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Streszczenie

Streszczenie
W II kwartale 2017 r. dynamika liczby pracujących w gospodarce przyspieszyła w porównaniu do początku
br., choć wyraźnie spadła intensywność wykorzystania pracy (przeciętna liczba godzin pracy). Stopa bezrobocia obniżyła się do kolejnego rekordowo niskiego poziomu. Coraz bardziej zauważalny brak rąk do
pracy wpływa na większe wykorzystanie rezerw podaży pracy w postaci wzrostu aktywności zawodowej.
Zgodnie z przewidywaniami z lipcowego Raportu o Inflacji (ROI) stopniowo przyspiesza także tempo
wzrostu wynagrodzeń nominalnych, przy czym tendencja ta dotyczy jak dotąd głównie sektora przedsiębiorstw. Jednocześnie roczna dynamika wydajności pracy kształtuje się na stabilnym poziomie.
Wszystkie mierniki zatrudnienia w gospodarce wskazują, że w II kw. br. wzrost liczby pracujących przyśpieszył w stosunku do I kw. 2017r., w którym odnotowany był wyraźny wzrost tych wskaźników. W szczególności dynamika liczby pracujących w BAEL wzrosła z 1,7% r/r w I kw. ub.r. do 1,9% r/r w II kw. br. Podobnie jak
w poprzednim kwartale wzrost zatrudnienia dotyczył umów o pracę na czas nieokreślony.
Przeciętna liczba przepracowanych godzin gwałtownie spadła do poziomu najniższego w historii obserwacji,
co świadczy o obniżeniu się intensywności wykorzystania już zatrudnionych pracowników i potencjalnie
może ograniczać przyspieszanie wzrostu płac w gospodarce.
Podaż pracy w II kw. br. zwiększyła się po raz pierwszy od półtora roku. Było to efektem wzrostu współczynnika aktywności zawodowej, który z nadwyżką skompensował wpływ długookresowych negatywnych tendencji demograficznych. Wzrost aktywności zawodowej wynikał z jednej strony z zapobiegania przez firmy
odchodzeniu z rynku pracy osób w wieku przedemerytalnym, z drugiej zaś z większego wykorzystania pracy
osób zwykle „luźniej” związanych z rynkiem pracy. Braki podażowe na polskim rynku pracy częściowo uzupełnia imigracja zarobkowa.
Stopa bezrobocia BAEL w II kw. br. obniżyła się do 5,1% (sa), tj. o 0,2 pp. w porównaniu z I kw. br. i jest najniższa od początku prowadzenia badań BAEL. Dane o stopie bezrobocia rejestrowanego w II i III kw. br.
wskazują, że w warunkach wzrastającej podaży pracy spadek bezrobocia był nieco wolniejszy niż wynikałoby
to z wcześniej obserwowanych tendencji.
Tempo wzrostu płac w gospodarce ustabilizowało się w III kw. 2017 r. na poziomie 4,9% r/r, tj. o 0,1 pp. niższym niż przed kwartałem, kiedy to obserwowano jego wyraźne przyspieszenie. Także dynamika wydajności
pracy w gospodarce utrzymywała się od początku br. na umiarkowanym i stabilnym poziomie.
Analizy pogłębione w części dotyczącej rynku pracy dostarczają wniosków z porównania zmian w czasie
różnych miar bezrobocia konstruowanych zgodnie z definicjami amerykańskiego BLS (Bureau of Labor Statistics).
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Gospodarstwa domowe
W II kw. 2017 r. dochody do dyspozycji sektora gospodarstw domowych (GD) zwiększyły się o ok. 3,5% r/r
sa wobec 2,7% w I kw. Są to szacunki NBP, na podstawie wstępnych danych GUS, różniące się w odniesieniu
do I kwartału od danych opublikowanych w: NBP (sierpień 2017), Sytuacja finansowa sektora gospodarstw
domowych w I kw. 2017 r. (patrz Ramka nr 2: Szacunek niektórych danych o dochodach gospodarstw domowych z kwartalnych niefinansowych rachunków narodowych). Utrzymaniu solidnej dynamiki dochodów do
dyspozycji sektora gospodarstw domowych w II kwartale br. sprzyjał szybki wzrost dochodów z pracy najemnej (ok. 6%, wg szacunku NBP), przy znacznie niższej dynamice nadwyżki operacyjnej brutto (1,9%) oraz
transferów społecznych (0,5%).

Spożycie prywatne w II kw. br. przyrosło realnie o 4,6% r/r wobec 4,7% r/r w poprzednim kwartale, co
wskazuje na kontynuację silnej tendencji wzrostowej w tej kategorii. Utrzymujące się historycznie rekordowe poziomy optymizmu konsumentów wskazują na znaczne prawdopodobieństwo szybkiego wzrostu spożycia w kolejnych kwartałach.
W II kw. 2017r. stan aktywów gospodarstw domowych wyniósł 1 962,0 mld zł, co oznacza brak istotnych zmian w ujęciu kwartalnym i wzrost o 9,8% w ujęciu rocznym. Przy braku zmiany stanu aktywów
ogółem w omawianym okresie, nastąpiły zmiany w strukturze zasobów finansowych: wzrósł stan aktywów płynnych, tzn. gotówki i depozytów, natomiast zmniejszył się stan depozytów długoterminowych,
akcji nienotowanych oraz pozostałych aktywów.
Stan zobowiązań gospodarstw domowych nie uległ zmianie w ujęciu kwartalnym i wyniósł 700,7 mld zł
w II kwartale br. Wzrosły transakcje zarówno w formie kredytów konsumpcyjnych ( 4,9 mld zł wobec 2,0
mld zł w I kw. 2017r.), jak i kredytów mieszkaniowych (3,8 mld zł wobec 2,8 mld zł w I kw.), przy negatywnym wpływie przeszacowań wcześniej zaciągniętych zobowiązań walutowych. W ujęciu rocznym,
zobowiązania ogółem wzrosły realnie o 3,0%.
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Popyt na pracę
Tendencje
Rosnące tempo wzrostu gospodarczego sprzyjało utrzymaniu wysokiego popytu na pracę w II
kwartale 2017 r. Przejawiało się to dalszym
wzrostem zatrudnienia w sektorach pozarolniczych oraz wyraźnym wyhamowaniem ubiegłorocznych spadków w rolnictwie. Jednocześnie
na rekordowo wysokim poziomie pozostawała
liczba wakatów. W II kwartale wzrostowi liczby pracujących towarzyszyło jednak zmniejszenie intensywności pracy.
W II kw. 2017 r. na kontynuację tendencji wzrostowej zatrudnienia wynikającą z wysokiego
popytu na pracę wskazywały zarówno dane
BAEL (wzrost liczby pracujących o 1,9% r/r wobec 1,6% r/r kwartał wcześniej, sa), jak i dane ze
sprawozdawczości przedsiębiorstw (stabilizacja
tempa wzrostu przeciętnego zatrudnienia na
poziomie 3,0% r/r sa, Tabela nr 1). Utrzymywanie
się podwyższonego popytu na pracę należy wiązać z wyraźnym przyspieszeniem tempa wzrostu
gospodarczego na początku 2017 roku1.
Pomimo skokowego wzrostu2 roczna dynamika
liczby pracujących BAEL (bez rolników) pozostaje nadal niższa niż wzrost liczby etatów w gospodarce3. Częściowo może to wynikać z prze-

Według danych GUS wzrost PKB w II kw. br. utrzymał się
na poziomie 3,9% r/r, wobec 4,0% r/r przed kwartałem i
2,5% r/r w ostatnim kwartale 2016 roku.
2 Obserwowane w BAEL wyraźne podniesienie rocznej dynamiki wzrostu od początku tego roku wynikało przy tym
nie tylko z poprawy na rynku pracy, ale także z efektu statystycznego, związanego z nieregularnościami w uwzględnianiu przez GUS zmian ludności Polski w 2015 i 2016 roku.
Dodatkowo na dynamikę BAEL wpłynęło nieoczekiwane
wyhamowanie trendu spadkowego liczby pracujących w
rolnictwie indywidualnym (zob. Ramka 1, w poprzedniej
edycji Raportu).
3 Dane o zatrudnieniu w GN, w przeciwieństwie do BAEL,
uwzględniają jedynie umowy przewidziane kodeksem pracy, wyłączając tym samym umowy cywilnoprawne. Nie
1

4

kształcenia w II połowie ub.r. części umów cywilnoprawnych (obserwowanych jedynie w BAEL4) w umowy o pracę (więcej w podrozdziale
„Zmiany jakościowe”).
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.

Pozytywną tendencję, a nawet nieznaczne jej
przyspieszenie, potwierdzają również cząstkowe
informacje za III kw. br., zgodnie z którymi zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (SP) rosło
w tym okresie w tempie 4,6% r/r. Już kolejny
kwartał z rzędu wzrost przeciętnego zatrudnienia w SP był wyższy niż w pozostałych gałęziach
gospodarki5. Sektor ten obejmuje przy tym firmy
zatrudniające powyżej 9 osób, które stanowią
obecnie ok. 57% przeciętnego zatrudnienia ogółem. Jeśli w pozostałej części gospodarki (tj. w
obejmują też ani mikropodmiotów, ani rolników indywidualnych(zob. Aneks: terminy i definicje).
4 Wg BAEL liczba osób pracujących, których główne zatrudnienie oparte było wyłącznie na umowie cywilnoprawnej, zmniejszyła się z 509 tys. w I kw. 2016 r. (3,2% ogólnej
liczby pracujących) do ok. 467 tys. w II kw. 2017 r. (2,8%
ogółu pracujących).
5 Skokowy wzrost dynamiki zatrudnienia w SP na początku
br. również częściowo wynikał z efektu statystycznego. Na
początku każdego roku w badaniach przedsiębiorstw GUS
aktualizuje grupę podmiotów, które spełniają kryterium
liczby pracujących powyżej 9 osób. Silny wzrost zatrudnienia w trakcie ub.r. w małych firmach (do 9 osób) spowodował, że część z nich zaklasyfikowana została do grupy badawczej GUS.
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sferze publicznej i mikropodmiotach) dynamika
zatrudnienia, mimo że nadal wyraźnie niższa niż
w SP, będzie stopniowo rosła, różnica w tempie
wzrostu zatrudnienia między całą gospodarką a
SP powinna zacząć się stopniowo zmniejszać.
Wykres nr 1. Liczba pracujących wg BAEL oraz udział
funduszu płac* w wartości dodanej brutto 6

*Fundusz płac wg danych z Rachunków Narodowych; za
okres I kw. 2016 r. – II kw. 2017 r. szacunki Eurostatu.
Źródło: dane GUS, Eurostat, obliczenia NBP.

Rosnące zatrudnienie, przy stopniowym wzroście dynamiki płac powoduje, że od początku
2016 roku wzrósł udział kosztów pracy w wartości dodanej brutto (ang. labour share, LS7). Wydaje
się jednak, że zmiany te mają w znacznym stopniu charakter pro-cykliczny (Wykres nr 1), nie
zaś długoterminowy. Podobna tendencja występowała w latach 2006-2008. Jednakże w średnim i
długim okresie obserwowany aktualnie wzrost
LS będzie prawdopodobnie łagodzony dalszym
wzrostem wydajności pracy, na co wskazują

Obserwowany w IV kw. 2015 r. skokowy spadek relacji
funduszu płac do WDB wynikał z jednorazowego i wyjątkowo silnego wzrostu deflatora WDB (w tym deflatora eksportu netto), przez co dynamika r/r WDB wyrażonej w cenach bieżących była o 1,9 pp. wyższa od dynamiki realnej.
7 Pełna ocena LS wymaga przy tym uwzględnienia oprócz
kosztów związanych z zatrudnieniem także dochodu mieszanego, który szczególnie w przypadku Polski, wyróżniającej się spośród innych krajów UE wysokim udziałem samozatrudnienia w rolnictwie, podnosi poziom tej miary o
ok. 15 pp. (por. J. Growiec, P. McAdam, J. Mućk (2015), Endogenous labour share cycles: theory and evidence. ECB Working
Paper Series, No. 1765).
6
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badania przyczyn długookresowych zmian LS w
innych krajach8.
Dostępne statystyki GUS dotyczące liczby pracujących nie uwzględniają przeważającej części
popytu na pracę, która zaspokajana jest przez
pracowników cudzoziemskich (por. Ramki nr 2-4
poprzedniej edycji Raportu). Znaczna część krótkoterminowych imigrantów, głównie z Ukrainy,
z powodów definicyjnych nie jest bowiem obserwowana w BAEL9. Cudzoziemcy tylko w
niewielkim stopniu uwzględniani są też w sprawozdawczości przedsiębiorstw, która obejmuje
głównie osoby pracujące na umowy o pracę.
Tymczasem imigranci, choć stanowią efektywną
podaż pracy w gospodarce, pracują najczęściej na
podstawie krótkoterminowych umów cywilnoprawnych lub nie są zatrudniani legalnie10. Brak
jest jednego spójnego źródła informacji nt. imigracji. Niemniej jednak na podstawie dostępnych
statystyk wizowych MSZ wiadomo, że w ub.r.
obywatelom Ukrainy wydano blisko 787 tys. wiz
w związku z zatrudnieniem, prowadzeniem
własnej działalności lub posiadaniem Karty Polaka, a dodatkowo prawie 64 tys. pozwoleń na
pobyt11. Przy założeniu, że przeciętny czas spę-

Zob. raport OECD oraz ILO The Labour Share in G20 Economies,
2015
dostępny
na
stronie
internetowej
https://www.oecd.org/g20/topics/employment-and-socialpolicy/The-Labour-Share-in-G20-Economies.pdf.
9 Dane BAEL obejmują jedynie osoby przebywające na terytorium Polski powyżej 12 miesięcy. Alternatywne źródła
danych (w tym badanie imigrantów prowadzone przez
NBP) wskazują, że w większości przypadków czas trwania
pobytów imigranckich na terytorium Polski nie przekracza
1 roku (zob. Kwartalny raport o rynku pracy – I kw. 2017 r.,
Ramka na s. 28; Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce –
raport z badania, NBP, Warszawa 2016).
10 Problem legalności może przy tym dotyczyć zarówno
legalności pobytu, jak i zatrudnienia. Inną istotną kwestią
jest również poprawne naliczanie i odprowadzanie podatku
dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne w
przypadku zatrudniania cudzoziemców.
11 Wg danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców (UdSC) w
okresie I-V.2017 r. wydano obywatelom Ukrainy już 413 tys.
wiz krajowych (najczęściej wykorzystywanych w przypadku zamiaru podjęcia pracy), wobec 706 tys. w trakcie całego
2016 r. Liczba obywateli Ukrainy posiadających dokumenty
pobytowe inne niż wiza (tj. zezwolenia na pobyt czasowy,
8
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dzany w Polsce przez ukraińskich pracowników
wyniósł w ub.r. ok. 7 m-cy12, można szacować, że
pracownicy ukraińscy stanowili w tym okresie
ok. 4% całkowitego zatrudnienia. Odsetek ten
może jednak nadal rosnąć w trakcie najbliższych
2-3 lat, na co wskazuje niesłabnące tempo dotychczasowej imigracji.
Wykres nr 2. Liczba wiz oraz zezwoleń na pobyt wydanych
obywatelom Ukrainy (wg głównych typów).

