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ŚRODOWISKO DROGA DO GOSPODARKI ZEROEMISYJNEJ

PATRIOTYZM GOSPODARCZY

W przypadku systemów energetycznych
zeroemisyjne modele rozwoju prowadzą bowiem do obniżki kosztów w perspektywie
średnio- i długoterminowej. Eksperci ECF
przekonują, że po roku 2050 można osiągnąć
ogólną redukcję netto całkowitych kosztów
systemu o ok. 20 proc. Przejście na zeroemisyjne źródła energii w perspektywie średnioi długoterminowej zatrzyma też transfery
pieniędzy poza UE. Jest to oczywiście związane ze wzrostem suwerenności energetycznej, co ma istotne konsekwencje dla strategicznej pozycji UE na świecie.
Wdrożenie zasad gospodarki obiegu zamkniętego oznacza znaczące zmiany w przemyśle,
ale w ostatecznym rozrachunku przynosi
wartość dodaną i odporność na zmiany klimatu. Społeczeństwo zeroemisyjne może
oferować wysoką jakość życia oraz szeroki
wachlarz dodatkowych korzyści i niższe koszty, np.: czystsze powietrze, mniejsze korki,
mniej pieniędzy wydawanych na paliwa oraz
więcej na infrastrukturę i innowacje. To zaowocuje stabilniejszą gospodarką z większą
liczbą lepszych miejsc pracy, trwalszymi towarami, większą bioróżnorodnością i lepszymi lasami.

Niższa emisja, nowe
możliwości
Polskie spółki, zwłaszcza te z przewagą państwowego kapitału, też maja bogate plany
w tym zakresie. PKN ORLEN jako pierwszy
koncern paliwowy z Europy Środkowej zadeklarował cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 r. W ramach dochodzenia do tego
celu do 2030 r. koncern o 20 proc. zredukuje
emisję CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych
i petrochemicznych oraz o 33 proc. CO2/MWh
z produkcji energii elektrycznej. Ogłoszona
przez PKN ORLEN strategia dążenia do neutralności emisyjnej oparta jest na czterech
filarach: efektywności energetycznej produkcji, zeroemisyjnej energetyce, paliwach przyszłości oraz zielonym finansowaniu. – Zaprezentowana przez nas strategia neutralności
emisyjnej to przełomowy dokument, definiujący nasze podejście do biznesu w kolejnych
dekadach. Globalna transformacja energetyczna, która dzieje się na naszych oczach,
jest olbrzymią szansą rozwojową dla Europy
Środkowej. Jako największa firma w regionie
chcemy jeszcze mocniej angażować się w ten
proces i mamy ku temu silne podstawy.
W ostatnich latach nie tylko intensywnie rozwijaliśmy nowe obszary biznesowe, ale jesteśmy też liderem konsolidacji polskiego sektora energetyczno-paliwowego. Realizacja
planowanych przez PKN ORLEN przejęć pozwoli nam w pełni wykorzystać nowe możliwości, jakie niosą ze sobą globalne trendy
w energetyce i konsekwentnie budować
wartość koncernu w długiej perspektywie –
powiedział Daniel Obajtek, prezes PKN ORLEN.

Większa efektywność
energetyczna

Kolejne firmy stawiają na technologie
bezpieczne i neutralne dla środowiska. Według
ekspertów Europa jest tu liderem i może
osiągnąć zerową emisję gazów cieplarnianych
netto przed 2050 r. Jak wynika z raportu
opublikowanego przez firmę doradczą Climact
i European Climate Foundation (ECF), jest to nie
tylko możliwe z technicznego i ekonomicznego
punktu widzenia, ale też bardziej korzystne dla
gospodarek i społeczeństw.
Tekst Mariusz Andrzej Urbanke

