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Płace i zatrudnienie, %r/r
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Wynagrodzenia nie odczuły wpływu koronawirusa aż tak mocno jak zatrudnienie i w
marcu urosły o 3,0% m/m. Spodziewamy się jednak wyraźnego spowolnienia rocznej
stopy wzrostu w okolice zera w nadchodzących miesiącach. Poza samymi skutkami
zamknięcia gospodarki, niższym płacom sprzyjać będą rozwiązania zaproponowane
przez rząd (subsydiowanie płac pod warunkiem redukcji wymiaru etatu o 20 lub 50%),
gdyż o ile mają one chronić zatrudnienie i łączny fundusz płac, to będą miały
negatywny wpływ na średnie wynagrodzenia.
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Liczymy na to, że publikowany w piątek Biuletyn Statyczny pozwoli lepiej rozeznać się w
reakcji rynku pracy na epidemię. Zakładamy, że porównując dane o przeciętnym
zatrudnieniu z danymi o liczbie zatrudnionych dostaniemy dodatkową podpowiedź co
do skali zwolnień, skoro w tym pierwszym ujęciu zatrudnienie wyraża się w przeliczeniu
na pełne etaty a w tym drugim podawana jest prosta suma osób na umowie o pracę.
Można też liczyć na podpowiedź ze strony danych o bezrobociu, chociaż
podejrzewamy, że wielu poszukujących pracy mogło nie być w stanie zarejestrować się
jako bezrobotni gdy urzędy pracy zawiesiły bezpośrednią obsługę. Naszym zdaniem
spadek zatrudnienia tylko się będzie pogłębiać w kolejnych miesiącach.
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Miesięczny spadek zatrudnienia o 34 tys. (-0,5% m/m) to najgorszy odczyt dla marca
odkąd są dostępne dane (wczesne lata 90-te). Przypominamy, że te dane pokrywają
jedynie firmy zatrudniające ponad 9 osób, co daje pokrycie mniej więcej 1/3 ogółu
zatrudnienia a zatem nie uwzględniają w pełni sytuacji w sektorach w największym
stopniu dotkniętych restrykcjami epidemicznymi, jak np. restauracje. W ramach
zliczania zatrudnienia pomija się też osoby na umowach cywilno-prawnych, które
zwykle są pierwsze do zwolnienia. Zatem faktyczna skala spadku zatrudnienia w całej
gospodarce mogła przekroczyć 100 tys. Z drugiej strony w statystykach zatrudnienia
nie uwzględnia się osób na urlopach bezpłatnych, zwolnieniach lekarskich i zasiłkach
opiekuńczych. Szczególnie liczba tych ostatnich mogła wyraźnie wzrosnąć po tym jak
12 marca zamknięto placówki edukacyjne, znacząco obniżając średnie zatrudnienia.
Zwykle pracownicy na zwolnieniach przestają być zliczani do zatrudnienia dopiero gdy
ich przerwa w pracy przekracza 14 dni, jednak w okresach dużej zmienności kadrowej
(czyli jak rozumiemy: obecnie) metodologia GUS mówi o dziennej rejestracji stanów.
Inaczej mówiąc: trudno ocenić co właściwie wyrażają bieżące statystyki zatrudnienia.
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W danych z rynku pracy za marzec ujawnił się wyraźny wpływ koronawirusa:
wzrost zatrudnienia spadł do 0,3% r/r z 1,1% a płace do 6,3% r/r z 7,7%. Dane
potwierdzają, że polska gospodarka doznała potężnego wstrząsu przez epidemię
i wspierają nasze prognozy ujemnego wzrostu PKB w 2020 r. Spodziewamy się
dalszego hamowania dynamiki zatrudnienia i płac w kolejnych miesiącach.
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Niniejsza publikacja przygotowana przez Santander Bank Polska 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. Santander Bank Polska 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. Santander Bank Polska S.A. lub jego spółki zależne mogą świadczyć usługi dla lub zabiegać o transakcje z którąkolwiek spółką
wymienioną w tej publikacji. Niniejsza publikacja nie jest przeznaczona do użytku prywatnych inwestorów. Klienci powinni kontaktować się z analitykami Banku oraz przeprowadzać transakcje poprzez
jednostki Santander Bank Polska 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: Santander Bank Polska S.A., Pion Zarządzania Finansami, Departament Analiz Ekonomicznych,
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Polska, telefon 22 534 1887, e-mail: ekonomia@santander.pl, www.santander.pl
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