Źródło: dane MSZ, obliczenia NBP.

Z kolei opublikowane w październiku br. statystyki emigracyjne GUS wskazują na utrzymywanie się w ub.r. negatywnego salda migracji polskich rezydentów. Mimo rekordowo niskiego
bezrobocia w Polsce, w porównaniu z ub.r. skala
emigracji zwiększyła się o ok. 118 tys. osób i wyniosła ponad 2,5 mln osób13. Możliwość swobodnego przemieszczania się pracowników w ramach UE oraz brak ograniczeń dotyczących warunków pracy sprawia, że coraz mniej emigrantów pracuje w zawodach wymagających relatywnie niższych kwalifikacji niż te wykonywane
stały lub rezydenta długoterminowego) wyniosła w czerwcu br. 128 tys., wobec 99 tys. w 2016 r. (zob. Urząd do Spraw
Cudzoziemców. Biuletyn – II kw. 2017, UdSC).
12 Z badań imigrantów realizowanych przez OBM na zlecenie NBP w Warszawie (w 2015 r.) i w Lublinie (w 2016 r.)
wynika, że średni czas jednego pobytu w Polsce wynosił w
przypadku Warszawy 4,2 miesiąca, zaś w przypadku Lublina 8,2 miesiąca. Można przy tym zakładać tendencję do
wydłużania pobytów na skutek stopniowej asymilacji z lokalną społecznością.
13 Informacja o kierunkach i rozmiarach emigracji z Polski w
latach 2004-2016, GUS.
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przed wyjazdem z Polski. Osoby te mogą mieć
zatem relatywnie mniejszą motywację do powrotów. Dodatkowym czynnikiem osłabiającym
skłonność do powrotów jest utrzymywanie się
relatywnie dobrej koniunktury i wysokiego popytu na pracę w krajach przyjmujących.
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Zmiany strukturalne

Wykres nr 4. Struktura zatrudnienia najemnego BAEL w
podziale wg typów umów

Nadal liczba pracujących rośnie dzięki wzrostowi zatrudnienia najemnego. Kontynuowana
była przy tym tendencja do wypierania umów
krótkoterminowych przez stałe umowy o pracę.
Od początku 2017 roku wyraźnie wolniej niż w
ub.r. spadała liczba pracujących w rolnictwie.
W II kwartale istotnie zwiększyło się niedopasowanie godzinowe zatrudnienia.
Praktycznie od 2003 r. kontynuowana jest systematyczna tendencja rosnącego udziału zatrudnienia najemnego w liczbie pracujących ogółem,
wynoszącego obecnie już blisko 80%. Nieznaczne
przyspieszenie tego procesu obserwowane w
ostatnim kwartale (Wykres nr 3) związane jest z
utrzymywaniem się wysokiego popytu na pracowników i oferowaniem im przez pracodawców
bardziej stabilnych warunków zatrudnienia w
postaci stałych umów o pracę. W konsekwencji,
kontrakty o charakterze krótkoterminowym, w
tym umowy cywilnoprawne, stopniowo wypierane są przez umowy na czas nieokreślony
(Wykres nr 5). Rzadziej niż przed rokiem stosowane są też umowy ustne (Wykres nr 4). Zmiany
te przyczyniają się do zwiększenia stabilności
dochodów z pracy i powinny pozytywnie wpływać na kształtowanie się popytu konsumpcyjnego.
Wykres nr 3. Kontrybucja zmian dynamiki r/r liczby pracujących wg wybranych kategorii zatrudnienia do zmian
dynamiki liczby pracujących BAEL ogółem

Źródło: dane GUS, obliczenia NBP.

Drugi kwartał z rzędu liczba pracujących w rolnictwie indywidualnym zachowywała się dość
stabilnie, a jej zmiany miały jedynie nieznacznie
negatywny wpływ na roczną dynamikę liczby
pracujących w całej gospodarce. Marginalny był
także wpływ wzrostu samozatrudnienia poza
rolnictwem14 na wzrost liczby pracujących ogółem. Dane z I połowy 2017 roku wskazują na
relatywnie ograniczony potencjał do dalszej ekspansji samozatrudnienia na polskim rynku pracy, pomimo wciąż istniejących korzyści podatkowych związanych z tą formą świadczenia pracy (Tabela nr 1, Wykres nr 3).
Do połowy ub.r. ożywienie popytu na pracę
przejawiało się wyraźnie rosnącą tendencją przeciętnej liczby przepracowanych godzin. Wydaje
się, że począwszy od III kw. 2016 r. tendencja ta
jednak wyhamowuje, czego potwierdzeniem
może być wyraźny spadek przeciętnego czasu
pracy w tygodniu obserwowany w II kw. br. (o
2,1% r/r; Wykres nr 5). Obecnie trudno jednoznacznie zinterpretować przyczyny wystąpienia
tego zjawiska. Jeśli kolejne kwartały pokażą, że
skrócenie przeciętnego czasu pracy miało jedynie
W ub.r. istotny wzrost liczby samozatrudnionych zbiegł
się w czasie z objęciem składkami na ubezpieczenie społeczne umów cywilnoprawnych. Mógł wynikać z poszukiwania relatywnie mniej obciążonych klinem płacowym
form świadczenia pracy.
14

Źródło: dane GUS, obliczenia NBP.
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przejściowy charakter, można przypuszczać, że
było ono związane albo ze skokowym i krótkotrwałych dostosowaniem w firmach intensywności pracy do silnego wzrostu wielkości zasobów
kadrowych albo z błędem pomiaru. Natomiast
jeśli w warunkach niedoborów kadrowych15
przeciętny wymiar czasu pracy w kolejnych
kwartałach będzie się nadal obniżał, może to
oznaczać trwałe zmiany w organizacji czasu pracy i warunkach zatrudnienia, na bardziej odpowiadające aktualnym potrzebom i preferencjom
pracowników (np. stopniowy wzrost udziału
zatrudnienia niepełno-etatowego, ograniczenie
pracy w nadgodzinach).

rocznej przerwie ponownie wyraźnie obniżył się
stopień wykorzystania pracy w polskiej gospodarce, co powinno oddziaływać również na decyzje przedsiębiorstw dotyczących podwyżek i
może przekładać się na niższą dynamikę płac
(Wykres nr 7).
Wykres nr 6. Preferowany vs. przepracowany16 czas pracy w
tygodniu (sa)

Wykres nr 5. Odsetek pracujących na podstawie kontraktów krótkoterminowych w zatrudnieniu najemnym i liczba
godzin przepracowanych w tygodniu (sa)

Źródło: dane GUS (BAEL), obliczenia NBP.

Źródło: dane GUS, obliczenia NBP.

Wyraźny spadek liczby przeciętnie przepracowanych godzin (Wykres nr 6) skutkował w II
kwartale wzrostem niedopasowania godzinowego wśród pracujących. Ograniczenie faktycznie
przepracowanego czasu pracy okazało się bowiem silniejsze od spadku wynikającego z preferencji pracowników. W konsekwencji po blisko

Wśród najważniejszych barier rozwoju coraz większą rolę
odgrywają trudności firm ze znalezieniem pracowników
oraz zapełnieniem wakatów. Wg wyników SM NBP w III
kw. 2017 r. już ponad połowa pracodawców zgłaszała tego
rodzaju problemy. Dla porównania jeszcze przed rokiem
odsetek takich przedsiębiorstw wynosił niespełna 36%, zaś
w IV kw. 2007 r. blisko 56% (zob. Szybki Monitoring NBP –
Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw, nr 04/17 (październik
2017 r.).

Podobnie jak w okresie 2011-2015, nadwyżka
godzin preferowanych przez pracowników nad
faktycznie przepracowanymi powiększa miarę
niewykorzystania pracy (BBUI, Wykres nr 7)17.
Poza osobami bezrobotnymi chęć do świadczenia
dodatkowej pracy zgłaszają bowiem także osoby
już pracujące. Tym samym poziom indeksu niepełnego wykorzystania czynnika pracy kształtuje
się obecnie na nieco wyższym poziomie niż porównywalny do niego godzinowy indeks bezrobocia (Wykres nr 6).
W II kw. 2017 r. wzrost liczby pracujących dotyczył większości grup wiekowych poza najmłodszą grupą 15-34 lata, co związane było z relatywnie najsilniejszym spadkiem jej populacji, głównie na skutek procesów demograficznych. Podobnie jak w poprzednich kwartałach całkowita

15
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Szereg opisujący przepracowany czas pracy obliczony na
podstawie mikrodanych BAEL jest spójny metodologicznie
z szeregiem opisującym preferowany czas pracy. Jednocześnie nieznacznie różni się od publikowanej przez GUS przeciętnej liczby godzin pracy w tygodniu.
17 Zob. R. Wyszyński (2016), Zjawisko niepełnego wykorzystania czynnika pracy, Bank i Kredyt 47 (3), 2016, s. 267-284.
16
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liczba pracujących BAEL zwiększyła się przy tym
głównie za przyczyną dynamicznego wzrostu
liczby osób pracujących z wyższym wykształceniem. Jednocześnie, od początku br. zauważalna
była także dodatnia kontrybucja osób deklarujących wykształcenie ogólnokształcące.
Wykres nr 7. Wskaźnik BBUI oraz indeks bezrobocia (sa)

wym19 zwiększyła się od początku ub.r. o blisko
188 tys. (Wykres nr 8). W tym samym czasie w
sektorze usługowym, stanowiącym ok. 58% całkowitego zatrudnienia, wzrost liczby pracujących był mniejszy i wyniósł ok. 169 tys. Jednak w
II kw. 2017 r. w usługach obserwowane było
większe przyspieszenie tempa wzrostu zatrudnienia (o ok. 0,8 pp. do 1,9% r/r), podczas gdy w
sektorze przemysłowym dynamika roczna obniżyła się (o 0,9 pp. do 2,3% r/r sa), głównie za
sprawą spadku liczby pracujących w budownictwie (o 0,4% r/r, wobec wzrostu o 1,8% r/r przed
kwartałem).
Wykres nr 8. Indeks jednopodstawowy (2007q1=100) liczby
pracujących wg BAEL oraz wg danych ze sprawozdawczości
podmiotów powyżej 9 dla całej GN w głównych gałęziach
gospodarki (sa)

*Zarówno BBUI (ang. Bell&Blanchflower Underemployment
Index), jak i indeks bezrobocia to miary nierównowagi na
rynku pracy uwzględniające wymiar czasu pracy.
Źródło: dane GUS, obliczenia NBP.

Sektory
W II kw. br. liczba pracujących wg BAEL nadal
najszybciej rosła w przemyśle, jednak jej tempo
wzrostu tym razem najbardziej przyspieszyło w
usługach. Do wzrostu liczby pracujących w
całej gospodarce wyraźnie przyczyniło się również obserwowane od początku tego roku zahamowanie spadków w sektorze rolniczym.
W II kw. br. kontynuowany był wzrost liczby
pracujących w przemyśle i usługach. W trakcie
ostatnich kwartałów pierwszy z sektorów charakteryzował się jednak wyższą dynamiką wzrostu, co wynika z jego większej wrażliwości na
wahania koniunkturalne w gospodarce (procykliczności) w porównaniu z sektorem usług18.
Liczba osób pracujących w sektorze przemysło-

18
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Badania Ankietowe Rynku Pracy NBP. Raport 2012, s. 9.

Źródło: dane GUS, obliczenia NBP.