wzmocni także pozycję regionalnego lidera
w obszarze biopaliw, realizując 5 znaczących
inwestycji w ich produkcję w tym HVO, co-HVO, UCOME, bioetanol lignocelulozowy
i biometan. Inwestycje te w perspektywie
2030 r. pozwolą na zwiększenie produkcji
o ok. 500 tys. ton biopaliw rocznie. W ramach
budowy nowych obszarów biznesowych koncern będzie skupiał się na rozwoju nisko- i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania, w tym
przede wszystkim mocy wiatrowych oraz
fotowoltaiki. Grupa ORLEN będzie rozwijała
również technologie wodorowe oraz rozbudowywała sieć dystrybucji paliw alternatywnych. Inwestycje realizowane w ramach
strategii neutralności emisyjnej będą współfinasowane m.in. poprzez obligacje zrównoważonego rozwoju i zielone obligacje emitowane przez PKN ORLEN na europejskim
rynku kapitałowym. Dzięki dotychczasowym
inwestycjom w efektywność energetyczną
rafinerii w Płocku, czeskim Litvinovie i litewskich Możejkach obecnie darmowymi uprawnieniami objętych jest ponad 80 proc. emisji
CO2 w tym segmencie działalności. Koncern

posiada 1 GW nowoczesnych gazowych mocy
wytwórczych oraz ponad 50 instalacji OZE
o łącznej zainstalowanej mocy 450 MW. PKN
ORLEN jest już obecnie znaczącym producentem biopaliw w regionie, prowadzi prace
m.in. nad rozwojem technologii pozyskiwania
ich z surowców celulozowych, olejów roślinnych i posmażalniczych, a także produkcji
biogazu. Koncern jest również w fazie przygotowawczej do realizacji hubu wodorowego
we Włocławku o mocy 600 kg/h, dzięki któremu zajmie wiodącą pozycję na polskim
rynku paliw wodorowych wykorzystywanych
w transporcie.

W planach 100 proc.
zielonej energii w 2050 r.
Podobne plany ma kolejny wielki państwowy
koncern – Grupa Kapitałowa PGE. Opublikowane niedawno wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2020 r., genenerowane
w segmencie energetyki węglowej, potwier-

Zarządzanie kryzysem
klimatycznym na coraz
wyższym poziomie
Inne spółki notowane na GPW też przykładają coraz większą wagę do ochrony środowiska i działań na rzecz klimatu. Tak wynika
z najnowszego badania świadomości klimatycznej spółek giełdowych pt. „Corporate
Climate Crisis Awareness Study”, przeprowadzonego przez Fundację Standardów
Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów
Giełdowych i Bureau Veritas Polska. Badania
wykazały, że średni wynik spółek za 2019 r.
wyniósł 1,87 pkt i był o 0,84 pkt wyższy niż
przed rokiem. Sześć giełdowych przedsiębiorstw, które osiągnęły najwyższe wyniki,
wyróżniono – otrzymały one tytuł „Spółki
świadomej klimatycznie”. W tym gronie
znalazły się takie spółki jak: MOL, LPP, LUG,
CCC, Orange Polska i – co warte podkreślenia
– górniczy potentat Jastrzębska Spółka Węglowa. Badaniu podlegały raporty roczne
wszystkich spółek giełdowych, podlegających
obowiązkowi ujawniania informacji niefinansowych za 2019 r. Zgodnie z wytycznymi
Komisji Europejskiej taki obowiązek miało
151 notowanych na GPW spółek. Zawartość
raportów została przeanalizowana względem
10 kryteriów. Trzy z nich dotyczyły polityki
lub strategii spółek w odniesieniu do zarządzania kwestiami kryzysu klimatycznego
oraz identyfikacji ryzyk i szans związanych
ze zmianą klimatu, a siedem odnosiło się do
raportowania emisji gazów cieplarnianych.
Według ekspertów prowadzących badania
spółka świadoma klimatycznie to taka, która wie, jakie wyzwania wiążą się ze zmianą
klimatu, ma odpowiednią politykę i strategię
ograniczania swojego wpływu na środowisko,
a także starannie raportuje emisję gazów
cieplarnianych. Natomiast o odpowiedzialności klimatycznej można mówić dopiero
gdy firma rzeczywiście ograniczy swój wpływ
na środowisko i znajduje się na drodze do
zredukowania emisji gazów cieplarnianych
PG
do zera.
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Inwestycje obejmują zarówno działania w poprawie efektywności emisyjności obecnych
segmentów biznesowych, jak również rozwój
nowych obszarów. W ciągu 10 lat koncern
zrealizuje ponad 60 projektów zwiększających
efektywność energetyczną obecnie istniejących aktywów produkcyjnych. W nowych
projektach rafineryjnych i petrochemicznych
wykorzystywane będą najlepsze i najbardziej
efektywne emisyjnie technologie. PKN ORLEN

