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Wydawnictwa GUS — wrzesień 2017 r.
Z wrześniowej oferty wydawniczej GUS warto
zwrócić uwagę na publikację „Sytuacja makroekonomiczna w Polsce na tle procesów w gospodarce światowej w 2016 r.”. Przedstawiono w niej
pogłębioną analizę zjawisk społeczno-gospodarczych w naszym kraju w szerokim kontekście uwarunkowań gospodarki światowej, w tym Unii Europejskiej (UE). Analiza obejmuje kształtowanie
się sytuacji makroekonomicznej, rynku pracy, finansów publicznych, rynku finansowego oraz struktury wzrostu gospodarczego. Opracowanie stanowi
element prac studialnych i rozwojowych GUS.
Sytuację społeczno-gospodarczą przedstawiono
na tle procesów globalnych, przede wszystkim
zachodzących w UE. Podkreślono powiązania
i wpływ uwarunkowań zewnętrznych na zjawiska zachodzące w naszym kraju.
W tej edycji skupiono się na opisie sytuacji w 2016 r., choć uwzględniono także
analizę procesów w dłuższym okresie, co pozwala na pełniejsze zrozumienie
zjawisk.
Opracowanie składa się z pięciu działów. Pierwsze cztery poświęcono sytuacji makroekonomicznej (ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu gospodarczego), rynkowi pracy i sytuacji dochodowej gospodarstw domowych, finansom
publicznym oraz rynkowi finansowemu. Uzupełnieniem publikacji jest analiza
struktury wzrostu gospodarczego w Polsce i w niektórych krajach UE przy wykorzystaniu metod dekompozycji wzrostu i różnic PKB lub wartości dodanej
brutto per capita oraz rachunku produktywności KLEMS.
W opracowaniu wykorzystano dane pochodzące z wielu źródeł. Podstawowym materiałem były badania prowadzone przez GUS. Wykorzystano także
m.in. dane Komisji Europejskiej, w tym Eurostatu, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju czy Międzynarodowej Organizacji Pracy. Dane o finansach publicznych w Polsce pochodzą przede wszystkim ze sprawozdawczości i informacji Ministerstwa Finansów.
Publikacja ukazała się w polskiej wersji językowej (przedmowa i synteza
w języku angielskim), dostępna jest również na stronie internetowej GUS.
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We wrześniu br. ukazały się także: „Bezrobocie rejestrowane. I—II kwartał 2017 r.”, „Biuletyn Statystyczny Nr 8/2017”, „Budownictwo mieszkaniowe I—II kwartał 2017 r.”, „Budżety gospodarstw domowych w 2016 r.”,
„Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych — lipiec
2017 r.”, „Handel zagraniczny. I—VI 2017 r.”, „Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w sierpniu 2017 r.”, „Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 2/2017”, „Kultura w 2016 r.”, „Nakłady i wyniki przemysłu w I—II kwartale 2017 r.”, „Poczta i telekomunikacja
— wyniki działalności w 2016 r.”, „Poland Quarterly Statistics No. 2/2017”,
„Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w sierpniu 2017 r.”,
„Produkt krajowy brutto — Rachunki regionalne w 2015 r.”, „Rolnictwo
w 2016 r.”, „Rynek wewnętrzny w 2016 r.”, „Zatrudnienie i wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w I półroczu 2017 r.” oraz „Wiadomości Statystyczne nr 9/2017 (676)”.
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