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W kwietniu nieco większy od oczekiwań spadek 

stopy bezrobocia rejestrowanego  

• W kwietniu stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się do 5,2% z 5,4% 

w marcu, kształtując się na poziomie nieznacznie niższym wobec naszej 

prognozy oraz mediany prognoz rynkowych wg ankiety Parkietu (po 5,3%). 

 

• Zazwyczaj kwiecień jest kolejnym miesiącem spadku stopy bezrobocia z 

uwagi na efekty sezonowe, tj. rosnące zatrudnienie w części sektorów (np. w 
budownictwie, turystyce) w cieplejszej części roku i wg naszych oszacowań ten 

efekt obniżył stopę bezrobocia o ok. 0,1 pkt. proc. 

• Według naszych szacunków stopa bezrobocia po oczyszczeniu z wpływu 

zmian sezonowych obniżyła się do 5,1%, wobec 5,2% w marcu i lutym.    

• Według danych GUS, wśród osób bezrobotnych liczba cudzoziemców 

zarejestrowanych w kwietniu wyniosła 15,2 tys., co zakładając, że cudzoziemcy 

zarejestrowani utrzymali status bezrobotnego, zwiększyło stopę bezrobocia w 

skali 0,1 – 0,15 pkt. proc. Tym samym, nasze założenie o ograniczonym wpływie 

napływu uchodźców na statystyki bezrobocia pozostaje aktualne. Choć w 

kolejnych miesiącach liczba cudzoziemców wśród bezrobotnych może jeszcze 

wzrosnąć, to w naszej ocenie nie będzie bardzo znacząco wpływać na 

statystyki bezrobocia ze względu na ograniczone bodźce do rejestrowania się 

jako bezrobotny. Uchodźcy mogą korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego bez 

statusu bezrobotnego, nie posiadają prawa do zasiłku oraz mogą 

zarejestrować się jako poszukujący pracy (co nie oznacza automatycznie 
statusu osoby bezrobotnej). Jedyną motywacją do rejestracji jako osoba 
bezrobotna w przypadku uchodźców jest skorzystanie z możliwości szkoleń, 

staży i dopłat do rozpoczęcia działalności gospodarczej, co wydaje się raczej 

marginalnym zjawiskiem wśród obcokrajowców. Jednocześnie takie osoby, w 

okresie korzystania z tych form wsparcia rynku pracy nie będą klasyfikowane 

jako bezrobotne. 

• W kwietniu niższa wobec naszej prognozy stopa bezrobocia rejestrowanego 

to efekt wyższej liczby osób aktywnych zawodowo (wyższy mianownik), co jest 

odwróceniem efektu marcowego. Tym samym marcowy spadek liczby 

aktywnych zawodowo okazał się jedynie okresowy i te dane powróciły do 

pierwotnego trendu. 

• Po wykluczeniu nowych bezrobotnych cudzoziemców z liczby nowo 

zarejestrowanych bezrobotnych ogółem można wskazywać na stabilizację 

rocznej dynamiki liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych 

(stabilizacja/niewielki spadek) przy kontynuacji lekkiego wzrostu liczby osób 

wyrejestrowanych z bezrobocia w relacji do poprzedniego roku. Oczywiście 

trudno wskazywać, aby niższa liczba osób wyrejestrowywanych z bezrobocia, 
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w tym z tytułu podjęcia pracy, wynikała z wyraźnego ograniczenia popytu na 

pracę, raczej z ograniczeń podaży pracy.   

• W świetle całokształtu informacji z rynku pracy (dane dot. bezrobocia, 
pracujących i przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, wskaźniki 

koniunktury rynku pracy) utrzymuje się korzystna sytuacja na rynku pracy. 

Utrzymuje się solidny popyt na pracę - wyniki badania NBP dot. sytuacji 

w przedsiębiorstwach wskazują na minimalny spadek popytu na pracę w skali 

kwartału, niemniej na tle historycznych danych popyt pozostaje bardzo wysoki 

Zaś ograniczeniem dla silniejszego wzrostu zatrudnienia są przede wszystkim 

ograniczenia po stronie podaży pracy.  

• W kolejnych miesiącach oczekujemy już wolniejszego wzrostu popytu na 

pracę, co będzie implikować utrzymanie stopy bezrobocia w okolicach. 5,0% 

na koniec br. (w ujęciu danych oczyszczonych z sezonowości). Taka prognoza 
to wypadkowa z jednej strony bieżącej, bardzo korzystnej sytuacji na rynku 

pracy i efektów demograficzne, ale z drugiej strony oczekiwanego w średnim 

okresie wyhamowania dynamiki wzrostu aktywności gospodarczej (wygasanie 

efektów nadrabiania aktywności po okresie pandemii, negatywny wpływ 

dynamicznego wzrostu kosztów na dochody do dyspozycji gospodarstw 

domowych oraz sytuację finansową firm).   

• W bazowym scenariuszu zakładamy, że skala spowolnienia krajowej 

gospodarki nie poskutkuje istotnym wzrostem bezrobocia, takie ryzyko 

wzrosłoby w sytuacji głębszego spowolnienia aktywności gospodarczej. 

Jednocześnie w nadchodzących miesiącach dla krajowego rynku pracy 

kluczowe znaczenie będzie miał dotychczasowy napływ do Polski uchodźców z 

Ukrainy. W naszej ocenie przy bieżących wyzwaniach strukturalnych krajowego 

rynku pracy, napływający uchodźcy w sporym stopniu zostaną wchłonięci 

przez krajowy rynek pracy, szczególnie w warunkach wdrożonych 

uproszczonych procedur takiego zatrudnienia.  

• Jednocześnie biorąc pod uwagę wspomniane powyżej efekty ograniczonej 

motywacji dot. rejestracji jako bezrobotni, definicji liczby ludności aktywnej 

zawodowo uważamy, że wpływ bieżących zmian migracyjnych na wskaźniki 

bezrobocia będzie ograniczony, a najważniejszym wyzwaniem dla rynku pracy 

będzie stan koniunktury gospodarczej.  

Stopa bezrobocia rejestrowanego 
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wskaźnik maj 21 cze 21 lip 21 sie 21 wrz 21 paź 21 lis 21 gru 21 sty 22 lut 22 mar 22 kwi 22

stopa bezrobocia rejestrowanego % 6,1 6,0 5,9 5,8 5,6 5,5 5,4 5,4 5,5 5,5 5,4 5,2

liczba bezrobotnych tys. 1 027 993 975 961 935 911 899 895 927 922 902 878

liczba aktywnych zawodowo tys. 16 831 16 557 16 524 16 566 16 691 16 562 16 644 16 578 16 856 16 760 16 706 16 885

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

zakładowy: 929 476 710 zł wpłacony w całości. 

  