Coraz więcej
odpowiedzialności
klimatycznej
w biznesie

dzają słuszność transformacji Grupy w kierunku nisko i zeroemisyjnym. – Przed całą
polską gospodarką stoją wyzwania dotyczące zeroemisyjności. Jednak to w obszarze
wytwórczym energii elektrycznej odbędzie
się prawdziwa transformacja. PGE jako największa spółka w sektorze odegra kluczową
rolę w osiągnięciu zeroemisyjności przez
Polskę. Naszą aspiracją strategiczną jest 100
proc. zielonej energii dla klientów PGE w 2050
r. – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna. Powołany pod koniec lutego br. zarząd PGE intensywnie pracuje nad nową strategią Grupy.
– Podchodzimy do tej pracy w sposób odpowiedzialny. Pracując nad nią korzystaliśmy
z szerokiego zasobu danych, zarówno wewnętrznych, jak i pochodzących spoza Grupy PGE. Braliśmy pod uwagę również perspektywę rozwoju poszczególnych
segmentów oraz koszty rozwoju poszczególnych technologii w branży. Dane te zostały
wprowadzone w nasze autorskie modele
analityczne i wykorzystane do projektowania
celów strategicznych Grupy PGE. Jesienią
zaprezentujemy kompleksową strategię,
pozwalającą na pomyślną transformację
Grupy PGE w zielonym kierunku. Jestem
przekonany, że nowa strategia Grupy PGE
posłuży za punkt odniesienia dla szeroko
rozumianego sektora energetycznego – dodaje Wojciech Dąbrowski.

3

FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI

RZĄDOWE PROGRAMY ROZWOJOWE POMOC POLSKIEJ GOSPODARCE W POWROCIE NA ŚCIEŻKĘ SZYBKIEGO WZROSTU

Jak rozkręcić
gospodarkę po
pandemii?

Polska gospodarka relatywnie dobrze sobie radzi ze skutkami
kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Według danych
Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) polskie PKB,
niewyrównane sezonowo w II kw. br., zmniejszyło się
o 8,2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.
Z kolei Eurostat szacuje spadek polskiego PKB na 7,9 proc.,
przy średniej dla całej Unii Europejskiej na poziomie 13,9 proc.
Ministerstwo Rozwoju przewiduje, że w całym 2020 r. polska
gospodarka skurczy się o ok. 4 proc., co prawdopodobnie
będzie jednym z najmniejszym spadków w UE.
Tekst Mndrzej Ratajczyk

Recesja, jaka dotknęła polską gospodarkę,
byłaby z pewnością znacznie głębsza, gdyby
nie wprowadzane przez rząd na niespotykaną
dotychczas skalę działania osłonowe. Z danych
resortu rozwoju wynika, że wartość pomocy
przyznanej firmom w ramach tarczy antykryzysowej oraz tarczy finansowej sięgnęła ponad
137 mld zł, z czego 60,5 mld zł przypada na
subwencje z Tarczy Finansowej PFR. Wsparcie
otrzymane przez firmy w ramach działań
osłonowych pozwoliło wielu polskim firmom
zachować płynność finansową i ciągłość funkcjonowania, ale też zapewnić bezpieczeństwo
pracownikom.
Wiele wskazuje na to, że polska gospodarka
najgorsze ma już za sobą. Świadczyć może
o tym rosnąca trzeci miesiąc z rzędu produkcja sprzedana przemysłu. Według danych GUS
w sierpniu wzrosła ona o 1,5 proc. w stosunku
do analogicznego miesiąca 2019 r. ( po wzroście o 1,1 proc. w lipcu oraz 0,5 proc. w czerwcu). – Obecnie koncentrujemy się przede
wszystkim na tym, aby utrzymać poziom inwestycji – poinformowała Jadwiga Emilewicz,
wicepremier, minister rozwoju.

