Rýchly komentár
Zamestnanosť
a mzdy
vo
vybraných
odvetviach: September naznačuje stabilný rast
zamestnanosti a miezd v treťom štvrťroku.



Zamestnanosť vo vybraných odvetviach naznačuje pomerne stabilný rast
zamestnanosti v ekonomike za 3. štvrťrok. Očakávania zamestnávateľov na
najbližšie obdobie sú aktuálne o niečo menej optimistické ako v predošlom období.
Priemerná mzda vo vybraných odvetviach vzrástla v septembri o 6 %. Tempo za
celý štvrťrok (7,4 %) je mierne rýchlejšie ako v predošlom období. V najbližších
štvrťrokoch môže tempo miezd podporovať naďalej vysoký vnímaný nedostatok
pracovnej sily v hlavných odvetviach.

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

Príspevky odvetví k vývoju zamestnanosti
(% Q-o-Q, p. b., trojmesačný kĺzavý priemer)

Zdroj: ŠÚ SR, výpočty NBS.

Zdroj: ŠÚ SR, výpočty NBS. Údaje sú analyticky očistené od
vplyvu metodických zlomov.

Zamestnanosť vo vybraných odvetviach v septembri vzrástla o 3,4 % (po analytickom očistení
od metodických zlomov je medziročná dynamika 1,9 %). Tempo rastu zamestnanosti za tretí
štvrťrok by tak mohlo zostať pomerne stabilné. Pri pohľade na aktuálny vývoj odvetví vyniká
zrýchlenie rastu zamestnanosti v stavebníctve v poslednom období a určité zmiernenie naberania
zamestnancov v priemysle (v porovnaní s prvou polovicou roka). Obchod v poslednom období pokračuje
v naberaní pracovnej sily, aj keď rast zamestnanosti zmiernil. V službách zamestnanosť rastie len
mierne. Nové informácie ohľadne očakávaní zamestnávateľov za október boli o niečo menej
optimistické ako v predošlom období, na základe čoho by tempo rastu zamestnanosti mohlo
nepatrne zmierniť.
Rast priemernej mzdy vo vybraných odvetviach dosiahol v septembri 6 %. To je menej ako
v letných mesiacoch. Vývoj mzdy z mesiaca na mesiac však môže byť veľmi volatilný, preto samotný
septembrový údaj nemusí signalizovať zmenu vývoja na najbližšie obdobie. Pohľad na kvartálne
priemery priemernej mzdy (rast 7,4 %) hovorí o nepatrnom zrýchlení tempa rastu v súkromnom
sektore v 3. štvrťroku. Podporili ho najmä odvetvia priemyslu a služieb. Pri pohľade na ďalší mzdový
vývoj môže byť dôležitý najmä aktuálne stále vysoký (a mierne rastúci) vnímaný nedostatok
pracovnej sily v hlavných odvetviach, ktorý podporuje krátkodobý rast miezd v SR.

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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Medziročný rast priemernej mzdy v odvetviach
(%, vybrané odvetvia, kvartálny priemer)

Vnímaný nedostatok pracovnej sily v odvetviach
(% respondentov v konjunkturálnych prieskumoch)

Zdroj: ŠÚ SR, výpočty NBS.

Zdroj: EK, výpočty NBS.

Zmena voči
Výpočty na
základe mesačných
ukazovateľov
2016
2017
2018Q2
2018Q3
2018 Júl
2018 August
2018 September

predchádzajúcemu obdobiu
Nominálna
Zamestnanosť
mzda
2.2
4.0
3.1
4.2
0.4
2.3
0.4
1.2
0.1
1.0
0.3
-0.1
0.1
-0.8

Zmena oproti rovnakému
obdobiu minulého roka
Nominálna Reálna
Zamestnanosť
mzda
mzda
2.2
4.0
4.5
3.1
4.2
2.9
3.6
7.3
4.4
3.4
7.4
4.6
3.3
9.2
6.4
3.7
7.1
4.2
3.4
6.0
3.2

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

Alexander Karšay (analytici@nbs.sk)
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