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Płace i zatrudnienie zgodnie z prognozami
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw urosło o 0,8% r/r a płace o 3,4% r/r we wrześniu, bardzo blisko naszych i rynkowych
oczekiwań (0,8% i 3,5%). Sytuacja na rynku pracy jest wciąŜ dobra, co będzie wspierało wzrost konsumpcji prywatnej w III i IV
kwartale, zwłaszcza biorąc pod uwagę ujemną stopę inflacji, która dodatkowo zwiększa tempo wzrostu realnych dochodów do
dyspozycji (realny fundusz płac w sektorze firm urósł o 4,5% r/r w III kw.). Spodziewamy się utrzymania tych pozytywnych
tendencji, jednak ryzyko jest w dół, biorąc pod uwagę potencjalny negatywny wpływ słabych wyników w przemyśle na
zatrudnienie w tym sektorze gospodarki.

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw urosło o 0,8% r/r a płace o 3,4% r/r we wrześniu,
bardzo blisko oczekiwań rynkowych (0,8% i 3,5%). W całym III kw. zatrudnienie wzrosło
średnio o 0,8% r/r, wynagrodzenia o 3,5% r/r a realny fundusz płac o 4,5% r/r. Wrześniowe
dane potwierdzają, Ŝe rynek pracy wciąŜ jest w dość dobrej formie, co naszym zdaniem
będzie istotnym wsparciem dla konsumpcji prywatnej w drugiej połowie roku.

Wynagrodzenia i zatrudnienie
w sektorze przedsiębiorstw,
% r/r
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Spodziewamy się kontyuacji pozytywnych tendencji w sektorze przedsiębiorstw w
najbliŜszych miesiącach, warto jednak podkreślić, Ŝe pogorszenie wyników i perspektyw
przemysłu moŜe się negatywnie przekładać na popyt na pracę w tym sektorze. Przemysł
zatrudnia aŜ 45% pracujących w sektorze przedsiębiorstw, zatem spowolnienie w tej gałęzi
będzie miało wyraźny wpływ na cały sektor.
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Fundusz wynagrodzeń
w sektorze przeds. % r/r
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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. Informacje przedstawione w niniejszej publikacji nie mają charakteru
porad inwestycyjnych ani doradztwa. 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. Prognozy ani dane odnoszące się do przeszłości nie stanowią gwarancji
przyszłych cen instrumentów finansowych lub wyników finansowych. 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.
W sprawie dodatkowych informacji, dostępnych na Ŝyczenie, prosimy kontaktować się z: Bank Zachodni WBK S.A., Obszar Skarbu, Departament Analiz
Ekonomicznych,
Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Polska, telefon 22 534 1888, e-mail: ekonomia@bzwbk.pl, www.bzwbk.pl
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