Fundusze unijne pomogą
w finansowaniu inwestycji

FOT. ADOBE STOCK

Do „rozkręcenia” inwestycji w najbliższych
latach rząd chce zaangażować środki unijne,
wynegocjowane w ramach nowej perspektywy finansowej. W sumie będzie to ok. 750 mld
zł. W ramach Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Polska będzie
miała do dyspozycji 57 mld euro (23,1 mld
euro w formie dotacji oraz 34,2 mld euro na
pożyczki). – Środki z Funduszu Odbudowy
chcielibyśmy zacząć inwestować już w przyszłym roku – zapowiedziała wicepremier
Emilewicz.
Podstawą do uzyskania pieniędzy na inwestycje z tego instrumentu będzie Krajowy Plan

Odbudowy (KPO), który musi przygotować
każde państwo. Resort funduszy i polityki
regionalnej, który jest koordynatorem KPO,
zakończył już pierwszy etap prac nad nim,
który polegał na zebraniu propozycji inwestycji, ich analizie, identyfikacji spójności z celami KPO, opracowaniu kryteriów tematycznych.
– Prawie 1200 projektów, które do nas wpłynęły, dotyczą różnych dziedzin, w tym energetyki, ochrony środowiska, transportu, innowacji i przedsiębiorczości, zdrowia, cyfryzacji
i spójności terytorialnej – poinformowała
Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej. Przygotowanie
wstępnego projektu Krajowego Planu Odbudowy i przekazanie go do Komisji Europejskiej
planowane jest do końca roku.
W powrocie na ścieżkę szybkiego rozwoju
mają też pomoc inwestycje kapitału zagranicznego. Pandemia, która zmieniła oblicze
globalnej gospodarki, stwarza szanse na
wypromowanie Polski jako atrakcyjnego i bezpiecznego miejsca do lokowania inwestycji
zagranicznych. Jak poinformowała wicepremier
Jadwiga Emilewicz, rząd pracuje obecnie nad
rozwiązaniami, które wprowadzą „status inwestora strategicznego”. Rozwiązanie ma być
skierowane dla inwestorów zagranicznych,
którzy planują wielkoskalowe inwestycje w Polsce (1 mld zł zainwestowanego kapitału,
stworzenie co najmniej 1 tys. miejsc pracy).
Tacy inwestorzy mogliby uzyskać tzw. paszport
VIP, który dawałby m.in. możliwość skorzystania z uproszczonej ścieżki postępowań
administracyjnych.

W stronę innowacyjnej
gospodarki
Zgodnie z rządową strategią najbardziej pożądane są inwestycje (zarówno firm zagranicznych, jak i rodzimych) zwiększające innowacyjność polskiej gospodarki. Zachętą do

rozwijania innowacyjnych projektów jest
wprowadzona kilka lat temu ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R), z której
korzysta coraz więcej firm. Od 1 stycznia 2021 r.
przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z ulgi
na robotyzację, którą przygotowują Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Finansów. – Chcemy zwiększenia poziomu robotyzacji polskiej
gospodarki. Przyczyni się to do jej modernizacji i polepszenia jakości oraz elastyczności
produkcji oraz komfortu pracy – stwierdziła
wicepremier Jadwiga Emilewicz.
Ulga ma zwiększyć poziom robotyzacji polskiej
gospodarki, co jest warunkiem koniecznym
jej rozwoju. Jak poinformował Marek Niedużak,
wiceminister rozwoju, rozwiązanie przewiduje, że przedsiębiorcy będą mogli dodatkowo
odliczyć 50 proc. kosztów poniesionych na inwestycje w robotyzację, niezależnie od wielkości i rodzaju branży. Odliczenie ma dotyczyć
także leasingu oraz szkoleń dla pracowników
obsługujących roboty. Do zwiększenia inwestycji ma zachęcać też tzw. estoński CIT (czyli podatek płacony dopiero w momencie wypłaty zysku ze spółki), którego regulacje
przygotowuje resort finansów.

