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W marcu sezonowy spadek stopy bezrobocia do 

6,4% 

•  W marcu stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się do 6,4% z 6,5% 

notowanych w lutym, zgodnie z naszą prognozą oraz z medianą prognoz 

Parkietu. 

 

• Sytuacja na rynku pracy w marcu była generalnie stabilna, a jej niewielki 

spadek wynikał wg naszych szacunków z efektów sezonowych tj. wzrostu 

zatrudnienia w części sektorów gospodarki w cieplejszej części roku. Według 

naszych szacunków stopa bezrobocia oczyszczona z wahań sezonowych 

pozostała na poziomie ok. 6,2%, tj. na poziomie, na którym utrzymuje się od 

dłuższego czasu.  

• Marcowy wzrost (w skali roku) liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych, 

jak również solidny wzrost liczby osób wyrejestrowanych z tytułu podjęcia 

pracy, to efekt silnego spadku bazy odniesienia, tj. okresowo w okresie 

najsilniejszego lockdownu wiosną 2020 r. ograniczenia pracy urzędów oraz 

mobilności gospodarstw domowych.  

• Stopa bezrobocia po wykluczeniu wpływu czynników sezonowych 

praktycznie jest stabilna od II poł. 2020 r. Potwierdza to, że od jesieni 2020 r. 

wpływ restrykcji na rynek pracy jest, póki co ograniczony. Wynika to z 

mniejszego zaskoczenia sytuacją epidemiczną, poznania przez 

przedsiębiorców rozwiązań wspierających rynek pracy w zakresie pomocy 

publicznej, jak również zdecydowanie mniejszą liczbą sektorów gospodarki 

dotkniętych ograniczeniami. Zapewne cały czas stabilizująco na rynek pracy 

oddziałują warunki udzielanej od wiosny pomocy tj. warunek utrzymania 

niezmienionego poziomu zatrudnienia w firmach korzystających z rządowych 

tarcz. 

• Niezależnie jednak od bieżących korzystnych danych podtrzymujemy 

ostrożność w zakresie średniookresowych prognoz co do ożywienia rynku 

pracy. 

• Choć wraz z oczekiwanym przyspieszeniem aktywności w 2021 r. cykliczne 

ryzyka dla rynku pracy będą się zmniejszać, to odsunięcie w czasie efektów 

niewypłacalności przedsiębiorstw, decyzji optymalizacyjnych dot. poziomu 

zatrudnienia oraz wygasanie 12-miesięcznych wymogów utrzymania 

poziomu zatrudnienia przez firmy korzystające z tarcz antykryzysowych 

i tarczy finansowej będą oddziaływać w przeciwnym kierunku do tendencji 

cyklicznych.  

• Zakładając stopniowe odchodzenie od restrykcji epidemicznych w kwietniu 

i maju oraz silniejszy wpływ pozytywnych efektów sezonowych (wzrost 
zatrudnienia w cieplejszej części roku) oczekujemy spadku stopy bezrobocia w 

dane lut 21 mar 21 prognoza BOŚ

stopa bezrobocia rejestrowanego % 6,5 6,4 6,4
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trakcie II kw., niemniej w kolejnych miesiącach mogą ujawniać się opisane 

powyżej efekty wygasania pomocy publicznej, które będą osłabiać wpływ 

generalnego wzrostu popytu na pracę w gospodarce w II poł. roku. Szacujemy, 

że na koniec 2021 r. stopa bezrobocia ukształtuje się w przedziale 6,2% - 6,5%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

wskaźnik mar 20 kwi 20 maj 20 cze 20 lip 20 sie 20 wrz 20 paź 20 lis 20 gru 20 sty 21 lut 21

stopa bezrobocia rejestrowanego % 5,4 5,8 6,0 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,2 6,5 6,5

liczba bezrobotnych tys. 909 966 1 012 1 027 1 030 1 028 1 024 1 018 1 026 1 046 1 090 1 100

liczba aktywnych zawodowo tys. 16 841 16 652 16 862 16 828 16 877 16 852 16 782 16 695 16 815 16 877 16 775 16 915

źródło: GUS

Stopa bezrobocia rejestrowanego 
 

Sezonowość stopy bezrobocia  

 

 

 

-600

-300

0

300

600

4,0

8,5

13,0

17,5

22,0

sty 03 sty 05 sty 07 sty 09 sty 11 sty 13 sty 15 sty 17 sty 19 sty 21

tys.% 

roczna zmiana liczby bezrobotnych (P)
stopa bezrobocia rejestrowanego (L)

źródło: GUS

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

sty 15 wrz 15 maj 16 sty 17 wrz 17 maj 18 sty 19 wrz 19 maj 20 sty 21

%% 

stopa bezrobocia

stopa bezrobocia oczyszczona z sezonowości*

*szacunki własne
źródło: GUS, BOŚ Bank

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, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000015525 NIP: 527-020-33-13; kapitał 

zakładowy: 929 476 710 zł wpłacony w całości. 

  


