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Streszczenie

Streszczenie
W IV kw. 2015 r. sytuacja na rynku pracy wyraźnie się poprawiła, nawet w porównaniu z pozytywnymi tendencjami obserwowanymi w ostatnich kwartałach. Dynamicznie wzrosła liczba
osób pracujących (głównie w usługach). Bezrobocie osiągnęło poziom bliski historycznemu minimum, a jednocześnie wciąż rośnie podaż pracy.
Wyraźny wzrost liczby pracujących wg BAEL pod koniec roku (1,6% r/r, wobec 1,1% r/r w III kw.
br.), był spójny z tendencją przyśpieszenia wzrostu PKB. Inaczej, niż w ostatnich dwóch kwartałach, wzrostu tego nie wspomagały zmiany liczby pracujących w rolnictwie. Cały wzrost zatrudnienia dotyczył liczby pracujących na umowy na czas nieokreślony, które zastępują umowy krótkookresowe, co wynikało prawdopodobnie zarówno z antycypowania przepisów, które weszły w
życie na początku br. jak i tendencji do stabilizacji zatrudnienia osób, które zostały przyjęte do pracy od początku bieżącego ożywienia gospodarczego. Poprawę stabilności warunków zatrudnienia
potwierdzają także przepływy na rynku pracy – w tym spadek do rekordowo niskiego poziomu
prawdopodobieństwa utraty pracy.
Podaż pracy obniżała się do połowy ub. r., natomiast w III i IV kw. ub.r. współczynnik aktywności
zawodowej ponownie zaczął rosnąć dzięki większej aktywności zawodowej osób w wieku przedemerytalnym (wyraźne zahamowanie odpływów z pracy do nieaktywności zawodowej) oraz zahamowaniu spadku aktywności zawodowej osób wchodzących dopiero na rynek pracy.
Stopa bezrobocia BAEL spadła o 0,3 pp. osiągając poziom 7,1% (sa), wartość zbliżoną do historycznemu minimum z 2008 roku (7,0% sa). Znaczny spadek bezrobocia nastąpił pomimo wyraźnego wzrostu aktywności zawodowej, który dotyczył głównie zahamowania odpływów z zatrudnienia do nieaktywności, a nie był związany ze wzrostem liczby osób bezrobotnych.
Dynamika płac w gospodarce w IV kw. 2015 r. nieznacznie wzrosła, do 3,2% r/r, wyraźnie poniżej
dynamiki obserwowanej w sektorze przedsiębiorstw (3,4% r/r). Tempo wzrostu płac w 2016 roku
powinno przyśpieszyć wraz z planowanymi podwyżkami w sektorze publicznym oraz stopniowym powrotem dodatniej inflacji. Ujemnie na dynamikę płac w sektorze przedsiębiorstw w najbliższych miesiącach mogą natomiast wpłynąć niższe wypłaty dodatkowych składników wynagrodzeń w górnictwie.
Dynamika ULC wzrosła do 0,9% r/r ( z 0,6% r/r w II kw. ub. r.), choć pozostaje relatywnie niska na
skutek stabilizacji dynamiki wynagrodzeń i relatywnie szybkiego wzrostu wydajności pracy.
Dodatkowe analizy prezentowane w tym raporcie dotyczą: procesów, które w dłuższym terminie
wpływają na sektorową strukturę zatrudnienia w polskiej gospodarce (Ramka 1) oraz wpływu
zmieniającej się struktury zatrudnienia na „jakość” pracy jako czynnika produkcji (Ramka 2).
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Zatrudnienie
1. Tendencje
Na rynku pracy od blisko 3 lat obserwowana
jest wzrostowa tendencja zatrudnienia, która
wiąże się z postępującym ożywieniem gospodarczym oraz systematycznym wzrostem zapotrzebowania na pracowników. Na jej kontynuację wskazują również dane BAEL za IV kw.
ub.r. W warunkach niskiej presji płacowej rosnący stopień wykorzystania czynnika pracy
przekłada się na powolny, ale konsekwentny
wzrost udziału kosztów pracy w WDB.
Po nieznacznym osłabieniu dynamiki zatrudnienia w połowie ub.r. jego tempo wzrostu ponownie wyraźnie przyśpieszyło, a poziom zatrudnienia był najwyższy od połowy lat 90. XX wieku. W
IV kw. 2015 r. całkowita liczba pracujących w
badaniu BAEL1 wzrosła, po usunięciu efektów
sezonowych, do poziomu ponad 16,2 mln, tj. o
blisko 120 tys. osób względem poprzedniego
kwartału. Wbrew oczekiwaniom IE i pomimo
wyhamowania tendencji wzrostowej w rolnictwie, wzmacniającej w ostatnim czasie dynamikę
całkowitej liczby pracujących, roczne tempo
wzrostu przyśpieszyło o ok. 0,5 pp. Podniesienie
dynamiki zatrudnienia potwierdzają także pozostałe wskaźniki, bazujące na danych ze sprawozdawczych przedsiębiorstw (Tabela nr 1).

W danych BAEL obraz rynku pracy od początku 2015 roku
może być zaburzony sposobem uwzględniania populacji w
tym badaniu. IV kw. 2015 r. był kolejnym kwartałem, w
którym populacja BAEL nie zmieniła się. Nie jest to jednak
wynikiem tendencji demograficznych utrzymujących populację na niezmienionym poziomie, lecz konsekwencją braku
dostępności informacji nt. zmian liczby i struktury ludności
w 2015 r. Prawdopodobnie populacja BAEL zostanie skorygowana wstecz w najbliższych kwartałach. Trudno przewidzieć, w jaki sposób wpłynie to wyniki – co do zasady
ewentualne korekty populacji BAEL w znacznie większym
stopniu wpływają na poziomy zmiennych (np. liczba osób
aktywnych zawodowo lub pracujących), a w mniejszym na
ich dynamiki czy relacje pomiędzy zmiennymi (np. współczynnik aktywności zawodowej, czy stopa bezrobocia).
1

3

Wyższej dynamice zatrudnienia sprzyja obserwowane w trakcie ostatnich dwóch kwartałów
przyśpieszanie tempa wzrostu gospodarczego
oraz stopniowe domykanie się luki popytowej.
Kontynuacja wzrostów zatrudnienia skutkuje
dalszym spadkiem stopy bezrobocia oraz obniżaniem się ujemnej od początku 2015 r. luki na
bezrobociu.
Wykres nr 1. Liczba pracujących wg BAEL oraz udział
funduszu płac w WDB na tle zmian WDB

Źródło: dane GUS, obliczenia NBP.

Z jednej strony, istotny i stabilny udział konsumpcji we wzroście PKB2, z drugiej – wyraźny
wzrost intensywności wykorzystania dostępnych
zasobów pracy przełożyły się na stopniową redukcję niedopasowania godzinowego pomiędzy
preferowanym i przepracowanym czasem pracy,
obserwowanego w latach 2011-20153. Rosnący
popyt na nowych pracowników oraz coraz wyższa intensywność pracy osób już zatrudnionych
nie znalazły jednak, jak dotąd, pełnego odzwierciedlenia we wzroście udziału całkowitych kosztów związanych z zatrudnieniem w wytwarzanym produkcie (ang. labour share - LS, Wykres nr
1). Udział najważniejszego z ich komponentów
czyli funduszu płac począwszy od 2011 r. nie
Zob.: Notatka IE z 1 marca 2016 r. „PKB w IV kw. 2016 r.”
Szerzej nt. intensywności wykorzystania czynnika pracy
oraz niedopasowania godzinowego w Ramce nr 3 raportu o
rynku pracy za II kw. 2015 r.
2
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przekracza 36%, tj. o ponad 2 pp. mniej niż pod
koniec 2008 r. Ze względu na prognozowany
szybszy wzrost wydajności pracy w porównaniu
z tempem wzrostu płac (zob. NECMOD – marzec
2016), również w kolejnych kwartałach nie należy oczekiwać wyraźniejszego podniesienia poziomu labour share, ale raczej kontynuacji dotychczasowej łagodnej tendencji wzrostowej.

na umowy czasowe4 spadła w ujęciu rocznym o
2,0% r/r sa (Wykres nr 2). Nieco mniejsze znaczenie miał z kolei wzrost samozatrudnienia poza
rolnictwem.
Wykres nr 2. Kontrybucja zmian dynamiki r/r liczby pracujących wg wybranych kategorii zatrudnienia do zmian
dynamiki liczby pracujących BAEL ogółem

Tabela nr 1. Miary wzrostu zatrudnienia wg danych BAEL
oraz danych ze sprawozdawczości podmiotów powyżej 9
zatrudnionych dla całej GN oraz dla SP (sa)

Źródło: dane GUS, obliczenia NBP.
Źródło: dane GUS, obliczenia NBP.

