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Zatrudnienie i płace dalej rosną
Wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze firm w październiku wyniósł 0,8% r/r, tyle samo co we wrześniu, podczas gdy wzrost
płac przyśpieszył do 3,8% r/r (najwyŜej od maja). Dane były lepsze od oczekiwań, pokazując, Ŝe sytuacja na polskim rynku pracy
ulega poprawie. Naszym zdaniem fakt, Ŝe firmy dalej zatrudniają, jest pochodną wciąŜ wysokiego wzrostu inwestycji prywatnych.
Co ciekawe, pomimo inflacji poniŜej zera, wynagrodzenia rosną w solidnym tempie, wspierając realne dochody z pracy. To
powinno utrzymać wzrost konsumpcji prywatnej na umiarkowanym poziomie ok. 3% r/r w najbliŜszych kwartałach. Wzrost
inwestycji i konsumpcji powinien częściowo skompensować wpływ słabnącego popytu zagranicznego na polską gospodarkę. Jest
to czynnik wspierający nasze krótkookresowe prognozy PKB, ale wydaje się jasne, Ŝe jeśli otoczenie zewnętrzne nie ulegnie
poprawie, to popyt krajowy nie zdoła samodzielnie powstrzymać krajowej gospodarki przed spowolnieniem w średnim okresie.
Wraz z lepszymi od oczekiwań danymi o PKB w III kw., dane z rynku pracy dołączają do listy czynników, które obniŜają szansę na
obniŜkę stóp w grudniu. Spodziewamy się, Ŝe jutrzejsze dane o produkcji przemysłowej będą równieŜ lepsze od oczekiwań, co
moŜe wywołać dalszą korektę na polskim rynku stopy procentowej.
Średni poziom zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyniósł 0,8% r/r w październiku, bez
zmian w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Dynamika wzrostu była zgodna z
rynkowym konsensusem i nieco przewyŜszała nasze prognozy. W porównaniu do września
liczba pracujących wzrosła o 7 tys., co jest całkiem dobrym rezultatem w tym okresie roku.
W pewnym stopniu mogło to wynikać z dobrej pogody, która utrzymywała się przez większą
część października. Jednak ogólnie uwaŜamy, Ŝe ma miejsce wyraźna poprawa w popycie
na siłę roboczą ze strony przedsiębiorstw w ostatnich kilku miesiącach i fakt, Ŝe firmy
zatrudniają moŜe świadczyć o przyspieszeniu inwestycji prywatnych. Jest to spójne z
sytuacją na rynku kredytowym – w ostatnich miesiącach utrzymuje się wysoki popyt na
kredyt ze strony firm (w szczególności na kredyt inwestycyjny). Najwyraźniej krajowe
przedsiębiorstwa są optymistyczne co do perspektyw wzrostu, pomimo niepewności
odnośnie wzrostu w globalnej gospodarce i niepokojących informacji ze świata.

Zatrudnienie w sektorze
przedsiębiorstw (sty=100)
102

101

100

99

98

97
sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru
2014

2013

2012

2011

2010

2009

Fundusz wynagrodzeń
w sektorze przeds. % r/r
10

8
6
4
2

-2

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
kwi 14
lip 14
paź 14

0

nominalnie

Tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw przyspieszyło w
październiku do 3,8% r/r, znacznie mocniej od oczekiwań. Płace rosną mimo wyraźnego
trendu spadkowego CPI, co sugeruje, Ŝe firmy mogą mieć powaŜniejsze problemy w
znalezieniu wykwalifikowanej siły roboczej i to nawet przy dość wysokiej jak na światowe
standardy stopie bezrobocia w Polsce. Obraz taki wyłania się teŜ z rozmów z naszymi
klientami korporacyjnymi. Jednocześnie, nie moŜna być pewnym, Ŝe ten trend utrzyma się
biorąc pod uwagę spadające ceny surowców, ujemne CPI i PPI oraz wciąŜ słabą sytuację
gospodarki strefy euro.
Przyzwoity wzrost nominalny wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw i spadek inflacji CPI
powodują znaczący wzrost dochodów w ujęciu realnym. Szacujemy, Ŝe w październiku
płace w ujęciu realnym wzrosły o 4,5% r/r, podczas gdy dynamika funduszu płac (przeciętne
wynagrodzenia razy przeciętna liczba zatrudnionych) w ujęciu realnym wyniosła 5,3% r/r. W
obu przypadkach był to najsilniejszy wzrost od stycznia 2009 r. Wzrost realnych dochodów
do dyspozycji gospodarstw domowych powinien wspierać konsumpcję prywatną w
najbliŜszych kwartałach, zmniejszając negatywny wpływ spowolnienia popytu zagranicznego
na wzrost PKB w naszym kraju. JednakŜe, jeśli uwarunkowania zewnętrzne nie ulegną
poprawie, trend w popycie krajowym moŜe równieŜ się pogorszyć. W związku z tym wzrost
gospodarczy w strefie euro pozostanie kluczowy dla perspektyw wzrost PKB w Polsce w
średnim terminie.
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