Pakiet mieszkaniowy
impulsem rozwojowym
Kolejnym rozwiązaniem proponowanym przez
rząd, które może pobudzić inwestycje, jest
tzw. pakiet mieszkaniowy. Przygotowany przez
resort rozwoju projekt ustawy, który trafił już
do sejmu, ma przede wszystkim polepszyć
warunki mieszkaniowe obywateli, przyczynić
się do zwiększenia dostępności mieszkań na
wynajem dla osób o niskich dochodach, zapewnić wsparcie dla szeroko rozumianego
budownictwa społecznego oraz większy i łatwiejszy dostęp do gruntów pod zabudowę.
Wprowadzone mają być też system dopłat do
czynszów dla podnajemców mieszkań oraz

wakacje czynszowe w TBS. Projekt przewiduje m.in. powołanie Rządowego Funduszu
Rozwoju Mieszkalnictwa o wartości 1,5 mld
zł, jako wsparcia w budowie mieszkań tych
gmin, które ucierpiały finansowo w wyniku
pandemii.
Zdaniem Bartosza Turka, głównego analityka HRE Investments, jeśli chodzi o dopłaty do
najmu, to co do zasady jest to bardzo odważne rozwiązanie, które pomoże najemcom,
żeby nie stracili dachu nad głową. Problem
polega jednak na tym, że wiele osób tego
wsparcia potrzebowało wcześniej, mając problemy finansowe zerwało już umowy. – Natomiast mocniejsze wparcie dla TBS-ów jest
bardzo dobrą formułą, w ramach której można zostać najemcą mieszkania po cenie niższej
niż rynkowa. Bez wątpienia przez lata był to
zapomniany, choć bardzo potrzebny segment
rynku. Po zmianach w prawie TBS-ów może
powstawać więcej, nie tylko ze względu na
hojniejsze dofinansowanie, ale też fakt, że
w tej formule będzie mógł się angażować
Krajowy Zasób Nieruchomości – ocenia Bartosz
Turek. Jego zdaniem ważne jest też wsparcie
dla gmin, które będą chciały budować nowe
mieszkania komunalne, ale też remontować
już istniejące zasoby. Rynek czeka też na
analogiczny pakiet rozwiązań skierowany do
komercyjnej części rynku. Szczególne nadzieje związane są z dopuszczeniem deweloperów
do realizacji programów Mieszkanie+ czy
Mieszkanie dla Rozwoju.
Według przedstawicieli rządu przygotowane
rozwiązania dla budownictwa mają być kołem
zamachowym dla całej polskiej gospodarki.
– Zakładanym efektem naszych rozwiązań
będzie m.in. przekazanie samorządom średnio
500 mln zł rocznie na budownictwo mieszkaniowe. To blisko dwa razy więcej niż obecnie.
Poza tym uruchomimy dodatkowe środki
z nowo utworzonego Rządowego Funduszu
Rozwoju Mieszkalnictwa, żeby jeszcze mocniej
wesprzeć samorządy – podkreśla Robert NoPG
wicki, wiceminister rozwoju. 
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ANALIZA JAK PANDEMIA WPŁYNĘŁA NA GOSPODARKĘ I BEZROBOCIE?
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płace w Polsce nie są małe. Główny Urząd
Statystyczny podał, że w sierpniu przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto)
było wyższe o 4,1 proc. r/r i wyniosło
5337,65 zł. – W danych GUS z sektora
przedsiębiorstw wyłania się obraz stopniowo odradzającego się krajowego rynku
pracy. W sierpniu przeciętne zatrudnienie
wzrosło o 43 tys. m/m wobec przyrostu
o 66 tys. m/m w lipcu – komentuje Aleksandra Beśka. Według niej sierpniowy
przyrost zatrudnienia jest też konsekwencją tego, że kolejni pracownicy wracali
z zasiłków czy bezpłatnych urlopów. Z badania Work Service wynika natomiast, że
w obliczu nowej sytuacji gospodarczej
spadła liczba planujących zmianę miejsca
pracy oraz spodziewających się podwyżki, a 40 proc. obawiających się utraty
pracy lub planujących jej zmianę bierze
pod uwagę przekwalifikowanie się.

