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W grudniu lekki sezonowy wzrost stopy bezrobocia 

rejestrowanego do 5,2%. 

• W grudniu, zgodnie z naszymi i rynkowymi prognozami (mediana 
w ankiecie Parkietu) stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła do 5,2% z 5,1% 
w listopadzie.  

 

• Czynnikiem lekko podwyższającym stopę bezrobocia w grudniu były 

wyłącznie efekty sezonowe. Grudzień jest pierwszym miesiącem, kiedy efekty 

sezonowe, związane z popytem na pracę podwyższają stopę bezrobocia 

(ograniczenie popytu na pracę w części sektorów np. budownictwie, turystyce). 
Według naszych szacunków po wykluczeniu wpływu efektów sezonowych stopa 

bezrobocia w grudniu utrzymała się czwarty miesiąc z rzędu na poziomie 5,2%.  

• Grudniowe dane dot. bezrobocia potwierdzają stabilną, wciąż bardzo 

korzystną sytuację na rynku pracy. Stopa bezrobocia utrzymuje się 

na historycznie niskim poziomie. Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych, 

jak również liczba osób wyrejestrowanych z bezrobocia nie zmieniają się 

znacząco (w ujęciu zmian miesięcznych oczyszczonych z sezonowości) 

stabilizując liczbę bezrobotnych ogółem. 

• Jednocześnie dane z II poł. 2022 r. wpisały się w nasze założenia 

ograniczonej przestrzeni dla obniżenia stopy bezrobocia po kilkunastu 

miesiącach solidnych spadków. Taka sytuacja wynika z pewnego ochłodzenia 

koniunktury na rynku pracy, na co wskazują: - wyhamowanie spadku liczby 

bezrobotnych po oczyszczeniu z wahań sezonowych, - niższe tempo wzrostu 

(w ujęciu zmian miesięcznych) przeciętnego zatrudnienia i pracujących, - niższa 
dynamika ofert pracy, - słabsze prognozy zatrudnienia wg badania NBP 

dot. koniunktury w przedsiębiorstwach („Szybki Monitoring”).  

• Z drugiej strony wymienione powyżej zmiany przebiegają bardzo łagodnie, 

a wskaźniki koniunktury rynku pracy choć słabsze, to wciąż utrzymują się 

wyraźnie powyżej swoich długookresowych średnich. W tym kontekście można 

raczej wskazywać na ograniczenie wcześniejszych nierównowag (popyt 
silniejszy od podaży) niż narastaniu nierównowagi cyklicznej (ograniczenie 
popytu wobec podaży). 

• Czynnikiem, który pomimo oczekiwanej wyraźnie słabszej sytuacji 

gospodarczej będzie ograniczał skalę spadku zatrudnienia i wzrostu 

bezrobocia w przyszłym roku jest strukturalny efekt ograniczenia podaży 

pracowników. Do niedawna jeszcze jednym z głównych barier rozwoju był brak 

pracowników. Choć już na niższym miejscu, to wciąż ten czynnik jest wymieniany 

przez pracodawców jako problem rozwoju. Z tego względu, o ile nie dojdzie 

do dużo silniejszego spowolnienia aktywności, to pracodawcy będą zapewne 

ostrożnie ograniczali liczbę etatów, co ograniczy wzrost stopy bezrobocia 
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w nadchodzących kwartałach, pomimo solidnego ograniczenia aktywności 

gospodarczej.  

• Oczekujemy, że wzrost stopy bezrobocia w 2023 r. będzie minimalny, 

a w grudniu stopa bezrobocia ukształtuje się na poziomie ok. 5,5%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wskaźnik sty 22 lut 22 mar 22 kwi 22 maj 22 cze 22 lip 22 sie 22 wrz 22 paź 22 lis 22 gru 22

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

liczba bezrobotnych tys. 927 922 902 878 850 818 810 807 802 796 800 812

liczba aktywnych zawodowo tys. 15 714 15 624 15 553 15 679 15 744 15 731 15 581 15 517 15 720 15 608 15 690 15 621

źródło: GUS

Stopa bezrobocia rejestrowanego 
 

Sezonowość stopy bezrobocia  
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*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. 

  


