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Warszawa, 31.01.2017 r. 

Podstawowe tendencje w 2016 r. 

 

W 2016 r. wzrost gospodarczy w Polsce był wolniejszy niż w dwóch poprzednich latach. W podstawowych 

obszarach gospodarki przeważały tendencje wzrostowe. Wyhamowaniu uległy procesy deflacyjne. 

Pozytywnym zmianom na rynku pracy towarzyszył stabilny wzrost wynagrodzeń. 

 Produkt krajowy brutto zwiększył się w 2016 r. realnie o 2,8% (wobec 3,9% w 2015 r. i 3,3% w 2014 r.). 

Głównym czynnikiem wzrostu był krajowy popyt konsumpcyjny, przy negatywnym wpływie popytu 

inwestycyjnego. Wpływ eksportu netto był nieznacznie dodatni. Spożycie krajowe (w tym w sektorze 

gospodarstw domowych) wzrosło w skali roku bardziej niż w 2015 r. Nieco obniżyła się natomiast 

akumulacja, co było rezultatem znacznego spadku nakładów brutto na środki trwałe. Wartość dodana 

brutto była wyższa niż przed rokiem o 2,7% (wobec wzrostu o 3,8% w 2015 r.). 

 

 Produkcja sprzedana przemysłu według szacunków dla pełnej zbiorowości, tj. łącznie z jednostkami 

o liczbie pracujących do 9 osób, wzrosła o 3,2% (tj. wolniej niż w poprzednich dwóch latach). 

W przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób produkcja zwiększyła się również o 3,2%. 

Wzrost produkcji w drugim półroczu był nieco wolniejszy niż w pierwszym. Przy wyższej niż w 2015 r. 

produkcji umocniło się tempo wzrostu przeciętnego zatrudnienia w przemyśle, nieco przyspieszył 

również wzrost wynagrodzeń. 

 

 Produkcja budowlano-montażowa według szacunków dla pełnej zbiorowości obniżyła się o ok. 7% 

(po wzroście w dwóch poprzednich latach). W przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 

9 osób spadek sprzedaży był głębszy niż dla zbiorowości ogółem (wyniósł 14,1%). Niższą niż przed 

rokiem produkcję obserwowano we wszystkich działach budownictwa. Przy dalszym, niewielkim 

ograniczeniu przeciętnego zatrudnienia, utrzymał się stabilny wzrost wynagrodzeń w budownictwie. 

 

 Sprzedaż detaliczna według szacunków dla pełnej zbiorowości wzrosła o 4,7% (wolniej niż przed 

rokiem, ale w tempie nieco szybszym od obserwowanego w 2014 r.). W przedsiębiorstwach o liczbie 

pracujących powyżej 9 osób sprzedaż detaliczna wzrosła w większym stopniu niż w poprzednich latach 

(wzrost o 5,7%, największy w IV kwartale). Umocnieniu dynamiki sprzedaży towarzyszył wyższy niż 

w poprzednich latach wzrost przeciętnego zatrudnienia oraz wynagrodzeń w jednostkach handlu 

detalicznego. 

 

 Ceny towarów i usług konsumpcyjnych obniżyły się w mniejszym stopniu niż przed rokiem 

(spadek o 0,6%). W drugiej połowie roku skala spadku ulegała stopniowemu ograniczaniu. 

W grudniu 2016 r., po raz pierwszy od ponad dwóch lat, ceny konsumpcyjne były wyższe niż przed 

rokiem. Podobne tendencje obserwowano w zakresie cen producentów – w całym 2016 r. były nieco 

niższe niż przed rokiem, a w ostatnich miesiącach roku wzrosły (po kilku latach spadku). 

 Liczba pracujących w gospodarce narodowej, według szacunków, w końcu 2016 r. była o ponad 2% 

wyższa niż przed rokiem (w 2015 r. wzrost o 1,8%). Umocniło się również tempo wzrostu przeciętnego 

zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw (w jednostkach powyżej 9 pracujących). Stopa bezrobocia 

obniżyła się do 8,3% w końcu roku.  
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 Wzrost przeciętnych nominalnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw był zbliżony do 

obserwowanego w dwóch poprzednich latach. Nominalne emerytury i renty brutto, zarówno w 

systemie pracowniczym, jak i rolników indywidualnych wzrosły w skali mniejszej niż w kilku 

poprzednich latach. Spadek cen konsumpcyjnych, podobnie jak przed rokiem, korzystnie wpłynął na 

siłę nabywczą płac i świadczeń emerytalno-rentowych – wzrosła ona szybciej niż wynagrodzenia 

i świadczenia w ujęciu nominalnym. 

 Globalna produkcja rolnicza, po spadku przed rokiem, zwiększyła się (wzrosła produkcja roślinna 

i zwierzęca). Wskaźnik „nożyce cen” w piątym z kolei roku był niekorzystny dla producentów rolnych 

(głębszy spadek cen produktów rolnych sprzedawanych przez rolników niż cen towarów i usług 

nabywanych przez nich na cele bieżącej produkcji rolniczej i na cele inwestycyjne). 

 


