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Zamestnanosť a mzda vo vybraných odvetviach: Zamestnanosť
v apríli nezmenila dynamiku rastu, mzda vyletela opätovne
nahor.
•
•

Zamestnanosť v apríli vzrástla o 2,9 % a zachovala si svoje tempo rastu z predchádzajúceho
mesiaca. Stavebníctvo dosiahlo historické maximum nad 10% a priemysel pomaly stagnuje.
Priemerná mzda v apríli zrýchlila dynamiku rastu na 7,2%. Tempo rastu miezd môže byť od
nasledujúceho mesiaca čiastočne ťahané nárastom príplatkov.

Zamestnanosť vo vybraných odvetviach národného hospodárstva v apríli vzrástla medziročne
o 2,9 % (medzimesačne o 0,2 %). Po očistení o vplyvy výrazných zlomov dynamika dosiahla rovnako
ako v predchádzajúcom období 2,3 %. Aktuálny vývoj zamestnanosti potvrdzuje stabilizáciu rastu na
úrovni okolo 3 %, ktorý je viditeľný od začiatku tohto roka v mesačných štatistikách. Fundamenty
vývoja zamestnanosti v tomto roku ostávajú taktiež stabilné. Výrazne rastie zamestnanosť
v stavebníctve, ktorá v apríli prekročila hranicu 10 %. Na druhej strane priemysel dlhodobo spomaľuje
a vedie k možnej stagnácii. Obchod opätovne poklesol a služby si zachovali rovnakú dynamiku rastu
ako v minulom mesiaci. Postupné spomaľovanie zamestnanosti možno očakávať aj v ďalších
obdobiach, nakoľko faktory vplývajúce na vývoj zamestnanosti sú skôr tlmiace tak globálny vývoj
ekonomiky ako aj očakávania zamestnávateľov.
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Priemerná mzda za vybrané odvetvia vzrástla v apríli o 7,2 %. V porovnaní sa predchádzajúcim
obdobím sa jej rast opätovne zrýchlil, čo súviselo s rýchlejším rastom mzdy v priemysle a službách.
V apríli sa výraznou mierou prejavila volatilita dát v oblasti energetiky, keď na medziročnej báze
vzrástla mzda v tomto pododvetví priemyslu o takmer 34 %. Vývoj v tomto odvetví bol
pravdepodobne ovplyvnený aj presunom vyplácania nepravidelných odmien a môže ísť teda
o jednorazový efekt s príspevkom do dynamiky miezd 0,5 p.b.. Zrýchlenie však zaznamenala aj
priemyselná výroba. Služby potiahli informácie a komunikácia a reštauračné činnosti. Na druhej strane
dynamika mzdy spomalila v stavebníctve a obchode, čo je odrazom aj spomalenia produkcie a tržieb
v týchto odvetviach. Tempo rastu miezd by mohol byť od budúceho mesiaca ťahané vyššími
príplatkami. V budúcnosti sa však môže zmierňovať tlak na mzdový rast vplyvom znižovania napätia
na trhu práce, vzhľadom na menší pociťovaný nedostatok pracovnej sily.
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(medziročný rast, %)

Vývoj tržieb a priemernej mzdy v priemysle
(medziročný rast, %)

Zdroj: ŠÚ SR

Zdroj: ŠÚ SR

Výpočty na
základe
mesačných
ukazovateľov
2017
2018
2018Q4
2019Q1
2019 Február
2019 Marec
2019 Apríl

Zmena voči

Zmena oproti rovnakému

predchádzajúcemu obdobiu
obdobiu minulého roka
Nominálna
Nominálna Reálna
Zamestnanosť
mzda
Zamestnanosť
mzda
mzda
3,1
4,2
3,1
4,2
2,9
3,8
7,0
3,8
7,0
4,4
0,6
1,2
3,4
7,1
4,9
0,8
1,7
2,8
6,5
4,0
0,2
-0,6
2,7
6,4
4,1
0,3
0,7
2,9
6,0
3,2
0,2
1,4
2,9
7,2
4,7

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