2. Zmiany jakościowe
Obserwowane w ostatnich kwartałach pozytywne zmiany w zatrudnieniu, głównie najemnym, wynikające z dalszego wzrostu popytu na
pracę, dotyczyły nie tylko liczby osób pracujących, ale również poprawy stabilności warunków zatrudnienia.
Wyraźne przyśpieszenie tempa wzrostu liczby
pracujących BAEL w IV kw. 2015 r. wiązało się
przede wszystkim z dalszym zwiększaniem
udziału stabilnych form pracy najemnej (Tabela
nr 1, Wykres nr 2). Już drugi kwartał z rzędu za
łączny przyrost zatrudnienia najemnego odpowiadało przy tym wyłącznie zwiększenie liczby
umów stałych, która wzrosła o 3,5% r/r sa. W
tym samym czasie liczba pracujących najemnie

4

Przekształcanie części umów czasowych oraz
cywilno-prawnych w umowy stałe jest częściowo
efektem ostatnich zmian w prawie pracy, a częściowo może być uwarunkowane czynnikami
koniunkturalnymi i poprawiającą się pozycją
negocjacyjną pracownika. Wydaje się przy tym,
że pracodawcy już w drugiej połowie roku, po
uchwaleniu odpowiednich przepisów, przygotowywali się do nowelizacji przepisów dot.
oskładkowania umów cywilnoprawnych, która
weszła w życie 1 stycznia 2016 r., czy też do nowych zasad zawierania umów na czas określony5
obowiązujących od 22 lutego br. Kolejną zapowiadaną zmianą dot. umów zleceń, jest plano-

4

Na podstawie BAEL możliwa jest identyfikacja osób pracujących na umowę zawartą na czas określony, tj. z określonym terminem zakończenia kontraktu. Kategoria ta obejmuje także inne niż umowa o pracę formy zatrudnienia np.
umowy cywilno-prawne, umowy ustne, jak również część
pracujących w „szarej strefie”.
5 Celem nowych zapisów ustawowych było ograniczenie
nadużywania nietypowych form zatrudnienia poprzez
zmniejszenie asymetrii warunków zawierania i rozwiązywania umów pomiędzy kontraktami stałymi a pozostałymi
rodzajami umów.
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wane na II poł. br. wprowadzenie minimalnej
stawki godzinowej dla pracujących w ramach
tego rodzaju kontraktów6. Rozwiązania te z jednej strony ograniczają ryzyko segmentacji rynku
pracy, z drugiej jednak wpływają na usztywnienie relacji pracodawca-pracownik i w niektórych
branżach mogą skutkować większą skłonnością
firm do redukowania zatrudnienia.
Wykres nr 3. Kontrybucje do zmian r/r liczby pracujących
BAEL wg poziomu wykształcenia*

niem. Ciężar negatywnego dostosowania w tym
okresie spoczął zaś głównie na pracownikach z
wykształceniem zawodowym i podstawowym
(Wykres nr 3). Dopiero ostatnie cztery kwartały
przyniosły wyraźniejsze wzrosty zatrudnienia w
pozostałych grupach wykształcenia.
Wykres nr 4. Odsetek pracujących na podstawie kontraktów krótkoterminowych i liczba godzin przepracowanych w
tygodniu (sa)

Źródło: dane GUS i dane NBP, obliczenia własne.

Źródło: dane GUS i dane NBP, obliczenia własne.
* Dane dostępne do III kw. 2015 r.

Ogólną tendencją obserwowaną na rynku pracy
w Polsce od ponad dwóch dekad, która powinna
wzmacniać pozycję pracowników, jest sukcesywny wzrost przeciętnego poziomu wykształcenia pracujących. Udział osób z wykształceniem
wyższym zwiększył się w tym okresie z ok. 10%
do ponad 1/3 całkowitej liczby pracujących. Wynikająca z tego procesu poprawa struktury zatrudniania (wzrost „jakości” pracy) była w interakcji z dostosowaniami zasobu pracy w cyklu
koniunkturalnym (por. wyniki analizy zamieszczone w Ramce 2). Dekompozycja rocznych
zmian liczby pracujących wg poziomu posiadanego wykształcenia wskazuje jednoznacznie, że
po 2008 r. praktycznie cały wzrost zatrudnienia
dotyczył grupy osób z wyższym wykształceZob. komunikat opublikowany 19 stycznia br. na stronach
MRPiPS: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie
/art,5536,7625,godzinowa-placa-minimalna-12-zl.html.
6
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Zmianom strukturalnym zatrudnienia towarzyszyła przez około 2 lata, do II kw. 2015 r. włącznie, łagodna tendencja do zwiększania intensywności wykorzystania czynnika pracy (Wykres nr
4). Obserwowany w tym czasie trend wzrostowy
liczby przeciętnie przepracowanych godzin,
wraz ze stopniową poprawą sytuacji dochodowej
i obniżeniem się preferencji dotyczących wymiaru czasu pracy, skutkował zmniejszeniem niedopasowania godzinowego pomiędzy podażą i
popytem na pracę (zob. Ramka nr 3 raportu o
rynku pracy za II kw. 2015 r.). W trakcie ostatnich dwóch kwartałów przeciętny czas pracy w
tygodniu już wprawdzie zaczął się obniżać
(średnio o 0,3% kw/kw sa), jednak po uwzględnieniu zmian zatrudnienia łączny czas pracy w
całej gospodarce utrzymał tendencję rosnącą
(0,4% wobec 0,2% kw/kw sa przed kwartałem).
Wyhamowanie tendencji wzrostowej przeciętnej
liczby przepracowanych godzin przy jednoczesnym szybszym wzroście zatrudnienia oznacza,
że firmy lepiej postrzegają przyszłą koniunkturę i
mają mniejsze obawy przed zwiększaniem za-
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trudnienia. W najbliższych kwartałach kontynuowana będzie prawdopodobnie tendencja
zwiększania liczby pracowników, przy jednoczesnym ograniczaniu intensywności ich wykorzystania (ang. extensive margin). Z drugiej strony,
wraz ze spadkiem bezrobocia barierą wzrostu
zatrudnienia mogą okazać się trudności ze znalezieniem pracowników. Taka sytuacja będzie z
kolei wymuszać na pracodawcach konieczność
intensywniejszego wykorzystania pracy już zatrudnionych pracowników, przy jednoczesnym
podniesieniu wynagrodzeń.

gruntami rolnymi, po drugie ze wzmożonym
napływem pracowników z Ukrainy, który poprawiał konkurencyjność kosztową oraz perspektywy rozwoju niektórych gospodarstw.
Szczególnie pierwszy – a w mniejszym stopniu
również drugi – czynnik mógł sprzyjać czasowemu wzrostowi zatrudnienia w rolnictwie.
Wykres nr 5. Indeks jednopodstawowy (2007q1=100) liczby
pracujących wg BAEL oraz wg danych ze sprawozdawczości
podmiotów powyżej 9 dla całej GN w głównych gałęziach
gospodarki (sa)

3. Sektory
W ujęciu branżowym liczba pracujących najwyraźniej wzrosła w sektorze usługowym, choć
nieco słabszy wzrost obserwowany był także w
przemyśle. Przyrost zatrudnienia dotyczył jednak tylko prywatnej sfery gospodarki.
Źródło: dane GUS, obliczenia NBP.

Wzrost zatrudnienia w IV kwartale ub.r. dokonał
się głównie za sprawą sektora usługowego, w
którym w ciągu roku przybyło blisko 200 tys.
pracowników (Wykres nr 5). W sektorze przemysłowym7, dwukrotnie mniejszym pod względem
liczby pracujących, również kontynuowana była
tendencja wzrostowa. Jednak tempo wzrostu
okazało się wyraźnie niższe w porównaniu z
usługami (przyrost o niespełna 50 tys. osób).
W rolnictwie z kolei, po kilku kwartałach stabilizacji, a nawet okresowego wzrostu na przełomie
2014 i 2015 r., nastąpił ponowny spadek poziomu
zatrudnienia8. Obserwowany wcześniej wzrost
liczby rolników mógł być związany po pierwsze
ze zmianami regulacyjnymi dot. zasad obrotu
7

Sektor przemysłowy w BAEL zawiera przemysł (tj. przetwórstwo przemysłowe, górnictwo, zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę) oraz budownictwo.
8 Wyhamowanie tendencji spadkowej w rolnictwie w trakcie ostatnich kilku kwartałów, jak również zmianę wzorca
sezonowości szerzej skomentowano w poprzedniej edycji
raportu.

6

Wydaje się, że skutki ostatnich zmian regulacyjnych uwidoczniły się także w sektorze usługowym. Obowiązujące od początku br. przepisy
zmieniające sposób naliczania składek na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń mogły stanowić dla niektórych podmiotów zachętę do
odchodzenia od tej formy zatrudnienia. Potwierdzają to miesięczne dane z sektora przedsiębiorstw. W styczniu br. najsilniejszy wzrost zatrudnienia etatowego odnotowano właśnie w
niektórych sekcjach usługowych SP, charakteryzujących się najwyższym odsetkiem umów cywilno-prawnych w ogólnej liczbie pracujących, tj.
w zakwaterowaniu i gastronomii oraz administrowaniu i działalności wspierającej (w tym
usługach świadczonych przez firmy ochroniarskie).
W dłuższym okresie w sektorowej strukturze
zatrudnienia obserwuje się sukcesywne zwięk-
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szanie się udziału usług9, charakteryzujących się
relatywnie łagodniejszymi dostosowaniami zatrudnienia aniżeli pozostałe sektory. Tendencja ta
powinna oddziaływać stabilizująco na zatrudnienie w całej gospodarce. Nadal zwiększa się też
udział sektora prywatnego (aktualnie 76,3%).
Okres stopniowej poprawy sytuacji na rynku
pracy w trakcie ostatnich dwóch lat wzmocnił
jeszcze przewagę sfery prywatnej 10. Długoterminowe analizy wskazują ponadto, że stosunkowo
powolne zmiany zatrudnienia w różnych sektorach (Ramka nr 1) wynikają z faktu, że osoby
uzyskujące kwalifikacje i staż pracy w jednym
sektorze rzadko dokonują radykalnych zmian
swojej kariery zawodowej przechodząc do innego sektora gospodarki. Stąd za zmianę struktury
zatrudnienia odpowiadają przede wszystkim
czynniki demograficzne związane z wykształceniem kolejnych generacji.

4. Perspektywy zatrudnienia
Kontynuacja tendencji wzrostowej popytu na
pracę powinna sprzyjać utrzymaniu dobrych
perspektyw zatrudnienia. Świadczą o tym zarówno zmiany liczby ofert pracy dostępnych
aktualnie na rynku, jak również plany przedsiębiorców dot. zwiększania zatrudnienia w I
kwartale br. Czynnikiem ograniczającym dalszy wzrost może być jednak wolniejsza niż
przed rokiem kreacja nowych miejsc pracy.
O utrzymaniu dobrych perspektyw zatrudnienia
na najbliższe kwartały świadczy kontynuacja
tendencji wzrostowej w przypadku większości

Wg BAEL udział sektora usługowego w całkowitym zatrudnieniu po raz kolejny nieznacznie wzrósł w IV kw.
2015 r. do poziomu 58,2%.
10 W IV kw. 2015 r. tempo wzrostu liczby pracujących w
sektorze prywatnym jeszcze wyraźnie wzrosło w porównaniu z poprzednim kwartałem (do 2,8% r/r sa). W ostatnim
czasie liczba pracujących w sektorze publicznym natomiast
systematycznie spadała, choć w IV kw. 2015 r. jeszcze tempo spadku obniżyło się do -1,8% r/r sa (tj. o 0,3 pp. w porównaniu z poprzednim kwartałem).
9
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wskaźników opisujących popyt na pracę w IV
kw. 2015 r.
Liczba niesubsydiowanych („rynkowych”) ofert
pracy (Wykres nr 6) zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy rosła w tym okresie
w tempie 11,7% kw/kw sa, tj. o 8,1 pp. szybciej
niż przed kwartałem. Wskaźnik Rynku Pracy
BIEC11 – mierzący koniunkturę na rynku pracy –
osiągnął poziom 79,0 sa (wobec 80,4 w III kw.
2015 r.), co świadczyło o dalszej poprawie sytuacji pod koniec ub.r. Z drugiej strony, zmiany
obserwowane w trakcie pierwszych dwóch miesięcy br., zarówno w liczbie zarejestrowanych
ofert pracy, jak również w liczbie ofert umieszczanych przez pracodawców w Internecie (BOP),
wskazywały na niewielkie wyhamowanie ubiegłorocznych wzrostów. Na chwilę obecną obserwacji tych nie można interpretować jeszcze w
kategoriach zmiany tendencji, lecz krótkookresowej korekty rekordowo wysokich wzrostów
obserwowanych w II poł. ub.r.
Wykres nr 6. Liczba ofert w urzędach pracy i Wskaźnik
Rynku Pracy BIEC

Źródło: GUS, BIEC, obliczenia NBP.

