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Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 
w 2014 r.  

 

 W 2014 r., przy niewielkiej poprawie koniunktury w gospodarce europejskiej, 
w Polsce odnotowano umiarkowane, wyższe niż w dwóch poprzednich latach, 
tempo wzrostu gospodarczego. Głównym czynnikiem wzrostu był popyt krajo-
wy, zarówno konsumpcyjny jak i inwestycyjny. Eksport netto, odmiennie niż 
w trzech poprzednich latach, negatywnie oddziaływał na wzrost PKB (wykr. 1).  
 
 

 

 
 
 Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto w 2014 r. zwiększył się 
realnie o 3,3% w skali roku wobec wzrostu o 1,7% w 2013 r. Spożycie ogółem 
było wyższe niż przed rokiem o 3,0%, w tym w sektorze gospodarstw domo-
wych zwiększyło się również o 3,0%. Znacząco wzrosła akumulacja brutto 
(o 11,6%, po spadku przed rokiem o 3,7%), w tym nakłady brutto na środki 
trwałe zwiększyły się o 9,4% (w 2013 r. niewielki wzrost — o 0,9%). Popyt 
krajowy był o 4,6% wyższy niż przed rokiem (kiedy wzrósł o 0,2%). Wartość 
dodana brutto w gospodarce narodowej zwiększyła się w skali roku o 3,0%. 
W największym stopniu wzrosła wartość dodana brutto w budownictwie 
(o 4,7%). W przemyśle oraz transporcie i gospodarce magazynowej tempo 
wzrostu wyniosło po 3,6%, a w handlu; naprawie pojazdów samochodowych 
— 3,4%. W pozostałych obszarach (ujmowanych łącznie) zanotowano wzrost 
realny o nieco ponad 2,0%. 
 Na rynku pracy w kolejnych kwartałach 2014 r. obserwowano stopniową 
poprawę trudnej sytuacji. Według szacunkowych danych liczba pracujących 
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w gospodarce narodowej w końcu 2014 r. była o 1,1% wyższa niż przed rokiem. 
W kolejnych okresach 2014 r. nieco umacniała się dynamika przeciętnego za-
trudnienia w sektorze przedsiębiorstw i w rezultacie w całym roku zanotowano 
wzrost o 0,6% (wykr. 2). Według wyników badania popytu na pracę w okresie 
trzech kwartałów 2014 r. utworzono więcej niż przed rokiem nowych miejsc 
pracy. Równocześnie obserwowano zmniejszenie skali likwidacji miejsc pracy. 
Napływ do bezrobocia w 2014 r. był wyraźnie mniejszy niż w 2013 r.; równo-
cześnie zwiększyła się liczba skreśleń z ewidencji bezrobotnych, w szczególno-
ści z powodu podjęcia pracy. Stopa bezrobocia w kolejnych miesiącach 2014 r. 
kształtowała się poniżej poziomu notowanego przed rokiem i w końcu grudnia, 
przy znacznym spadku liczby zarejestrowanych bezrobotnych, wyniosła 11,5% 
(wobec 13,4% przed rokiem) (wykr. 3).  
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 Przeciętne miesięczne wynagrodzenia nominalne brutto w sektorze przedsię-
biorstw w 2014 r. rosły szybciej niż w 2013 r. (3,7% wobec 2,9%), choć 
w II połowie roku obserwowano osłabienie ich tempa wzrostu. Niska dynamika 
cen konsumpcyjnych wpłynęła na umocnienie wzrostu siły nabywczej płac. 
Przeciętne nominalne i realne emerytury i renty brutto w obu systemach wzrosły 
w mniejszym stopniu niż rok wcześniej. 
 Ceny towarów i usług konsumpcyjnych począwszy od lipca były niższe niż 
odpowiednio przed rokiem (w grudniu spadek o 1,0%). W rezultacie w całym 
2014 r. ukształtowały się one na poziomie sprzed roku. Dynamika cen w większo-
ści grup towarów i usług była słabsza niż przed rokiem. Odnotowano spadek cen 
odzieży i obuwia, towarów i usług w zakresie transportu oraz żywności i napojów 
bezalkoholowych. Wzrosły natomiast m.in. ceny napojów alkoholowych i wyro-
bów tytoniowych oraz towarów i usług związanych z mieszkaniem. Ceny produ-
centów w przemyśle obniżyły się w nieco większym stopniu niż przed rokiem, 
natomiast w budownictwie tempo spadku było wolniejsze (wykr. 4).  
  