Jak wskazują bardziej szczegółowe dane BAEL
uwzględniające
wielkość
przedsiębiorstw
(Wykres nr 9), za spadki w sektorze budowlanym odpowiadały redukcje zatrudnienia w małych firmach budowlanych o liczbie pracujących
do 10 osób (stanowiących obecnie już blisko połowę zatrudnienia w tym sektorze)20. Pierwsze
dwa kwartały 2017 r. przyniosły wyraźne obni19

Sektor przemysłowy w BAEL zawiera przemysł (tj. przetwórstwo przemysłowe, górnictwo, zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę) oraz budownictwo.
20 Wydaje się to zgodne danymi sprawozdawczymi podmiotów zatrudniających pow. 9 pracowników (GN). Wg tych
danych liczba pracujących w budownictwie, po okresie
spadków w I poł. ub.r., wzrosła w I kw. 2017 r. o 1,9% r/r a
w II kw. 2017 r. o 1,7% r/r.
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żenie dynamiki liczby pracujących w najmniejszych przedsiębiorstwach także w pozostałych
gałęziach gospodarki. Wyraźne przyspieszenie
dynamiki widoczne było natomiast w większych
podmiotach (z -0,7% r/r w IV kw. 2016 r. do
3,0% r/r w II kw. 2017 r.).

nych w przedsiębiorstwach rolniczych w charakterze pracowników najemnych22(Wykres nr 10).
Wykres nr 10. Indeks jednopodstawowy (2007=100) liczby
pracujących w segmentach rolnictwa wg BAEL (sa)

Wykres nr 9. Liczba pracujących BAEL w wybranych gałęziach gospodarki w podziale wg wielkości zakładu pracy r/r

Źródło: dane GUS, obliczenia NBP.

Źródło: dane GUS, obliczenia NBP.

W II kw. 2017 roku po nieoczekiwanym wzroście przed kwartałem liczba pracujących w rolnictwie indywidualnym nieznacznie obniżyła
się21. Ze względu na długookresowe zmiany
strukturalne w rolnictwie obserwowane wyhamowanie tendencji spadkowej zatrudnienia w
tym sektorze nie wydaje się trwałe, choć w istotny sposób wpłynęło na zmiany liczby pracujących w całej gospodarce. Warto także zauważyć,
że choć liczba osób pracujących lub pomagających w indywidualnych gospodarstwach rolnych
nadal spada, to od 2009 roku wyraźną tendencję
wzrostową kontynuuje liczba osób zatrudnio-

W II kw. br. liczba pracujących w rolnictwie indywidualnym obniżyła się jedynie o 3,2% r/r sa do poziomu 1513 tys.,
w porównaniu z IV kw. ub.r., kiedy liczba pracujących w
tym sektorze spadała w tempie 9,7% r/r sa.
21
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Na rozwój dużych gospodarstw rolnych istotny
wpływ może mieć imigracja z Ukrainy, pozwalająca na zatrudnianie relatywnie tańszych23 pracowników zagranicznych i stopniowe powiększanie skali działalności. Wg danych MRPiPS
rolnictwo nadal absorbuje znaczną część imigracji krótkookresowej w Polsce. Z drugiej strony,
najnowsze dostępne dane wskazują, że w ostatnich 5 latach istotnie zmieniła się branżowa
struktura zatrudnienia imigrantów a dominującą
rolę zaczął odgrywać tu sektor usługowy (zob.
Ramka nr 2 z poprzedniej edycji Raportu).

Od 2009 r. udział gospodarstw rolnych zatrudniających
pracowników najemnych w zatrudnieniu w całym sektorze
rolniczym wzrósł z niespełna 7% do ponad 12% w połowie
2017 r.
23 Wg wyników badania imigrantów przeprowadzonego
przez NBP w okresie sierpień-grudzień 2015 r. Ukraińcy
pracujący w aglomeracji warszawskiej na prace przeznaczali średnio 54 godziny tygodniowo, a ich przeciętne wynagrodzenie netto wynosiło średnio ok. 2 100 zł miesięcznie,
czyli ok. 10zł na godzinę (zob. Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce – raport z badania, NBP, Warszawa 2016). Dla
porównania wg danych GUS przeciętne wynagrodzenie w I
półroczu 2015 r. wynosiło ok. 3981 zł brutto tj. ok. 2840 zł w
ujęciu netto.
22
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Perspektywy zatrudnienia
W ostatnich kwartałach liczba dostępnych
miejsc pracy kształtowała się na relatywnie
wysokim poziomie, choć w II kwartale jej tendencja wzrostowa uległa przejściowemu osłabieniu. W firmach w dalszym ciągu dominowały procesy tworzenia nowych miejsc pracy, a nie
likwidacji stanowisk. Deklaracje przedsiębiorstw wskazują, że w kolejnych okresach
tempo wzrostu zatrudnienia utrzyma się na
wysokim poziomie.
O utrzymaniu dobrych perspektyw zatrudnienia
świadczy nadal wysoka liczba dostępnych na
rynku wakatów, a także intensywna kreacja netto
nowych miejsc pracy. Mimo że wartości niektórych wskaźników sugerowały w II kw. br. łagodne wyhamowanie systematycznej tendencji
wzrostowej popytu na pracę, dane za III kwartał
br., jak również wstępne szacunki MRPiPS za
październik br.24, wskazują, że spowolnienie to
miało jedynie przejściowy charakter.
Wykres nr 11. Liczba ofert w urzędach pracy i Wskaźnik
Rynku Pracy BIEC

pracy zmniejszyła się w porównaniu do poprzedniego okresu (o -3,0% kw/kw sa), jednak
już pod koniec III kwartału widoczny był jej ponowny wzrost. Podobnie przejściowym okazało
się łagodne pogorszenie wartości Wskaźnika
Rynku Pracy BIEC25 (mierzącego koniunkturę na
rynku pracy) obserwowane w drugiej połowie II
kwartału. W dalszym ciągu obserwowano natomiast wzrost liczby ofert pracy publikowanych
w Internecie mierzonych Barometrem Ofert Pracy (BOP)26, choć jego tempo w II kw. br. było
wyraźnie niższe niż w poprzednim okresie. Najnowsze dane wskazują jednak, że w III kw. można było ponownie zaobserwować bardziej zdecydowany wzrost tej miary. Zgodnie z wynikami
reprezentatywnego badania popytu na pracę
GUS, liczba nowo utworzonych miejsc pracy
była w II kw. br. wyraźnie niższa niż przed
kwartałem. Jednocześnie badanie to wskazuje na
spadek liczby zlikwidowanych stanowisk. Saldo
nowo utworzonych i zlikwidowanych przez
firmy miejsc pracy było dodatnie27 i wzrosło
w ujęciu rocznym o blisko 15,2% r/r.
Wyniki Szybkiego Monitoringu NBP28 wskazują, że
zatrudnienie będzie w dalszym ciągu rosnąć
w tempie nie mniejszym niż obecnie (szczególnie
w dużych przedsiębiorstwach), a firmy nadal
będą napotykać na problemy ze znalezieniem
odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.
Kontynuację tendencji wzrostowej zatrudnienia
Wskaźnik 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 publikowanych
w Internecie.
26 W porównaniu z miarami popytu opartymi na rejestrach
urzędów pracy wskaźnik BOP wydaje się bardziej odporny
na zmiany wynikające z przepisów dot. zasad zamieszczania ogłoszeń przez pracodawców. W szczególności dotyczy
to obowiązku publikowania przez niektóre urzędy pracy
ofert skierowanych de facto do obcokrajowców zatrudnianych w ramach systemu oświadczeń.
27 Tj. liczba nowo utworzonych miejsc pracy była większa
od liczby zlikwidowanych miejsc pracy.
28 Dane z Szybkiego Monitoringu NBP, NBP, październik
2017 r.
25

Źródło: GUS, BIEC, obliczenia NBP.

Wprawdzie w II kw. br. liczba niesubsydiowanych („rynkowych”) ofert pracy (Wykres nr 11)
zgłoszonych przez pracodawców do urzędów

Wg szacunków MRPiPS w październiku 2017 r. w październiku pracodawcy zgłosili ponad 151 tys. wolnych
miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, co po odsezonowaniu stanowi przyrost o ok. 13 tys. w stosunku do września.
24
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w III i IV kw. br., jednak bez dalszego przyspieszenia dotychczasowej dynamiki, sugerują z
kolei niektóre badania ankietowe realizowane
przez inne ośrodki badawcze 29. Na stopniowe
spowolnienie obecnego tempa wzrostu zatrudnienia będą również oddziaływać ograniczenia
po stronie podaży pracy, co może skutkować
coraz większymi trudnościami pracodawców ze
znalezieniem odpowiednich pracowników30.
Zgodnie z prognozami krajowych ośrodków
prognostycznych (NBP, Ministerstwo Finansów),
jak i instytucji międzynarodowych (Komisja Europejska, Międzynarodowy Fundusz Walutowy),
w perspektywie najbliższych dwóch lat można
spodziewać się dalszych wzrostów liczby osób
pracujących.

Tło międzynarodowe
W II kw. 2017 r. w większości krajów UE obserwowano dalsze wzrosty zatrudnienia, choć
ich tempo było niższe niż w poprzednim kwartale. Roczna dynamika zatrudnienia w Polsce
nieznacznie przyspieszyła i kształtowała się na
poziomie zbliżonym do poziomu obserwowanego na Słowacji i na Węgrzech.
Wg danych z Rachunków Narodowych Eurostatu roczne tempo wzrostu liczby pracujących31
29

Zgodnie z raportem Manpower dot. perspektyw zatrudnienia, pracodawcy w Polsce w dalszym ciągu mają optymistyczne plany dotyczące zatrudnienia w IV kw. Odsetek
firm planujących zwiększenie całkowitego zatrudnienia
zmniejszył się jednak nieznacznie w porównaniu do poprzedniego kwartału (12% w IV kw. br. wobec 14% w III
kw. br.).
30 Wg wyników ostatniego Szybkiego Monitoringu NBP (z
października br.) w III kw. 2017 r. posiadanie niezapełnionych wakatów deklarowało już 43% firm, zaś blisko połowa
ankietowanych firm miała problemy ze znalezieniem pracowników.
31 Wg zastosowanej tu definicji do pracujących zalicza się
wszystkie osoby pracujące przy produkcji krajowej bez
względu na miejsce zamieszkania (rezydowania) pracowników (ang. domestic concept). Dla porównania liczba pracujących wg BAEL, publikowana przez GUS, uwzględnia tylko
rezydentów (ang. national concept). Stąd możliwe są niewiel-
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w Polsce w II kw. br. przyspieszyło do 1,9% r/r (o
0,1 pp. w porównaniu z poprzednim kwartałem)
i tym samym kształtowało się na poziomie o 0,4
pp. wyższym od średniej dla grupy wszystkich
krajów unijnych (Wykres nr 12).
W grupie krajów Europy Środkowej tempo
wzrostu zatrudnienia przyspieszyło tylko w Polsce. Spowolnienie tempa wzrostu zanotowały
Węgry (o 0,5 pp. do 2,5% r/r) i Czechy (o 0,2 pp.
do 1,3% r/r), w Słowacji natomiast obserwowano
jego stabilizację (na poziomie 2,1% r/r). Przyspieszenie dynamiki liczby pracujących w Polsce
byłoby zapewne silniejsze, gdyby w statystykach
rynku pracy w pełni ujmowano intensywny w
ostatnich latach napływ krótkookresowych pracowników z Ukrainy (zob. Kwartalny Raport o
Rynku Pracy NBP – I kw. 2017 r., Ramka nr 2).
Sytuacja na krajowych rynkach pracy UE wykazywała nadal dość duże zróżnicowanie geograficzne. Najwyższe tempo wzrostu zatrudnienia
obserwowane było na Malcie (4,7% r/r) oraz
w Irlandii (3,7% r/r). Relatywnie wysokie dynamiki zatrudnienia w II kw. br. obserwowane były
także w Hiszpanii, Portugalii i na Cyprze. Spadkami zatrudnienia charakteryzowały się natomiast gospodarki Litwy i Łotwy oraz Chorwacji.
Zarówno w Polsce, jak i całej UE, branżowa
struktura zatrudnienia charakteryzuje się rosnącym udziałem sektora usług rynkowych oraz
malejącą rolą sektora rolniczego. W odróżnieniu
od UE, gdzie struktura zatrudnienia odznacza się
systematycznym spadkiem udziału przemysłu,
w Polsce obserwowano w ostatnich kwartałach
nieznaczne zwiększenie odsetka osób pracujących w tym sektorze. Wzrost ten związany jest

kie różnice pomiędzy danymi BAEL opisującymi zatrudnienia a danymi na wykresie. Obie definicje zatrudnienia
stosowane w przypadku Polski przez Eurostat bazują jednak na jednym źródle danych, jakim jest BAEL (odpowiednik europejskiego LFS), który uwzględnia wyłącznie osoby
z pobytem co najmniej 12 miesięcy. W rezultacie żadna
z definicji nie jest w stanie uwzględnić imigracji krótkookresowych.
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jednak częściowo z czynnikami koniunkturalnymi. Wg danych z Rachunków Narodowych
Eurostatu dostępnych za II kw. 2017 r. liczba
pracujących w usługach rynkowych w grupie
krajów UE-28 rosła nieznacznie szybciej niż liczba pracujących w przemyśle (1,7% r/r w usługach rynkowych wobec 1,4% r/r w przemyśle).
W Polsce w tym samym okresie zatrudnienie
w sektorze przemysłowym rosło zdecydowanie
szybciej niż w usługach rynkowych (3,3% r/r
w przemyśle wobec 2,1% r/r w sektorze usług
rynkowych).

niowo obniżać33. W krajach tych spodziewać
można się także dalszych spadków stopy bezrobocia. Zgodnie z prognozami KE, w Polsce
w 2018 r. osiągnie ona swoje historyczne minimum i kształtować się będzie na poziomie 4,4%.
W skali całej UE stopa bezrobocia w 2018 r., choć
będzie niższa niż obecnie, nadal kształtować się
będzie na poziomach wyższych niż przed ostatnim kryzysem finansowym.

