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W sierpniu stabilizacja stopy bezrobocia. 

•  W sierpniu stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymała się na poziomie 

lipcowym 5,8%, zgodnie z naszą prognozą oraz medianą prognoz Parkietu. 

 

• Według naszych szacunków w sierpniu stopa bezrobocia oczyszczona z 

wahań sezonowych wyniosła ok. 6,0%, tyle samo co w lipcu, poniżej poziomu 

6,1% notowanego w I połowie roku.  

• W ujęciu zmian rocznych w sierpniu pogłębił się jeszcze spadek liczby 

bezrobotnych, choć ta zmiana była już minimalna, przy stopniowym 

wygasaniu efektów bazy, tj. skokowego wzrostu liczby bezrobotnych w II kw. 

2020 r. w okresie najsilniejszego ograniczenia aktywności gospodarczej w 

warunkach pandemii po czym stopniowego ich spadku w III kw.  

• Podobnie, w przypadku danych dot. przepływów na rynku pracy, dynamiki 

podlegały już mniejszym zmianom. W sierpniu utrzymywał się jeszcze cały czas 

spadek (roczny) liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych. W ujęciu 
rocznym liczby osób wyrejestrowanych z bezrobocia, cały czas rosła, 

jednocześnie jednak drugi miesiąc z rzędu obniżyła się liczba osób 

wyrejestrowana z tytułu podjęcia pracy.  

• Taka sytuacja, obok ograniczonych od kilku miesięcy zmian stopy 

bezrobocia oraz liczby bezrobotnych, wskazuje na stabilizowanie się sytuacji 

na rynku pracy na relatywnie silnym poziomie.  

• Na podobną sytuację wskazują bardziej szczegółowe dane dot. 

zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Choć publikowane w minionym 

tygodniu dane dot. przeciętnego zatrudnienia wskazały na silniejszy spadek 

rocznej dynamiki wzrostu, to dynamika liczby pracujących utrzymała się na 

niezmienionym wobec lipca poziomie 0,4% r/r. Struktura danych dot. rynku 
pracy w poszczególnych sekcjach gospodarki także nie wskazuje na istotny 

wzrost ryzyka pogorszenia sytuacji na rynku pracy. W większym stopniu 

silniejszy spadek dynamiki zatrudnienia w sierpniu wynikał z efektu zmian bazy 

odniesienia z tytułu sytuacji na rynku pracy w 2020 r., tj. najpierw ograniczania 

wymiaru etatu, a potem w III kw. systematycznego jego zwiększania, przy 

stabilniejszej sytuacji w zakresie liczby zatrudnionych osób. Tak jak w II kw. br. te 

efekty silnie podbijały dynamikę przeciętnego zatrudnienia (przeliczanego do 
pełnego etatu) zaskakując in plus, tak teraz wygasanie tego efektu przekłada 

się na silniejszy spadek rocznej dynamiki przeciętnego zatrudnienia.  

• Biorąc pod uwagę powyższe, oczekujemy stabilizowania się stopy 

bezrobocia wokół poziomu 6,0% (wg danych oczyszczonych z sezonowości) z 
potencjałem do stopniowego jego spadku wraz z dalszym ożywieniem 

aktywności gospodarczej w 2022 r. Przy tym założeniu stopa bezrobocia na 

koniec 2021 r. powinna wynieść 6,1% - 6,2% w grudniu. Oczywiście warunkiem 

materializacji tej prognozy jest brak znaczącego pogorszenia sytuacji 
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epidemicznej w stopniu, który ponownie negatywnie wpłynąłby na 

funkcjonowanie szerszej grupy branż gospodarki i skutkował spadkiem 

popytu na pracę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

stopa bezrobocia rejestrowanego % 6,1 6,1 6,1 6,2 6,5 6,5 6,4 6,3 6,1 5,9 5,8 5,8

liczba bezrobotnych tys. 1 024 1 018 1 026 1 046 1 090 1 100 1 078 1 054 1 027 993 975 961

liczba aktywnych zawodowo tys. 16 782 16 695 16 815 16 877 16 775 16 915 16 850 16 727 16 831 16 837 16 809 16 566

źródło: GUS

Stopa bezrobocia rejestrowanego 
 

Sezonowość stopy bezrobocia  
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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. 

  