Rządowe
tarcze
ochroniły
rynek pracy

Pandemia wpłynęła na
życie zawodowe Polaków

Pomimo pandemii rynek pracy
w naszym kraju się nie załamał,
a Polacy nadal wykazują dość
duży optymizm. O przyszłość
swojego zatrudnienia martwi się
jedynie 15,9 proc. pracujących, jak
wynika z „Barometru Rynku Pracy”
przeprowadzonego przez
Work Service.
Tekst Mariusz Andrzej Urbanke

Dobre wieści płyną też od strony pracodawców – aż 44 proc. z nich deklaruje, że
pomimo zmian na rynku pracy spowodowanych pandemią będą prowadzić procesy rekrutacyjne na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie. 6 proc.
organizacji planuje nawet zwiększyć liczbę otwartych wakatów – to wynik kolejnego z badań, tym razem przeprowadzonych przez firmę Antal. Powodem tej
stosunkowo dobrej sytuacji jest niewątpliwie aktywna działalność rządu zmierzająca do ochrony miejsce pracy. – W ramach trzech tarcz: antykryzysowej,
finansowej i pomocowej na ochronę miejsc
pracy przeznaczyliśmy już ponad 137 mld
zł. Uchroniliśmy w ten sposób ponad
6 mln miejsc pracy – poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej
Marlena Maląg.

Wsparcie ma wymierne
efekty

Rynek pracy się odradza
Jak wynika z badania „Puls rynku pracy
specjalistów i menedżerów” firmy Antal,
które zostało przeprowadzone w ponad
200 firmach z sektora produkcyjnego,
pracodawcy deklarują utrzymanie stanowisk i nie planują radykalnych zwolnień
przedstawicieli średniej i wyższej kadry

zarządzającej. Jak zaznaczają przedstawiciele firmy Antal, o ile w pierwszej fazie
pandemii firmy produkcyjne zdecydowały o redukcji zatrudnienia pracowników
niższego szczebla, o tyle sytuacja specjalistów i menedżerów była wielką niewiadomą. – Branże, w których wolumeny
produkcyjnie nieznacznie zmalały, postawiły na zmiany w ich strukturach czy też
na zredefiniowanie zakresów obowiązków
na wybranych stanowiskach. Firmy te,
stawiając na strategię przeczekania i samowystarczalność, ograniczyły swoje
funkcjonowanie do najważniejszych celów
biznesowych, hamując rozwój czy plany
inwestycyjne. Niewiele przedsiębiorstw
decyduje się na odważną ekspansję i wykorzystanie obecnej chwili na powiększenie udziału w rynku. Mimo to sytuacja
specjalistów i menedżerów jest bardzo
stabilna, choć wymagania co do pracowników zdecydowanie wzrosły – komentuje Roman Zabłocki, menedżer odpowiedzialny strategicznie za zespoły Engineering
& Operations oraz Sales & Marketing
w Antal. Z punktu widzenia kandydatów
praca zarówno w produkcji FMCG, logistyce czy transporcie to nadal bardzo bezpieczna i perspektywiczna ścieżka. Jednak
sytuacja w firmach z branży motoryzacyjnej czy AGD wygląda zupełnie inaczej. –
W najbliższym czasie wsparciem dla odbudowy liczby etatów nadal będzie
stopniowy powrót do pełnego wymiaru
czasu pracy – ocenia Aleksandra Beśka
z Zespół Analiz i Prognoz Rynkowych Banku Pekao. Jak dodała, w średnim okresie
należy się liczyć z utrzymującą się obniżoną dynamiką wynagrodzeń. Mimo to
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Wyliczenia rządowe są imponujące: sama
tarcza antykryzysowa to już 47,4 mld zł.
Dofinansowanie do wynagrodzeń to 16,3
mld zł na ochronę 3,8 mln pracowników.
Z kolei pożyczki dla mikroprzedsiębiorców
to 9,2 mld zł w ramach 1,85 mln pożyczek.
Podobne działania podejmują czołowe
państwowe spółki. Prezes PGNiG Jerzy
Kwieciński podkreśla, że na przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii
spółka przeznaczyła dotychczas ok. 40
mln zł. Wsparła ona również finansowo
działania prowadzone przez polski rząd,

