Rýchly komentár
Zamestnanosť
a mzda
vo
vybraných
odvetviach: Zamestnanosť opäť zrýchlila. Rast mzdy
stále na vysokej dynamike.




Zamestnanosť vo vybraných odvetviach súkromného sektora v auguste 2018
oproti predchádzajúcemu obdobiu opätovne zrýchlila svoj rast. Obchodné činnosti
po minulomesačnom výraznom spomalení zabrali a dynamický rast je čoraz viac
podporovaný aj stavebníctvom.
Tempo rastu miezd v auguste zostáva nad úrovňou 7 % a podľa očakávaní
spomalilo (pôsobila výrazná volatilita v energetike).

Zamestnanosť za vybrané odvetvia súkromného sektora v auguste 2018 opätovne
zrýchlila svoje medziročné tempo oproti predošlému mesiacu. Po očistení o vplyvy
výrazných zlomov dynamika dosiahla 2,2 %1. Po miernejších príspevkoch v predošlom období
je rast zamestnanosti vo veľkej miere podporovaný aj stavebníctvom. Výrazne rast
zamestnanosti podporili aj obchodné činnosti, ktoré po minulomesačnom spomalení
dynamicky rástli. Priemysel si udržal stabilné tempo svojho rastu.
Príspevky odvetví k vývoju zamestnanosti
(% Y-o-Y, p. b.)

Pohľad na analyticky očistený časový rad
zamestnanosti za vybrané odvetvia (%, Y-o-Y)

Zdroj: ŠÚ SR, výpočty NBS.
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Pri očisťovaní od metodických zlomov sa vychádza z expertného prístupu, pri ktorom sa medzimesačná dynamika sezónne očistenej
zamestnanosti v problematickom mesiaci (január 2018) a odvetví (služby) spravidla upraví na priemernú dynamiku bezprostredne
predošlých a nasledujúcich mesiacov. Následne sa takto očistené údaje za jednotlivé odvetvia sčítajú a dostaneme analyticky očistený
časový rad zamestnanosti za vybrané odvetvia. Môžeme tak prehľadnejšie využívať informácie z mesiacov, v ktorých uvedené zlomy nie
sú prítomné.

Rýchle/analytické komentáre nie sú oficiálnym stanoviskom Národnej banky Slovenska. Prezentujú názory analytikov Úseku pre menu,
štatistiku a výskum (ÚMS). Šírenie je povolené bez predchádzajúceho súhlasu, avšak s uvedením zdroja „analytici ÚMS“, resp. „analytici
Menového úseku“. Ak nie je uvedené inak, časové rady sú sezónne očistené použitím vlastných sezónnych modelov.
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Priemerná mzda vo vybraných odvetviach v auguste podľa očakávaní spomalila, ale aj
napriek tomu si udržala nadpriemernú dynamiku rastu 7,1 %. Vo veľkej miere ho oslabili
odvetvia energetiky pri veľkých medzimesačných výkyvoch (v júli mzda v tomto sektore
vzrástla takmer 43 %). K spomaleniu však došlo aj v ostatných odvetviach okrem
ubytovacích a stravovacích služieb. Aj napriek korekcii smerom k nižšiemu tempu rastu si
nosné odvetvia udržiavajú vysoké dynamiky rastu mzdy a indikujú pre tretí štvrťrok
zrýchlenie rastu priemernej mzdy vo vybraných odvetviach. Tlaky na vyššie mzdy možno
predpokladať aj do budúcna vzhľadom na pretrvávajúci nedostatok vhodnej pracovnej sily,
hlavne v odvetví priemyslu.
Medziročný rast miezd v odvetviach (%, mzdy za vybrané odvetvia)

Zdroj: ŠÚ SR, výpočty NBS.

Zmena voči
predchádzajúcemu obdobiu
Výpočty na
Nominálna
základe mesačných
Zamestnanosť
mzda
ukazovateľov
2016
2,2
4,0
3,1
4,2
2017
2018Q1
2,1
2,6
0,4
2,3
2018Q2
2018 Jún
0,2
0,1
2018 Júl
0,1
1,0
0,3
0,0
2018 August

Zmena oproti rovnakému
obdobiu minulého roka
Nominálna Reálna
Zamestnanosť
mzda
mzda
2,2
4,0
4,5
3,1
4,2
2,9
4,6
6,2
3,7
3,6
7,3
4,4
3,5
6,5
3,6
3,3
9,2
6,4
3,7
7,1
4,2

Zdroj: ŠÚ SR. Sezónne očistené údaje v prípade zmeny voči predchádzajúcemu obdobiu (vlastné očistenie).
Nominálna mzda je deflované indexom CPI. Všetky údaje predstavujú súčet/priemer len za vybrané odvetvia
publikované na mesačnej báze Štatistickým úradom SR.

Helena Solčánska (analytici@nbs.sk)
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