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Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 
w listopadzie 2014 r. 

 Od IV kwartału 2013 r. obserwuje się umiarkowane, dość stabilne tempo 
wzrostu gospodarczego. Dynamika w poszczególnych obszarach gospodarki 
w kolejnych okresach była jednak zróżnicowana. W okresie październik— 
—listopad 2014 r. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie 
tylko nieco wyższym niż w 2013 r., a produkcja budowlano-montażowa — ob-
niżyła się. Sprzedaż detaliczna w okresie październik—listopad 2014 r. wzrosła 
w podobnym tempie, jak w trzecim kwartale 2014 r., ale wolniejszym niż 
w I półroczu; słabsza niż w kolejnych trzech kwartałach 2014 r. była również 
dynamika sprzedaży usług w transporcie.  
 Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w okresie styczeń—listopad 2014 r. 
były tylko nieco wyższe niż w 2013 r. W kolejnych okresach ich dynamika 
stopniowo słabła i od lipca 2014 r. ceny konsumpcyjne kształtowały się na po-
ziomie niższym niż rok wcześniej. Wpływał na to m.in. spadek cen żywności 
oraz cen w zakresie transportu. W okresie jedenastu miesięcy 2014 r. utrzymy-
wał się zapoczątkowany w końcu 2012 r. spadek cen producentów w przemyśle  
i budownictwie w skali roku.  
 Przy wyższym niż przed rokiem wzroście przeciętnych miesięcznych wyna-
grodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw i niskiej inflacji, w okresie jedenastu 
miesięcy 2014 r. obserwowano wzrost w skali roku siły nabywczej płac. Nomi-
nalne i realne świadczenia emerytalno-rentowe w obu systemach były wyższe 
niż w okresie styczeń—listopad 2013 r., choć rosły wolniej niż wynagrodzenia. 
Lepiej niż w 2013 r. kształtowała się sytuacja na rynku pracy — zatrudnienie 
nieco wzrosło (wobec spadku w 2013 r.), a bezrobocie rejestrowane obniżyło 
się. 
 W listopadzie 2014 r. tempo wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu w skali 
roku było wolniejsze niż w dwóch poprzednich miesiącach i wyniosło 0,3% (po 
wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym — 0,2%) (wykr. 1). 
Zwiększyła się produkcja w przetwórstwie przemysłowym oraz dostawie wody; 
gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji, przy spadku w pozostałych 
sekcjach. Spośród głównych grupowań przemysłowych w największym stopniu 
wzrosła produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych. W okresie styczeń—listopad 
2014 r. produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w porównaniu z analogicznym 
okresem 2013 r. o 3,0%. Produkcja budowlano-montażowa w listopadzie 2014 r., 
w drugim miesiącu z kolei, obniżyła się w skali roku (o 1,6%, a po wyelimino-
waniu czynników sezonowych — o 1,1%) (wykr. 2). W okresie styczeń—listo-
pad 2014 r. notowano wzrost o 3,1%, po głębokim spadku obserwowanym 
w analogicznym okresie 2013 r. Tempo wzrostu sprzedaży detalicznej w listo-
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padzie było wolniejsze niż w poprzednich miesiącach i wyniosło 1,4%. W okre-
sie styczeń—listopad 2014 r. sprzedaż zwiększyła się w skali roku o 4,2%.  

