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Wzrost zatrudnienia wyraźnie poniżej prognoz
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu wzrosło o 3,1% r/r wobec oczekiwań 3,2% r/r. Z kolei płace wzrosły w sierpniu
o 4,7% r/r i były nieco słabsze od konsensusu (5,0% r/r), ale lepsze od naszej prognozy (4,4% r/r). W ujęciu m/m zatrudnienie
obniżyło się o 1 tys., co jest dużym rozczarowaniem. Spowolnienie tempa wzrostu zatrudnienia wieszczyliśmy już od pewnego
czasu, wskazując na wyczerpujące się zasoby wolnej siły roboczej. Na razie za wcześnie aby przesądzić, czy już sprawdza się
nasz scenariusz, czy w sierpniu mieliśmy do czynienia z jednorazowym wydarzeniem. Dla interpretacji tych danych kluczowe
będzie rozbicie zatrudnienia wg sektorów, które poznamy wraz z Biuletynem Statystycznym. Jeśli chodzi o płace, to ich dynamika
obniżyła się mimo pozytywnego efektu dni roboczych, co wspiera naszą interpretację, że tempo wzrostu płac w czerwcu i lipcu
było zaburzone przez wypłaty premii w pojedynczych sektorach. Spodziewamy się, że w kolejnych miesiącach wzrost płac
utrzyma się powyżej 4% r/r.
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu wzrosło o 3,1% r/r wobec 3,2% r/r w lipcu.
W ujęciu m/m zatrudnienie obniżyło się o 1 tys., co jest dużym rozczarowaniem. Po pierwsze,
zatrudnienie spadło po raz pierwszy od kwietnia 2015 r., a w sierpniu po raz pierwszy od 2012 r.
po drugie, żadna prognoza na rynku nie wskazywała na taki scenariusz. Spowolnienie tempa
wzrostu zatrudnienia wieszczyliśmy już od pewnego czasu, wskazując na wyczerpujące się
zasoby wolnej siły roboczej. Za ograniczeniem wzrostu zatrudnienia przemawiałoby też
wyhamowanie wzrostu inwestycji widoczne od początku tego roku. Na razie za wcześnie aby
przesądzić, czy już sprawdza się nasz scenariusz, czy w sierpniu mieliśmy do czynienia z
jednorazowym wydarzeniem. Nie można wykluczyć, że w tym roku wcześniej wystartowała
rekrutacja do prac sezonowych, co podbiło zatrudnienie w czerwcu i lipcu (wzrost odpowiednio
o 19 i 9 tys.). Dla interpretacji tych danych kluczowe będzie rozbicie zatrudnienia wg sektorów,
które poznamy wraz z Biuletynem Statystycznym.
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Płace wzrosły w sierpniu o 4,7% r/r i były nieco słabsze od konsensusu (5,0% r/r), ale lepsze od
naszej prognozy (4,4% r/r). Warto podkreślić, że dynamika płac obniżyła się mimo pozytywnego
efektu dni roboczych (w lipcu był ujemny), co wspiera naszą interpretację, że tempo wzrostu
płac w czerwcu i lipcu było zaburzone przez wypłaty premii w pojedynczych sektorach.
Spodziewamy się, że w kolejnych miesiącach wzrost płac utrzyma się powyżej 4% r/r. Fundusz
płac w sektorze firm wzrósł w sierpniu o 8,8% r/r w cenach stałych.
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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 sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Informacje przedstawione w niniejszej publikacji nie mają charakteru porad
inwestycyjnych ani doradztwa. Podjęto wszelkie możliwe starania w celu zapewnienia, że informacje zawarte w tej publikacji nie są nieprawdziwe i nie
wprowadzają w błąd, jednakże 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 zależne 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 zależne
mogą świadczyć usługi dla lub zabiegać o transakcje z którąkolwiek spółką wymienioną w tej publikacji. Niniejsza publikacja n ie jest przeznaczona do użytku
prywatnych inwestorów. Klienci powinni kontaktować się z analitykami Banku oraz przeprowadzać transakcje poprzez jednostki Banku Zachodniego WBK S.A.
w jurysdykcjach swoich krajów, chyba że istniejące prawo zezwala inaczej. W przypadku tej publikacji zastrzeżone jest prawo autorskie oraz obowiązuje
ochrona praw do baz danych.
W sprawie dodatkowych informacji, dostępnych na życzenie, prosimy kontaktować się z: Bank Zachodni WBK S.A., Pion Zarządzania Finansami, 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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