
V našej štúdii A prečo vlastne, pán minister, chcete zvyšovať dane? sme ukázali, 
ako sa na Slovensku rozpína verejný sektor. Jeho nárast za posledných 8 rokov 

bol piaty najrýchlejší v EÚ. Druhý výrazný fenomén prebiehajúci v posledných rokoch 
na Slovensku je klesajúca nezamestnanosť. Tá klesla za posledné štyri roky z úrovne 
nad 14 % na dnešných 9,6 %. Tento fenomén čiastočne pomohol nahnať zdroje do 
verejného rozpočtu a financovať tak vyššie spomínané rastúce verejné výdavky.

Rast verejného sektora a pokles nezamestnanosti však majú viac spoločného, ako 
sa na prvý pohľad môže zdať. Ak sa totižto pozrieme, ako a kde boli tvorené nové 
pracovné miesta, zistíme, že veľká časť z nich pochádza práve z verejného sektora. 
Navyše, okolo 50 tis. ľudí pracuje v rámci aktivačných prác, ktoré sú financované z 
verejných zdrojov a ktoré je možné považovať skôr za sociálnu pomoc, ako politiku 
práce. Okrem toho, počet ľudí pracujúcich v zahraničí sa zvýšil na 159 tis. a počet ľudí 
privyrábajúcich si v rámci dočasnej, príležitostnej alebo sezónnej práce, sa zvýšil o 70 
tis. medzi rokmi 2012 a 2016. Súčasná nízka miera nezamestnanosti je tak do značnej 
miery dosahovaná zdrojmi z verejného sektora a ľuďmi, ktorí nemajú plnohodnotné 
zamestnanie v SR.
Pozrime sa najskôr, ako za posledné štyri roky (2012-2015) prispel k rastu pracovných 
miest verejný a súkromný sektor. Do verejného podľa klasifikácie NACE 2 radíme 
skupiny ako:  „Verejná 
správa a obrana“; „Povinné 
sociálne zabezpečenie“, 
„Vzdelávanie“ (kde až 98% 
zamestnancov pracuje 
vo verejných školách) a 
„Zdravotníctvo a sociálna 
pomoc“ (kde tvorí tento 
pomer 2/3 v prospech 
verejného sektora).

Do súkromného sektora 
zaradíme všetkých zvyšných 
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Zázračné úpravy nezamestnanosti

Róbert Chovanculiak

INT 2/2017 Medzi rokmi 2012-2016 klesla nezamestnanosť zo 14 % na 9,6 %. Obraz 
úspechu však naštrbujú niektoré okolnosti tohto poklesu. Veľa ľudí odišlo 
pracovať do zahraničia, vzrástol počet ľudí pracujúcich sezónne a do 
nezamestnanosti sa nezapočítavajú ľudia na aktivačných prácach. V prvých 
rokoch poklesu nezamestnanosti navyše vytváral pracovné miesta hlavne 
verejný sektor. Takýto obraz poklesu nezamestnanosti stráca časť svojho 
lesku.

“Rast verejného 
sektora a pokles 
nezamestnanosti však 
majú viac spoločného, 
ako sa na prvý pohľad 
môže zdať.”

http://iness.sk/media/file/pdf/2016/INESS_zvysovanie_dani.pdf
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18 skupín. Pozrime sa teraz na medziročné zmeny v počte nových zamestnancov vo 
verejnom a súkromnom sektore od roku 2012 po rok 2016 podľa Štatistického úradu 
(graf vyššie).

Z grafu je zrejmé, že od roku 2012 do roku 2015 bol rast zamestnanosti ťahaný 
predovšetkým rastom zamestnancov vo verejnom sektore. Až v roku 2015 vzniklo 
viac nových pracovných miest v súkromnom sektore, ako vzniklo vo verejnom. Aj 
napriek tomu v tomto roku vzniklo znovu skoro 20 tis. pracovných miest vo verejnom 
sektore. V roku 2016 už následne prebral iniciatívu súkromný sektor.