Pewne oznaki stopniowego ograniczania skłonności pracodawców do zatrudniania nowych
pracowników pojawiły się już w 2015 r. Świadczą
o tym wyniki reprezentatywnego badania popyWskaźnik Rynku Pracy (WRP) publikowany jest przez
BIEC z częstotliwością miesięczną i ma charakter wyprzedzający w stosunku do danych o bezrobociu. Głównym
elementem wskaźnika WRP BIEC jest Barometr Ofert Pracy
BOP oparty na pomiarze liczby ofert pracy w gazetach i
Internecie.
11
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tu na pracę GUS za IV kw. ub.r., które wskazują
na kontynuację rosnącej tendencji liczby wakatów, jednak przy wyhamowaniu kreacji nowych
miejsc pracy. Zgodnie z wynikami tego badania,
saldo nowo utworzonych i zlikwidowanych
przez firmy miejsc pracy, po osiągnięciu maksymalnego poziomu w IV kw. 2014 r. (89,1 tys., sa),
od czterech kwartałów sukcesywnie się obniża.
Wolniejsze tempo tworzenia nowych miejsc pracy, przy utrzymywaniu się relatywnie wysokiego
tempa wzrostu liczby wakatów, może wynikać z
coraz dłuższego czasu potrzebnego do znalezienia osób o odpowiednich kwalifikacjach i powinno sprzyjać wzmacnianiu pozycji pracownika12 na rynku pracy. Z drugiej strony, słabsza
kreacja miejsc pracy może w dłuższym okresie
ograniczać dalszy wzrost zatrudnienia. Wniosek
ten koresponduje z wynikami najnowszej projekcji NECMOD, która w najbliższych latach zakłada nieznaczne obniżenie dynamiki zatrudnienia
(zob. rozdział dot. prognoz).
W krótkim okresie perspektywy wzrostu zatrudnienia pozostają jednak stabilne. Wyniki Badania
Koniunktury NBP13 wskazują na utrzymanie w I
kw. 2016 r. planów przedsiębiorstw w zakresie
wzrostu zatrudnienia na poziomie zbliżonym do
poprzedniego kwartału, za wyjątkiem firm z
sektora budowlanego oraz MŚP, w których prognozy zatrudnienia uległy nieznacznemu pogorszeniu. Oznacza to, że przedsiębiorstwa nadal
częściej planują zwiększać, niż zmniejszać zatrudnienie. Na możliwość dalszego niewielkiego
wzrostu dynamiki zatrudnienia w II kw. br.
wskazywały też badania ankietowe realizowane
przez inne ośrodki badawcze, przy nieznacznym

Analizy NBP wskazują, że dłuższy czas zapełniania wakatów charakteryzuje miejsca pracy dla osób o wyższych kwalifikacjach, natomiast zdecydowana większość wakatów dla
osób o niższych kwalifikacjach zapełniana jest w ciągu 3 mcy. Por. „Badanie Ankietowe Rynku Pracy. Raport 2014” (s.
34): http://www.nbp.pl/publikacje/arp/raport_2014.pdf
13 Dane z „Szybkiego Monitoringu NBP w IV kw. 2015”, NBP,
styczeń 2016 r.

wzroście prawdopodobieństwa stabilizacji poziomu zatrudnienia w pierwszej połowie br.14

5. Tło międzynarodowe
Zmiany zatrudnienia obserwowane w Polsce – co
do tendencji – wydają się zgodne ze zmianami
obserwowanymi w pozostałych krajach. W skali
całej UE kontynuowana jest od 2013 r. powolna
tendencja wzrostowa liczby pracujących. W IV
kw. 2015 r. dynamika roczna liczby pracujących
w Polsce kształtowała się jednak o około 0.7 pp.
powyżej średniej dla grupy krajów unijnych
(1,1% r/r), głównie ze względu na przyśpieszenie
w Polsce tempa wzrostu zatrudnienia w trakcie
ostatnich dwóch kwartałów.
Wykres nr 7. Dynamika liczby pracujących w wybranych
krajach
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Źródło: Eurostat.

Jednocześnie, w takich krajach jak Grecja, Hiszpania czy Węgry zatrudnienie rosło o ponad
1,0 pp. szybciej niż w Polsce (Wykres nr 7). Należy pamiętać jednak, że dostosowanie w tych
krajach w okresie po wybuchu ostatniego kryzysu finansowego było również zdecydowanie

12
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14 Podczas

gdy badanie firmy Manpower wskazuje na stabilizację prognoz zatrudnienia w II kw. 2016 r., raport Randstad
dot. planów pracodawców na najbliższe 6 m-cy sugeruje
dalsze wzrosty. Publikacja wyników drugiego z tych badań
nie zawiera jednak informacji oczyszczonej z efektów sezonowych.

Zatrudnienie

głębsze. Zmiany struktury branżowej zatrudnienia obserwowane na polskim rynku pracy są w
znacznej mierze zbieżne z zmianami w krajach
unijnych. Podobnie jak w Polsce, w UE nadal
zyskiwało na znaczeniu zatrudnienie w sektorze
usługowym. W ostatnich dwóch kwartałach
2015 r. liczba pracujących w usługach rosła w UE
coraz szybciej (1,7% r/r w IV kw. 2015 r.). W tym
czasie dynamika zatrudnienia w przemyśle obniżyła się, ale pozostała na dodatnim poziomie
0,1% r/r. Spadek zatrudnienia pogłębił się natomiast w sektorze budowlanym (-0,6% r/r w IV
kw. 2015 r.).
Opublikowane w lutym br. prognozy Komisji
Europejskiej przewidują nieznaczne obniżenie
przeciętnego tempa wzrostu zatrudnienia w całej
UE o ok. 0,2 pp. w okresie najbliższych 2 lat15.

“European Economic Forecast – Winter 2016”, Institutional Paper, 020 / February 2016, European Commission.
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Podaż pracy i bezrobocie
1. Podaż pracy
W IV kw. 2015 r. nastąpił wzrost aktywności
mierzony zarówno wzrostem współczynnika
aktywności zawodowej jak i liczbą osób aktywnych. Na wzrost ten duży wpływ miała rosnąca aktywność zawodowa osób w wieku
przedemerytalnym.
IV kw. 2015r. to kolejny kwartał kiedy na dodatnim poziomie ukształtowała się kwartalna dynamika liczby osób aktywnych zawodowo (0,1%
kw/kw, sa). Natomiast, pierwszy raz od roku
wzrosły w ujęciu rocznym: liczba osób aktywnych zawodowo (o 56 tys. osób16, co stanowi
wzrost zasobu pracy o ok. 0.3% r/r) oraz współczynnik aktywności zawodowej. Jest to kolejne
potwierdzenie poprawy sytuacji na rynku pracy,
obserwowanej również w innych źródłach danych.
Po uwzględnieniu czynników sezonowych
współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w
IV kw. ub. r., 56,2%, sa (Wykres nr 8), i utrzymuje się na zbliżonym poziomie od początku
2014 r (poza jednorazowym spadkiem w II kw.
2015 r.).
Wykres nr 8 Liczba aktywnych zawodowo, współczynnik
aktywności zawodowej i populacja BAEL (sa)

Źródło: dane GUS, obliczenia NBP

Szacunki liczby aktywnych mogą ulec zmianie po korekcie populacji BAEL (zob. przypis 1).
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Od 2012 roku na wielkość zasobów pracy w Polsce trwale i negatywnie oddziałuje sytuacja demograficzna – zwłaszcza szybko starzejąca się
struktura populacji (Wykres nr 9). Fala emigracji
poakcesyjnej spowodowała, że spadek podaży
pracy odczuwalny był już w latach 2006-2007, ale
po 2008 r. negatywne tendencje były równoważone z naddatkiem przez wzrost aktywności
zawodowej. Jednak na początku 2015 r. okazał
się on już niewystarczający i w pierwszych kwartałach tego roku odnotowano ponowny spadek
podaży pracy.
Wykres nr 9. Dekompozycja zmian liczby osób aktywnych
zawodowo wg wieku (tys.)

Źródło: dane GUS, obliczenia NBP
*Obserwacja dla roku 2015 obejmuje I-III kw. 2015r.

