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Rozczarowujące dane z rynku pracy
Dane o zatrudnieniu w sektorze firm mocno rozczarowały, pokazując wzrost o 0,0% r/r, czyli poniŜej najniŜszej prognozy na
rynku. W styczniu w sektorze firm przybyło zaledwie 15,1 tys. nowych miejsc pracy, czyli najmniej od 10 lat. Jednak naszym
zdaniem obniŜenie dynamiki wzrostu zatrudnienia jest przede wszystkim efektem corocznej zmiany próby przez GUS i echem
słabej sytuacji na rynku pracy w pierwszej połowie 2013 r. W związku z tym uwaŜamy to rozczarowanie za jednorazowe i
spodziewamy się lepszych danych w kolejnych miesiącach. Wzrost płac wyniósł 3,4% r/r, co było mniej więcej zgodne z
oczekiwaniami rynkowymi. Naszym zdaniem dane są neutralne z punktu widzenia RPP. Rynek finansowy nie zareagował na tę
publikację.
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Wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu wyniósł 0,0% r/r (wobec 0,3% r/r
w grudniu 2013 r.), czyli wyraźnie poniŜej konsensusu (0,6% r/r), a nawet najniŜszej
prognozy na rynku. W styczniu w sektorze firm przybyło zaledwie 15,1 tys. nowych miejsc
pracy, czyli najmniej od 10 lat. Dane były zatem mocnym rozczarowaniem, zwłaszcza dla
nas, bo oczekiwaliśmy wzrostu o 1,2% r/r.

Wynagrodzenia i zatrudnienie
w sektorze przedsiębiorstw,
% r/r

6

4

2

-2

-4

sty 10
kwi 10
lip 10
paź 10
sty 11
kwi 11
lip 11
paź 11
sty 12
kwi 12
lip 12
paź 12
sty 13
kwi 13
lip 13
paź 13
sty 14

0

Zatrudnienie
Wynagrodzenia

Przypominamy, Ŝe sektor firm obejmuje tylko pewien wycinek rynku pracy, tj. jednostki
zatrudniające od 10 pracowników wzwyŜ i co roku w styczniu GUS uaktualnia swoją próbę
przedsiębiorstw, usuwając jednostki, które podczas poprzedniego roku spadły poniŜej progu
10 zatrudnionych i dodając te, które go przekroczyły. Gorsze dane oznaczają, Ŝe trendy
zatrudnienia w większych firmach na przestrzeni całego 2013 r. nie były tak dobre, jak tego
oczekiwano. JednakŜe, wcale nie musi to oznaczać, Ŝe z popytem na pracę dzieje się coś
złego – przypomnijmy, Ŝe dane o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw pokazywały
poprawę przez całą drugą połowę roku, poprawiły się równieŜ statystyki dotyczące
bezrobocia rejestrowanego (w styczniu prawdopodobnie spadek r/r po raz pierwszy od
lutego 2009 r.), a subindeks PMI dotyczący zatrudnienia osiągnął w styczniu najwyŜszy
poziom w historii badania. Wydaje nam się, Ŝe rozczarowanie styczniowymi danymi moŜe
być echem słabej sytuacji na rynku pracy w pierwszej połowie 2013 r., ma zatem charakter
jednorazowy i spodziewamy się poprawy wskaźnika zatrudnienia w kolejnych miesiącach.
Przeciętne płace w sektorze przedsiębiorstw wzrosły w styczniu o 3,4% r/r, czyli mniej
więcej zgodnie z naszymi (3,1%) i rynkowymi oczekiwaniami (3,2%). Oczekujemy, Ŝe do
końca roku wzrost płac utrzyma się na umiarkowanym poziomie. Fundusz płac w sektorze
firm urósł o 3,4% r/r nominalnie i 2,7% r/r realnie (wobec odpowiednio 3,0% i 2,3% w
grudniu), zatem realne tempo wzrostu dochodów ludności przyspiesza, co powinno
wspierać wzrost konsumpcji prywatnej w pierwszym kwartale roku.
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