Počas týchto štyroch rokov (2012 - 2015) vzniklo na Slovensku 95 tis. nových 
pracovných miest. Z nich až 67 % (63,5 tis.) vzniklo vo verejnom sektore. Za poklesom 
nezamestnanosti v minulých rokov tak stojí do značnej miery verejný sektor. 

Ak sa pozrieme na situáciu vývoja zamestnanosti v jednotlivých regiónoch, tak 
zistíme, že sú to predovšetkým dva kraje, kde rýchlo rástol počet zamestnancov 
verejného sektora. V Banskobystrickom kraji medzi rokmi 2012 a 2015 narástol 
počet zamestnancov vo verejnom sektore o  19 tisíc, pričom celkovo vzrástol počet 
zamestnancov o 10,5 tisíc. To inými slovami znamená, že v regióne dokonca poklesol 
počet zamestnancov súkromného sektora. Druhým krajom, kde rástla zamestnanosť 
verejného sektora relatívne rýchlo je Košický kraj, kde má až vyše 76% rastu 
zamestnanosti na svedomí verejný sektor. Relatívne vysoko v tomto ukazovateli sú aj 
Trenčiansky a Trnavský kraj, kde je tento podiel okolo 60%. 

Doteraz sme hovorili o verejnom sektore ako celku. Vláda si však nedokázala urobiť 
poriadok ani na svojom vlastnom dvore – v štátnom rozpočte. Aj napriek deklarovanej 
snahe v rámci reformy ESO zefektívniť fungovanie štátnej správy a ušetriť verejné 
zdroje, došlo medzi rokmi 2012 a 2015 k nárastu zdrojov na mzdové výdavky v 
štátnom rozpočte o 263 miliónov eur. Vo výsledku narástol aj počet zamestnancov 
štátnej správy o vyše 3 000 zamestnancov. 

Nezamestnanosť však klesala aj vďaka ďalšiemu faktoru, ktorý možno rovnako ťažko 
považovať za pozitívny.  Za posledné 4 roky sa zvýšil počet ľudí pracujúcich v zahraničí 
o vyše 46 tisíc ľudí, na dnešných 159 tisíc. To je nárast o 40 % a väčšina týchto 
ľudí odchádza za prácou z Prešovského kraja. Práve tento kraj je charakteristický 
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“Počas týchto štyroch 
rokov vzniklo na 
Slovensku 95 tis. 
nových pracovných 
miest. Z nich až 67 % 
(63,5 tis.) vzniklo vo 
verejnom sektore.”



najvyšším podielom minimálnej mzdy na mediánovej mzde, ktorý dosiahol v roku 
2015 výšku až 64,6 % (v SR je to 54 %). Pričom, ak sa bude mediánová mzda vyvíjať 
rovnakým tempom aj v nasledujúcich rokoch, tak pomer mediánovej a minimálnej 
mzdy (435 eur) dosiahne rekordných 70%. Platí, že čím vyšší je tento pomer, tým 
ťažšie si nezamestnaný s nedostatočným vzdelaním nájde prácu.

Do celého obrazu je potrebné započítať ešte metodologickú zmenu pri výpočte 
miery nezamestnanosti, ktorá platí od roku 2015. Do roku 2014 boli nedisponibilní 
nezamestnaní len takí, ktorí sa vzdelávajú, pripravujú na trh práce, sú na absolventskej 
praxi, alebo sú práceneschopní. Minulá vláda však do tejto kategórie pridala aj ľudí 
na aktivačných prácach. Teda ľudí, ktorí idú odrobiť menšie obecné práce, aby dostali 
dávku v hmotnej núdzi, no stále však nemajú prácu. Títo ľudia tak po novom fiktívne 
znižujú mieru nezamestnanosti, lebo sú považovaní za “zamestnaných“.
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“Do roku 2014 
boli nedisponibilní 
nezamestnaní len takí, 
ktorí sa vzdelávajú, 
pripravujú na trh práce, 
sú na absolventskej 
praxi, alebo sú 
práceneschopní.”
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Pritom analytici z ministerstva financií (IFP) označili aktivačné práce za sociálnu 
pomoc a nie fungujúcu politiku práce. Ak by sme započítali medzi nezamestnaných 
aj ľudí na aktivačných prácach, dosiahla by miera nezamestnanosti na začiatku roku 
2016 skoro 12 %.