Odnotowany w IV kw. 2015r. wzrost aktywności
(skupiony wśród najstarszych osób na rynku
pracy) oznacza jedynie tymczasowe wyhamowanie spadku liczby aktywnych. Negatywny
wpływ tendencji demograficznych będzie się
pogłębiał. Szybkie starzenie się populacji, zwiększając udziały starszych i mniej aktywnych grup
osób na rynku pracy sprawia, że zmniejszanie się
zasobów pracy w najbliższych latach jest nieuniknione. Jego tempo będzie uzależnione od
współczynników aktywności zawodowej.
Zmiany aktywności ekonomicznej nie są równo
rozłożone w całej populacji. W ostatnich latach,
aktywność zawodowa w większości grup wieku
była względnie stabilna, pomimo dużego zróżnicowania poziomów i konsekwentnie niższej ak-
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tywności kobiet w poszczególnych grupach wieku. Wzrosty aktywności notowano jedynie w
przedemerytalnych grupach wieku, co było
związane z podniesieniem wieku emerytalnego
oraz ograniczeniem możliwości wcześniejszego
przechodzenia na emerytury (Wykres nr 10).
Tylko dzięki tym tendencjom możliwy był ostatni wzrost liczby aktywnych. Przy szybko rosnących udziałach najstarszych grup wieku w całej
populacji, od ich aktywności będą w największym stopniu zależeć również zmiany aktywności w perspektywie najbliższych kilku lat.
Wykres nr 10. Współczynniki aktywności zawodowej wg
płci i wieku

czania rynku pracy przez słabiej wykształcone
roczniki powojennego wyżu, przy jednoczesnym
wchodzeniu na rynek młodszych, przeciętnie
lepiej wykształconych kohort. Obserwowane
tendencje oznaczają podnoszenie się przeciętnego poziomu wykształcenia polskich zasobów
pracy.
Wykres nr 11. Kontrybucje do zmian r/r liczby aktywnych
zawodowo BAEL wg poziomu wykształcenia.
5%
4%

Wyższe

Policealne i średnie zawodowe

Ogólnokształcące

Zasadnicze zawodowe

Podstawowe

Pracujący BAEL

3%

2%
100%

1%
90%

0%
80%

-1%2007 I 2008 I 2009 I 2010 I 2011 I 2012 I 2013 I 2014 I 2015 I
70%

60%

15-24 m
25-44 m
45-54 m
55-64 m
65+ m

15-24 k
25-44 k
45-54 k
55-64 k
65+ k

-3%

Źródło: dane GUS, obliczenia NBP
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Źródło: dane GUS, obliczenia NBP

Nierównomierny jest również wpływ różnej
aktywności osób o odmiennym wykształceniu na
zagregowaną aktywność ekonomiczną ludności
(Wykres nr 11). W ostatniej dekadzie w każdym
kwartale, niezależnie od kierunku i wielkości
zmian ogólnej liczby osób aktywnych zawodowo, obserwowano wzrost liczby aktywnych zawodowo z wykształceniem wyższym oraz spadek aktywności osób z wykształceniem podstawowym. Konsekwentny był również spadek
liczby osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym. W dużej mierze jest to skutek opusz-
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Wzrost aktywności najstarszych grup wieku
współwystępuje ze wzrostem liczby emerytów,
co jest związane z osiąganiem wieku emerytalnego przez względnie liczne roczniki powojennego wyżu demograficznego. W III kw. 2015 r. w
dalszym ciągu liczba osób przechodzących na
emeryturę kształtowała się na relatywnie wysokim poziomie. Liczba nowo przyznanych świadczeń emerytalnych wyniosła prawie 50 tys. i nie
była znacznie wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (Wykres nr 12). Wystarczyła jednak by łączna liczba przyznanych
świadczeń w pierwszych trzech kwartałach ub. r.
przewyższyła liczbę wszystkich przyznanych
świadczeń w 2014 roku. Wzrost ten jest spójny z
długoterminowymi projekcjami emerytalnymi,
zgodnie z którymi liczba osób przechodzących
na emeryturę będzie w kolejnych latach pozostawać na wysokim poziomie, pomimo systematycznego podwyższania wieku emerytalnego
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(przy założeniu utrzymania obecnie obowiązujących przepisów).
Wykres nr 12. Liczba osób, którym przyznano emerytury
tys.
350

Liczba osób, którym przyznano emerytury
(obejmuje także osoby pobierające zasiłki i świadczenia
emerytalne, którym przyznano emeryturę)

300
250
200
150
100
50
0
1995 1996 1997 1998 1999 1999 1999 1999 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Źródło: dane ZUS, zestawienie NBP. Począwszy od 2007r.
kolorami oznaczono kolejne kwartały. Dane obejmują także
osoby pobierające zasiłki i świadczenia emerytalne, którym
przyznano emeryturę.

Zgodnie z danymi z urzędów pracy, liczba zarejestrowanych bezrobotnych obniżyła się w IV
kw. br. o 259 tys. r/r, sa i 73 tys. kw/kw, sa (wobec spadków o odpowiednio 283 tys. r/r, sa i 63
tys. kw/kw, sa w III kw. br.). Dane za pierwsze
miesiące I kw. 2016r. wskazują na dalszy spadek
liczby bezrobotnych. Wskazują na to również
dane BAEL. W ujęciu rocznym liczba bezrobotnych BAEL obniżyła się o ponad 220 tys., sa, co
stanowiło ok. 15% populacji bezrobotnych.
W porównaniu do III kwartału 2015 r. liczba osób
bezrobotnych była niższa o 54 tys., sa (wobec
spadku o 32 tys., sa w poprzednim kwartale).
Wykres nr 14. Dekompozycja zmian rocznych (w pp.) stopy
bezrobocia BAEL (sa)

2. Bezrobocie
Większy niż przed kwartałem wzrost liczby
pracujących,
przewyższający
odnotowany
wzrost aktywności, sprawił, że nadal obserwowano spadek bezrobocia - zarówno liczby zarejestrowanych bezrobotnych, jak i obu miar stopy bezrobocia. Notowane w IV kw. br. spadki
stopy bezrobocia były porównywalne do tych w
poprzednim kwartale.
W IV kw. 2015 r. w dalszym ciągu obserwowano
spadek obu miar stopy bezrobocia. Stopa bezrobocia BAEL obniżyła się w stosunku do poprzedniego kwartału o 0,3 pp. i ukształtowała się
na poziomie 7,1%, sa. Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła o 0,5 pp. kw/kw, sa i wyniosła
9,9%, sa (Wykres nr 13).
Wykres nr 13. Stopa bezrobocia rejestrowanego i BAEL, sa

Źródło: dane GUS, obliczenia NBP

Wykres nr 15. Kontrybucje do zmian r/r liczby bezrobotnych
BAEL wg poziomu wykształcenia.
40%
30%
20%

Wyższe
Policealne i średnie zawodowe
Ogólnokształcące
Zasadnicze zawodowe
Podstawowe
Bezrobotni BAEL

10%
0%
-10%2007 I 2008 I 2009 I 2010 I 2011 I 2012 I 2013 I 2014 I 2015 I
-20%
-30%
-40%

Źródło: dane GUS, obliczenia NBP

Źródło: dane GUS, MPiPS, obliczenia NBP
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W stosunku do IV kw. 2014 r. stopa bezrobocia
BAEL obniżyła się o 1,2 pp., sa, czyli tyle samo co
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w poprzednim kwartale. Systematyczny spadek
stopy bezrobocia wynika z relatywnie szybkiego
wzrostu liczby pracujących, przy nieznacznym
tylko wzroście aktywności zawodowej i liczby aktywnych (Wykres nr 14).

rosnącym popytem rynkowym (wzrost o28,3%
r/r, sa oraz 11,7% kw/kw, sa), nie zaś tworzeniem
miejsc pracy subsydiowanej, których liczba od
ponad roku utrzymuje się na zbliżonym poziomie.

Inaczej niż w przypadku zatrudnienia czy aktywności zawodowej, dostosowania liczby bezrobotnych były dość jednorodne wg wykształcenia - w
ostatniej dekadzie zmiany liczby bezrobotnych
(wzrost lub spadek) oznaczały takie same zmiany we wszystkich grupach wykształcenia
(Wykres nr 15). Podobne były również procentowe zmiany liczby bezrobotnych w poszczególnych grupach, choć wraz z rosnącym poziomem
wykształcenia cechowały się coraz większą
zmiennością.

W UE stopa bezrobocia w dalszym ciągu charakteryzuje się powolnym trendem spadkowym, (w
styczniu 2016 r. wyniosła 8,9%) wskazując na
stopniową poprawę sytuacji na rynku pracy.
Jednocześnie w dalszym ciągu zmniejszają się
rozbieżności pomiędzy poszczególnymi krajami
członkowskimi UE, ale wciąż są one bardzo wysokie. Z jednej strony niektóre kraje cechują się
historycznie niską stopą bezrobocia, wynoszącą
poniżej 4,5% (Niemcy). Z drugiej strony część
krajów członkowskich charakteryzuje się w dalszym ciągu wysokimi (powyżej 20%), choć powoli malejącymi stopami bezrobocia (Hiszpania,
Grecja). W Stanach Zjednoczonych stopa bezrobocia również obniża się stopniowo, głównie na
skutek wzrostu zatrudnienia: w lutym 2016 r.
stopa ta wyniosła 5,0%. (Wykres nr 16)

W IV kw. 2015 r. nieznacznie obniżył się odsetek
zarejestrowanych bezrobotnych bez prawa do
pobierania zasiłku. W porównaniu do ubiegłego
kwartału był on o 0,5 pp. niższy i ukształtował
się na poziomie równym 86,1%.
Miesięczne dane z rejestrów powiatowych urzędów pracy wskazują na dalszy systematyczny,
choć łagodny spadek liczby bezrobotnych nowo
zarejestrowanych. Podobna tendencja (choć dla
nieco wyższego poziomu) cechuje liczbę wyrejestrowanych bezrobotnych, pomimo nieznacznego wzrostu w porównaniu do poprzedniego
kwartału (3,2% kw/kw, sa). Relatywnie stabilna
pozostaje natomiast liczba wyrejestrowań z powodu podjęcia zatrudnienia – w IV kw. ub. r.
wyniosła ona 50,9%, sa wszystkich skreśleń
z rejestrów.
Jednocześnie, notowane są rekordowo wysokie
liczby wakatów w gospodarce. Obserwowany w
ostatnich miesiącach wzrost liczby wolnych
miejsc pracy jest przy tym związany głównie z
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Wykres nr 16. Zharmonizowana stopa bezrobocia w wybranych krajach

