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Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 
w I kwartale 2016 r. 

 

 W I kwartale br. w podstawowych obszarach gospodarki przeważały tenden-
cje wzrostowe. Produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się w skali roku, 
chociaż w wolniejszym tempie niż w ostatnim kwartale ub. roku. Produkcja 
budowlano-montażowa była niższa niż przed rokiem (kiedy obserwowano jej 
wzrost). Wzrosła sprzedaż detaliczna oraz sprzedaż usług w łączności w tempie 
podobnym do notowanego w IV kwartale ub. roku. Wyższa niż przed rokiem 
była również sprzedaż usług w transporcie, podczas gdy w poprzednim kwartale 
odnotowano jej spadek. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych oraz ceny pro-
ducentów w przemyśle i budownictwie nadal kształtowały się poniżej poziomu 
sprzed roku. 
 Przeciętne miesięczne wynagrodzenia nominalne brutto w sektorze przedsię-
biorstw w okresie styczeń—marzec br. wzrosły w skali roku w nieco większym 
stopniu niż w ostatnim kwartale ub. roku. Przy niewielkim pogłębieniu spadku 
cen konsumpcyjnych umocniła się dynamika siły nabywczej płac. Zwolniło 
tempo wzrostu nominalnych i realnych emerytur i rent w obu systemach.  
 Sytuacja na rynku pracy w I kwartale br. była lepsza niż przed rokiem. Prze-
ciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w skali roku 
o 2,6%, tj. szybciej niż w kolejnych kwartałach ub. roku. W urzędach pracy 
zarejestrowano mniej bezrobotnych niż w okresie styczeń—marzec ub. roku; 
jednocześnie zmniejszyła się liczba osób skreślonych z ewidencji (wykr. 1). 
Stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się do 10,0% w końcu marca br.  
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 Spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych w skali roku w I kwartale br. 
był nieco głębszy niż w IV kwartale ub. roku i wyniósł 0,9%. Po raz pierwszy od 
wielu lat obniżyły się ceny w zakresie mieszkania. Utrzymał się spadek cen 
m.in. towarów i usług w zakresie transportu oraz odzieży i obuwia. Wyższe niż 
przed rokiem były natomiast ceny żywności i napojów bezalkoholowych, rosną-
ce od lutego br. (wykr. 2). Skala spadku cen producentów w przemyśle była 
nieco mniejsza niż w ostatnim kwartale ub. roku, a w budownictwie — nie ule-
gła zmianie.  
 
 

 

 
 
 Produkcja sprzedana przemysłu w I kwartale br. była wyższa niż przed ro-
kiem o 3,0% (wykr. 3). Wzrost notowano w przetwórstwie przemysłowym oraz 
dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji, przy spad-
ku produkcji w dwóch pozostałych sekcjach. Zwiększyła się sprzedaż w więk-
szości głównych grupowań przemysłowych, najbardziej w produkcji dóbr kon-
sumpcyjnych trwałych oraz inwestycyjnych. Obserwowano spadek produkcji 
dóbr związanych z energią. W marcu br. produkcja sprzedana przemysłu była 
o 0,5% wyższa niż przed rokiem (po wyeliminowaniu wpływu czynników 
o charakterze sezonowym — o 0,8% większa). Produkcja budowlano-mon- 
tażowa w I kwartale br. była o 13,3% niższa niż przed rokiem (wykr. 4). Spadek 
obserwowano we wszystkich działach budownictwa. Najbardziej obniżyła się 
produkcja w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie w I kwartale 
ub. roku notowano znaczny wzrost. W marcu br. produkcja budowlano-mon- 
tażowa była niższa niż w analogicznym okresie ub. roku o 15,8% (po wyrówna-
niu sezonowym — o 13,9%). Sprzedaż detaliczna była wyższa niż przed rokiem 
w I kwartale br. o 4,4%, a w marcu br. — o 3,0%.  
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 Według badań koniunktury gospodarczej w kwietniu br. nastroje przedsiębior-
ców w przetwórstwie przemysłowym są pozytywne, podobne jak przed miesią-
cem. Poprawiły się oceny dotyczące bieżącego portfela zamówień oraz produkcji, 
przy nadal pozytywnych przewidywaniach w tych obszarach. Mniej pesymistycz-
ne są wskazania dotyczące bieżącej sytuacji finansowej, a jej prognozy są nie-
znacznie korzystniejsze niż w marcu. Podmioty budowlane oceniają koniunkturę 
mniej negatywnie niż przed miesiącem. Wpływa na to głównie poprawa pesymi-
stycznych ocen bieżącego portfela zamówień, produkcji i sytuacji finansowej oraz 
bardziej optymistyczne przewidywania w tych obszarach. W handlu detalicznym 
przedsiębiorcy oceniają koniunkturę pozytywnie, lepiej niż w marcu br. Korzyst-
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ne, najlepsze od sierpnia 2008 r., są oceny sprzedaży; utrzymują się optymistyczne 
przewidywania w tym zakresie. Mniej pesymistycznie niż w ostatnich siedmiu 
miesiącach oceniana jest bieżąca sytuacja finansowa, a odpowiednie prognozy 
osiągnęły minimalnie pozytywne wartości. Wśród barier ograniczających prowa-
dzenie działalności podmioty budowlane i przetwórstwa przemysłowego wskazują 
na większą niż przed rokiem uciążliwość niedoboru wykwalifikowanych pracow-
ników, natomiast w handlu detalicznym — pracowników ogółem. Nastroje kon-
sumentów w kwietniu br. są mniej negatywne niż w poprzednich miesiącach. Po-
prawiły się wskazania zarówno w zakresie bieżących, jak i przyszłych tendencji 
konsumpcji indywidualnej, w tym najbardziej — dotyczące oczekiwanej i obecnej 
sytuacji ekonomicznej kraju.  
 Na rynku rolnym w I kwartale br. przeciętne ceny większości podstawowych 
produktów rolnych były niższe niż w analogicznym okresie ub. roku (wykr. 5). 
Wzrosły jedynie ceny żyta i ziemniaków oraz targowiskowe ceny pszenicy i żywca 
wołowego. Szacuje się, że uprawy ozime przezimowały gorzej niż w roku ubie-
głym. Znacznie gorzej przezimował rzepak i rzepik oraz jęczmień, a nieco gorzej 
— pszenica i pszenżyto. Wstępne oceny wskazują, że żyto przezimowało bez strat. 
 
 

 

 
 
 W obrotach towarowych handlu zagranicznego (wyrażonych w złotych) 
w okresie styczeń—luty br. obserwowano nieco szybszy wzrost eksportu niż 
importu. Wymiana zamknęła się dodatnim saldem, wyższym niż przed rokiem. 
Zwiększyły się obroty z krajami rozwiniętymi (w tym z krajami UE), a obniżyły 
— z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Wyższy niż przed rokiem był im-
port z krajów rozwijających się, przy spadku eksportu do tych krajów. Wskaźnik 
terms of trade ogółem w styczniu br. ukształtował się na niekorzystnym pozio-
mie i wyniósł 98,2 (wobec 109,0 przed rokiem).  
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