 

  
 Produkcja sprzedana przemysłu ogółem, według wstępnych szacunków, 
w 2014 r. wzrosła o 3,2% (wobec 1,8% przed rokiem). W przedsiębiorstwach 
o liczbie pracujących powyżej 9 osób produkcja zwiększyła się o 3,3% 
(wykr. 5). Wzrost notowano w przetwórstwie przemysłowym oraz w dostawie 
wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji przy spadku w pozo-
stałych dwóch sekcjach przemysłu. Wśród głównych grupowań przemysłowych 
najszybciej rosła produkcja dóbr inwestycyjnych, a najwolniej — konsumpcyj-
nych nietrwałych. Zmniejszyła się sprzedaż dóbr związanych z energią. Po nie-
znacznym wzroście w listopadzie, w grudniu 2014 r. produkcja sprzedana prze-
mysłu ukształtowała się wyraźnie powyżej poziomu ubiegłorocznego (wzrost 
o 7,9%, a po wyeliminowaniu czynników sezonowych o 4,9%).  
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 Szacuje się, że produkcja budowlano-montażowa ogółem w 2014 r. była 
o ok. 3,0% wyższa niż przed rokiem (wobec spadku o 5,9% w 2013 r.). W jed-
nostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób sprzedaż wzrosła o 3,6% 
(po spadku o 12,0% przed rokiem), a na tempo wzrostu istotnie wpłynęła wysoka 
dynamika obserwowana w I półroczu (wykr. 6). Znacznie szybciej rosła sprzedaż 
robót remontowych niż inwestycyjnych. Zwiększyła się produkcja budowlano- 
-montażowa w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz robotach bu-
dowlanych specjalistycznych. Spadek odnotowano natomiast w budowie budyn-
ków. W grudniu 2014 r., przy korzystnych warunkach meteorologicznych, po raz 
pierwszy od września odnotowano wzrost produkcji budowlano-montażowej 
w skali roku (o 5,0%, a po wyeliminowaniu czynników sezonowych o 5,4%).  
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 Sprzedaż detaliczna, według wstępnych szacunków, w 2014 r. była wyższa 
niż przed rokiem o 2,7% (wobec wzrostu o 1,3% w 2013 r.). W przedsiębior-
stwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób sprzedaż detaliczna zwiększyła się 
o 4,1%. W grudniu 2014 r., po niewielkim wzroście przed miesiącem, tempo 
wzrostu sprzedaży detalicznej umocniło się — do 4,0%.  
 Ogólny klimat koniunktury w styczniu br. jest pozytywnie oceniany przez 
przedsiębiorstwa przetwórstwa przemysłowego. Optymistyczne (wobec nega-
tywnych w grudniu 2014 r.) są przewidywania w zakresie portfela zamówień 
oraz produkcji; mniej pesymistyczne są prognozy dotyczące sytuacji finansowej. 
Oceny bieżące w tych obszarach pozostają negatywne. Podmioty budowlane 
oceniają koniunkturę mniej niekorzystnie niż w dwóch poprzednich miesiącach. 
Pesymistyczne, ale lepsze niż w grudniu 2014 r., są przewidywania dotyczące 
portfela zamówień, produkcji oraz sytuacji finansowej, jednak oceny bieżące 
w tym zakresie ulegają dalszemu pogorszeniu. Negatywne i gorsze niż przed 
miesiącem są nastroje jednostek handlu detalicznego. Bardziej pesymistyczne 
są przewidywania sprzedaży (przy niewielkiej poprawie ocen bieżących). Po- 
garszają się niekorzystne oceny bieżącej i przyszłej sytuacji finansowej tych 
podmiotów. Poprawę ogólnego wskaźnika koniunktury obserwuje się w 9 spo-
śród 11 badanych sekcji usług. W styczniu br. poprawiły się nastroje konsu-
menckie. 
 Globalna produkcja rolnicza w 2014 r., według wstępnych szacunków, zwięk-
szyła się w porównaniu z 2013 r. o 5,7% (wykr. 7). Wpłynął na to wzrost za-
równo produkcji roślinnej (o 4,7%), jak i zwierzęcej (o 6,9%). Badanie przepro-
wadzone na początku grudnia 2014 r. wskazuje na utrzymanie trendu wzrosto-
wego w liczebności pogłowia trzody chlewnej (do 2,2% w skali roku). Pogłowie 
bydła na początku grudnia 2014 r. było o 1,2% większe niż przed rokiem, 
a wzrost jego liczebności obserwowano w większości grup wiekowo-użytko- 
wych. Na rynku rolnym w 2014 r., przy skupie wyższym w skali roku, ceny 
większości produktów roślinnych i zwierzęcych były niższe niż przed rokiem 
(z wyjątkiem targowiskowych cen ziemniaków oraz cen mleka w skupie). 
W wyniku głębszego spadku cen produktów rolnych sprzedawanych przez rol-
ników niż cen towarów i usług przez nich nabywanych na cele bieżącej produk-
cji rolniczej, wskaźnik „nożyc cen” w trzecim z kolei roku ukształtował się na 
niekorzystnym poziomie i wyniósł 93,4 wobec 97,6 przed rokiem. 
 W okresie styczeń—listopad 2014 r. obroty towarowe handlu zagranicznego 
były wyższe niż przed rokiem, ale dynamika zwolniła w porównaniu z obser-
wowaną w I półroczu (wykr. 8). W wyniku wyższego wzrostu importu niż eks-
portu pogłębiło się ujemne saldo wymiany ogółem. Wzrosła wartość wymiany 
z krajami rozwiniętymi (w tym z krajami UE) oraz z krajami rozwijającymi się, 
natomiast obroty z krajami Europy Środkowo-Wschodniej — zwłaszcza po stro-
nie eksportu — były niższe niż przed rokiem. W wyniku spadku cen towarów 
importowanych, wskaźnik terms of trade w okresie styczeń—październik 2014 r. 
kształtował się korzystniej niż przed rokiem (103,7 wobec 102,2).  
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