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Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju  
w lutym 2015 r. 

 W lutym br. obserwowano umocnienie dynamiki produkcji sprzedanej 
przemysłu w skali roku. Produkcja budowlano-montażowa była nieznacznie 
niższa niż przed rokiem, kiedy notowano jej znaczny wzrost. W wolniejszym 
tempie niż przed miesiącem zwiększyła się sprzedaż detaliczna. Skala spadku 
cen producentów w przemyśle i budownictwie nie uległa istotnej zmianie, 
nieco pogłębił się natomiast spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych 
(wykr. 1). 

 Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kształtowało się powyżej 
poziomu notowanego w lutym ub. roku. Zmniejszyła się liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych. Stopa bezrobocia rejestrowanego również była niższa niż rok 
wcześniej i, podobnie jak przed miesiącem, wyniosła 12,0% (wykr. 2). Według 
wyników badania popytu na pracę w 2014 r. utworzono znacznie więcej niż  
w 2013 r. nowych miejsc pracy. Obniżyła się jednocześnie skala likwidacji 
miejsc pracy.  
 Przeciętne miesięczne wynagrodzenia nominalne brutto w sektorze przedsię-
biorstw w lutym br. zwiększyły się w skali roku w nieco mniejszym stopniu niż 
w poprzednich miesiącach. Dalsze osłabienie dynamiki cen konsumpcyjnych 
wpłynęło na utrzymanie wysokiego wzrostu siły nabywczej płac. Nominalne 
i realne emerytury i renty w obydwu systemach rosły w podobnym tempie do 
notowanego w styczniu br. 
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 Produkcja sprzedana przemysłu w lutym br. była wyższa niż przed rokiem 
o 4,9% (po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym — o 4,7%)
(wykr. 3). Większy niż przeciętnie w przemyśle był wzrost produkcji w przetwór-
stwie przemysłowym. Znaczny spadek produkcji utrzymał się natomiast w górnic-
twie i wydobywaniu. Wyższa niż rok wcześniej była produkcja w większości
głównych grupowań przemysłowych, z wyjątkiem dóbr związanych z energią.
Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana w lutym br. na terenie kraju była
o 0,3% niższa niż przed rokiem (po wyeliminowaniu czynników o charakterze
sezonowym spadek wyniósł 1,6%) (wykr. 4). Poniżej poziomu sprzed roku kształ-
towała się produkcja w robotach budowlanych specjalistycznych i budowie bu-
dynków. Znaczący wzrost odnotowano natomiast w budowie obiektów inżynierii
lądowej i wodnej. Sprzedaż detaliczna zwiększyła się w skali roku o 2,4%.
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 Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w marcu br. 
oceniany jest korzystniej niż przed miesiącem. Pozytywne, wobec negatyw- 
nych w lutym br., są oceny dotyczące portfela zamówień oraz bieżącej produk-
cji, a prognozy dotyczące tych obszarów są bardziej optymistyczne. Nadal  
pesymistycznie oceniana jest bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza i finansowa, 
ale przewidywania w tych obszarach są korzystniejsze niż przed miesiącem. 
Podmioty budowlane oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w lutym 
br., głównie pod wpływem pozytywnych przewidywań dotyczących produkcji 
budowlano-montażowej na rynku krajowym, portfela zamówień krajowych  
i ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw. Ogólny klimat koniunktury  
w handlu detalicznym oceniany jest pozytywnie, wobec negatywnych wskazań 
przed miesiącem, na co wpływają korzystne prognozy w większości badanych 
obszarów. 

 W 2014 r. badane przedsiębiorstwa niefinansowe uzyskały nieco słabsze niż 
przed rokiem wyniki finansowe brutto i netto. Nieznacznie wolniejsza dynamika 
przychodów z całokształtu działalności niż kosztów ich uzyskania spowodo- 
wała niewielkie pogorszenie większości podstawowych relacji ekonomiczno- 
-finansowych (wykr. 5). Zwiększył się udział przedsiębiorstw wykazujących
zysk netto w ogólnej liczbie przedsiębiorstw, ale udział ich przychodów w przy-
chodach z całokształtu działalności ogółu badanych podmiotów był niższy niż
przed rokiem. Podstawowe relacje ekonomiczno-finansowe eksporterów, mimo
nieznacznego pogorszenia w skali roku, kształtowały się nieco korzystniej niż
dla ogółu przedsiębiorstw.
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 Nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw w 2014 r. wzrosły (w cenach 
stałych) w większym stopniu niż przed rokiem (16,9%, wobec 6,1%) (wykr. 6). 
Nakłady na zakupy zwiększyły się w tempie zbliżonym do nakładów ogółem,  
a na budynki i budowle — nieco niższym. Wzrost nakładów podmiotów z kapi-
tałem zagranicznym był wolniejszy niż przeciętny dla ogółu przedsiębiorstw  
i wyniósł 10,9%. Zwiększyła się liczba inwestycji rozpoczętych ogółem  
(o 2,1%), ale ich wartość kosztorysowa była nieznacznie niższa niż w 2013 r.
(o 0,9%).

 W styczniu br. w obrotach towarowych handlu zagranicznego (liczonych 
w złotych) obserwowano wzrost eksportu i spadek importu. Wymiana zamknęła 
się dodatnim saldem (wobec ujemnego w poprzednich latach). Zwiększył się 
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eksport do krajów rozwiniętych (w tym do krajów UE) oraz rozwijających się, 
natomiast znacznie obniżył się do krajów Europy Środkowo-Wschodniej.  
W imporcie notowano spadek wymiany ze wszystkimi grupami krajów, z wyjąt-
kiem krajów rozwijających się.  
 Na rynku rolnym w lutym br., przy zwiększonej podaży, przeciętne ceny sku-
pu większości podstawowych produktów rolnych, z wyjątkiem cen żywca wo-
łowego, były niższe niż przed rokiem (wykr. 7). Podobne tendencje obserwowa-
no w obrocie targowiskowym. Niski wskaźnik opłacalności tuczu trzody chlew-
nej nieco się poprawił w porównaniu z poprzednim miesiącem i analogicznym 
okresem ub. roku. 

 Dochody budżetu państwa w okresie dwóch miesięcy br. wyniosły 47,2 mld 
zł, a wydatki — 58,5 mld zł (odpowiednio 15,9% oraz 17,0% kwoty założonej  
w ustawie budżetowej na 2015 r.). Budżet zamknął się deficytem w wysokości 
11,3 mld zł, co stanowiło 24,6% planu. 

Departament Analiz i Opracowań Zbiorczych, GUS 
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