Komentarz na gorąco
Neutralne dane z rynku pracy
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Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 0,3% r/r, zaś płace o 3,8% r/r. Obie liczby były mniej więcej
zgodne z oczekiwaniami rynkowymi i nie miały wpływu na rynek. Dane potwierdziły, Ŝe polski rynek pracy wciąŜ
jest w słabej sytuacji, Ŝądania płacowe nie są wygórowane, a ryzyko efektów drugiej rundy jest minimalne. Dane
są neutralne z punktu widzenia polityki pienięŜnej.
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Wynagrodzenia i zatrudnienie
w sektorze przedsiębiorstw,
% r/r

W maju tempo wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw utrzymało się na
poziomie z kwietnia (0,3% r/r), czyli było zgodne z oczekiwaniami rynkowymi i nieco
mocniejsze od naszych prognoz (0,2% r/r). W ujęciu miesięcznym liczba
zatrudnionych spadła o niecały tysiąc, zaś od początku roku w sektorze
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przedsiębiorstw ubyło juŜ ponad 21 tysięcy miejsc pracy. Krajowy popyt na pracę
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jest bardzo słaby, na co naszym zdaniem wpływ ma spowolnienie za granicą, które
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coraz mocniej oddziałuje na polski przemysł, oraz kiepska sytuacja w sektorze
budowlanym, gdzie obserwujemy kolejne bankructwa firm. Spodziewamy się, Ŝe w
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nadchodzących miesiącach wzrost zatrudnienia utrzyma się w okolicach zera.
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Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wzrosły o 3,8% r/r, czyli mniej więcej
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zgodnie z naszymi i rynkowymi oczekiwaniami (3,9% r/r). Po raz pierwszy od lutego
zaobserwowaliśmy dodatni realny wzrost płac (0,2% r/r), na co wpływ miał spadek

-2
-4

maj 08
sie 08
lis 08
lut 09
maj 09
sie 09
lis 09
lut 10
maj 10
sie 10
lis 10
lut 11
maj 11
sie 11
lis 11
lut 12
maj 12

0

inflacji CPI. Wzrost realnych płac jest mizerny, co jest efektem słabej sytuacji na
rynku pracy. Fundusz płac w sektorze przedsiębiorstw wzrósł w maju nominalnie o
4,2% r/r i realnie o 0,5% r/r, co wspiera naszą prognozę dalszego spowolnienia
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konsumpcji prywatnej w drugim kwartale bieŜącego roku.

Niniejsza publikacja przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub
sprzedaŜy jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podjęto wszelkie moŜliwe starania w celu zapewnienia, Ŝe informacje zawarte w tej publikacji nie są nieprawdziwe i nie
wprowadzają w błąd, jednakŜe Bank nie gwarantuje dokładności i kompletności tych informacji oraz nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie tych informacji oraz straty, które
mogły w konsekwencji tego wyniknąć. Bank Zachodni WBK S.A., jego spółki zaleŜne oraz którykolwiek z jego lub ich pracowników mogą być zainteresowani którąkolwiek z transakcji,
papierów wartościowych i towarów wymienionych w tej publikacji. Bank Zachodni WBK S.A. lub jego spółki zaleŜne mogą świadczyć usługi dla lub zabiegać o transakcje z którąkolwiek
spółką wymienioną w tej publikacji. Niniejsza publikacja nie jest przeznaczona do uŜytku prywatnych inwestorów. Klienci powinni kontaktować się z analitykami Banku oraz
przeprowadzać transakcje poprzez jednostki Banku Zachodniego WBK S.A. w jurysdykcjach swoich krajów, chyba Ŝe istniejące prawo zezwala inaczej. W przypadku tej publikacji
zastrzeŜone jest prawo autorskie oraz obowiązuje ochrona praw do baz danych.
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