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Wzrost presji płacowej czy kolejne zaburzenie?
Dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw osiągnęła w sierpniu 6,6% r/r wobec 4,9% w lipcu i był to wynik zdecydowanie
odbiegający w górę od oczekiwań rynkowych (5,7% r/r) a także od naszej prognozy (5,9% r/r). Prawdopodobnie tak silny odczyt
wynika z presji płacowej generowanej przez niedobory siły roboczej, zgłaszane przez przedsiębiorców w badaniach
koniunktury. Możliwe jednak, że po raz kolejny dynamika płac została zaburzona przez przesunięcia w terminie wypłat
dodatków w górnictwie. Realny przyrost funduszu płac w sektorze przedsiębiorstw wyniósł w sierpniu 9,6% r/r – to najlepszy
wynik od września 2008 roku. Uważamy, że stan rynku pracy pozwoli podtrzymać wzrost konsumpcji prywatnej rzędu 5% r/r w
III kw.
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W sierpniu płace w sektorze przedsiębiorstw przyspieszyły z 4,9% r/r do 6,6% r/r, a dynamika
zatrudnienia zdołała przesunąć się z 4,5% r/r do 4,6% r/r. W przypadku płac mamy do czynienia
z wyraźnie lepszym odczytem niż rynek oczekiwał (mediana prognoz rynkowych 5,7%, nasza
prognoza 5,9%). To pozytywne zaskoczenie pojawiło się w momencie, gdy kwestia przełożenia
niedoborów obecnych na rynku pracy na negocjacje płacowe stała się punktem uwagi.
Trzeba jednak pamiętać, że ta publikacja GUS nie pozwala ocenić zakresu przyspieszenia płac.
Być może sierpniowy wynik został wzorem poprzednich wyraźnie zaburzony terminami wypłat
dodatków w górnictwie (lipcowa dynamika płac z wyłączeniem górnictwa wyniosła 6,1% r/r,
podczas gdy miara wliczająca górnictwo pokazała 4,9%). Szczegółowe dane ukażą się 22
września.
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Jeśli szczegółowe dane o płacach nie podważą diagnozy o nasilającej się presji płacowej to
może to mieć wymierne przełożenie na postawę niektórych członków RPP. Jerzy Kropiwnicki i
Jerzy Osiatyński uznawani są za zwolenników prowadzenia łagodnej polityki pieniężnej i obaj
skupiają się na analizie rynku pracy. Ostatnio wyrażali opinie, że tempo wzrostu płac nie
wzrośnie do poziomów, które można by uznać za problematyczne z punktu widzenia celu
inflacyjnego. Naszym zdaniem możliwe jest, że jeszcze w tym roku dynamika płac w sektorze
przedsiębiorstw osiągnie 8% r/r i w miarę jak będzie się to dokonywało może ulegać zmianie
postawa wspomnianych członków Rady. Według nas do pierwszej podwyżki stóp może dojść w
IV kw. 2018, podczas gdy w ostatnim wywiadzie Jerzy Kropiwnicki uznał, że w świetle obecnych
danych (nieznany był jeszcze wtedy sierpniowy wynik płac i zatrudnienia) stopy mogłyby
pozostać bez zmian przez kolejne 24 miesiące.
Realny przyrost funduszu płac w sektorze przedsiębiorstw wyniósł w sierpniu 9,6% r/r – to
najlepszy wynik od września 2008 roku. Uważamy, że mimo wygasania pozytywnego wpływu
programu 500+ na roczną dynamikę dochodów gospodarstw domowych stan rynku pracy
pozwoli podtrzymać wzrost konsumpcji prywatnej rzędu 5% r/r, czyli podobny do odnotowanego
w II kw. 2017 roku.
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