Wykres nr 12. Dynamika liczby pracujących32 w wybranych
krajach

Źródło: Eurostat, obliczenia NBP.

Prognozy Komisji Europejskiej wskazują, że zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach UE
w najbliższych okresach obserwowana będzie
kontynuacja powolnej tendencji wzrostowej zatrudnienia, choć tempo poprawy będzie się stop-

Wg zastosowanej tu definicji do pracujących zalicza się
wszystkie osoby pracujące przy produkcji krajowej bez
względu na miejsce zamieszkania (rezydowania) pracowników (ang. domestic concept). Dla porównania liczba pracujących wg BAEL, publikowana przez GUS, uwzględnia tylko
rezydentów (ang. national concept). Stąd możliwe są niewielkie różnice pomiędzy danymi BAEL opisującymi zatrudnienia a danymi na wykresie. Obie definicje zatrudnienia
stosowane w przypadku Polski przez Eurostat bazują jednak na jednym źródle danych, jakim jest BAEL (odpowiednik europejskiego LFS), który uwzględnia wyłącznie osoby
z pobytem co najmniej 12 miesięcy. W rezultacie żadna
z definicji nie jest w stanie uwzględnić imigracji krótkookresowych.
32
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KE w swoich prognozach wykorzystuje definicję zatrudnienia zbliżoną (ale nie identyczną) do definicji pochodzącej
z europejskiego badania podaży pracy (ang. European Labour
Force Survey, odpowiednik polskiego BAEL). Zob. European
Economic Forecast – Spring 2017, Institutional Paper, 053 /
May 2017, European Commission.
33
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Podaż pracy
W II kw. br. pomimo postępującego zmniejszania się liczby osób w wieku produkcyjnym
odnotowano wzrost zarówno aktywności, jak i
liczby osób aktywnych zawodowo; po
uwzględnieniu czynników sezonowych rosną
one od IV kw. 2016 r.
W II kw. 2017 r. liczba osób aktywnych zawodowo w ujęciu rocznym wzrosła po raz pierwszy
od sześciu kwartałów – o 0,6% r/r. Po uwzględnieniu czynników sezonowych wzrost wyniósł
0,3% kw/kw, sa, tj. 51 tys. osób. W porównaniu z
początkiem 2014 roku, kiedy liczba osób aktywnych na rynku pracy osiągnęła maksimum,
obecna podaż pracy jest prawie o 100 tys. osób
mniejsza. Na wcześniejszy spadek podaży pracy
złożyła się stabilizacja współczynnika aktywności zawodowej (który obecnie od trzech kwartałów systematycznie rośnie (Wykres nr 13)), przy
negatywnych tendencjach demograficznych.
Obecnie, na zmiany współczynnika aktywności
zawodowej ciągle jeszcze wpływają wprowadzone w poprzednich latach reformy podnoszące
efektywny wiek wychodzenia z rynku pracy.
Ponadto bardzo dobra sytuacja na rynku pracy
powoduje aktywizację zawodową osób luźniej
związanych z rynkiem pracy34. II kw. 2017 r. to
kolejny kwartał, kiedy wzrost aktywności zawodowej całkowicie kompensuje wpływ trendów
demograficznych na podaż pracy.
Relatywnie duży w (porównaniu z innymi krajami) jest w
Polsce odsetek osób w wieku produkcyjnym, których wg
definicji BAEL nie można z różnych powodów zaklasyfikować jako osób bezrobotnych. Grupa ta obejmuje m.in.
osoby bez pracy, ale zniechęcone do jej poszukiwania (ang.
discouraged workers). Osoby te jednak mogą aktywizować się
na rynku pracy (np.: okazjonalnie szukać pracy), jeśli popyt
na pracę jest wysoki. Więcej na ten temat w opracowaniu:
Badania Ankietowe NBP. Raport 2016.
34
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Sytuacja demograficzna trwale i negatywnie
oddziałuje na wielkość zasobów pracy w Polsce
od 2012 roku – zwłaszcza szybko starzejąca się
populacja (Wykres nr 14). 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 postępujący wzrost aktywności zawodowej, związany w dużej mierze z
ograniczeniem możliwości przechodzenia na
wcześniejsze emerytury od stycznia 2009 r.35
Sytuacja zmieniła się w 2015 roku, kiedy ponownie odnotowano spadek współczynnika aktywności zawodowej, a wynikał on prawdopodobnie
z wyczerpania się efektów wspomnianej reformy
emerytalnej.
Wykres nr 13. Liczba aktywnych zawodowo, współczynnik
aktywności zawodowej i populacja BAEL (sa)36

Źródło: dane GUS, obliczenia NBP.

Z drugiej strony, od 2013 roku na aktywność
zawodową osób w wieku przedemerytalnym
oddziaływała perspektywa stopniowo wzrastającego wieku emerytalnego i w związku z tym
konieczności dłuższego pozostawania bez
świadczeń emerytalnych. Ten efekt formalnie
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1656), która weszła w życie
1 stycznia 2009 r.
36 Poziomy i dynamiki niektórych zmiennych BAEL za lata
2015-2016 mogą być zaburzone przez nieciągły sposób ujęcia zmian populacji w badaniu od 2015 r.
35
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wygasł w październiku br. w związku z przywróceniem niższego wieku emerytalnego.

Wykres nr 15. Współczynniki aktywności zawodowej wg
płci i wieku

Powrót wzrostów współczynnika aktywności
zawodowej w drugiej połowie 2015 r. związany
był z lepszą koniunkturą na rynku pracy oraz
stopniowym podnoszeniem wieku emerytalnego.
Dane za I i II kw. br. wskazują na dalszy wzrost
aktywności w najstarszych grupach wieku.
Wykres nr 14. Dekompozycja zmian liczby osób aktywnych
zawodowo wg wieku (tys.)

Źródło: dane GUS, obliczenia NBP.
Wykres nr 16. Dekompozycja zmian r/r liczby aktywnych
zawodowo BAEL wg poziomu wykształcenia.

Źródło: dane GUS, obliczenia NBP. *Obserwacja dla roku
2017 obejmuje I-II kw. 2017 r.

Trendy zmian aktywności zawodowej według
wieku były względnie stabilne do początku 2015
roku, choć różne dla kobiet i mężczyzn w różnym wieku (Wykres nr 14).
Nierównomierny jest również wpływ różnej
aktywności osób o odmiennym wykształceniu na
zagregowaną aktywność ekonomiczną ludności
(Wykres nr 16). W trakcie ostatniej dekady praktycznie 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 aktywnych osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym.

Źródło: dane GUS, obliczenia NBP.

W dużej mierze jest to skutek opuszczania rynku
pracy przez słabiej wykształcone roczniki powojennego wyżu przy jednoczesnym wchodzeniu
na rynek młodszych, przeciętnie lepiej wykształconych kohort37. Obserwowane tendencje odzwierciedlają systematyczne podnoszenie się
przeciętnego poziomu wykształcenia polskich
zasobów pracy.
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 I połowie br. w
dalszym ciągu liczba osób przechodzących na
Wg danych Eurostatu po 2000 r. w Polsce bardzo silnie
zwiększał się udział osób z ukończonym wykształceniem
wyższym w grupie wieku 30-34 lata. Tylko w latach 20062016 wzrósł z ok. 25% do ok. 45%.
37
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emeryturę kształtowała się na relatywnie wysokim poziomie – prawie takim jak rok wcześniej
(Wykres nr 17).
Wykres nr 17. Liczba osób, którym przyznano emerytury

5,1%, sa. W ujęciu rocznym stopa bezrobocia
BAEL obniżyła się o 1,2 pp. sa, czyli nieznacznie
mniej, niż w poprzednim kwartale. Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła o 0,1 pp. kw/kw, sa i
wyniosła 7,4%, sa (Wykres nr 18).
W ujęciu rocznym liczba osób bezrobotnych wg
BAEL wyniosła 863 tys. i obniżyła się o ok. 19%
r/r. W porównaniu do I kw. br. liczba bezrobotnych była niższa o 38 tys., sa. Tendencja spadkowa jest spójna z rejestrami urzędów pracy
(spadek o 239 tys. r/r, sa i 10 tys. kw/kw, sa).
Wykres nr 18. Stopa bezrobocia rejestrowanego i BAEL, sa

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

Liczba nowo przyznanych świadczeń emerytalnych wyniosła w II kw. 2017 r. 63 tys., tj. 0,4 tys.
mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego
roku. Jest to spójne z długoterminowymi projekcjami emerytalnymi, zgodnie z którymi liczba
osób przechodzących na emeryturę miała
w kolejnych latach pozostawać na wysokim poziomie. W ciągu najbliższych kilku kwartałów
może ona dodatkowo wzrosnąć na skutek
wprowadzonych regulacji obniżających wiek
emerytalny.

Źródło: dane GUS, MRPiPS, obliczenia NBP.

Dane rejestrowe wskazują, że po nieznacznym
wyhamowaniu spadku bezrobocia w II kw. br,
dynamika stopy bezrobocia w III kw. wróciła do
poprzedniej tendencji.
Wykres nr 19. Dekompozycja zmian rocznych (w pp.) stopy
bezrobocia BAEL (sa)

Bezrobocie
Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia
osiągnęły kolejne historyczne minima. W II kw.
2017 r. za spadek bezrobocia nadal odpowiedzialny był głównie wzrost liczby osób pracujących. Dane z urzędów pracy z II kw. br. zapowiadają jednak coraz wolniejszy spadek
stopy bezrobocia.
W II kw. 2017 r. w dalszym ciągu obserwowano
spadek stopy bezrobocia. Stopa bezrobocia BAEL
obniżyła się w stosunku do poprzedniego kwartału o 0,2 pp. i ukształtowała się na poziomie
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Źródło: dane GUS, obliczenia NBP.

W II kw. br. na zmiany stopy bezrobocia nadal
największy wpływ miał popyt na pracę (na co
wskazuje dekompozycja stopy bezrobocia - Wy-
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kres nr 19). Obserwowane zależności są konty-

nuacją tendencji z poprzednich kwartałów .
38

W ostatniej dekadzie zmiany liczby bezrobotnych (wzrost lub spadek) oznaczały takie same,
co do kierunku, zmiany bezrobocia we wszystkich grupach wykształcenia (Wykres nr 20). Podobnie jest także obecnie, ale należy podkreślić,
że od 2015 roku proporcjonalnie większy wpływ
na spadek całkowitej liczby osób bezrobotnych
ma zmniejszanie się liczby osób bezrobotnych z
wykształceniem poniżej średniego.
Coraz niższa liczba osób bezrobotnych związana
jest z utrzymującą się przewagą wyrejestrowań
nad nowymi rejestracjami. Relatywnie stabilny
pozostaje jednak udział wyrejestrowań z powodu podjęcia zatrudnienia wśród wszystkich skreśleń z rejestrów (ok. 50% sa) oraz proporcja osób
bezrobotnych bez prawa do pobierania zasiłku
do wszystkich bezrobotnych (ok. 85%).

Zmiany stopy bezrobocia w Polsce są generalnie
zgodne z tendencjami obserwowanymi w Europie. W UE stopa bezrobocia39 nadal się obniża i w
lipcu 2017 r. wyniosła 7,4% (Wykres nr 21).
Wciąż utrzymuje się wysoka dyspersja pomiędzy
krajami członkowskimi UE, choć stopniowo
zmniejszają się różnice pomiędzy krajami Europy
Środkowej i Wschodniej. Z jednej strony, niektóre kraje cechują się historycznie niską stopą bezrobocia (np. Niemcy ze wskaźnikiem 3,6%). Z
drugiej strony w części krajów członkowskich UE
stopa bezrobocia pozostaje nadal bardzo wysoka
(Grecja 22%, Hiszpania 17%). Powolny spadek
stopy bezrobocia obserwowany jest we Francji.
Dla porównania, w Stanach Zjednoczonych stopa
bezrobocia od połowy 2016 roku utrzymuje się
poniżej poziomu 5% – w lipcu 2017 r. wyniosła
4,6%.
Wykres nr 21. Zharmonizowana stopa bezrobocia w wybranych krajach

Wykres nr 20. Zmiany liczby bezrobotnych BAEL wg poziomu wykształcenia (r/r, kontrybucje do zmian).

