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Rýchly komentár 
 

Zamestnanosť a mzdy v decembri spomalili 
tempo rastu 
 

 Zamestnanosť v decembri vo vybraných odvetviach mierne spomalila svoje tempo 

rastu. Aj napriek spomaleniu, medziročný rast 3,4 % predstavuje solídny 
a pomerne stabilný rast v porovnaní s poslednými mesiacmi roka. Došlo aj k 

zmierneniu tempa rastu za 4. štvrťrok 2018, čo bolo v súlade s očakávaniami. 

 V decembri spomalil aj rast miezd, čo mohlo súvisieť aj so slabším vývojom tržieb 

a s nižšími variabilnými zložkami mzdy. K spomaleniu totiž došlo hlavne v obchode 
a priemysle. Stavebníctvo a služby rástli pomerne dynamicky.  

 

Zamestnanosť v decembri vo vybraných odvetviach medziročne vzrástla o 3,4 %, 
pomerne silné tempo rastu tak ostáva zachované aj v 4. štvrťroku 2018. Tvorba nových 
pracovných miest pokračovala v priemysle, stavebníctve a vo vybraných trhových službách. 
Menej dynamicky sa momentálne vyvíja zamestnanosť vo veľkoobchode a v ubytovacích 
službách. V januári došlo aj k zmierneniu očakávania ohľadom rastu zamestnanosti a to 
takmer vo všetkých sektoroch, čo by v kombinácii so spomalením produkcie mohlo 
signalizovať postupné spomaľovanie rastu zamestnanosti v najbližších obdobiach.  

 

Príspevky odvetví k vývoju zamestnanosti         Pohľad na analyticky očistený časový rad 
(% Y-o-Y, p. b.)        zamestnanosti za vybrané odvetvia (%, Y-o-Y)    

     
 Zdroj: ŠÚ SR, výpočty NBS.    Zdroj: ŠÚ SR, výpočty NBS.  

 

Priemerná mzda vo vybraných odvetviach v decembri spomalila a dosiahla 6,0 %. 
Spomalenie mohlo súvisieť so slabším vývojom produkcie a tržieb, nakoľko výraznejšie 
spomalili mzdy hlavne v obchode a v priemysle. Na druhej strane v stavebníctve pokračuje 
pomerne dynamický rast miezd a výrazne vzrástli aj mzdy v reštauračných službách. 
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Decembrový vývoj miezd sa prejavil aj v spomalení celkového rastu za 4. štvrťrok 2018 
(6,7 % za vybrané odvetvia). Spomaľovanie exportnej výkonnosti by mohlo tlmiaco pôsobiť 
na rast miezd v súkromnom sektore v najbližšom období. Avšak na vývoj priemernej mzdy 
v celom hospodárstve bude prorastovo pôsobiť vyjednaný 10-percentný nárast miezd vo 
verejnom sektore od začiatku tohto roka. Preto možno očakávať, že aj v tomto roku bude 
rast miezd pomerne dynamický.  
 
Medziročný rast miezd v odvetviach Hodnotenie práce ako faktora limitujúceho  

(%, mzdy za vybrané odvetvia) produkciu v priemysle  

   
Zdroj: ŠÚ SR, výpočty NBS.           Zdroj: EK, výpočty NBS.  

 
 
 

 
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) 

 

 

Zamestnanosť

Nominálna 

mzda Zamestnanosť

Nominálna 

mzda

Reálna 

mzda

2017 3,1 4,2 3,1 4,2 2,9

2018 3,8 6,9 3,8 6,9 4,3

2018Q3 0,5 1,1 3,6 7,4 4,6

2018Q4 0,4 0,8 3,5 6,7 4,4

2018 Október 0,1 1,5 3,5 7,6 5,0

2018 November 0,2 0,6 3,5 6,6 4,4

2018 December 0,2 -1,5 3,4 6,0 4,0

Výpočty na 

základe mesačných 

ukazovateľov

Zmena voči

predchádzajúcemu obdobiu

Zmena oproti rovnakému

obdobiu minulého roka
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