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Milí naši čitatelia,
Dohodli sme sa s Asociáciou priemyselných zväzov na kooperácii pri vydávaní niekoľkých
čísel nášho časopisu. Veríme, že to našej práci dodá ďalší pozitívny stimul. Pri týchto vydaniach
zameriavame sekciu „Téma čísla“ na problémy týkajúce sa priemyselnej výroby (predovšetkým na
témy konkurencieschopnosti či vplyvov digitalizácie). Toto vydanie je prvé z pravdepodobných troch,
ktoré plánujeme pripraviť v takejto kooperácii. Príspevky v „Téme čísla“ mimo iné preukazujú, že
faktor konkurencieschopnosti v podobe jednotkových nákladov práce vyprchal; že pripravenosť na
digitalizáciu má veľmi vážne trhliny; alebo že priemyselná výroba má tak silné medziodvetvové väzby,
že posudzovať ju izolovane je fakt málo. A aj o tom má byť nová priemyselná politika.
V sekcii „Aktuality“ prinášame analytický komentár k pohybu cien potravín, ku ktorému došlo na
prelome rokov. A o diferenciácii slovenských domácností v spotrebe vypovedá príspevok v sekcii
„Zaujímavosti“.
V tomto roku si pripomíname okrúhle jubileá nášho samostatného aj bývalého spoločného štátu, preto
sa v sekcii „Zaujímavosti“ budeme venovať ekonomickým otázkam spojeným s týmito zlomovými
momentmi. V tomto čísle ide o „ekonomickú“ argumentáciu pri delení bývalého Československa.
Vďaka za všetky konštruktívne pripomienky a námety.
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