Źródło: Eurostat.
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Przepływy na rynku pracy
W III i IV17 kw. 2015r do rekordowo niskiego
poziomu spadło prawdopodobieństwo utraty
pracy, a jednocześnie wzrastało prawdopodobieństwo znalezienia pracy18. Wzrost aktywności zawodowej pod koniec ub. r. wiązał się z
mniejszymi przepływami z zatrudnienia do
nieaktywności zawodowej (np.: przechodzenia
na emeryturę).
W drugiej połowie 2015r. poprawa na rynku
pracy dokonywała się głównie przez stabilizację
warunków pracy osób już pracujących. Prawdopodobieństwo utarty pracy (przepływ z zatrudnienia (E) do bezrobocia (U)) obniżyło się do
rekordowo niskiej wartości – porównywalnej z
obserwowaną na początku 2007 roku (Wykres nr
17). Prawdopodobieństwo znalezienia pracy jest
wysokie i wzrasta, ale wciąż pozostawało niższe
od rekordów z lat 2007-2008.
Liczba pracujących pod koniec 2015r. dynamicznie wzrosła dzięki zahamowaniu odpływu do
bezrobocia oraz poza rynek pracy. Dekompozycja źródeł wzrostu liczby pracujących (Wykres nr
18) wskazuje, że liczba osób, które znalazły pracę
była tylko nieco wyższa niż kwartał wcześniej. O
przyśpieszeniu wzrostu liczby pracujących zadecydowały niższy odpływ do bezrobocia (poniżej
100 tys. osób) oraz wyraźnie dodatnie saldo
przepływów pomiędzy zatrudnieniem i nieak-

tywnością zawodową (szary pasek, Wykres nr
18).
Wzrastająca aktywność zawodowa tylko nieznacznie hamowała spadek bezrobocia. Czynniki
wpływające na spadek liczby bezrobotnych były
lustrzanym odbiciem zmian prowadzących do
wzrostu liczby pracujących Wykres nr 19). Wyjątkiem był stosunkowo niewielki, w porównaniu
ze całkowitym wzrostem podaży pracy, dodatni
bilans napływów i odpływów pomiędzy bezrobociem i nieaktywnością zawodową.

Wykres nr 17. Prawdopodobieństwa przejścia osoby bezrobotnej do zatrudnienia (U->E) oraz przejścia osoby zatrudnionej do bezrobocia (E->U)

Źródło: Obliczenia NBP na podstawie danych GUS

Wykres nr 18. Kwartalne zmiany pracujących –przepływy
(w tys., sa)
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Ostatnia obserwacja przepływów pomiędzy dwoma
kwartałami oszacowane na podstawie publikacji GUS i natężenia przepływów we wcześniejszym okresie. Spójność
przepływów z danymi makro (uwzględniającymi korektę o
NSP 2011) zapewniona za pomocą procedury IPF. Szerzej
nt. metody zob. Aneks (pkt III). Wcześniejsze przepływy
wyznaczone na podstawie mikrodanych BAEL – obserwacji
tych samych osób w kolejnych kwartałach oraz korygowane
w celu uzyskania zgodności z obserwacjami reprezentatywnymi dla populacji.
18

Obserwacje te oparte są na wstępnych danych BAEL (przypis 1, s. 3), które mogą ulec zmianie.
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Źródło: Obliczenia NBP na podstawie danych GUS

Przepływy na rynku pracy

Wykres nr 19. Kwartalne zmiany bezrobocia –przepływy
(w tys., sa)

Wydaje się, że przepływy te dotyczą głownie
osób długotrwale bezrobotnych, których liczba
zmniejszała się najszybciej spośród wszystkich
kategorii osób bezrobotnych. W drugiej połowie
2015 roku przewaga napływów z nieaktywności
do bezrobocia nad przepływami w drugą stronę
była jednak niewielka i nie wpłynęła istotnie na
zahamowanie spadku bezrobocia.

Wykres nr 20. Kwartalne przepływy pomiędzy nieaktywnością a pracą i bezrobociem (w tys., sa)
Źródło: Obliczenia NBP na podstawie danych GUS

Wzrost aktywności zawodowej następuje dzięki
mniejszemu odpływowi osób do tej pory pracujących do nieaktywności zawodowej. Głównym
czynnikiem sprzyjającym wzrostowi podaży
pracy było zahamowanie odpływu osób pracujących do nieaktywności w III i IV kw. 2015r. przy
jednoczesnym powrocie do przeciętnej z lat 20102014 przepływów w przeciwną stronę.
Przepływy pomiędzy bezrobociem i nieaktywnością niemal się równoważą. Od dwóch lat utrzymują się bardzo wysokie, w porównaniu z latami
poprzednimi, przepływy pomiędzy bezrobociem
i nieaktywnością zawodową (Wykres nr 20).
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Źródło: Obliczenia NBP na podstawie danych GUS
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Wynagrodzenia, wydajność i koszty pracy
W IV kw. 2015 r. dynamika wynagrodzeń w
gospodarce nieznacznie wzrosła. Jednocześnie,
na skutek przyśpieszenia tempa wzrostu liczby
pracujących, obniżyła się dynamika wydajności
pracy, co skutkowało wzrostem dynamiki ULC.

1. Wynagrodzenia
W IV. kw. 2015 r. dynamika wynagrodzeń wzrosła i wyniosła 3,2% r/r (wobec 3,0% r/r w III kw.
2015 r.). Jednocześnie dynamika ta ukształtowała
się ponownie poniżej dynamiki płac w sektorze
przedsiębiorstw, która w IV kw. 2015 r. nieznacznie obniżyła się, do poziomu 3,4% r/r.
Wzrost wynagrodzeń pozostaje zatem stabilny
pomimo istotnie poprawiającej się sytuacji na
rynku pracy. Wytłumaczeniem tego zjawiska
można być utrzymującą się deflację ograniczająca
presję na podwyżki płac. Innym wytłumaczeniem jest utrzymywanie przez pracodawców
dyscypliny kosztów pracy w sytuacji, w której
spadek innych kosztów wskutek niskich cen
surowców postrzegany jest jako przejściowy.
Ramka 2 wskazuje, że wytłumaczeniem relatywnie słabszego wzrostu płac może być niższa produktywność pracy nowo zatrudnionych pracowników wynikająca z wyczerpywania się rezerw
wzrostu tej produktywności dostępnych w przeszłości.
Do czasu publikacji danych dotyczących wynagrodzeń w pozostałych sekcjach gospodarki
(Tabela nr 2), nie jest możliwe dokonanie całościowej oceny zmian, które miały miejsce w IV
kw. 2015 r. Zgodnie z wynikami Szybkiego Monitoringu należ spodziewać się jednak zbliżonego w stosunku do poprzedniego kwartału tempa
wzrostu wynagrodzeń. 19

,,Szybki Monitoring NBP w IV kw. 2015”, NBP, styczeń
2016 r.
19

16

Tabela nr 2 Dynamika wynagrodzeń w gospodarce i

jej sekcjach r/r (zgodne z PKD 2007)
2013
3q 4q
4,0 3,6

1q
4,2

2014
2q 3q
3,5 3,5

4q
3,1

1q
4,1

2015
2q 3q
3,1 3,0

0,1

4,6

2,3

2,5

5,3

7,7

0,1 10,2

3,3

4,2

4,1

3,3

3,3

4,0

3,0

3,6

3,2
3,9

9,2
4,4

6,4
2,8

0,5
3,5

4,8 -5,6
3,6 4,7

7,3
5,9

2,5
3,7

3,5
5,2

3,2
4,4

3,5
6,0

2,0
3,9

2,5
3,8

3,7
3,1

3,0
1,3

3,2
3,8

3,0
2,6

1,8
2,9

2,7
3,3

Ochrona zdrowia

2,0

2,3

3,5

2,1

2,4

3,4

1,4

3,1

2,2

1,3

Mikropodmioty i reszta GN**

4,2

7,4

3,9 10,7 6,6 13,0 13,6 12,9 7,8

0,0

Gospodarka*

2q
3,3

Rolnictwo

2,3

4,6

Sektor przedsiębiorstw

2,9

3,3

Usługi finansowe
Nauka i technika

0,2
4,8

Administracja
Edukacja

4q
3,2
3,4

*Dane dla pełnej zbiorowości; ** Kolorem czerwonym oznaczono szacunki IE.

Dynamika przeciętnych wynagrodzeń w ujęciu
realnym w IV kw. 2015 r. zwiększyła się na skutek wzrostu dynamiki wynagrodzeń nominalnych, przy jednoczesnym wzroście inflacji mierzonej CPI (do -0,6% r/r z -0,7% r/r w III kw.
2015 r.) i wyniosła 3,8% r/r wobec 3,7% r/r w III
kw. 2015 r.
W stosunku do IV kw. 2015 r. plany podniesienia
wynagrodzeń na I kw. 2016 r. zadeklarowało
więcej przedsiębiorców ankietowanych w ramach Szybkiego Monitoringu NBP (19,5% po korekcie sezonowej tj. o 2,0 pp. więcej niż w poprzednim kwartale).

2. Wydajność oraz jednostkowe koszty
pracy (ULC)
Dynamika wydajności pracy w przypadku rachunku opartego na danych BAEL nieznacznie
obniżyła się, na skutek wzrostu dynamiki liczby
pracujących przy stosunkowo mniejszym wzroście dynamiki PKB, i liczona na jednego zatrudnionego (p.c.) wyniosła 2,3% r/r (wobec 2,4% r/r
w III kw. 2015 r.) (Wykres nr 21). Jednocześnie
dynamika wydajności w dalszym ciągu kształtuje się powyżej średniej z ostatnich trzech lat.

Wynagrodzenia, wydajność i koszty pracy

Wykres nr

21. Zmiany wydajności pracy a wzrost płac

realnych wg BAEL20
14%
Wynagrodzenia w GN (realne) r/r

12%
Wydajność pracy p. c.(PKB, BAEL) r/r

10%

Wydajność pracy godz. (PKB, BAEL)

8%
6%
4%

3.8%
3.0%

2%

2.3%

0%

-2%
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Źródło: GUS, obliczenia NBP.

