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Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju  
w I kwartale 2015 r. 

 
 W I kwartale br. obserwowano umocnienie dynamiki w większości obszarów 
gospodarki. Szybciej niż w poprzednich okresach rosła w skali roku produkcja 
sprzedana przemysłu. Większy był również wzrost produkcji budowlano- 
-montażowej i sprzedaży detalicznej. Utrzymał się spadek cen producentów 
w przemyśle i budownictwie. Pogłębił się spadek cen towarów i usług konsump-
cyjnych (wykr. 1). 
 
 

 

 
 
 Tempo wzrostu przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń nominalnych brutto 
w sektorze przedsiębiorstw w skali roku w okresie styczeń—marzec br. było 
szybsze niż odpowiednio w IV kwartale ub. roku. Szybszy był również wzrost 
siły nabywczej płac. Po przeprowadzonej w marcu br. waloryzacji, wzrost no-
minalnych emerytur i rent w systemie pracowniczym był podobny do obserwo-
wanego w ostatnim kwartale ub. roku, a rolników indywidualnych — szybszy. 
Poprawiła się dynamika siły nabywczej świadczeń emerytalno-rentowych w obu 
systemach.  
 Obserwowano dalszą stopniową poprawę sytuacji na rynku pracy. Wzrost prze-
ciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w skali roku w I kwartale br. 
był szybszy niż w kolejnych kwartałach ub. roku. Mniej bezrobotnych niż przed 
rokiem zarejestrowało się w urzędach pracy, jednocześnie zmniejszyła się liczba 
osób skreślonych z ewidencji. Stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się 
do 11,7% w końcu marca br. (wykr. 2). 
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 Produkcja sprzedana przemysłu w I kwartale br. była o 5,3% wyższa niż 
w analogicznym okresie ub. roku (wykr. 3). Wzrost odnotowano w przetwór-
stwie przemysłowym oraz w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpada-
mi oraz rekultywacji. W większości głównych grupowań przemysłowych (z wy- 
jątkiem dóbr związanych z energią) obserwowano wzrost produkcji, największy 
w zakresie dóbr inwestycyjnych. Wydajność pracy w przemyśle zwiększyła się 
w stosunku do I kwartału ub. roku o 3,4%, przy wzroście zatrudnienia o 1,8%. 
W marcu br. produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w skali roku o 8,8% (po 
wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym o 6,0%). Pro-
dukcja budowlano-montażowa w I kwartale br. była o 3,5% wyższa niż w ana-
logicznym okresie ub. roku (wykr. 4). Wzrost notowano w zakresie robót zwią-
zanych z budową obiektów inżynierii lądowej i robót budowlanych specjali-
stycznych, a spadek — w jednostkach specjalizujących się w budowie budyn-
ków. W marcu br. produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w skali roku 
o 2,9% (po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym zmniejszyła 
się o 0,5%). Sprzedaż detaliczna w I kwartale br. wzrosła w skali roku o 4,4%, 
a w marcu br. była o 6,6% wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku.  
 W kwietniu br. ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym 
oceniany jest lepiej niż we wcześniejszych jedenastu miesiącach. Wpływają na 
to m.in. korzystniejsze wskazania dotyczące bieżącego portfela zamówień i pro-
dukcji oraz mniej negatywne niż przed miesiącem oceny sytuacji finansowej 
badanych przedsiębiorstw. W budownictwie koniunktura jest wciąż oceniana 
negatywnie, ale najmniej pesymistycznie od ponad trzech lat. W porównaniu  
z marcem br. poprawiły się m.in. oceny diagnostyczne oraz przewidywania do-
tyczące portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej na rynku krajo-
wym i sytuacji finansowej przedsiębiorstw. W handlu detalicznym w kwietniu 
br. utrzymały się optymistyczne opinie z marca br. Bieżąca ogólna sytuacja go-
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spodarcza oceniana jest korzystnie, pozytywne są również przewidywania w tym 
zakresie. Korzystnie (wobec negatywnych ocen przed miesiącem) postrzegana 
jest bieżąca sprzedaż, a mniej niekorzystnie aktualna sytuacja finansowa — pro-
gnozy w tych obszarach są optymistyczne. W porównaniu z poprzednim miesią-
cem wyraźnie poprawiły się nastroje konsumenckie dotyczące zarówno sytuacji 
bieżącej, jak i przyszłej.  
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 Na rynku rolnym w I kwartale br., w warunkach wyższej niż przed rokiem 
podaży, ceny większości produktów pochodzenia roślinnego w skupie i na tar-
gowiskach były znacznie niższe niż przed rokiem. Obniżyły się również ceny 
żywca rzeźnego (z wyjątkiem cen żywca wołowego w skupie), mleka oraz tar-
gowiskowe ceny prosiąt do dalszego chowu (wykr. 5). Opłacalność tuczu trzody 
chlewnej w marcu br. nadal była niska, ale nieco poprawiła się w skali roku. Sza-
cuje się, że uprawy ozime przezimowały w dobrym stanie, na ogół bez strat. Do-
brze przezimowały również wieloletnie uprawy roślin motylkowych oraz drzewa 
owocowe.  
 
 

 

 
 
 W okresie styczeń—luty br. w obrotach towarowych handlu zagranicznego 
(wyrażonych w złotych) notowano wzrost eksportu w skali roku, przy spadku 
importu. Wymiana zamknęła się dodatnim saldem, wobec ujemnego w poprzed-
nich latach. Wyższe niż przed rokiem były obroty z krajami rozwijającymi się 
oraz eksport do krajów rozwiniętych (w tym do UE). Znacznie obniżyły się na-
tomiast obroty z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Wskaźnik terms of trade 
w styczniu br. kształtował się mniej korzystnie niż przed rokiem (100,4 wobec 
103,0).  
 Dochody budżetu państwa po trzech miesiącach br. wyniosły 67,8 mld zł, a wy-
datki — 84,5 mld zł (tj. odpowiednio 22,8% i 24,6% kwoty założonej w ustawie 
budżetowej na 2015 r.). Budżet zamknął się deficytem w wysokości 16,7 mld zł, co 
stanowiło 36,2% planu (wobec 36,8% odpowiednio przed rokiem).  
 

oprac. Departament Analiz i Opracowań Zbiorczych 
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