Rýchly komentár

Zamestnanosť, nezamestnanosť a mzdy: Mzdy v prvom
štvrťroku dynamicky vzrástli nad 7 %. Zamestnanosť
naďalej rastie.
Zamestnanosť v prvom štvrťroku pokračovala v solídnom raste 1,8 % medziročne
(0,3 % medzikvartálne), najmä vplyvom služieb. Priemysel pokračoval v spomaľovaní
a dostal sa pod hranicu 1 %. Priemerná mzda zrýchlila na 7,1 % medziročne, hlavne
vplyvom nárastu tarifných platov vo verejnom sektore od začiatku roka.

Vývoj zamestnanosti a nezamestnanosti

Zdroj: ŠÚ SR, sezónne očistené údaje

Príspevky k medzikvartálnemu rastu
zamestnanosti ESA, v p.b.

Zdroj: ŠÚ SR, výpočty NBS

Tempo rastu zamestnanosti bolo v prvom štvrťroku naďalej pomerne dynamické. Podporilo
ho odvetvie služieb a v rámci neho hlavne činnosti v oblasti nehnuteľností a odborné a
administratívne služby, ktoré k celkovému medziročnému rastu zamestnanosti prispeli takmer
1 p.b.. Na druhej strane, tempo rastu zamestnanosti v priemysle, ktorý zápasí s ochladením
globálneho dopytu, pokračovalo v spomaľovaní a dostalo sa už pod hranicu 1 %
(medzikvartálne dokonca mierne poklesol). Medzikvartálny pokles zaznamenal aj obchod, čo
môže súvisieť s obmedzením otváracích hodín v niektorých obchodných reťazcoch
v poslednom období. Postupné spomaľovanie zamestnanosti súvisí s nedostatkom vhodnej
pracovnej sily, ako aj s náznakmi spomalenia ekonomického vývoja. Taktiež aj očakávania
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zamestnávateľov z druhého štvrťroka zatiaľ hovoria o možnom zmiernení rastu zamestnanosti
v najbližšom období, a to najmä v priemysle. Rast zamestnanosti sa prejavil aj v poklese
nezamestnanosti pričom sa miera nezamestnanosti dostala pod hranicu 6 %. Počet
nezamestnaných medzikvartálne poklesol o 5,5 tisíc osôb (sezónne očistenie ŠÚ SR). Pokračuje
aj trend poklesu počtu Slovákov pracujúcich v zahraničí, ktorí nachádzajú uplatnenie v domácej
ekonomike.
Priemerná mzda dosiahla tempo rastu 7,1 % a oproti predchádzajúcemu štvrťroku
výraznejšie zrýchlila (z 5,8 % ). Tento vývoj súvisel hlavne s navyšovaním tarifných platov vo
verejnom sektore od začiatku tohto roka, keď priemerná mzda v tomto sektore vzrástla
o 11,5 % (v 4. štvrťroku 2018 5,9 %). Súkromný sektor prispel k celkovému zrýchleniu mzdy
len mierne. Rast miezd v súkromnom sektore podporili služby a obchod, nakoľko priemysel
pôsobil na vývoj tlmiaco. Výraznejšiu akceleráciu rastu miezd v súkromnom sektore nemožno
očakávať ani v najbližších obdobiach vzhľadom na pomalší vývoj ekonomickej aktivity. Druhý
štvrťrok však môže byť čiastočne podporený nárastom príplatkov od 1.5.2019.

Vývoj miezd a kompenzácii

Vývoj priemernej mzdy v súkromnom a verejnom
sektore (medziročný rast v %)

Zdroj: ŠÚ SR.

Zdroj: ŠÚ SR a výpočty NBS. Verejný sektor na základe
sekcií O,P,Q klasifikácie NACE.

% zmena oproti predchádzajúcemu obdobiu

2017
2018
2018 Q4
2019 Q1

Zamestnanosť Zamestnanosť
ESA
VZPS
2,2
1,5
2,0
1,4
0,4
0,6
0,3
0,3

Priemerná
mzda
4,6
6,2
1,7
1,8

Počet
nezamestnaných
-15,8
-19,9
-6,2
-3,4

Stav
Miera
nezamestnanosti
8,1
6,5
6,0
5,7

% zmena y-o-y
Miera nezam.,
neočistená
8,1
6,5
6,1
5,8

Priemerná
mzda
4,6
6,2
5,8
7,1

Priemerná
reálna mzda
3,3
3,6
3,5
4,6

Medzikvartálne rasty sú zo sezónne očistených údajov ŠÚ SR. Priemerná mzda zo štatistického výkazníctva ŠÚSR (medzikvartálna dynamika
je z očistenia NBS).
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