Wciąż tempo wzrostu wydajności utrzymuje się
poniżej tempa wzrostu płac, zarówno w ujęciu
realnym jak i nominalnym. Jednocześnie w przypadku płac realnych rozbieżności pomiędzy
tempem wzrostu tych płac a tempem wzrostu
wydajności w IV kw. 2015 nieznacznie powiększyły się. Natomiast w przypadku płac nominalnych różnice pomiędzy dynamiką tych płac a
dynamiką wydajności utrzymują się na stabilnym poziomie.

przy jednoczesnym obniżeniu się dynamiki wydajności. Dynamika roczna ULC trzeci kwartał z
rzędu ukształtowała się poniżej długookresowej
średniej, liczonej od połowy 2009 r. czyli momentu zakończenia kryzysu gospodarczego w USA
(Wykres nr 22).
Analizy produktywności w ujęciu branżowym
przeprowadzone została na danych z GN do III
kw. 2015 r. W stosunku do II kw. 2015 r. nastąpił
wzrost wydajności w usługach rynkowych na
skutek wzrostu dynamiki wartości dodanej brutto, przy jednoczesnym obniżeniu się dynamiki
zatrudnienia (do 1,2% r/r sa). W przemyśle dynamika wydajności pracy obniżyła się ze względu na wzrost dynamiki zatrudnienia i obniżenie
się dynamiki WDB. W przypadku budownictwa
wzrostowi dynamiki WDB w III kw. 2015 r. towarzyszył wzrost dynamiki zatrudnienia choć w
dalszym ciągu utrzymuje się ona na ujemnym
poziomie (-5,1% r/r sa). Przełożyło się to na spadek dynamiki wydajności pracy (Wykres nr 23)21.
Wykres nr 22. Wzrost ULC a wzrost płac nominalnych w
gospodarce narodowej

Dynamika wydajności liczona na godzinę pracy
wzrosła, w stosunku do III kw. 2015 r., do 3,0%
r/r na skutek wzrostu dynamiki PKB przy jednoczesnym dalszym obniżeniu się dynamiki całkowitej liczby przepracowanych godzin. Jednocześnie dynamika wydajności liczona na godzinę
pracy była wciąż niższa od dynamiki płac realnych.
W IV kw. 2015 r. dynamika jednostkowych kosztów pracy (przy pomiarze na podstawie BAEL)
wzrosła i wyniosła 0,9% r/r (wobec 0,6% r/r w III
kw. 2015 r.), na skutek wzrostu dynamiki płac,

20

Do kalkulacji tempa wzrostu wydajności pracy na zatrudnionego (p.c.) wykorzystano realną dynamikę PKB oraz
dynamikę liczby pracujących wg BAEL. W przypadku wydajności godzinowej (p.h.) posłużono się realnym tempem
wzrostu PKB oraz dynamiką łącznie przepracowanego czasu, stanowiącego iloczyn liczby pracujących wg BAEL oraz
przeciętnie przepracowanej liczby godzin w tygodniu
wg BAEL.
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Źródło: dane GUS, obliczenia NBP.

Wyniki Badania Koniunktury NBP22 analizujące
relacje pomiędzy podwyżkami płac a wzrostem
21

W przypadku analizy po sektorach do wyliczenia zmian
w wydajności i ULC użyto wartości dodanej brutto (WDB).
22 ,,Szybki Monitoring NBP w IV kw. 2015”, NBP, styczeń
2016 r.

wydajności w IV kw. 2015 r. wskazują na wzrost
zarówno odsetka firm, w których wydajność
rosła szybciej niż wynagrodzenia, jak i firm, w
których rosła on wolniej niż wynagrodzenia.
Wciąż utrzymuje się zdecydowana przewaga tej
pierwszej grupy przedsiębiorstw.

Wykres nr 24. Wzrost ULC w sekcjach GN

Wykres nr 23. Zmiany r/r wydajności w sekcjach GN

Źródło: GUS, obliczenia NBP.

Źródło: dane GUS, obliczenia NBP.

W przypadku analizy jednostkowych kosztów w
ujęciu branżowym dostępne dane pozwalają na
jej przeprowadzenie do III kw. 2015 r. W usługach rynkowych dynamika ULC obniżyła się na
skutek wzrostu dynamiki wydajności pracy, przy
stosunkowo mniejszym wzroście dynamiki płac.
Wciąż jednak dynamika jednostkowych kosztów
pracy w tym sektorze jest stosunkowo wysoka w
porównania do dynamiki w przemyśle i budownictwie. W przypadku przemysłu dynamika
ULC wzrosła na skutek obniżenia się dynamiki
wydajności pracy przy wzroście dynamiki płac.
W przypadku budownictwa dynamika ULC
wciąż utrzymuje się na ujemnym poziomie, choć
w III kw. 2015 r. kontynuowała trend wzrostowy
na skutek wzrostu dynamiki płac przy jednoczesnym obniżeniu się dynamiki wydajności pracy
(Wykres nr 24).

Według danych Eurostatu dynamika kosztów
pracy23 w sferze rynkowej w Polsce wzrosła w
III kw. 2015 r. i wyniosła 4,4% r/r. Również w
innych krajach regionu Europy Śr.-Wsch. w III
kw. 2015 r. dynamika ta wzrosła i w dalszym
ciągu była wyższa od przeciętnej dla całej UE,
która obniżyła się do 1,9% r/r (Wykres nr 25).

Wykres nr 25. Indeks kosztów pracy dla sfery rynkowej
gospodarki (r/r, odsezonowany i skorygowany o liczbę dni
pracy)

Źródło: Eurostat.

23

Koszty pracy obejmują płacowe i pozapłacowe składniki
wynagrodzeń wraz ze składkami oraz podatkami (z pominięciem transferów powiększających wynagrodzenia).
Koszty dotyczą sfery rynkowej gospodarki – tzn. z pominięciem usług.

18

Analizy pogłębione

Analizy pogłębione
Ramka 1. Za zmianę struktury zatrudnienia odpowiadają przede wszystkim procesy demograficzne
Gdy w gospodarce w znaczący sposób zmienia się struktura zatrudnienia, oczekiwać można trzech odmiennych procesów. Po pierwsze, ze względu na relatywny popyt na prace oraz uwarunkowania płacowe
pracownicy mogą przepływać z „kurczących” się sektorów do tych, które się dynamicznie rozwijają. Takie
zjawisko międzysektorowej realokacji pracowników wymaga często przekwalifikowania i dostosowania się
do nowych obowiązków zawodowych. Po drugie, stanowiska po odchodzących na emeryturę pracownikach w starszym wieku mogą być likwidowane. Po trzecie, nowo wchodzące roczniki mogą w większym
stopniu podejmować pracę w rosnących sektorach, a w mniejszym stopniu w kurczących się. Teorie opisujące transformacje polskiej gospodarki skupiały się dotąd na pierwszym z typów dostosowań, podczas gdy
za zmianę struktury zatrudnienia odpowiadają w głównym stopniu nowo napływające roczniki oraz odchodzący na emeryturę.
Struktura zatrudnienia w Polsce po 1989 uległa zasadniczym zmianom (por. Tabela R1.1): wzrosła rola
sektora usługowego i pracodawców prywatnych, a malała rola przemysłu, rolnictwa oraz pracodawców w
sektorze publicznym (szczególnie przedsiębiorstw państwowych). Sektor prywatny stanowi obecnie ok
65% zatrudnienia, podczas gdy w 1995 było to jedynie 32%. W tym okresie sektor publiczny o niemal połowę zmniejszył liczbę etatów. O ponad 20% zmalała liczba miejsc pracy w przemyśle, a o ponad 30%
wzrosła liczba miejsc pracy w usługach rynkowych. Większość tych dostosowań zaszła do 2005 r., koncentrując się w pierwszych latach transformacji oraz w okresie spowolnienia w latach 1999-2003.
Tabela R1.1. Zmiany w strukturze zatrudnienia

Zatrudnienie 1995
Zatrudnienie 2015

Przemysł

Usługi

3 150 000
2 503 000

2 203 000
2 545 000

Sektor
prywatny
2 900 000
5 171 000

Sektor
publiczny
5 434 000
3 106 000

Dane: liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty, GN, trend HP
Choć w debacie publicznej dużo miejsca poświęcono bezpośrednim przepływom pracowników pomiędzy
przemysłem i usługami, ich rola była niewielka w dopełnieniu zmiany zatrudnienia w Polsce. Co więcej,
przepływom z przemysłu do usług towarzyszył systematycznie podobny co do skali przepływ pracowników w przeciwnym kierunku. Większość dostosowania w łącznej liczbie pracowników odbyła się poprzez
odejścia starszych pracowników w latach 2001-2004 oraz mniejszy napływ absolwentów do zatrudnienia w
przemyśle. Ponadto, za rosnące znaczenie usług w polskiej gospodarce odpowiada głównie wejście na
rynek pracy nowych roczników, podejmujących pracę przede wszystkim w usługach oraz pośrednio
opuszczanie rynku pracy przez starsze roczniki, na trwale opuszczające miejsca pracy w przemyśle. Napływ nowych roczników oraz odpływ emerytalny były w całym okresie 5-7 krotnie większy niż przepływy
międzysektorowe pracowników.
Literatura przedmiotu poświęca dużo uwagi kwestii przekwalifikowania pracowników zwalnianych przez
sektor publiczny. Przepływy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym były ok. trzy razy większe niż
przepływy międzysektorowe pracowników, lecz następowały w obu kierunkach w podobnej skali. Faktyczny spadek zatrudnienia w sektorze publicznym wiązał się głównie z prywatyzacją (zmiana formy własności pracodawcy bez przepływu pracownika), co potwierdza intensyfikacja tych przepływów w latach
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2001-2003 oraz 2009-2011. W pozostałych okresach zmiana sektora zatrudnienia z publicznego na prywatny
odgrywała raczej niewielką rolę, z przepływami zmniejszającymi wielkość sektora publicznego na poziomie ok 15. tys. pracowników kwartalnie.
Wykres R1.1. Przepływyzmiana
pracowników
a zmiany
zatrudnienia w sektorze
publicznymw strukturze zatrudnienia
150 000
100 000
50 000
-50 000
-100 000
-150 000
-200 000
1995q2