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

Dekompozycja przeprowadzona na opublikowanych danych z końca ub. r. wskazywała, że głównym czynnikiem
obniżającym stopę bezrobocia były zmiany demograficzne.
Analiza eliminująca efekty statystyczne nieregularnych aktualizacji populacji BAEL wskazuje jednak (co wydaje się
bardziej realistyczne) na bardziej rozłożony w czasie i stopniowy wpływ zmian liczby ludności. Jeśli aktualizacje ludności w BAEL w latach 2015-2016 prowadzone byłyby bardziej regularnie wówczas nawet w drugiej połowie 2016
roku popyt na pracę byłby relatywnie najważniejszym
czynnikiem obniżającym stopę bezrobocia BAEL.
38
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Do porównań międzynarodowych wykorzystuje się
zharmonizowaną stopę bezrobocia. Miara ta bazuje na krajowych badaniach aktywności Labour Force Survey (w Polsce
BAEL), wykorzystując również inne krajowe źródła danych
o bezrobociu (w Polsce miesięczne informacje o bezrobociu
rejestrowanym).
39
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Przepływy na rynku pracy
Wzrost liczby pracujących BAEL w II kw. br.
był związany głównie40 z dalszym spadkiem
prawdopodobieństwa utraty pracy przy nieco
niższym niż kwartał wcześniej, ale wciąż bliskim rekordu, prawdopodobieństwie znalezienia pracy. Wzrost aktywności zawodowej związany jest głównie z wyraźnie rzadszym przechodzeniem z pracy do nieaktywności.
Na początku 2017 roku (I i II kw. 2017 r.) prawdopodobieństwo znalezienia pracy przez osoby
bezrobotne osiągnęło wartości najwyższe w historii badań (Wykres nr 22). Dodatkowo najniższe w historii prowadzenia badań BAEL i wciąż
w trendzie spadkowym jest prawdopodobieństwo utraty pracy i przejścia do bezrobocia. Wydaje się zatem, że popyt na pracę zaspokajany
jest przez osoby pozostające dłuższy czas w
bezrobociu lub napływające z aktywności zawodowej.

jący się zasób bezrobotnych powoduje, że przepływ z bezrobocia do zatrudnienia jest niższy
niż obserwowany na początku 2015 roku (Wykres
nr 23). Na wzroście zatrudnienia w dużym stopniu zaważył natomiast bardzo wyraźnie pozytywny bilans przepływów pomiędzy zatrudnieniem i nieaktywnością zawodową, obserwowany
również w poprzednim kwartale. Ponadto do
jeszcze niższego poziomu niż miesiąc wcześniej
spadł odpływ z zatrudnienia do bezrobocia. Wyniósł on ok. 80 tys. osób, podczas gdy jeszcze w
2012 roku był ponad dwukrotnie wyższy.
Wykres nr 23. Kwartalne zmiany pracujących – przepływy
(w tys., sa)

Wykres nr 22. Prawdopodobieństwa przejścia osoby bezrobotnej do zatrudnienia (U->E) oraz przejścia osoby zatrudnionej do bezrobocia (E->U)

Źródło: dane GUS, obliczenia NBP.

Źródło: dane GUS, obliczenia NBP.

Prawdopodobieństwo przepływu z bezrobocia
do zatrudnienia jest rekordowo wysokie, ale
podobnie jak w poprzednim kwartale zmniejsza-

40Spójność

przepływów z danymi makro (uwzględniającymi korektę o NSP 2011) zapewniona za pomocą procedury
IPF. Szerzej nt. metody zob. Aneks (pkt III).

18

W przypadku bezrobocia, podobnie jak kwartał
wcześniej utrzymał się dość wysoki choć nie
rekordowy odpływ do zatrudnienia, a o dalszym
szybkim spadku bezrobocia zadecydował w dużym stopniu rekordowo niski napływ nowych
osób z zatrudnienia do bezrobocia (Wykres nr
24). Warto zauważyć, że przepływy pomiędzy
biernością zawodową a bezrobociem prawie się
równoważą (nieznacznie większy jest napływ z
nieaktywności do bezrobocia). Oznacza to, że w
porównaniu z okresem od 2012 roku aktywizacja
zawodowa polegająca na kilkumiesięcznym
okresie poszukiwania pracy (przepływ z nieaktywności do bezrobocia) a potem do zatrudnienia
(bezrobocie – zatrudnienie) odgrywa mniejszą
rolą niż rekrutacja bezpośrednio do pracy osób,

Przepływy na rynku pracy

które do tej pory nie spełniały kryteriów klasycznej definicji bezrobocia (ze względu na mało
aktywne poszukiwanie pracy lub niemożność jej
szybkiego podjęcia), ale pomimo braku starań
znalazły pracę (przepływ z nieaktywności zawodowej wprost do zatrudnienia).
Wykres nr 24. Kwartalne zmiany bezrobocia – przepływy
(w tys., sa)

z nieaktywności do zatrudnienia, który był związany z poprawiająca się sytuacją na rynku pracy.
Osłabienie się popytu na pracę w drugiej połowie
2016 roku zahamowało także przepływ związany
z bezpośrednim zatrudnieniem osób nieaktywnych zawodowo. Ponowny silny wzrost popytu
na pracę od początku br. znalazł zaś odzwierciedlenie w zwiększeniu tego przepływu.
Wykres nr 25. Kwartalne przepływy pomiędzy nieaktywnością a pracą i bezrobociem (w tys., sa)

Źródło: Obliczenia: dane GUS, obliczenia NBP.

Od 2014 roku pozytywnie na aktywność zawodową wpływała nadwyżka przepływów z nieaktywności do bezrobocia nad przepływami w
odwrotną stronę, przy czym oba przepływy były
historycznie bardzo wysokie. Poprawiająca się
sytuacja na rynku pracy wpłynęła bowiem na
coraz większą, ale stosunkowo nietrwałą, aktywizację na rynku pracy osób „luźniej” związanych z rynkiem pracy. Osoby takie uaktywniają
się jednak na rynku pracy epizodycznie w okresach dobrej koniunktury na rynku pracy (więcej
o różnych definicjach bezrobocia w ramce nr 1).
W 2015 roku aktywność wzrastała w dużym
stopniu dzięki bezpośredniemu napływowi osób
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Źródło: dane GUS, obliczenia NBP.

Najważniejszą cechą ostatnich kwartałów jest
wzrost aktywności zawodowej, na który wpływa silny spadek odpływu z zatrudnienia do nieaktywności zawodowej. Może to oznaczać, że
dobra sytuacja na rynku pracy i niedobory pracowników zmieniły nastawienie pracodawców
do osób, które wcześniej dezaktywizowały się
przed osiągnieciem wieku emerytalnego.

Wynagrodzenia, wydajność i koszty pracy

Wynagrodzenia, wydajność i koszty pracy
Po obserwowanym w II kw. 2017 roku przyspieszeniu wzrostu wynagrodzeń nominalnych
w GN ich dynamika w III kwartale ustabilizowała się na poziomie 4,9% r/r. Najnowsze dane
wskazują przy tym na kontynuację tendencji
wzrostowej dynamiki płac w SP, przy nadal
relatywnie niskim tempie wzrostu wynagrodzeń w sektorze publicznym. Od początku roku
dynamika wydajności pracy w gospodarce
utrzymuje się na umiarkowanym i stabilnym
poziomie.

Tendencje
W III kw. 2017 roku roczne tempo wzrostu płac
w GN ukształtowało się na poziomie 4,9% r/r, tj.
zbliżonym do poprzedniego kwartału, ale o
0,8 pp. wyższym niż w I kw. br. (Wykres nr 26).
Po uwzględnieniu czynników sezonowych dynamika roczna kontynuowała powolną tendencję
wzrostową.
Wykres nr 26. Dynamika r/r wynagrodzeń nominalnych i
realnych w gospodarce oraz indeks restrykcyjności

godzona była wyraźnie wolniej zachodzącymi
zmianami w wynagrodzeniach w pozostałych
gałęziach gospodarki, w tym w sektorze publicznym (wzrost o 3,2% r/r w I oraz 3,6% r/r w II kw.
2017 r., Wykres nr 27). Przyspieszenie dynamiki
płac w SP mogło przy tym częściowo wynikać
z wyraźnego (o 8,0% r/r) podniesienia płacy minimalnej w styczniu br.
Utrzymaniu umiarkowanej dynamiki płac towarzyszyła stabilizacja indeksu restrykcyjności rynku pracy (tj. liczby ofert pracy przypadających na
jednego bezrobotnego, Wykres nr 26) obserwowana od początku br. Nadal wysoka wartość
indeksu restrykcyjności wynika z szybkiego
wzrostu liczby ofert pracy oraz rekordowo niskiego bezrobocia. Rosnąca liczba wakatów oraz
intensywna kreacja nowych miejsc pracy świadczą o utrzymywaniu się bardzo dobrej sytuacji na
rynku pracy.
Wykres nr 27. Dynamika r/r wynagrodzeń nominalnych w
GN w podziale wg sektorów własności (sa)

Źródło: dane GUS, obliczenia NBP.

Wynikała ona z jednej strony z systematycznego
przyspieszania wzrostu wynagrodzeń w SP (z
4,5% r/r w I kw. 2017 r. do 5,4% r/r w II oraz
6,0% r/r w III kw. 2017 r.)41. Z drugiej strony ła-

Deklaracje przedsiębiorstw dotyczące planowanych podwyżek na IV kw. 2017 r. wskazywały na dalszy wzrost płac
41
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Źródło: dane GUS, obliczenia NBP.

w tempie szybszym niż w poprzednich okresach (zob.
Szybki Monitoring NBP, październik 2017 r.).

Wynagrodzenia, wydajność i koszty pracy

Powolnej tendencji wzrostowej dynamiki płac w
gospodarce towarzyszyło stabilne tempo wzrostu wydajności pracy, które od 2014 r. oscyluje
wokół poziomu ok. 2,0% r/r. Na początku br. po
raz pierwszy od 2013 r. tempo wzrostu wydajności pracy było o ok. 0,2 pp. wyższe od tempa
wzrostu wynagrodzeń realnych (Wykres nr 28).
W II kw. 2017 r. roczna dynamika wydajności
pracy nieznacznie obniżyła się do 1,9% r/r z 2,3%
r/r przed kwartałem.

Wykres nr 28. Wynagrodzenia realne w GN vs. wydajność
pracy (r/r)

Źródło: dane GUS, obliczenia NBP.

Tabela

nr

2.

Dynamika wynagrodzeń w gospodarce

i jej sekcjach

r/r (zgodne z PKD 2007)

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

Sektory
Obserwowane w danych za II kwartał przyspieszenie tempa wzrostu płac było przy tym widoczne w większości sektorów gospodarki, poza
usługami nierynkowymi (w szczególności poza
edukacją i administracją) oraz budownictwem.
Najważniejszym źródłem przyspieszenia dynamiki wzrostu wynagrodzeń w drugim kwartale
2017 roku był przy tym wzrost dynamiki płac
w sekcjach sektora przedsiębiorstw (w tym w
górnictwie do 8,9%, w obsłudze nieruchomości
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do 7,2% oraz w administrowaniu i działalności
wspierającej do 7,1%), jak również w sektorze
usług finansowych (8,6%) (Tabela nr 2). Relatywnie niska dynamika wynagrodzeń w sektorze
usług nierynkowych oddziaływała z kolei ujemnie na dynamikę płac w całej gospodarce. Wyjątek stanowiła ochrona zdrowia, w której to sekcji
tempo wzrostu wynagrodzeń było wyższe niż w
całej gospodarce. Zmienność rocznej dynamiki
płac w SP w całym okresie od czerwca do sierpnia br. istotnie podnosiło górnictwo. Było to
związane z przesunięciem z lipca na czerwiec

Wynagrodzenia, wydajność i koszty pracy

wypłat odroczonych 14-tek w górnictwie, a w
sierpniu br. przyspieszenie dynamiki wynikało z
wypłat dodatkowych składników wynagrodzeń
w tej sekcji. Po wyłączeniu górnictwa dynamika
płac w sektorze przedsiębiorstw w okresie czerwiec – wrzesień wyniosłaby: 5,6%; 6,1%; 6,3%
oraz 6,2% r/r, co oznacza umiarkowany, ale systematyczny trend wzrostowy.
Wg danych branżowych z GN dostępnych za II
kw. 2017 r. dynamika realnych wynagrodzeń w
przemyśle i usługach przyśpieszyła. Relatywnie
najsilniej rosły wynagrodzenia realne w usługach
nierynkowych (4,3% r/r), w przemyśle 4,1% r/r i
w usługach rynkowych 3,8% r/r (Wykres nr 29). Z
kolei w II kw. 2017 r. dynamika realnych wynagrodzeń w budownictwie wyniosła 2,1% r/r i
kontynuowała obserwowaną od IV kw. 2016 r.
tendencję do obniżania się.

W budownictwie, przede wszystkim na skutek
wzrostu wydajności pracy, gwałtownie spadła
dynamika ULC (Wykres nr 31). Na wzrost wydajności pracy w II kw. br. w budownictwie (o
10,3% r/r) wpływ miała przede wszystkim wysoka dynamika wartości dodanej (9,8% r/r) oraz
spadek liczby pracujących (-0,5% r/r).
W przypadku usług rynkowych dynamika jednostkowych kosztów pracy przyspieszyła w II
kw. 2017 r. do 6,9% r/r i była o 0,9 pp. wyższa niż
w I kw. br. Jest to wynikiem przyspieszania dynamiki płac nominalnych oraz osłabienia wydajności pracy (Wykres nr 32).
Wykres nr 30. Dekompozycja42 zmian dynamiki ULC r/r w
przemyśle

Wykres nr 29. Dynamika wynagrodzeń realnych r/r wg
sektorów

Źródło: dane GUS, obliczenia NBP.
Wykres nr 31. Dekompozycja36 zmian dynamiki ULC r/r w
budownictwie

Źródło: dane GUS, obliczenia NBP.

