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W lutym stabilizacja stopy bezrobocia 

rejestrowanego 

•  W lutym stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymała się na styczniowym 

poziomie 5,5% Opublikowany przez GUS wynik był niższy wobec naszej prognozy 

oraz zgodny z medianą prognoz rynkowych (wg ankiety Parkietu).  

 

• Lekko niższy (wobec naszych założeń) poziom stopy bezrobocia / liczby 
bezrobotnych mógł w lutym wynikać albo z niewielkiego spadku stopy 

bezrobocia z tytułu efektów cyklicznych (przy pozytywnych informacjach dot. 
sytuacji w gospodarce krajowej na samym początku 2020 r.), albo ze słabszego 
sezonowego efektu, przy sprzyjających w lutym warunkach atmosferycznych. 

Bardzo ciepła zima, przy wyraźnym odbiciu aktywności w budownictwie mogła 

sprzyjać w tym okresie utrzymaniu wyższego poziomu zatrudnienia.  

• Szacujemy, że w ujęciu danych oczyszczonych z sezonowości, stopa 

bezrobocia wyniosła 5,1% - 5,2%, wobec 5,2% notowanych w styczniu.  

• W krótkim okresie stopa bezrobocia może obniżyć się minimalnie lub 

stabilizować się w okolicach 5,5%. Od marca efekty sezonowe powinny obniżać 

stopę bezrobocia, a jeszcze nie oczekujemy wyraźnego efektu spadku 

zatrudnienia z tytułu pogorszenia sytuacji cyklicznej.  

• W dłuższej perspektywie, przy wyraźnie niższej prognozie wzrostu 

gospodarczego w 2020 r. oczekujemy (po kilku latach dynamicznego spadku) 
wzrostu stopy bezrobocia. Przyjmując założenie skuteczności działań rządowych 

nakierowanych na ograniczenie skali zwolnień oraz założenie, że spadek 

zatrudnienia w większej części może dotyczyć migrantów oczekujemy 

relatywnie niewielkiej skali wzrostu stopy bezrobocia - o ok. 1 pkt. proc.  

• Na obecnym etapie zakładamy, że w grudniu br. stopa bezrobocia wyniesie 

6,00% - 6,50%, wobec 5,2% odnotowanych na koniec ub.r. 
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wskaźnik mar 19 kwi 19 maj 19 cze 19 lip 19 sie 19 wrz 19 paź 19 lis 19 gru 19 sty 20 lut 20

stopa bezrobocia rejestrowanego % 5,9 5,6 5,4 5,3 5,2 5,2 5,1 5,0 5,1 5,2 5,5 5,5

liczba bezrobotnych tys. 985 938 906 877 868 866 851 841 850 866 922 920

liczba aktywnych zawodowo tys. 16 690 16 755 16 778 16 549 16 700 16 644 16 690 16 810 16 659 16 662 16 767 16 725

źródło: GUS

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. 

  