Do podobnej kategórie môžeme zarátať aj ľudí, ktorí si privyrábajú v rámci dočasnej, 
príležitostnej alebo sezónnej práce. Počet týchto ľudí vzrástol od roku 2012 do roku 
2016 zo 137 tisíc na 207,5 tisíc. Najväčší nárast nastal v sektore služieb, kde v roku 
2016 pracovalo o 50 tis. ľudí viac ako v roku 2012 a v priemysle, kde stúpol počet 
zamestnancov z 25,4 tis. na 43,7 tis. (pritom medzi rokmi 2012-2015 vzrástol celkový 
počet ľudí zamestnaných v priemysle o 58,8 tis., nárast dočasných zamestnancov 
tak tvoril značnú časť tohto rastu). Títo ľudia sa tak isto nezarátavajú do miery 
nezamestnanosti, pričom nejde o dlhodobé a plnohodnotné zamestnania.

Záver

Vidíme tak, že na prvý pohľad pozitívny vývoj v oblasti miery nezamestnanosti z 
posledných rokov nemusí byť až taký ružový, za aký ho politici často a radi vydávajú. 
Veľkú časť nových pracovných miest má na svedomí verejný sektor, ľudia stále viac 
utekajú za prácou do zahraničia, zo štatistík sú vyradení ľudia, ktorí boli predtým 
považovaní za nezamestnaných a rastie podiel príležitostnej práce. Toto všetko tlačí 
mieru nezamestnanosti nižšie, avšak neznamená to automaticky, že na Slovensku sa 
vytvára v rovnakej miere väčšia hodnota.

Róbert Chovanculiak, Ph.D. je analytik INESS a absolvent Ekonomickej 
fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo svojom výskume 
sa venuje fungovaniu verejného sektora, internetovým technológiám a 
školstvu. 
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Dokáže crowdfunding 
nahradiť štát? (link) Číslo 
venované ekonomickým 
a spoločenským efektom 
crowdfundingu. Ten dnes 
ukazuje, že ľudia sa vedia 
dobrovoľne poskladať na 
verejné služby. Nemusia sa 
tak spoliehať na politikov, 
že vyriešenia ich problémy.

V INT Investičné stimuly 
(link) analyzujeme stimuly 
udelené v rokoch 2002 - 
2016. Za toto obdobie sa 
udelilo 176 investičných 
stimulov 148 subjektom v 
celkovej hodnote takmer 
1,65 miliardy eur. Tieto  
projekty mali vytvoriť 54 
407 pracovných miest. 

Ekonómovia a analytici 
nedokážu vyberať ciele 
za politikov. Ekonómo-
via však môžu pomôcť 
politikom zvoliť vhodné 
prostriedky na naplnenie 
ich cieľov. Viac si môžete 
prečítať v INESS na 
tému:  Skutočná pomoc 
regiónom (link).

“Pritom analytici z 
ministerstva financií 
(IFP) označili aktivačné 
práce za sociálnu 
pomoc a nie fungujúcu 
politiku práce. “

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx%3FCatID%3D11228
http://iness.sk/media/file/pdf/INT/INT_3-2016_Crowdfunding.pdf
http://iness.sk/media/file/pdf/INT/INT_1-2017_Investicne_stimuly.pdf
http://iness.sk/media/file/pdf/INT/INT_5-2016_Skutocna_pomoc_regionom.pdf
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx%3FCatID%3D11228
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx%3FCatID%3D11228

