Analizy makroekonomiczne

KOMENTARZ BIEŻĄCY
24 czerwca 2022

W maju sezonowy spadek stopy bezrobocia.
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• W maju stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się do 5,1% z 5,2%
w kwietniu, zgodnie z naszą prognozą oraz medianą prognoz rynkowych wg
ankiety Parkietu.
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• Majowy spadek stopy bezrobocia o 0,1 pkt. proc. wynikał wyłącznie z efektów
sezonowych, tj. wzrostu zatrudnienia w części sektorów gospodarki
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(np. budownictwo, turystyka) w cieplejszej części roku. Według naszych
szacunków stopa bezrobocia po oczyszczeniu z wpływu zmian sezonowych
w maju ustabilizowała się na kwietniowym poziomie 5,1%.
•

Według danych GUS, wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych liczba

cudzoziemców w maju wyniosła 9,6 tys., co zakładając, że cudzoziemcy
zarejestrowani w marcu i kwietniu utrzymali status bezrobotnego, zwiększyło
stopę bezrobocia w skali 0,15 – 0,2 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 uważamy, że w dalszym ciągu nie
wpłynie to istotnie na statystyki bezrobocia, gdyż uchodźcy z Ukrainy nie mają
istotnych bodźców do rejestracji jako bezrobotni. 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.
• Po wykluczeniu nowych bezrobotnych cudzoziemców z liczby nowo
zarejestrowanych bezrobotnych ogółem można wskazać na lekki wzrost rocznej
dynamiki liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych przy niewiele wyższym
wzroście liczby osób wyrejestrowanych z bezrobocia. Jednocześnie cały czas
obniża się liczba osób wyrejestrowywanych z bezrobocia z tytułu podjęcia
pracy.
• Choć wraz z wyraźnie pogarszającą się koniunkturą gospodarczą ryzyka dla
sytuacji na rynku pracy będą rosły, wciąż trudno wskazywać na sygnały
bieżącego wyraźnego jej pogorszenia. Uważamy, że utrzymujący się od kilku
miesięcy spadek liczby osób wyrejestrowanych z bezrobocia z tytułu podjęcia
pracy wciąż, póki co, w większym stopniu wskazuje na ograniczenie podaży
pracy niż spowolnienie popytu na pracę.
• Dane dot. liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw za maj potwierdziły,
że wyraźnie niższa majowa dynamika przeciętnego zatrudnienia to w większym
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stopniu efekt niższej skali wzrostu wymiaru czasu pracy (dane dot. przeciętnego
zatrudnienia przeliczane są do pełnego etatu). W przypadku liczby pracujących
(tj. liczby stanowisk pracy), dynamika majowa obniżyła się nieznacznie
do 2,1%% r/r z 2,3% r/r w kwietniu i 2,2% w marcu. Te dane wskazują na dużo
mniejszą zmienność liczby pracujących w porównaniu z przeciętnym
zatrudnieniem, co może nadal wynikać z efektów bazy związanych
z wprowadzaniem i znoszeniem restrykcji epidemicznych w pierwszych
miesiącach ub.r., które wpływały na wymiar czasu pracy pracowników.
•

W świetle całokształtu informacji z rynku pracy (dane dot. bezrobocia,

pracujących i przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, wskaźniki
koniunktury rynku pracy) oceniamy, że utrzymuje się stabilna, korzystna sytuacja
na rynku pracy.
•

W kolejnych miesiącach oczekujemy 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 coraz wyraźniej
materializującego się w średnim okresie scenariusza wyhamowania dynamiki
wzrostu aktywności gospodarczej.
• W bazowym scenariuszu zakładamy, że skala spowolnienia krajowej
gospodarki nie poskutkuje istotnym wzrostem bezrobocia, takie ryzyko
wzrosłoby w sytuacji silniejszego spowolnienia aktywności gospodarczej.

Sezonowość stopy bezrobocia
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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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