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Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju  
w styczniu 2016 r. 

 

 W styczniu br. w większości obszarów gospodarki utrzymały się tendencje 
obserwowane w poprzednich okresach, jednak dynamika była wolniejsza 
w porównaniu z relatywnie wysoką w IV kwartale ub. roku (co częściowo wyni-
ka z wpływu czynników o charakterze sezonowym). Produkcja sprzedana prze-
mysłu wzrosła w skali roku w mniejszym stopniu niż w okresie październik— 
—grudzień ub. roku. Obniżyła się produkcja budowlano-montażowa. Nieco 
słabsze niż w IV kwartale ub. roku było tempo wzrostu sprzedaży detalicznej. 
Utrzymał się niewielki spadek sprzedaży usług w transporcie.  
 Spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu br. był nieco  
większy niż w ostatnich miesiącach ub. roku (0,7% w skali roku). Obniżyły się 
m.in. ceny w zakresie transportu, odzieży i obuwia oraz, po raz pierwszy od wie- 
lu lat, ceny towarów i usług związanych z mieszkaniem. Nieco wyższe niż przed 
rokiem były natomiast ceny żywności i napojów bezalkoholowych (wykr. 1). 
Utrzymał się spadek w skali roku cen producentów w przemyśle i budownic-
twie. 
 
 

 

 
 
 Wzrost przeciętnych nominalnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsię-
biorstw w skali roku w styczniu br. był wyższy niż w ostatnim kwartale ub. ro-
ku, natomiast dynamika świadczeń emerytalno-rentowych nie uległa istotnej 
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zmianie. W rezultacie, przy spadku cen konsumpcyjnych, tempo wzrostu siły 
nabywczej płac przyspieszyło do 4,7%, a emerytur i rent — do 4,0% w systemie 
pracowniczym i do 3,2% — rolników indywidualnych.  
 Sytuacja na rynku pracy była lepsza niż przed rokiem. Poprawiło się tempo 
wzrostu przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Pomimo sezo-
nowego wzrostu bezrobocia, stopa bezrobocia rejestrowanego kształtowała się 
na poziomie niższym niż w końcu stycznia ub. roku (10,3%) (wykr. 2). Wstępne 
wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wskazują, że w IV kwar-
tale ub. roku liczba bezrobotnych oraz stopa bezrobocia wyraźnie zmniejszyły 
się w skali roku, a liczba osób pracujących wzrosła. Poprawił się również 
wskaźnik zatrudnienia oraz współczynnik aktywności zawodowej. Relacja licz-
by osób niepracujących do pracujących kształtowała się korzystniej niż przed 
rokiem. 
 
 

 

 
 
 Produkcja sprzedana przemysłu w styczniu br. była o 1,4% wyższa niż 
przed rokiem (po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym 
wzrost wyniósł 3,3%) (wykr. 3). Zwiększyła się produkcja we wszystkich sek-
cjach przemysłu, z wyjątkiem wytwarzania i zaopatrywania w energię elek-
tryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. Produkcja budowlano-montażowa 
w styczniu br. była o 8,6% niższa w skali roku (po wyeliminowaniu czynni-
ków sezonowych notowano spadek o 7,0%) (wykr. 4). Najgłębszy spadek ob-
serwowano w podmiotach zajmujących się głównie budową obiektów inżynie-
rii lądowej i wodnej. Sprzedaż detaliczna w styczniu br. była wyższa niż przed 
rokiem o 3,1%. 
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 Według badań koniunktury gospodarczej, w lutym br. przedsiębiorstwa prze-
twórstwa przemysłowego oceniają koniunkturę korzystnie, lepiej niż w trzech 
poprzednich miesiącach. Podmioty te formułują pozytywne prognozy w więk-
szości badanych obszarów. Niekorzystne pozostają natomiast oceny bieżące 
dotyczące portfela zamówień, produkcji i sytuacji finansowej. Przedsiębiorcy 
prowadzący działalność w zakresie budownictwa postrzegają ogólny klimat 
koniunktury mniej pesymistycznie niż w styczniu, głównie pod wpływem po-
prawy niekorzystnych przewidywań dotyczących portfela zamówień, produkcji 
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oraz sytuacji finansowej, przy pogorszeniu pesymistycznych diagnoz w tych 
obszarach. W trzecim miesiącu z kolei negatywnie oceniają koniunkturę jed-
nostki handlu detalicznego. Przedsiębiorstwa te formułują niekorzystne i gorsze 
niż w styczniu br. oceny w zakresie bieżącej sprzedaży oraz sytuacji finansowej. 
Wyraźnie mniej niekorzystne są oczekiwania w tych obszarach oraz w zakresie 
przyszłego popytu na towary. W ostatnich miesiącach przedsiębiorstwa działają-
ce w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie oraz handlu detalicznym 
coraz częściej wskazują na uciążliwość niedoboru wykwalifikowanych pracow-
ników oraz wzrost niepewności ogólnej sytuacji gospodarczej. Nastroje konsu-
mentów są mniej pesymistyczne niż w styczniu. Poprawił się zwłaszcza wskaź-
nik opisujący przyszłe tendencje konsumpcji indywidualnej (w tym głównie 
przewidywania dotyczące poziomu bezrobocia i możliwości oszczędzania pie-
niędzy). 
 Na rynku rolnym w styczniu br., przy ograniczonym skupie, ceny większości 
produktów pochodzenia roślinnego były wyższe niż przed rokiem. Poniżej po-
ziomu sprzed roku kształtowały się ceny skupu pszenicy (wykr. 5). Ceny pro-
duktów pochodzenia zwierzęcego (z wyjątkiem cen żywca wołowego), przy 
wzroście podaży, obniżyły się w skali roku. 
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