 Według badań koniunktury gospodarczej przeprowadzonych w grudniu 2014 r. 
wskazania dotyczące ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemy-
słowym, budownictwie oraz handlu detalicznym są gorsze niż przed miesiącem, 
na co wpływają m.in. czynniki o charakterze sezonowym. Przedsiębiorstwa dzia-
łające w przetwórstwie przemysłowym oceniają koniunkturę nieznacznie nega-
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tywnie (wobec pozytywnych ocen w poprzednich jedenastu miesiącach). Nieko-
rzystne, po pozytywnych w listopadzie, są oceny bieżącej sytuacji finansowej, 
portfela zamówień oraz produkcji, a prognozy w tych obszarach są bardziej nega-
tywne. Pogorszyły się pesymistyczne oceny koniunktury formułowane przez 
jednostki prowadzące działalność budowlaną. Bardziej niekorzystnie niż przed 
miesiącem postrzegają one bieżącą i przyszłą sytuację finansową, portfel zamó-
wień oraz produkcję. W handlu detalicznym ogólny klimat koniunktury oceniany 
jest nieznacznie pesymistycznie, gorzej niż w listopadzie 2014 r. Przewidywania 
w zakresie popytu na towary oraz diagnozy i prognozy sprzedaży i sytuacji finan-
sowej są niekorzystne, gorsze od zgłaszanych przed miesiącem. Przedsiębiorstwa 
z tych sekcji zapowiadają dalsze redukcje zatrudnienia (najbardziej znaczące 
w budownictwie), jak również spadek cen (który w budownictwie i przetwór-
stwie przemysłowym może być nieco większy niż przed miesiącem). W grudniu 
2014 r. poprawiły się natomiast nastroje konsumenckie — zarówno bieżący jak 
i wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej są mniej pesymistyczne niż 
przed miesiącem.  
 Na rynku pracy w listopadzie 2014 r. utrzymywały się pozytywne tendencje. 
Wzrost przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw 
w skali roku był nieco szybszy niż w poprzednich miesiącach. W okresie jedena-
stu miesięcy 2014 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło 
w skali roku o 0,6%. Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu listopada 2014 r. 
wyniosła 11,4% (o 1,8 p.proc. mniej niż rok wcześniej) (wykr. 3). Według wy-
ników badania popytu na pracę, w okresie trzech kwartałów 2014 r. utworzono 
więcej miejsc pracy niż w analogicznym okresie 2013 r., na co wpłynął głównie 
wzrost odnotowany w III kwartale 2014 r. Znacznie zmniejszyła się liczba 
zlikwidowanych miejsc pracy.  
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 W listopadzie 2014 r. spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych w skali 
roku był zbliżony do obserwowanego przed miesiącem. W większym stopniu niż 
w październiku obniżyły się ceny towarów i usług związanych z transportem 
oraz żywności i napojów bezalkoholowych. Po spadku w poprzednim miesiącu, 
wzrosły ceny w zakresie łączności. W okresie styczeń—listopad 2014 r. ce- 
ny towarów i usług konsumpcyjnych były o 0,1% wyższe niż przed rokiem 
(wykr. 4). W kolejnych miesiącach utrzymywał się spadek cen producentów 
w przemyśle i budownictwie.  

 Na rynku rolnym w listopadzie 2014 r. ceny większości produktów pocho-
dzenia roślinnego i zwierzęcego były niższe niż przed rokiem. Wynikowy szacu-
nek przeprowadzony w listopadzie 2014 r. potwierdza, że w 2014 r. zbiory zbóż 
ogółem były większe od 2013 r. i w porównaniu ze średnią z lat 2006— 
—2010. Wyższe niż w 2013 r. i od średnich z wielolecia były również zbiory 
rzepaku i rzepiku, buraków cukrowych, warzyw gruntowych i owoców z drzew. 
Zbiory ziemniaków był większe niż przed rokiem, ale mniejsze od średniej 
z wielolecia (wykr. 5). Zbiory owoców jagodowych były niższe niż przed ro-
kiem, ale wyższe od średniej z lat 2006—2010. 
 Wzrost obrotów towarowych handlu zagranicznego (wyrażonych w złotych) 
w okresie styczeń—październik 2014 r. był wolniejszy niż w I półroczu 2014 r. 
Eksport zwiększył się w podobnej skali, jak import. Ujemne saldo obrotów po-
głębiło się w porównaniu z notowanym przed rokiem. Wzrosła wartość wymiany 
z krajami rozwiniętymi, w tym krajami UE oraz z krajami rozwijającymi się, na-
tomiast obroty z krajami Europy Środkowo-Wschodniej — zwłaszcza eksport — 
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były niższe niż przed rokiem. Wskaźnik terms of trade w okresie styczeń— 
—wrzesień 2014 r. kształtował się korzystniej niż przed rokiem (104,2, wobec 
101,9), na co wpłynął spadek cen towarów importowanych.  

 Dochody budżetu państwa w okresie styczeń—listopad 2014 r. wyniosły 
260,3 mld zł (tj. 93,7% kwoty założonej w ustawie budżetowej na 2014 r.), 
a wydatki — 285,1 mld zł (odpowiednio 87,6%). Deficyt ukształtował się na 
poziomie 24,8 mld zł, co stanowiło 52,1% planu. 

Departament Analiz i Opracowań Zbiorczych, GUS 
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