Różnice w zakresie wzrostu realnych wynagrodzeń, pracujących i wartości dodanej brutto przełożyły się na zróżnicowaną sytuację poszczególnych branż pod względem zmian kosztów pracy.
Dynamika ULC w przemyśle w II kw. 2017 przyspieszyła (Wykres nr 30), a jej wzrost wynikał
przede wszystkim ze wzrostu wynagrodzeń
nominalnych (5,9% r/r) oraz osłabienia dynamiki
wartości dodanej brutto (3,9% r/r wobec 7,2% r/r
w I kw. 2017) przy względnie stabilnym wzroście
zatrudnienia (3,1% r/r i 2,9% w I i II kw. br.).
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Źródło: dane GUS, obliczenia NBP.
Dekompozycja przyporządkowuje ujemne wartości czynnikom, które mają negatywny wpływ na ULC, stąd np.: im
większy jest wzrost produktywności pracy, tym bardziej
negatywny jest jego wkład do zmian ULC.
42
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Zestawienie zmian kosztów pracy (LCI – Labour
Cost Index)43 pomiędzy krajami pozwala porównać zmiany konkurencyjności tych gospodarek.

Wykres nr 33. Indeks kosztów pracy dla sfery rynkowej
gospodarki (r/r, odsezonowany i skorygowany o liczbę dni
pracy)

Ponadto ze względu na silną procykliczność tego
wskaźnika może on być jednocześnie postrzegany jako wskaźnik stanu koniunktury.
Wykres nr 32. Dekompozycja36 zmian dynamiki ULC r/r w
usługach
rynkowych

Źródło: Eurostat.

Źródło: GUS, obliczenia NBP.

W krajach Europy Środkowej i Wschodniej
(EŚW) dynamika kosztów pracy w sektorze
przemysłowym gospodarek nie słabnie od drugiej połowy 2016 roku. Polska w 2016 r. pozostawała w środku stawki omawianych krajów, a w I
poł. 2017 praktycznie wyznaczyła dolną granicę
dynamiki LCI w tej grupie (Wykres nr 33).
Dynamika LCI w Polsce wyniosła w II kw.
2017 r. 8,3%, a w regionie krajów EŚW niższym
tempem wzrostu kosztów pracy odznaczała się
tylko Słowacja (7,2% r/r). Zarówno w Czechach,
jak i na Węgrzech dynamika LCI w II kw. kształtowała się na wyraźnie wyższym niż w Polsce
poziomie (odpowiednio 10,8% r/r oraz 13,1% r/r).

Koszty pracy obejmują płacowe i pozapłacowe składniki
wynagrodzeń wraz ze składkami oraz podatkami (z pominięciem transferów powiększających wynagrodzenia).
Koszty dotyczą tzw. sfery rynkowej gospodarki – tzn. pomijają usługi nierynkowe (zob. wyjaśnienie w aneksie).
43
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Ramka nr 1. Czy stopa bezrobocia jest właściwą miarą niewykorzystania podaży
pracy w Polsce?
Analizy prowadzone dla gospodarki amerykańskiej po ostatnim kryzysie wskazują na rozbieżności w
ocenach sytuacji na rynku pracy w zależności od definicji bezrobocia. Analogiczna analiza różnych
mierników bezrobocia dla Polski nie wskazuje na występowanie tego problemu; pokazuje natomiast
dużą rolę jaką w okresie ożywienia gospodarczego spełnia dodatkowa aktywność zawodowa osób „luźniej związanych” z rynkiem pracy.
Ostatnie kilka lat to okres relatywnie umiarkowanego wzrostu płac a jednocześnie rekordowo niskiego
bezrobocia w Polsce. Podobny fenomen obserwowany jest także w wielu innych krajach rozwiniętych takich jak USA, czy Wielka Brytania. Jedną z rozważanych przyczyn tego zjawiska są niedostatki pomiaru
niewykorzystania podaży pracy (tzw. labour market slack) przy użyciu klasycznej definicji bezrobocia. Definicja ta obejmuje wszystkie osoby, które nie mają pracy, deklarują poszukiwanie pracy i są w stanie ją bez
zwłoki podjąć. Wykorzystanie tej definicji może jednak nie doszacowywać potencjalnego zasobu dla rynku
pracy jaką są, oprócz osób bezrobotnych, osoby luźniej związane z rynkiem pracy, które aktywizują się
tylko w sprzyjających warunkach. Analizy przeprowadzone dla USA wskazują, że definicja „bezrobocia”
ma znaczenie dla oszacowania np.: krzywej Philipsa i wnioskowania o faktycznych procesach zachodzących na rynku pracy.
Odpowiedzią na potencjalne problemy z pomiarem niewykorzystania siły roboczej jest określenie kilku
różnych miar bezrobocia oraz porównanie ich ze sobą, co praktykuje np.: amerykański BLS
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(Bureau of

Labour Statistics). NBP prowadzi analizy dla Polski oparte na definicjach BLS od 2016 roku (NBP(2016)). Na
rynku pracy dużą rolę odgrywają bowiem osoby luźniej związane z rynkiem pracy, które czasowo nie poszukują pracy lub nie są w stanie od razu jej podjąć. Takie osoby w klasycznym podejściu klasyfikowane są
jako nieaktywne, choć w okresach, w których łatwiej jest znaleźć pracę mogłyby stanowić siłę roboczą.
Częścią niewykorzystanej siły roboczej są też osoby, które pracują na niepełny etat, lecz chciałby pracować
w większym zakresie.
W przypadku danych amerykańskich (por. Bosler, Daly, Nechio (2014)), kryzys wyraźnie zróżnicował zachowanie się bezrobocia mierzonego za pomocą różnych definicji. Przed kryzysem miary bezrobocia były
silnie skorelowane i dawały jednoznaczny przekaz dotyczący koniunktury i polityki pieniężnej. Od czasu
kryzysu sygnały płynące z analizy różnych miar bezrobocia nie były już jednoznaczne. Miary oparte na
bezrobociu krótkoterminowym powróciły do poziomu sprzed kryzysu relatywnie szybko, natomiast miary
oparte na szerokiej definicji bezrobocia pozostawały na podwyższonym poziomie jeszcze do końca 2015
roku, co uzasadniało utrzymywanie polityki relatywnie niskich stóp procentowych pomimo wzrostu zatrudnienia.
W przypadku Polski różne metody pomiaru bezrobocia wskazują na potencjalnie duże rezerwy wynikające
z możliwości większej aktywności na rynku pracy osób luźniej związanych z rynkiem pracy (Wykres R1.1).
Niemniej zmiany standaryzowanych stóp bezrobocia (sprowadzonych do porównywalności poprzez odjęcie średniej i podzielenie przez odchylenie standardowe) wskazują, że wszystkie miar bezrobocia są silnie

44
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Statystyki BLS w oparciu o różne definicje bezrobocia dostępne są na bieżąco tutaj: https://www.bls.gov/lau/stalt.htm
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skorelowane zarówno przed, jak i po 2009 roku. Jedynie zachowanie się bezrobocia krótkookresowego
nieco odbiega od pozostałych miar, gdyż wskaźnik ten wyprzedza zmiany bezrobocia ogółem. Nie występuje natomiast sytuacja, w której wnioski różnią się zależnie od definicji bezrobocia, jak w przypadku
danych BLS. Obliczenia te prowadza zatem do wniosku, że w przypadku Polski zastosowanie alternatywnych miar bezrobocia do wnioskowania na temat koniunktury na rynku pracy nie powinno prowadzić do
wniosków różnych od wyciągniętych w oparciu o klasyczną stopę bezrobocia.
Wykres R1.1. Stopy bezrobocia według definicji
BLS*

Wykres R1.2. Zmienność wystandaryzowanych
stóp bezrobocia

*Definicje BLS (kazda grupa w odnisieniu do liczby aktywnych zawodowo: U3 – bezrobotni wg
standardowej definicji Międzynarodowej Organizacji Pracy (klasyczna stopa bezrobocia); U1 – bezrobotni
(jak U3), ale dłużej niż 3 miesiące; U2-krótkoterminowe bezrobocie (do 3 miesięcy); U4 – bezrobotni U3
plus osoby zniechęcone długotrwałym poszukiwaniem pracy, U5 – jak w U4 plus inne osoby luxno
zwiżane z rynkiem pracy, U6 – jak w U5 plus osoby pracujące w niepełnym wymiarze czasu, bo nie mogą
znaleźć innej pracy.
Źródło: Obliczenia własne na podstawie mikrodanych BAEL.
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Gospodarstwa domowe
Analiza danych kwartalnych z niefinansowych rachunków narodowych (RN) dla sektora gospodarstw
domowych, opierająca się na porównaniu dynamik r/r oraz r/r sa, napotyka na trudności interpretacyjne, w
przypadku istotnych korekt źródłowych danych kwartalnych za lata poprzednie, dokonywanych przez
GUS. Przykładem na zaistniały problem jest korekta w danych kwartalnych za 2016r., dokonana w drugiej
połowie 2017r. Niedoszacowanie kluczowych kategorii źródeł dochodów w publikowanych na bieżąco
danych, a następnie ich korygowanie poprzez znaczące zwiększenie wartości z opóźnieniem ponad roku,
wprowadzają negatywnie działający efekt bazy dla dynamik rocznych analizowanych na bieżąco. Przez to,
wstępne dane z niefinansowych rachunków narodowych za I i II kwartał 2017 r., przed ich rewizjami, mają
ograniczoną przydatność do analiz bieżących, uwzględniających zmiany poszczególnych kategorii w ujęciu
rocznym. Z tego powodu, w niniejszej notatce zdecydowano się na autorski szacunek za I i II kwartał 2017
r. tych składników dochodów do dyspozycji brutto, które mogą być według naszej oceny najbardziej najsilniej zrewidowane przez GUS w przyszłości. Dotyczy to przede wszystkim dochodów z pracy najemnej, a
także składek na ubezpieczenia społeczne płaconych przez pracodawców. W sposób szacunkowy została
też wyznaczona stopa oszczędzania (patrz Ramka nr 2).

Ramka nr 2. Szacunek niektórych danych o dochodach gospodarstw domowych z
kwartalnych niefinansowych rachunków narodowych
Wraz z opracowaniem najnowszych danych z niefinansowych rachunków narodowych dla sektora gospodarstw domowych za II kwartał 2017 r. GUS skorygował dane za 2016 r., w szczególności istotnie korygując
w górę niektóre kategorie dochodów oraz częściowo za I kw 2017r. Poniższy wykres przedstawia wpływ
korekty dla kosztów związanych z zatrudnieniem (Compensation of employees), gdzie zmiany były najwyższe, na dynamikę r/r.
Wykres R2.1. Skala korekt danych GUS dla kosztów związanych z zatrudnieniem.
10.00
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2016q3
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Źródło: obliczenia NBP na podstawie danych GUS z niefinansowych rachunków narodowych. Koszty zatr:
koszty związane z zatrudnieniem, kod D.1 wg ESA2010. Koszty zatr-stare: przesłane w lipcu 2017 r. Koszty
zatr-nowe: przesłane w październiku 2017 r.
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Zgodnie z tymi danymi, dynamika kosztów związanych z zatrudnieniem wyniosła w I kwartale br. -3,0% a
w II kwartale ok. -1,0%, co jest całkowicie niespójne z danymi o wynagrodzeniach w gospodarce narodowej
(kategoria pokrewna) ze statystyk rynku pracy (patrz Tabela 4). Przyczyną wydaje się być korekta w górę
danych za 2016r., przez GUS, która spowodowała znaczne zwiększenie wskaźników dynamiki (o ok. 3 pp.)
w ubiegłym roku i jednocześnie wpłynęła na znaczne obniżenie dynamik r/r dla dwóch pierwszych kwartałów 2017 roku ( dane będą zapewne rewidowane w przyszłości). Dane o dochodach z pracy pochodzące
ze statystyk GUS, relacjonowane w poprzednich częściach niniejszej notatki, nie uzasadniają tak silnego
spowolnienia dynamiki dochodów gospodarstw domowych z pracy, jakie wynika najnowszych danych z
niefinansowych rachunków narodowych. Można domniemywać, że nagłe załamanie dynamiki dla kosztów
związanych z zatrudnieniem w pierwszych dwóch kwartałach 2017r. ma charakter czysto statystyczny i
wynika z relacjonowania nieskorygowanych (zapewne niższych od rzeczywistych) danych za I i II kwartał
2017 roku ze skorygowanymi (istotnie podniesionymi) wartościami dla analogicznych okresów roku ubiegłego.
Jeśli hipoteza ta jest poprawna, to „prawdziwe” indeksy dynamiki r/r dla I i II kwartału 2017 r. powinny
zostać policzone dla danych skorygowanych za ten okres. Nie znając rozmiaru ani daty dokonania rewizji,
dokonano eksperckiej korekty danych GUS, opartej o model wygładzania trendu sezonowego z pominięciem danych za 2017 r. dla tych kategorii, dla których niedoszacowanie potwierdzone jest statystykami
referencyjnymi, głównie z rynku pracy. Szacunki NBP ograniczono do głównych kategorii, dla których
rewizje danych za 2016 rok miały największą skalę, tj. dochodów do dyspozycji brutto, kosztów związanych z zatrudnieniem oraz oszczędności. Ze względu na zastąpienie niektórych danych z niefinansowych
rachunków narodowych szacunkami NBP, niniejsza wersja notatki traktuje w sposób skrótowy procesy
tworzenia i rozdysponowania dochodów do dyspozycji brutto gospodarstw domowych. Szacunki NBP są
oznaczone gwiazdką przy liczbach umieszczonych w tabelach 4 i 5, zaś na wykresach reprezentują je linie
w kolorze ciemnoczerwonym z przedziałem ufności na poziomie +/-90%. Dla wykresu obrazującego dochód do dyspozycji brutto, dane GUS za I i II kwartał 2017 r. oznaczone są przerywaną linią, natomiast
szacunek ekspercki wyznacza linia ciągła (Wykres nr 34).
Projekcja oparta o model

Tworzenie dochodów
Według szacunków NBP, w II kw. 2017 r.
utrzymywał się trend wzrostowy realnych dochodów do dyspozycji brutto, wspierany przez
szybko rosnące dochody z pracy najemnej,
zgodnie z danymi z rynku pracy.