1997q2

1999q2

2001q2

2003q2

2005q2

2007q2

2009q2

2011q2

publiczny -> prywatny

prywatny -> publiczny

przemysł -> usługi

usługi -> przemysł

jednoczesna zmiana sektora i własności

napływ osób młodych

odpływ osób starszych do nieaktywności

zmiana zatrudnienia w przemyśle

zmiana zatrudnienia w sektorze publicznym

Dane: BAEL, obliczenia NBP, identyfikacja przepływów na podstawie deklaracji o charakterystykach pracodawcy przed rokiem
Pod względem wzorców zmian na rynku pracy Polska nie jest wyjątkowa. Analizy w oparciu o porównywalne dane Life in Transition Survey wskazują, że wszystkich 27 krajach transformujących się, dominująca
okazała się rola procesów demograficznych. Większość przepływów pracowników zachodzi w ramach tej
samej branży, a bardzo często także w ramach tej samej formy własności. Wyniki te wskazują na istotne
wnioski. Po pierwsze, czynnikiem przyspieszającym zmianę struktury zatrudnienia jest kierowanie kolejnych roczników absolwentów do sektorów rozwijających się. Potencjalnie późniejsze wejście na rynek pracy z powodu dłuższej edukacji spowalnia proces dostosowań strukturalnych. Po drugie, ułatwienia we
wcześniejszym przechodzeniu na emeryturę mogą co prawda przyspieszyć tempo zmian strukturalnych w
gospodarce, ale niesie to za sobą istotne konsekwencje. W porównaniu do tradycyjnych modeli transformacji, koszty świadczeń są znacznie wyższe i długotrwałe (w modelach tradycyjnych występuje przejściowe
świadczenie na czas poszukiwania pracy, podczas gdy świadczenia emerytalne najczęściej maja charakter
trwały). Dodatkowo, opuszczając rynek pracy, starsi pracownicy ograniczyli podaż doświadczonej siły
roboczej. Z uwagi na fakt, że decyzja o opuszczeniu odnosi się nie tylko do obiektywnej sytuacji zatrudnieniowej, ale także do subiektywnego zagrożenia ryzykiem utraty pracy, wcześniejsze odejścia na emeryturę
lub świadczenia przedemerytalne mogły być nadmierne w stosunku do optimum.
Literatura:
Aghion, Philippe, i Olivier J. Blanchard (1994), On the speed of transition in Central Europe, NBER Macroeconomics
Annual 1994, Volume 9. MIT Press, s. 283-330
Boeri, Tito, (2000), Optimal Speed of Transition 10 Years After, CEPR Discussion Papers, Nr 2384
Boeri, Tito i Katherine Terrell (2002) Institutional determinants of labor reallocation in transition, Journal of Economic
Perspectives 16 (1), s. 51-76.
van der Velde, Lucas i J. Tyrowicz (2015), Labor reallocation and demographics, WNE UW Working Paper Nr 145
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Ramka 2. Od dwóch lat wzrasta zatrudnienie, ale wzrost ten obejmuje osoby przeciętnie mniej produktywne
W ostatnich dwóch latach nastąpił dynamiczny wzrost wykorzystania zasobów pracy w polskiej gospodarce. Wzrosło zarówno zatrudnienie, jak i liczba przepracowanych godzin. Okazuje się jednak, że po
raz pierwszy od 1995 roku wzrost nakładu pracy nie był związany z poprawą jego produktywności („jakości” zasobu pracy). Jedną z przyczyn może być stopniowe wyczerpywanie się źródeł wzrostu z przeszłości – coraz lepszego wykształcenia i korzystnej struktury wieku pracujących.
Modelowanie determinantów potencjalnego wzrostu gospodarki coraz częściej uwzględnia heterogeniczność świadczonej pracy, a nie tylko wkład pracy mierzony liczbą pracujących osób lub całkowitą liczbą
przepracowanych godzin (Ho and Jorgenson 1999; Fernald 2012). Pozwala to na uwzględnienie w analizach
wzrostu gospodarczego zmiennego strumienia usług generowanego przez dostępny zasób pracy.
Uwzględnienie heterogeniczności świadczonej pracy oznacza, że godzinom przepracowanym przez pracowników o różnej produktywności przypisywane są różne wagi w ogólnej sumie nakładów pracy. W
praktyce zakłada się, że produktywność pracy odzwierciedlana jest przez wynagrodzenia, zatem różnice
pomiędzy wynagrodzeniami pracowników o różnych cechach i pracujących w różnych sektorach gospodarki stanowią miarę różnic w produktywności pracy.
W niniejszej analizie zastosowana została do tych obliczeń metoda (por.: Bell, Burriel-Llombart, and Jones
2005) oparta na indeksie Tornquista pozwalająca na wyodrębnienie zmian nakładów pracy związanych ze
zmianą struktury osób pracujących według sektora zatrudnienia oraz wybranych cech pracowników: wykształcenia, wieku oraz płci. Wyjściowym efektem analizy jest obliczenie dynamik nakładów pracy w gospodarce skorygowanych o zmieniającą się „jakość” zasobów pracy mierzoną udziałem w zatrudnieniu
bardziej produktywnych (lepiej opłacanych) pracowników (quality adjusted labour input).
Dotychczasowe badania dotyczące tego tematu (Gradzewicz et al. 2013) wskazywały, że w całym okresie
transformacji w każdym roku udział bardziej produktywnych pracowników wśród osób pracujących
zwiększał się (Wykres R2.1), przy czym poprawa „jakości” zasobu pracy miała charakter antycykliczny,
tzn. w okresach lepszej koniunktury zachodziła wyraźnie wolniej niż w okresach spowolnienia, kiedy poprawie produktywności osób pozostających wśród pracujących sprzyjały ściślejsza selekcja osób nowo
zatrudnionych oraz restrukturyzacje zatrudnienia.
Wykres R2.1 Źródła wzrostu nakładu pracy

Wykres R2.2 Dekompozycja źródeł zmian „jakości”

(skorygowanego o produktywność/ „jakość”)

nakładu pracy – zmiany struktury cech pracujących

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych BAEL.
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W porównaniu z tymi wynikami lata 2014-2015 są pierwszymi latami, w których zmiany produktywności
pracowników obniżały quality adjusted labour input. Oznacza to, że wzrost całkowitego wkładu pracy w
bieżącym okresie dobrej koniunktury jest faktycznie niższy niż wynikałby to jedynie z danych dotyczących
przepracowanych godzin. Dekompozycja źródeł zmian przeciętnej produktywności wskazuje, że o ile
głównym czynnikiem wzrostu produktywności pracy w poprzednich okresach było coraz lepsze wykształcenie osób pracujących, to w ostatnich dwóch latach to właśnie ten czynnik najbardziej przyczyniał się do
spadku wydajności. Innym ważnym czynnikiem była także zmiana struktury wieku osób pracujących.
Obecne zmiany można wiązać przede wszystkim z następującymi czynnikami:


mniejszą selekcją związaną z dobrą koniunkturą na rynku pracy. Już w latach 2006-2007 wzrost „jakości” świadczonej pracy stopniał prawie do zera w efekcie dużego popytu na pracę – zwłaszcza świadczoną przez osoby o niższych kwalifikacjach.



relatywnym wzrostem popytu na pracę osób o niższym formalnym wykształceniu. Tendencja do
zmniejszania się zwrotu z formalnego wykształcenia może powodować, że różnica produktywności
osób lepiej i gorzej wykształconych staje się coraz mniejsza.



znacznie mniejszym, niż w przeszłości, znaczeniem wymiany gorzej wykształconych roczników odchodzących na emeryturę przez lepiej wykształconych absolwentów wchodzących na rynek pracy. Po
pierwsze, liczebność dobrze wykształconych roczników wchodzących na rynek pracy jest obecnie
znacznie niższa niż w pierwszej dekadzie XXI wieku. Po drugie, wzrost aktywności zawodowej osób w
wieku 50+ spowodował zatrzymywanie na rynku pracy także osób o niższych kwalifikacjach. Jest to korzystne z punktu widzenia hamowania spadku podaży pracy, ale obniża wzrost produktywności pracy.
Czynnik ten może tłumaczyć dlaczego dynamika płac pozostaje obecnie relatywnie niska w stosunku
do popytu na pracę.
Zmiany następujące w latach 2014-2015 wskazują na prawdopodobne przyszłe tendencje związane z

wyczerpywanie się źródeł wzrostu produktywności pracy obserwowanego w ciągu ostatnich 20 lat. Z jednej strony słabnąć będzie wzrost produktywności pracy wynikający z poprawy formalnego wykształcenia
ludności. Z drugiej strony zmniejszająca się liczba osób w wieku produkcyjnym oraz coraz niższe bezrobocie wymuszać będą coraz szersze zatrudnienie osób o przeciętnie niższej produktywności pracy.
Konsekwencjami tych zmian mogą być ograniczenie wzrostu wynagrodzeń przez niski wzrost produktywności pracy nawet w okresie ożywienia może być. Niższy wzrost produktywności pracy może zaś obniżać potencjał wzrostu polskiej gospodarki.
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Aneks: terminy i definicje
Ze względu na złożoność i wieloaspektowość oraz charakter zjawisk analizowanych w ramach rynku pracy, w
statystyce wykorzystuje się różne źródła danych, m.in. sprawozdawczość przedsiębiorstw, badania ankietowe
czy dane z urzędów pracy. Niestety, relatywnie często zdarza się, że różne zmienne, pochodzących z różnych
źródeł, mają takie same nazwy, np. samych podstawowych kategorii osób pracujących można wskazać kilka.
Ponadto, każde źródło, ze względu na sposób gromadzenia danych pokazuje tylko fragment interesującego zjawiska. Najczęściej nie można wskazać jednego, najlepszego, szeregu czy źródła danych; dla uzyskania pełnego
obrazu konieczne jest połączenie informacji z różnych zbiorów. W odpowiednich sekcjach zestawiane są różne
dane ze wskazaniem źródeł wskazując, wszędzie gdzie to możliwe, źródła danych. Poniżej zestawiono najważniejsze informacje o danych wykorzystanych w poszczególnych sekcjach.
Dynamiki roczne oraz dynamiki kwartalne szacowane są zawsze na danych odsezonowanych. Odsezonowanie
przeprowadzane jest metodą TRAMO/Seats z uwzględnieniem liczby dni pracujących.
Kontrybucje do zmian szacowane są jako iloczyn udziału danej grupy/zmiennej w populacji w danym kwartale
oraz dynamiki (kwartalnej lub rocznej) dla tej grupy/zmiennej.

