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W maju stopa bezrobocia poniżej 6,0%.
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• W czerwcu stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się do 5,9% z 6,1%
w maju, lekko poniżej naszej prognozy oraz mediany prognoz Parkietu (6,0%).
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W czerwcu czynnikiem obniżającym poziom stopy bezrobocia były nadal
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efekty sezonowe, choć wg naszych szacunków lekko (o 0,1 pkt. proc.
do poziomu 6,1%) obniżyła się stopa bezrobocia po oczyszczeniu z wpływu
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•

efektów sezonowych.
•

W ujęciu zmian rocznych w czerwcu odnotowano po raz pierwszy od ponad

roku spadek liczby bezrobotnych, co wynikało w decydującym stopniu
z efektów bazy, tj. skokowego wzrostu liczby bezrobotnych w II kw. 2020 r.
w okresie najsilniejszego ograniczenia aktywności gospodarczej w warunkach
pandemii. Efekty bazy determinowały także zmiany w zakresie przepływów na
rynku pracy, tj. wyraźny spadek liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych
oraz utrzymujący się solidny wzrost liczby bezrobotnych wyrejestrowanych
z tytułu podjęcia pracy. Według naszych szacunków, ujęciu zmian
miesięcznych (oczyszczonych z sezonowości) te zmiany w czerwcu były raczej
ograniczone.
•

Struktura danych dot. przeciętnego zatrudnienia oraz liczby pracujących

w sektorze przedsiębiorstw wydaje się potwierdzać, że w głównej mierze
wzrosty rocznych dynamik tych wskaźników wynikają z efektów bazy.
Jednocześnie w dalszym ciągu w większości sektorów gospodarki zatrudnienie
utrzymuje się poniżej poziomu z 2019 r. W II kw. najsilniej poprawił się popyt
na pracę w przemyśle, przy jego stabilizacji w budownictwie oraz relatywnie
słabym ożywieniu w handlu oraz usługach najsilniej dotkniętych skutkami
pandemii (m.in. w zakwaterowaniu i gastronomii). Jest jeszcze zbyt wcześnie,
aby ocenić, na ile taka sytuacja jest wynikiem wolno odradzającego się popytu
na te usługi, na ile trwałej likwidacji części przedsiębiorstw lub dostosowywania
poziomu zatrudnienia po wygasających okresach konieczności utrzymywania
stałego zatrudnienia (zgodnie z warunkami otrzymywania pomocy w ramach
tarcz pomocowych), a na ile ograniczonej podaży pracy, z uwagi
na przebranżowienie pracowników czy też np. powrotów studentów (często
zatrudnianych w tym sektorze) do miejscowości rodzinnych i ograniczenie
ich aktywności zawodowej.
•

Jeżeli powyższe efekty z sektora usługowego będą utrzymywać się,

to przy generalnie
zakładanym
wyhamowaniu
aktywności
sektora
przemysłowego, presja na wzrost zatrudnienia będzie obniżać się, co wraz
z wyższymi bazami odniesienia będzie skutkować spadkiem
zatrudnienia oraz obniży potencjał do dalszego spadku bezrobocia.

dynamiki

• Podtrzymujemy ostrożność w zakresie średniookresowych prognoz
co do ożywienia na rynku pracy. Najbliższy okres będzie kluczowy z punktu
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widzenia weryfikacji założeń dot. skali poprawy sytuacji na rynku pracy
przy kumulacji efektów: - solidnego ożywienia aktywności, - wyjścia wielu
branż gospodarczych z okresu restrykcji epidemicznych – i jednocześnie
wygasania 12-miesięcznych wymogów utrzymania poziomu zatrudnienia
przez firmy korzystające z tarcz antykryzysowych i tarczy finansowej.
• Szacujemy, że na koniec 2021 r. stopa bezrobocia ukształtuje się w powyżej
poziomu 6,0%, przy założeniu, że w kolejnych miesiącach br. nie dojdzie
do istotniejszych ograniczeń epidemicznych wpływających silnie na poziom
aktywności gospodarczej.
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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, XIII 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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