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Dalsze zwiększanie wymiaru czasu pracy poprawia
wskaźniki rynku pracy
• Roczna dynamika przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w
sierpniu drugi miesiąc z rzędu wyraźnie ograniczyła spadek notując wynik
- 0,5% r/r wobec -2,3% r/r w lipcu. Był on zgodny z naszą prognozą oraz lekko
powyżej prognoz rynkowych (-1,7% r/r mediana ankiety Parkietu). Dynamika
wynagrodzeń wzrosła do 4,1% r/r z 3,8% r/r w lipcu, kształtując się pomiędzy
medianą prognoz rynkowych (4,0% r/r) a naszą prognozą (4,5% r/r).
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Sierpień był drugim z rzędu miesiącem skokowej poprawy dynamiki

zatrudnienia, po skokowym pogorszeniu w okresie marzec – maj. W komentarzu
do danych GUS ponownie wskazano na efekt przywracania wymiaru etatów
pracownikom do poziomów sprzed pandemii, powracanie pracowników z
zasiłków opiekuńczych, chorobowych i urlopów bezpłatnych, a także
wznawiania zatrudnienia w przedsiębiorstwach. Te informacje potwierdzają
nasze założenie, że choć likwidacja miejsc pracy w umiarkowanym stopniu
utrzymywała się (biorąc pod uwagę skalę spowolnienia gospodarki), to jednak
odwracanie okresowych efektów z II kw. było dominujące i wpłynęło netto na
poprawę dynamiki zatrudnienia w sierpniu.
•

Gwałtowny spadek przeciętnego zatrudnienia w II kw. w większym stopniu

wynikał właśnie z okresowych efektów ograniczania wymiaru etatów, urlopów
bezpłatnych, czy też zasiłków opiekuńczych, a nie trwałej likwidacji miejsc pracy.
Wraz z odmrażaniem gospodarki oraz zakończeniem 3-miesięcznego okresu
zmian zatrudnienia w ramach rozwiązań tarczy antykryzysowej (ograniczenie
wymiaru etatu i dopłaty do wynagrodzeń) następuje skokowy wzrost tego
zatrudnienia. Pozytywną informacją jest także odnotowane przez GUS
zwiększenie skali zatrudniania, co wskazuje na wyraźniejszy pozytywny efekt
odblokowania rynku pracy po okresie lockdownu i ograniczenie niepewności
funkcjonowania firm.
•

Opublikowane dane wraz z szeregiem innych wskaźników (dane dot.

bezrobocia, wyniki badania NBP koniunktury w sektorze przedsiębiorstw)
sygnalizują, że firmy nie planują gwałtownych redukcji zatrudnienia w reakcji na
pandemię, co wspiera założenia ograniczonej skali recesji polskiej gospodarki.
•

Zwiększanie wymiaru etatu przekłada się także na wzrost dynamiki

wynagrodzeń, choć ten efekt nadal przebiega nieco łagodniej wobec
oczekiwań. Nie znamy struktury danych dot. wynagrodzeń w poszczególnych
sektorach gospodarki, więc trudno o precyzyjne wnioski. Przy wysokiej
zmienności wskaźników gospodarczych z ostatnich miesięcy trudno też tę nieco
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niższą dynamikę wynagrodzeń uznać za istotnie odbiegającą od prognoz. Dane
za lipiec i sierpień wskazują natomiast – tak jak sugerowały to wyniki badania
ankietowego NBP - że kanał ograniczenia wzrostu wynagrodzeń w reakcji na
silne spowolnienie aktywności może być nieco silniejszy. Z drugiej strony, ta
różnica nie jest na tyle istotna, aby wpływała na średnioterminowe prognozy
gospodarcze, szczególnie przy materializującym się kluczowym założeniu
ograniczonej skali wzrostu liczby bezrobotnych.
• W naszej ocenie efekty okresowe wpływające na statystyki dot.
zatrudnienia będą od września już wyraźnie wygasać, oczywiście zakładając
brak ponownego szerszego efektu ograniczania wymiaru czasu pracy, czy też
korzystania z zasiłków opiekuńczych, co jest zależne od rozwoju pandemii.
Jednocześnie jednak, przy tak silnym spowolnieniu aktywności gospodarczej i
wysokiej niepewności, trudno nie zakładać utrzymywania się procesu
trwałego ograniczenia liczby miejsc pracy, co w IV kw. może pogorszyć
statystyki dot. zatrudnienia. Z drugiej strony pomoc publiczna dla
przedsiębiorstw,
warunkowana
utrzymaniem
zatrudnienia
w
przedsiębiorstwach, będzie ważnym czynnikiem hamującym skalę spadku
zatrudnienia.
•

Szacujemy, że pod koniec roku, w okresie kumulacji popytowego efektu

spadku zatrudnienia dynamika zatrudnienia może kształtować się w
okolicach (-3,0%) – (-2,5%) r/r. W przypadku wynagrodzeń oczekujemy
stabilizowania się dynamiki w przedziale 4,0% - 5,0% r/r, przy rosnącym ryzyku
przesuwania się w kierunku niższej granicy przedziału. Dynamika płac nie
powróci oczywiście do poziomów sprzed pandemii z uwagi na trwałe efekty
ograniczenia podwyżek wynagrodzeń w warunkach wyraźnie trudniejszej
sytuacji na rynku pracy. Jednocześnie silniejszy jej spadek będzie nadal
ograniczany przez wzrost płacy minimalnej z początkiem br. (który przez cały
2020 r. będzie podwyższał dynamikę wynagrodzeń).
Dynamika funduszu płac w przedsiębiorstwach

Zatrudnienie i wynagrodzenia w przedsiębiorstwach
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WAŻNA INFORMACJA: Niniejszy materiał ma charakter prognozy, został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może być traktowany
jako doradztwo ani porada inwestycyjna. W szczególności nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek
transakcji. Nie jest to forma reklamy ani oferta sprzedaży jakiejkolwiek usługi oferowanej przez BOŚ Bank. Przedstawione w niniejszej publikacji opinie
i prognozy są wyrazem niezależnej oceny autorów w momencie ich wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi. Informacje, w tym dane
statystyczne, zawarte w materiale pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak BOŚ Bank nie może zagwarantować ich
dokładności i pełności. BOŚ Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym
materiale.
Niniejszy dokument stanowi własność BOŚ Bank. Materiał może być wykorzystywany do opracowań własnych pod warunkiem powołania się na
źródło. Powielanie bądź publikowanie niniejszego raportu lub jego części bez pisemnej zgody BOŚ Bank jest zabronione.
Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 32, 00-832 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000015525 NIP: 527-020-33-13; kapitał zakładowy:
929 476 710 zł wpłacony w całości.
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