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Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,

Český statistický úřad zveřejnil v polovině května číslo o hrubém domácím produktu za první čtvrtletí letošního roku. Ekonomické analytiky,
politiky a bankéře tato zpráva překvapila. Očekávali totiž příznivější číslo,
které by potvrzovalo jejich očekávání, že mírná recese již odeznívá. Nic
takového se však nestalo. Česká ekonomika není právě v nejlepší kondici, a to má dopad na české domácnosti. Právě ty jsou hlavním tématem
červnového vydání našeho časopisu Statistika & My.
Co se v něm můžete dočíst? Například dva zajímavé rozhovory. Jeden
je s Evou Zamrazilovou, členkou bankovní rady České národní banky,
druhý s Janem Srbem, vrchním ředitelem Sekce demografie a sociálních
statistik ČSÚ.
Hlavní téma otvírá článek Jiřího Kamenického, který popisuje, jak
výdaje domácností přispívají k výkonnosti ekonomiky a jsou stejně jako
jiné sektory ovlivněny hospodářským cyklem. O tom, jak náklady spojené s bydlením představují stále významnější část vydání domácností,
píše Pavel Širmer. Šárka Šustová vypočítává, proč se posouvá hranice
chudoby a roste počet osob ohrožených příjmovou chudobou. V dalším svém příspěvku uvažuje také nad efektivností sociálních transferů.
O výběrových šetřeních v domácnostech a tazatelské síti píše Veronika
Sequensová. Eva Kačerová vás seznámí, jaká byla sňatečnost a rozvodovost v naší zemi v roce 2011.
Nedostatek finančních prostředků uvrhne leckterou domácnost do
velkých problémů. Jací jsou Češi dlužníci? O tom informuje analytička
ČSÚ Drahomíra Dubská. Podle jejího názoru se většina lidí chová rozumně a své dluhy brzdí.
Věřím, že časopis se vám bude i tentokrát líbit a najdete v něm inspiraci i poučení pro život váš i vašich blízkých.

Alena Géblová | editorka a výkonná redaktorka
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