentů možnost seznámit s prací
statistiků na některém z pracovišť
ČSÚ (v Praze, Ústí nad Labem, Plzni, Liberci, Ostravě, Olomouci a Zlí-

ně). Formou odborné stáže získali
nadaní mladí lidé veškeré informace
o činnosti úřadu. Přímo v terénu se
pak seznámili se způsobem sběru
dat cenové statistky. Nakonec zpracovali konkrétní úkol na zadané téma včetně vlastních návrhů na jeho
řešení. Řada takto zpracovaných témat je následně využívána v oblasti
poskytování statistických informací.
Studenti si setkání s oborníky pochvalovali. „Jejich zkušenosti a názory pro nás byly velmi užitečné,“
řekla Eva Valinová, studentka UJEP
v Ústí nad Labem.
Projekt NetRegio bude pokračovat i v příštím roce. Ukázalo
se, že odborné stáže přináší ČSÚ
zpětnou vazbu zejména v oblasti
poskytování informací. Získává
tak mimo jiné názory na srozu-

Tereza Loučková, studentka UJEP, na stáži na KS ČSÚ v Ústí nad Labem.

mitelnost prezentací statistických
údajů. Studentům zase odborné
stáže poskytují lepší orientaci ve
výstupech úřadu. Projekt vytváří
předpoklady i k rozšíření okruhu
stálých uživatelů jeho výstupů. Záměrem ČSÚ je proto rozšířit obsah
stáží a uspořádat setkání za účasti

jeho zástupců a partnerských institucí k problematice disponibilních
zdrojů dat pro oblast regionálního
rozvoje. Více informací najdete na
www.vycerro.ujep.cz.
Veronika Tichá
útvar místopředsedy ČSÚ

VĚDĚLI JSTE, ŽE V EU27…
tvoří cizinci největší část obyvatelstva v Lucembursku (43,1 % v roce

ných opatření vlád zaznamenaly podobné snížení výdajů k HDP všechny

2011) a naopak nejmenší zastoupení cizinců je v Polsku (0,1 %)?

země EU, kromě Kypru a Slovinska. Nejcitelněji snížily v relaci k HDP vládní

V roce 2011 žilo v celé Evropské unii 33,3 mil. cizinců, kteří představovali

výdaje v pobaltských zemích a Bulharsku (mezi roky 2009 a 2011 o 5–7 p. b.).

6,6 % populace EU27. Cizinci pocházející z ostatních zemí EU27 tvořili 2,5 %
populace a cizinci ze zemí mimo EU27 představovali větší díl z populace EU

v roce 2011 využívalo elektronické bankovnictví 37 % dospělých ob-

– 4,1 %. Česká republika patří spíše k uzavřenějším zemím, neboť cizinci

čanů a že Česko svou ztrátu dohání?

zde tvoří jen 4 % populace. Ze 416,7 tis. cizinců žijících na území ČR jich

Podle údajů výběrového šetření v domácnostech využívalo v Česku v roce

32,5 % pochází z ostatních zemí EU a 67,5 % ze zemí mimo EU. Absolutně

2011 služeb elektronického bankovnictví 30 % obyvatel ve věku 16–74 let,

nejvíce cizinců žije v Německu (7,2 mil. osob), nejméně pak na Maltě (20,4

což ho v rámci EU27 zařadilo na 18. místo. Mezi novými členy, kde společně

tis. osob). Kromě Polska patří mezi země s malým podílem cizinců Bulharsko

se Slovenskem patříme k průměrným, vévodí pobaltské země – především

(0,5 %), Litva (1,0 %), Slovensko (1,3 %) a Maďarsko (2,1 %). V pěti zemích

Estonsko (68 %), které v tomto ohledu patří ke špičce v rámci celé Evropy. Od

EU (Německo, Španělsko, Itálie, Velká Británie a Francie) žije více než 75 %

roku 2008 se podíl dospělých v ČR využívajících elektronické bankovnictví

cizinců žijících na území EU27.

zdvojnásobil, v celé EU se navýšil jen o čtvrtinu. V čele zemí EU s největší
penetrací elektronického bankovnictví stojí dlouhodobě severské země

dosahují výdaje vládních institucí téměř polovinu hrubého domácího

a země Beneluxu, kde tuto službu využívá až 80 % dospělých.

produktu, v Česku však dlouhodobě znatelně méně?
Tomáš Mládek, Jiří Kamenický
oddělení svodných analýz

Poměr výdajů všech vládních institucí (vč. výdajů místních vlád) docílil
v roce 2011 v EU27 v poměru k HDP 49,1 %. Trendem poslední dekády byl
mírný růst, který vrcholil v roce 2009, kdy tento poměr poprvé přesáhl 50%
hranici. V ČR tento poměr dlouhodobě spíše stagnuje a vyjma roku 2003 se
pohyboval významně pod průměrem EU. V roce 2011 tvořily výdaje vládního
sektoru v ČR 43,4 % HDP, proti roku 2009 byly o 1,5 p. b. nižší. Vlivem úspor-

Počet žadatelů o azyl
v zemích EU27 (v tis.)

v roce 2011

303,1