Dochody do dyspozycji brutto, według szacunków NBP, w II kw. 2017 r. rosły45 w tempie ok.
3,5% r/r sa wobec 2,7% w I kw. (Wykres nr 33), w
ujęciu realnym. Wskazuje to na pewne spowolnienie trendu wzrostowego tej kategorii, w stosunku do 2016 r., ze względu na niższą dynamikę nadwyżki operacyjnej brutto oraz transferów
Wstępne dane GUS I oraz II kwartał wskazują na gwałtowne zahamowanie dynamiki realnych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych do -1,9% w I kw. i 0,2% r/r
w II kw.
45

27

Gospodarstwa domowe

społecznych. Głównym źródłem solidnego wzrostu dochodów do dyspozycji brutto w II kwartale
br. były szybko rosnące dochody z pracy najemnej (ok. 6%, wg szacunku NBP), zgodne z danymi z rynku pracy.

nej46, były więc głównym źródłem wysokiej dynamiki dochodów do dyspozycji brutto.
Wykres nr 35. Realne dochody z pracy najemnej r/r

Wykres nr 34. Realna dynamika dochodów do dyspozycji
r/r

Źródło: dane GUS, obliczenia NBP.

Źródło: dane GUS, obliczenia NBP.

Na utrzymującą się wysoka dynamikę nominalnych dochodów do dyspozycji brutto, hamująco
oddziaływał wzrost cen (deflator konsumpcji,
r/r): 1,8% w II kw., wobec 2,4% w I kw.
Tabela nr 3. Rozdysponowanie dochodów do dyspozycji GD wybrane składniki (r/r, w ujęciu realnym)

Dochody do dyspozycji brutto, w tym:
Nadwyżka operacyjna
brutto (+)
Dochody z pracy
najemnej (+)
Świadczenia społeczne ogółem (+)
Spożycie prywatne
Deflator spożycia
indywidualnego
Stopa oszczędzania
(sa)
Stopa inwestowania
(sa)

%

2016

2017

2017

DDB

I-IV

I

II

2,7*

3,5*

100,0

5,1

39,0

4,0

-0,7

1,9

52,5

5,7

5,0*

6,0*

24,2

11,2

5,8

0,5

4,0

4,6

4,7

-0,5

2,4

1,8

3,0

1,5*

2,0*

9,4

7,3

6,2

Źródło: dane GUS, obliczenia NBP, * projekcja ekspercka.

Dynamika dochodów z pracy najemnej, wg szacunków NBP, wyniosła w ujęciu realnym ok. 6%
(Wykres nr 35), co jest zgodne z danymi z rynku
pracy. Szybko rosnące dochody z pracy najem-
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Należy pamiętać, że obserwowane rozbieżności
dynamik wynagrodzeń z pracy najemnej w rachunkach narodowych w stosunku do funduszu
płac w gospodarce mogą w pewnym stopniu
wynikać z odmiennych zakresów metodycznych
obydwu kategorii (patrz: Sytuacja finansowa
sektora gospodarstw domowych w I kw. 2017 r.,
Nr 03/17 (sierpień 2017 r.), NBP). Jednak tak
znaczne rozbieżności, obserwowane od połowy
2016 roku, wskazują, że ten czynnik ma prawdopodobnie znaczenie drugorzędne, wobec wpływu znacznych rewizji danych.
Dochody z nadwyżki operacyjnej brutto, stanowiące dochód z działalności gospodarczej
prowadzonej przez osoby fizyczne, wzrosły realnie o 1,9% w II kw. wobec silnego spadku o -0,7%
r/r w I kw. Od 2015r. trend dynamiki tej kategorii
dochodów oscyluje na poziomie ok. 3%, choć
wykazuje dużą zmienność. Dane za I i II kw.
2017r. mieszczą się w granicy pasma wahań danych za lata ubiegłe (Wykres nr 36).

Wg danych z rachunków niefinansowych, dynamika
kosztów związanych z zatrudnieniem wyniosła w I kwartale br. -3,0% a w II kwartale ok. -1,0%
46
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Wykres nr 36. Realne dochody z nadwyżki operacyjnej brutto
r/r

było nadal w niewielkim stopniu wspierane
kredytem.
Utrzymuje się obserwowana w poprzednich
kwartałach wysoka dynamika spożycia prywatnego. W ujęciu realnym w II kw. 2017r. jego dynamika wzrosła o 4,7% r/r oraz 4,8% r/r sa, wobec 4,6% r/r i 4,6% r/r sa odpowiednio w I kw.
(Wykres nr 38).
Wykres nr 38. Spożycie prywatne w ujęciu realnym

Źródło: dane GUS, obliczenia NBP.

Realne dochody ze świadczeń społecznych w II
kw. 2017r. wzrosły o 0,5% wobec 5,8% w I kw.
r/r. Na tak wyraźny spadek dynamiki tej kategorii wpłynął w szczególności znaczny wpływ efektu bazy, a zwłaszcza zanikanie oddziaływania
wypłat z programu Rodzina 500 plus na dynamikę świadczeń społecznych.
Wykres nr 37. Realne dochody ze świadczeń
Źródło: dane GUS, obliczenia NBP.

Ze spożyciem silnie skorelowana jest sprzedaż
detaliczna (Wykres nr 39), której dynamika po
uwzględnieniu efektów sezonowych wyniosła w
II kw. 6,4% r/r, natomiast w I kw. 7,2%.
Wykres nr 39. Spożycie prywatne a sprzedaż detaliczna w
ujęciu realnym

Źródło: dane GUS, obliczenia NBP.

Spożycie prywatne
Utrzymuje się wysoka dynamika spożycia prywatnego, obserwowana w poprzednich kwartałach. Historycznie rekordowy poziom optymizmu konsumentów świadczy o dobrych perspektywach dla konsumpcji. Rosnące spożycie
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Źródło: dane GUS, obliczenia NBP.
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Struktura spożycia
W skład spożycia wchodzą głównie dobra trwałe
i nietrwałe. Dynamika spożycia dóbr nietrwałych
od trzech kwartałów istotnie rośnie i w II kw.
2017r. wyniosła 5,4% r/r sa. W przeciwnym kierunku kształtuje się dynamika spożycia dóbr
trwałych, które drugi kwartał z rzędu spada i w
II kw. 2017r. wyniosła -5,4% r/r sa (Wykres nr
40).
Wykres nr 40. Realne spożycie dóbr trwałych i nietrwałych
r/r sa

Źródło: dane GUS, obliczenia NBP.

Perspektywy dla spożycia
Dane miesięczne wskazują na możliwość podtrzymania lub przyspieszenia dynamiki popytu
konsumpcyjnego. Wskaźnik ufności konsumenckiej osiągnął historyczne maksimum po raz kolejny przyjmując wartości dodatnie.
Wykres nr 42. Wskaźniki ufności konsumenckiej

Źródło: dane GUS, obliczenia NBP.

Finansowanie konsumpcji
Finansowanie rosnącego spożycia gospodarstw
domowych, podobnie jak w poprzednich kwartałach, w niewielkim stopniu było wspierane
kredytem.
Stopień wykorzystania kredytu w finansowaniu
spożycia jest wciąż niewielki i wynosi 1,3% sa,
pomimo pewnego wzrostu w ostatnim czasie
(Wykres nr 41).
Źródło: dane GUS, obliczenia NBP.
Wykres nr 41. Stopień wykorzystania kredytu w finansowaniu konsumpcji
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W danych o wyższej częstotliwości zaobserwować można sygnały potwierdzające rosnące tempo sprzedaży detalicznej i wysoki optymizm
konsumentów (Wykres nr 42).

Gospodarstwa domowe

Oszczędności i inwestycje
Stopa oszczędzania gospodarstw domowych,
według szacunków NBP, utrzymywała się w II
kwartale na poziomie ok. 2%, po usunięciu
efektów sezonowych.
Szacunki eksperckie NBP wydają się wskazywać
na zatrzymanie tempa spadku stopy oszczędności dobrowolnych i pewną stabilizację w 2017r.
na niskim poziomie ok. 1,5-2%, po usunięciu
efektów sezonowych (Wykres nr 43). Przedstawione wyżej szacunki powinny być przyjęte z
ostrożnością szczególnie wobec stopy oszczędzania, jako że oszczędności gospodarstw domowych są w rachunkach narodowych wyliczane w sposób rezydualny. Tak więc, zarówno
oszczędności, jak i stopa oszczędzania są wrażliwe na możliwe rewizje danych przez GUS w
przyszłości, w tym kluczowej kategorii dochodów do dyspozycji brutto.
Wykres nr 43. Stopa oszczędzania gospodarstw domowych
(w relacji do dochodów do dyspozycji)

Źródło: dane GUS, obliczenia NBP.

Stopa inwestowania gospodarstw domowych,
mierzona jako relacja nakładów do dochodu do
dyspozycji brutto, wyniosła 6,2% w porównaniu
do 7,2% r/r w I kw. (Wykres nr 44). Oznacza to
podtrzymanie obserwowanego od szeregu kwartałów spadkowego trendu stopy inwestowania.
Natomiast stopa inwestowania nadal przewyż-
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sza stopę oszczędzania, co oznacza wzrost zobowiązań netto gospodarstw domowych.
Wykres nr 44. Stopa inwestowania w ujęciu nominalnym

Źródło: dane GUS, obliczenia NBP.

Aktywa i zobowiązania finansowe
W II kw. 2017r. nie uległ zauważalnej zmianie
stan aktywów i zobowiązań gospodarstw domowych, w stosunku do I kwartału. Zmiany w
strukturze bilansu gospodarstw domowych
dotyczyły głównie aktywów. Istotnemu zmniejszeniu uległy depozyty długoterminowe oraz
stany akcji nienotowanych oraz pozostałych
aktywów, natomiast wzrosły stany aktywów
płynnych, głównie gotówka i depozyty krótkoterminowe. Redukcja depozytów długoterminowych była w ujęciu kw/kw najgłębsza od
2013r. Obserwowany w poprzednich kwartałach popyt na aktywa ryzykowne uległ zahamowaniu. Wzrosły transakcje kredytowe,
zwłaszcza w zakresie kredytów na cele konsumpcyjne, natomiast stan zobowiązań obniżył
się ze względu na przeszacowania wcześniej
zaciągniętych zobowiązań walutowych.

Aktywa
W II kw. br. utrzymywało się silne roczne tempo wzrostu aktywów finansowych gospodarstw
domowych. Natomiast po raz pierwszy od roku
nie zaobserwowano istotnych zmian w ujęciu
kwartalnym: na koniec I kw. 2017r. stan akty-
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wów finansowych wynosił 1962,2 mld zł, natomiast w II kw. 1962,0 mld zł (Wykres nr 45).

Wykres nr 47. Transakcje wg rodzajów aktywów finansowych (w mld zł, kw/kw, dane surowe)

W II kw. br. łączne aktywa finansowe gospodarstw domowych wyniosły 1962,0 mld zł, a tym
samym wzrosły o 9,8% r/r, wobec 9,4% r/r w I
kw. Oznacza to jedynie niewielką zmianę w stosunku do I kwartału, kiedy to stan aktywów
finansowych wyniósł 1962,2 mld zł.
Wykres nr 45. Stany aktywów i zobowiązań gospodarstw
domowych (w mld zł)
Dane: Kwartalne rachunki finansowe NBP.

W II kw. 2017r. nastąpiła zmiana w strukturze
aktywów finansowych: znacznemu zmniejszeniu
uległy zasoby: depozytów długoterminowych,
akcji nienotowanych oraz pozostałych aktywów.
Warto podkreślić, że spadek stanów depozytów
długoterminowych był najgłębszy, licząc od poprzedniego maksimum z 2 kw. 2013r. Zmniejszenie stanu akcji nienotowanych oraz pozostałych aktywów wynikało głównie z korekty ich
wyceny (Wykres nr 47).
Dane: Kwartalne rachunki finansowe NBP.

Wykres nr 48. Składowe aktywów finansowych GD (jako
odsetek rocznych dochodów do dyspozycji)

Aktywa nie uległy zmianie ani w zakresie transakcji, ani zmian wyceny (Wykres nr 46).
Wykres nr 46. Zmiany kwartalne stanów aktywów finansowych gospodarstw domowych (w mld zł)

Dane: Kwartalne rachunki finansowe NBP.

Dane: Kwartalne rachunki finansowe NBP.
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Po obserwowanym w minionych kwartałach
zwiększonym zainteresowaniu aktywami ryzykownymi ich przyrost z tytułu transakcji zmalał
niemal do zera. Zachowana jest w dalszym ciągu
struktura aktywów z dominującą rolą środków
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płynnych, tzn. gotówki i depozytów krótkoterminowych. Ich stan zbliżył się do 55% sumy aktywów z tendencją rosnącą (Wykres nr 48).

Wykres nr 50. Transakcje w formie depozytów długookresowych (w mld zł)

Transakcje w formie gotówki i depozytów krótkoterminowych wyniosły w II kwartale 2017r.
16,4mld zł i były nieco wyższe niż odczyt w poprzednim kwartale (Wykres nr 49).
Wykres nr 49. Transakcje w formie gotówki i depozytów
krótkookresowych finansowych (w mld zł)

Dane: Kwartalne rachunki finansowe NBP.
Wykres nr 51. Transakcje na akcjach notowanych (w mld zł)

Dane: Kwartalne rachunki finansowe NBP.