Kontrybucj a

i ,t

  i ,t  xi ,t

ZATRUDNIENIE
Pracujący wg BAEL – liczba pracujących na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. Pracujący w
badaniu to osoba, która w tygodniu poprzedzającym badanie przynajmniej 1 godzinę
wykonywała pracę przynoszącą zarobek, miała pracę lecz jej nie wykonywała ze względu na urlop, chorobę itp., lub pomagała nieodpłatnie w rodzinnej działalności gospodarczej. Badanie obejmuje osoby w wieku 15 lat i więcej mieszkające w gospodarstwach
domowych przebywające w kraju, lub nieobecne nie dłużej niż 3 miesiące. Dane kwartalne.
Pracujący w GN – liczba pracujących w gospodarce narodowej poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie i jednostkami budżetowymi prowadzącymi działalność w zakresie obrony narodowej oraz bezpieczeństwa publicznego. Badanie obejmuje osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, prowadzących działalność gospodarczą łącznie z pomagającymi
członkami ich rodzin, wykonujących pracę nakładczą, agentów i zatrudniane przez nich
osoby oraz członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Dane kwartalne; stan na
koniec okresu sprawozdawczego.
Pracujący w sektorze przedsiębiorstw (SP) – liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw ograniczonym do
podmiotów zatrudniających powyżej 9 osób. Sektor przedsiębiorstw tworzą podmioty
których podstawową działalnością jest wytwarzanie wyrobów i usług niefinansowych.
Mogą to być osoby prawne, jednostki organizacyjne mniemające osobowości prawnej
oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą z liczbą pracujących powyżej
9 osób, z wyłączeniem rolnictwa. Dane nie obejmują podmiotów prowadzących działalności naukowej, edukacji, administracji publicznej i obrony narodowej oraz opieki
zdrowotnej.
Samozatrudnieni (pracujący na własny rachunek) – osoby prowadzące działalność gospodarczą lub właściciele
indywidualnych gospodarstw rolnych, czerpiących dochód z pracy w gospodarstwie.
Dane na podstawie BAEL.
Wskaźnik rynku pracy (BIEC) – wskaźnik wyprzedzający dla wielkości bezrobocia przygotowywany przez Biuro
Inwestycji i Cykli ekonomicznych.
W przeciwieństwie do danych BAEL, dane GUS opisujące liczbę zatrudnionych oraz pracujących w sektorze
przedsiębiorstw (SP), jak również w gospodarce narodowej (GN) dotyczą wyłącznie podmiotów zatrudniających
powyżej 9 osób tj. bez mikro-podmiotów. Ponadto wyłączają rolników indywidualnych oraz pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.
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Wg BAEL pracującym jest każda osoba, która w ostatnim tygodniu (licząc od daty wywiadu) przepracowała
przynajmniej 1 godzinę, zaś wg GN oraz w SP liczba pracujących przeliczana jest na pełne etaty.
PODAŻ PRACY I BEZROBOCIE
Bezrobotni wg BAEL – osoby w wieku 15 lat i więcej nie pracujące w poprzednim tygodniu, ale aktywnie poszukujące pracy i będące w stanie ją podjąć. Do bezrobotnych nie zalicza się kształcących się
w systemie szkolnictwa w trybie dziennym. Dane kwartalne.
Bezrobotni zarejestrowani – liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Urzędach Pracy. Dane miesięczne;
stan na koniec miesiąca.
Aktywni zawodowo (podaż pracy) – pracujący wg BAEL oraz bezrobotni wg BAEL łącznie. Dane kwartalne.
Stopa bezrobocia wg BAEL – udział bezrobotnych wg BAEL w aktywnych zawodowo. Dane kwartalne.
Stopa bezrobocia rejestrowanego – udział zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo. Cywilna ludność aktywna zawodowo to, prawdopodobnie, łącznie bezrobotni
zarejestrowani oraz pracujący na podstawie sprawozdawczości przedsiębiorstw. Dane
miesięczne.
Populacja BAEL (populacja ogółem) – populacja osób w wieku 15 lat i więcej będących członkami gospodarstw
domowych, przebywających w gospodarstwach w Polsce lub nieobecnych nie dłużej niż
3 miesiące. W praktyce jest to populacja Polski, pomniejszona o dzieci oraz osoby zamieszkujące w gospodarstwach zbiorowych (hotele pracownicze, internaty, siły zbrojne,
itp.) lub w systemie skoszarowanym oraz osoby przebywające za granicą dłużej niż 3
miesiące. Dane kwartalne.
Aktywność zawodowa (współczynnik aktywności zawodowej) – udział aktywnych zawodowo w populacji BAEL. Dane kwartalne.
Wskaźnik zatrudnienia – udział pracujących wg BAEL w populacji BAEL.

PRZEPŁYWY NA RYNKU PRACY I DOPASOWANIA STRUKTURALNE
Dane o kwartalnych przepływach na rynku pracy pochodzą z BAEL. Przepływy pomiędzy stanami na rynku
pracy oparte są na obserwacjach statusu na rynku pracy tych samych osób w dwóch kolejnych kwartałach. Osoby, które w kwartale poprzednim pracowały, a w bieżącym były bezrobotne doświadczyły przepływu z zatrudnienia do bezrobocia (E->U). Analogicznie, osoby, które w kwartale poprzednim były bezrobotne, a w bieżącym
pracowały doświadczyły przepływu z bezrobocia do zatrudnienia (U->E). Ze względu na metodologię oraz wykruszanie się panelu, dane te odbiegają od danych makro reprezentatywnych dla całej populacji Dla zachowania
spójności danych o przepływach pochodzących z obserwacji tych samych osób w dwóch kolejnych kwartałach w
ankiecie BAEL z publikowanymi przez GUS danymi zagregowanymi, w których wyniki są ważone, użyty został
algorytm iteracyjny (Iterative Proportional Fitting).
WYNAGRODZENIA I KOSZTY PRACY
Przeciętne wynagrodzenia w GN – przeciętne miesięczne wynagrodzenia nominalne brutto przypadające na
jednego zatrudnionego (tj. osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełnozatrudnionych) w gospodarce narodowej, Dane kwartalne.
Przeciętne wynagrodzenia w SP – przeciętne wynagrodzenia nominalne brutto przypadające na jednego zatrudnionego (tj. osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełnozatrudnionych) w sektorze przedsiębiorstw. Dane miesięczne.
Dynamika wynagrodzeń w GN w ujęciu realnym – iloraz wskaźnika przeciętnego wynagrodzenia w GN oraz
kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). Dane kwartalne.
Dynamika wynagrodzeń w SP w ujęciu realnym – iloraz wskaźnika przeciętnego wynagrodzenia w SP oraz miesięcznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). Dane miesięczne.
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ULC (pracujący BAEL; jednostkowe koszty pracy) – dynamika kosztów pracy przypadających na jednostkę produktu. Koszty pracy oszacowane jako iloczyn pracujących wg BAEL oraz przeciętnego
wynagrodzenia w GN. Wolumen produkcji na podstawie realnego PKB. Dane kwartalne.
ULC (zatrudnieni GN; jednostkowe koszty pracy) – dynamika kosztów pracy przypadających na jednostkę produktu. Koszty pracy oszacowane jako iloczyn zatrudnionych w GN oraz przeciętnego
wynagrodzenia w GN. Wolumen produkcji na podstawie realnego PKB. Dane kwartalne.
ULC (WDB, GN) – dynamika kosztów pracy przypadających na jednostkę produktu w całej gospodarce. Koszty
pracy oszacowane jako iloczyn zatrudnionych w GN oraz przeciętnego wynagrodzenia
w GN. Wolumen produkcji na podstawie wartości dodanej brutto. Dane kwartalne.
ULC (WDB, GN) – przemysł – dynamika kosztów pracy przypadających na jednostkę produktu w przemyśle.
Koszty pracy oszacowane jako iloczyn zatrudnionych w przemyśle (dane spójne z zatrudnieniem w GN) oraz przeciętnego wynagrodzenia w przemyśle (dane spójne z GN).
Wolumen produkcji na podstawie wartości dodanej brutto w przemyśle. Dane kwartalne.
ULC (WDB, GN) – budownictwo – dynamika kosztów pracy przypadających na jednostkę produktu w budownictwie. Koszty pracy oszacowane jako iloczyn zatrudnionych w budownictwie (dane
spójne z zatrudnieniem w GN) oraz przeciętnego wynagrodzenia w budownictwie (dane spójne z GN). Wolumen produkcji na podstawie wartości dodanej brutto w budownictwie. Dane kwartalne.
ULC (WDB, GN) – usługi rynkowe – dynamika kosztów pracy przypadających na jednostkę produktu w usługach rynkowych. Koszty pracy oszacowane jako iloczyn zatrudnionych w usługach rynkowych (dane spójne z zatrudnieniem w GN) oraz przeciętnego wynagrodzenia w usługach rynkowych (dane spójne z GN). Wolumen produkcji na podstawie wartości dodanej brutto w usługach rynkowych. Dane kwartalne.
POLSKA NA TLE WYBRANYCH KRAJÓW
Zharmonizowana stopa bezrobocia – Dane miesięczne zharmonizowanej stopy bezrobocia używanej w porównaniach międzynarodowych oparte są na odsezonowanych danych kwartalnych krajowych badań wg Labour Force Survey (LFS; polskim odpowiednikiem LFS jest BAEL).
Podstawą oszacowania jest LFS; dane są jednak korygowane aby były w pełni spójne w
czasie (oryginalne dane nie są, ze względu na wprowadzane dość liczne zmiany w LFS
w kolejnych latach). Dane rejestrowe wykorzystywane są pomocniczo do uzyskania
miesięcznych dynamik stopy bezrobocia pochodzącej z LFS. Dane miesięczne, porównywalne między krajami. Jeśli ukazujące się z opóźnieniem dane LFS wskazują na tendencje odmienne od danych rejestrowych, EUROSTAT rewiduje publikację..
Indeks kosztów pracy dla sfery rynkowej gospodarki – indeks całkowitych kosztów pracy ponoszonych przez
pracodawców (zawierający zarówno koszty płacowe, jak i pozapłacowe, ale bez kosztów
rekrutacji i zwalniania) w przeliczeniu na godzinę pracy. Dotyczy sfery rynkowej gospodarki (ang. Business Economy) tj. wszystkich gałęzie gospodarki oprócz rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, ochrony zdrowia, edukacji i administracji publicznej (wg NACE
Rev. 2). Dane kwartalne, odsezonowane, skorygowane o efekty kalendarzowe.

APROBOWAŁ
Michał Gradzewicz

25

ZATWIERDZIŁ
Jarosław T. Jakubik

www.nbp.pl