dofinansowując m.in. szpitale. Efekty
szerokiego pakietu pomocy są wyraźne.
Obserwujemy, że z miesiąca na miesiąc
słabnie tempo wzrostu bezrobocia. Jeszcze
w kwietniu liczba osób bez pracy wzrosła
w porównaniu do poprzedniego miesiąca
o 6,2 proc., natomiast w lipcu już tylko
0,3 proc. (w porównaniu do poprzedniego
miesiąca). Szacowana stopa bezrobocia
rejestrowanego w sierpniu pozostała na
niezmienionym poziomie – 6,1 proc. –
Według Eurostatu Polska jest na drugim
miejscu po Czechach z najniższą stopą
bezrobocia wśród państw Unii Europejskiej
– wskazała minister Marlena Maląg. W przyszłym roku rząd też zamierza wspierać
rynek pracy i pracowników. Jednym z przejawów realnej troski o los pracowników
w Polsce, polskich rodzin, jest podniesienie płacy minimalnej. W 2021 r. minimalna pensja wzrośnie w porównaniu do 2015 r.
o 1050 zł i wyniesie 2800 zł. Natomiast
minimalna stawka godzinowa wzrośnie
do 18,30 zł. Jak zaznacza minister Maląg,
przyszłoroczna podwyżka płacy minimalnej spowoduje wzrost dochodów gospodarstw domowych o blisko 3 mld zł.

– Pandemia zmieniła gospodarkę i rynek
pracy. Rosnące bezrobocie, niepewna koniunktura, redukcje i zamrożenie dużej
liczby rekrutacji skutkują obawami szefów
firm i pracowników. Pracujący Polacy zdają sobie sprawę z niestabilności sytuacji
w dużo większym stopniu niż wiosną, choć
nadal zauważalny jest duży optymizm –
komentuje Iwona Szmitkowska, wiceprezes
zarządu Work Service. Z badania wynika,
że obawy o utratę zatrudnienia deklarowało 15,9 proc. pracujących Polaków, 6,7
proc. więcej niż w lutym. Jednocześnie
zmniejszyła się liczba osób, które czują się
spokojne o miejsca pracy, choć nadal jest
ona bardzo wysoka – 81,1 proc. – Epidemia
COVID-19 i wprowadzone w jej wyniku
ograniczenia w funkcjonowaniu gospodarki spowodowały szereg zmian w życiu
społecznym, gospodarczym, ale także
zawodowym. Na początku spory niepokój
wyrażali pracodawcy, obawiający się braku możliwości prowadzenia działalności
i konieczności przeprowadzania zwolnień,
jak i pracownicy, obawiający się utraty
pracy, a zatem dochodu. Na obecnym
etapie zbyt wcześnie mówić jeszcze o stabilizacji sytuacji na rynku pracy, jednak
poziom rejestrowanego bezrobocia wbrew
wstępnym szacunkom nie wzrósł aż tak
znacząco, a co więcej z miesiąca na miesiąc
tempo wzrostu bezrobocia rejestrowanego
istotnie słabnie – komentuje badanie Marlena Maląg, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Iwona Szmitkowska zauważa, że przez ostatnie lata pewność
zatrudnienia utrzymywała się w Polsce na
stabilnym, wysokim poziomie. – Nadal jest
wysoka, choć ostatnie miesiące przyniosły
zmianę trendu. Wraz z pogorszeniem sytuacji ekonomicznej wzrosła liczba obawiających się utraty pracy, zmalało grono
osób, które nie martwią się o zawodową
przyszłość – zaznacza. Największa niepewność o stabilność zatrudnienia jest widoczna w branży handlowej, usługach i produkcji, najmniejsza w sektorze publicznym.
Osoby na kierowniczych stanowiskach mają
najmniej obaw, najwięcej – młodsi specjaliści, pracujący na niepełny etat, oraz
osoby mające najniższe dochody. Co ważne – odsetek osób poszukujących pracy
jest znacznie niższy niż na początku roku,
ofert zatrudnienia szuka obecnie co piąty
obawiający się utraty pracy lub zamierzaPG
jący ją zmienić. 