Znaczącemu obniżeniu uległy depozyty długoterminowe, dla których trend spadkowy trwa od
kilku kwartałów (Wykres nr 50). Trwały trend
spadkowy nie wpłynął jeszcze na istotne obniżenie udziału tej kategorii aktywów o niskim ryzyku inwestycyjnym, który wynosi 17% sumy aktywów finansowych.
Stany akcji notowanych wzrosły w II kw. stosunkowo niewiele (o 3 mld zł) do poziomu 181,6mld
zł (Wykres nr 51), po silnym wzroście w I kw.
2017.
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Dane: Kwartalne rachunki finansowe NBP.

Natomiast zmniejszył się poziom kolejnego typu
aktywów ryzykownych, tzn. akcji nienotowanych, wywołany równomiernie korektą wyceny
oraz zmianami transakcyjnymi (Wykres nr 53). W
związku z silną tendencją wzrostową tej kategorii trend wzrostowy nie uległ zmianie.
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Wykres nr 52. Transakcje na akcjach nienotowanych finansowych (w mld zł)

gospodarstw domowych w III kw. 2017r.47 Kontynuowane jest zainteresowanie gospodarstw
domowych aktywami ryzykownymi, w szczególności funduszami inwestycyjnymi, akcjami
notowanymi oraz depozytami walutowymi, które częściowo wypierają gotówkę i depozyty złotowe.

Zobowiązania

Dane: Kwartalne rachunki finansowe NBP.

Od kilku kwartałów obserwuje się niewielki,
lecz trwały przyrost aktywów gromadzonych w
systemach ubezpieczeniowych i emerytalnorentowych (Wykres nr 53). Jest on jednak hamowany poprzez mechanizm „suwaka”, tzn. stopniowej zmniejszania stanu aktywów zgromadzonych w OFE w celu dofinansowania wydatków
FUS.

Zobowiązania finansowe ogółem gospodarstw
domowych w II kw. 2017r. wyniosły 700,6 mld zł
i w zasadzie pozostały bez zmian wobec stanu na
koniec poprzedniego kwartału oraz wzrosły realnie o 3,0% r/r (Wykres nr 54).
Wykres nr 54. Struktura zmian wartości zobowiązań finansowych (w mld zł)

Wykres nr 53. Transakcje na aktywach systemów ubezpieczeniowych i emerytalno-rentowych finansowych (w mld
zł)

Dane: Kwartalne rachunki finansowe NBP.

Na stan zobowiązań w II kw. 2017r., podobnie
jak w poprzednim kwartale, dodatnio wpłynęły
transakcje (7,4 mld zł), natomiast negatywnie na
ich stan wpływ wywarły pozostałe zmiany nietransakcyjne (o 8,2 mld zł), na które złożyły się
przeszacowania wcześniej zaciągniętych zobowiązań walutowych (Wykres nr 54).
Dane: Kwartalne rachunki finansowe NBP.

Dane ze statystyki monetarnej NBP wskazują na
wolniejszy przyrost stanu aktywów finansowych

Gospodarstwa zaciągają zobowiązania na dwa
zasadnicze cele: na potrzeby konsumpcyjne oraz
W celu uzyskania ostatecznych danych dla aktywów i
zobowiązań finansowych w III kwartale należy poczekać na
47
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zakup nieruchomości. Pierwsze stanowią prawie

wych kredytów jest znacznie niższe niż w okresie

jedną czwartą wszystkich zobowiązań, drugie

boomu z lat 2006-2010.

ponad 60%.
Transakcje w formie kredytów i pożyczek w II

Wykres nr 56. Transakcje w formie kredytów konsumpcyjnych (w mld zł)

kw. 2017r. były wyższe niż w poprzednim kwartale. W ich strukturze istotnie zwiększył się
udział kredytów konsumpcyjnych, który przewyższył wzrost zobowiązań na cele mieszkaniowe (Wykres nr 55).
Wykres nr 55. Transakcje w formie kredytów i pożyczek
według celu (w mld zł)

Dane: Statystyka monetarna NBP.
Wykres nr 57. Transakcje w formie kredytów mieszkaniowych (w mld zł)

Dane: Statystyka monetarna NBP.

Po okresie gwałtownego wzrostu zainteresowania kredytami w latach 2007-2008, po którym
nastąpił znaczny spadek przyrostu nowych zobowiązań, obserwuje się, począwszy od połowy
2013r., stabilny trend wzrostowy w zakresie kredytów konsumpcyjnych. Po okresie spadku tempa przyrastania nowych kredytów konsumpcyjnych w II kw. 2017r powróciła tendencja wzro-

Dane: Statystyka monetarna NBP.

Główną formą wzrostu zadłużenia gospodarstw

stowa (Wykres nr 56).

domowych są kredyty i pożyczki zaciągane na

W zakresie kredytów zaciąganych na cele miesz-

okres powyżej 1 roku (termin zapadalności okre-

kaniowe w II kw. 2017r. również nastąpił powrót
do trendu wzrostowego. Dotyczy to złotówkowych kredytów mieszkaniowych (Wykres nr 57),
bowiem stan zadłużenia z tytułu kredytów
mieszkaniowych zaciąganych w walucie obcej
systematycznie spada. Tempo zaciągania no-
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ślany jest w momencie zaciągnięcia zobowiązania). Transakcje z tego tytułu, określane mianem
długoterminowych kredytów i pożyczek, wyniosły w II kw. 2017r. 10,4 mld zł wobec 6,4 mld
zł w poprzednim kwartale. W konsekwencji zobowiązania długoterminowe gospodarstw do-
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mowych wobec sektora bankowego wzrosły o
3,1% w ujęciu rocznym (Wykres nr 58). Natomiast

Wykres nr 59. Struktura stanu zadłużenia według terminu
zapadalności (w mld zł)

transakcje w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych w II kw. 2017r. wyniosły 2,3 mld
zł, a w ujęciu rocznym stan tej kategorii wzrósł o
3,8% r/r.
Wykres nr 58. Transakcje w formie kredytów i pożyczek
długoterminowych (w mld zł)

Dane: Statystyka monetarna NBP.

Pozycja finansowa
W II kw. 2017r. pozycja finansowa gospodarstw
domowych nie uległa zmianie w stosunku do
poprzedniego kwartału. Majątek finansowy netto, czyli nadwyżka aktywów nad zobowiązaniaDane: Statystyka monetarna NBP.

Dane ze statystyki monetarnej NBP wskazują, że
ponad połowę stanu kredytów o pierwotnym
terminie zapadalności powyżej roku stanowią
kredyty zaciągnięte na ponad 20 lat. Udział tej
kategorii w sumie zobowiązań pozostaje stabilny
począwszy od 2015r. i wynosi ok. 50%. (Wykres
nr 59). Ze wszystkich typów kredytów w podzia-

le na termin zapadalności w II kw. 2017r. najszybciej rosną kredyty zaciągane na okres
od 5 do 10 lat, natomiast najwolniej – kredyty o
najdłuższym oferowanym terminie zapadalności.
Zainteresowanie kredytami o najdłuższym terminie zapadalności zmniejszyło się, natomiast
wzrosło tempo przyrostu kredytów o średnim
terminie zapadalności.
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mi w sektorze gospodarstw domowych, wyniósł,
na koniec II kw. 2017r. 1241,5 mld zł.
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Tabela nr 5: Dochody, spożycie i oszczędności gospodarstw domowych (urealnione deflatorem spożycia indywidualnego)

2015
I-IV

2016
I-IV

2017
I

2017
II

dochody do dyspozycji brutto

3,7

5,1

2,7*

3,5*

spożycie prywatne

3,0

4,0

4,6

4,7

spożycie indywidualne

3,0

3,8

4,7

4,9

deflator spożycia indywidualnego

-1,2

-0,5

2,4

1,8

stopa oszczędzania

2,1

3,0

1,5*

2,0*

stopa inwestowania

6,9

7,3

7,3

6,2

dynamiki wybranych zmiennych zawartych w opracowaniu
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III

IV

I

-7,0
16,1

5,0
-14,2

Zobowiązania finansowe ogółem
Zmiany wartości finansowej netto - saldo pozostalych
zmian

III

IV

I

2017

II

1 723,1
471,8
331,3
152,5
319,4
276,9
171,2
654,4
643,4
11,0
1 068,7

Aktywa finansowe, z tego
- gotówka
- depozyty ogółem
- dłużne papiery wartościowe
- akcje i inne udziały kapitałowe
- rezerwy ubezpiecz. i fundusze emerytalne
- inne aktywa finansowe *

Zobowiązania finansowe, z tego
--pożyczki ogółem
- inne zobowiązania finansowe
Majątek finansowy netto - saldo transakcji

Aktywa
27,9
27,2
-3,2
6,9
1,2
3,4
-7,6
11,5
10,1
-1,1
5,7
-11,9
6,2
2,6

40,6
32,6
-0,5
-2,7
4,3
3,2
3,6

33,0
12,1
0,3
7,2
6,9
3,6
2,8

-3,0
16,1
-9,5
3,3
-9,0
4,2
-8,0

657,1
644,6
12,5
1 081,7

662,5
648,5
14,0
1 090,0

668,2
651,9
16,3
1 125,9

679,8
668,4
11,4
1 106,4

684,9
672,1
12,9
1 140,2

695,9
681,5
14,3
1 198,8

24,5

4,5

-2,6

-8,2

701,5
685,3
16,2
1 260,7

700,7
689,9
10,7
1 261,3

1 962,0
616,7
341,3
181,7
337,9
311,4
173,0

32,3

-4,9

Bilans zamknięcia - stany na koniec kwartału (w mld zł)
Aktywa
1 738,8
1 752,6
1 794,1
1 786,2
1 825,2
1 894,7
1 962,2
480,0
502,1
518,7
545,9
556,0
588,6
600,7
339,1
350,6
356,2
355,2
352,5
355,2
352,3
148,5
145,9
140,2
142,9
152,5
158,8
174,6
329,2
312,0
330,1
308,5
317,2
328,2
351,8
268,1
264,3
269,4
261,7
272,5
285,7
301,9
174,0
177,5
179,6
172,0
174,5
178,2
181,0

-42,3

6,5

11,0

11,0

-1,5

7,2
5,1
10,0
6,5
8,3
7,4
2,1
-7,6
2,6
3,6
2,8
-8,0
2,3
-4,9
1,5
1,5
1,8
-5,4
24,9
22,8
1,5
34,1
24,7
-10,4
(zmiany wolumenu i przeszacowania) (w mld zł)
9,5
-35,8
27,4
28,9
34,6
2,8

32,1
16,7
6,0
-6,8
11,0
3,1
2,1

37,2

-0,6

1,3

5,5
9,8
4,1
-7,3
2,7
3,6
-4,3
1,5
1,5
6,2
-3,1
8,9
Rachunek pozostałych zmian
-9,2
9,1
0,7

13,1
22,1
10,8
1,9
-27,2
1,9
3,6

Zobowiązania finansowe ogółem, z tego
--pożyczki ogółem
- inne zobowiązania finansowe
Zmiany wartości finansowej netto – saldo transakcji

6,6
8,3
7,4
0,0
-14,1
2,3
2,7

11,7
16,2
-4,4
3,1
-1,4
5,4
-7,3

Aktywa finansowe ogółem

II

2016
kwartały

Rachunek finansowy - transakcje ogółem na aktywach finansowych i zobowiązaniach
(w mld zł)

II

Aktywa finansowe ogółem, z tego
- gotówka
- depozyty ogółem
- dłużne papiery wartościowe
- akcje i inne udziały kapitałowe
- rezerwy ubezpiecz. i fundusze emerytalne
- inne aktywa finansowe *(do otrzymania)

Wyszczególnienie

2015

koniec kwartałów, w mld zł) wg statystyki kwartalnych rachunków finansowych NBP.

Tabela nr 6: Wybrane pozycje rachunków finansowych gospodarstw domowych (kwartalne zmiany – transakcje, stany na

Gospodarstwa domowe

Aneks: terminy i definicje

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 (  i,t ) oraz dynamiki
(kwartalnej lub rocznej) dla tej grupy/zmiennej ( xi ,t ) .
Kontrybucja i ,t   i ,t

• xi ,t

POPYT NA PRACĘ
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 niemające 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.
Przeciętne zatrudnienie – średnia wielkość zatrudnienia obliczona dla badanego okresu (np. miesiąca, kwartału,
roku) na podstawie ewidencyjnego stanu zatrudnienia. Przeciętne zatrudnienie w badanym okresie (zarówno w przypadku danych z SP, jak i całej GN) uwzględnia pracowników pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty.
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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.
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 łącznie bezrobotni zarejestrowani oraz
szacunek GUS dot. liczby pracujących w gospodarce. 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 kwarta-
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łach 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.

ULC (WDB, GN) - przemysł – dynamika kosztów pracy przypadających na jednostkę produktu (pomniejszonego
o zużycie pośrednie) 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 (pomniejszonego o zużycie pośrednie) 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 (pomniejszonego o zużycie pośrednie) 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.

DANE MIĘDZYNARODOWE
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 (ang. Labour Cost Index) – indeks całkowitych kosztów pracy
ponoszonych przez pracodawców (zawierający zarówno koszty płacowe, jak i pozapła-
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cowe, 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.
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