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

 
 W lutym br. w większości podstawowych obszarów gospodarki utrzymały się 
tendencje obserwowane w poprzednich miesiącach. Produkcja sprzedana prze-
mysłu wzrosła w skali roku w większym stopniu niż w styczniu br., co częścio-
wo było spowodowane działaniem czynników o charakterze sezonowym. Pogłę-
bił się spadek produkcji budowlano-montażowej. Umocniło się tempo wzrostu 
sprzedaży detalicznej. Sprzedaż usług w transporcie była wyższa niż przed ro-
kiem (po spadku przed miesiącem).  
 

 

 
 Ceny towarów i usług konsumpcyjnych obniżyły się w skali roku w nieco 
mniejszym stopniu niż w styczniu br., m.in. w wyniku wzrostu cen żywności 
oraz napojów bezalkoholowych (wykr. 1). Pogłębił się natomiast spadek cen 
producentów w przemyśle i budownictwie. 
 Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2015 r. były lepsze niż 
przed rokiem; zwiększyła się aktywność inwestycyjna badanych podmiotów. 
 Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w skali roku nie-
co szybciej niż w styczniu br. Stopa bezrobocia rejestrowanego, podobnie jak 
przed miesiącem, wyniosła 10,3% i była niższa niż przed rokiem (wykr. 2). We-
dług wyników badania popytu na pracę w 2015 r. utworzono w skali roku nieco 
mniej nowych miejsc pracy; jednocześnie mniej miejsc pracy zlikwidowano.  
 Wzrost w skali roku przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń nominalnych 
brutto w sektorze przedsiębiorstw oraz ich siły nabywczej w lutym br. był zbli-
żony do obserwowanego w styczniu. W podobnym stopniu jak przed miesiącem 
wzrosły również nominalne i realne emerytury i renty brutto w obu systemach.  
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 Produkcja sprzedana przemysłu w lutym br. była wyższa niż przed rokiem 
o 6,7% (po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym wzrost wy-
niósł 3,0%) (wykr. 3). Zwiększyła się produkcja w większości sekcji (z wyjąt-
kiem wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, go-
rącą wodę), najbardziej w przetwórstwie przemysłowym. W większości głów-
nych grupowań przemysłowych produkcja była wyższa niż przed rokiem; naj-
większy wzrost obserwowano w produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałych. Pro-
dukcja budowlano-montażowa w lutym br. była niższa niż przed rokiem 
o 10,5% (po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym — o 9,9%) 
(wykr. 4). Najgłębszy spadek miał miejsce w budowie obiektów inżynierii lą-
dowej i wodnej. Sprzedaż detaliczna była o 6,2% wyższa niż w lutym ub. roku. 
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 Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w marcu br. 
oceniany jest nieco korzystniej niż przed miesiącem. Optymistyczne, wobec 
negatywnych w lutym br., są diagnozy produkcji. Nieco mniej pesymistyczne są 
oceny bieżącej sytuacji finansowej, przy poprawie wskazań w zakresie portfela 
zamówień. Przewidywania w tych obszarach są pozytywne i lepsze niż przed 
miesiącem. Podmioty budowlane postrzegają koniunkturę mniej pesymistycznie 
niż w lutym br. Pozytywne (po niekorzystnych przed miesiącem) są m.in. prze-
widywania dotyczące produkcji budowlano-montażowej na rynku krajowym 
oraz krajowego portfela zamówień. W handlu detalicznym ogólny klimat ko-
niunktury oceniany jest pozytywnie (wobec negatywnych wskazań przed mie-
siącem), na co wpływa poprawa prognoz w większości badanych obszarów 
(największa — w zakresie sprzedaży).  
 W 2015 r. badane przedsiębiorstwa niefinansowe uzyskały wyższe niż przed 
rokiem wyniki finansowe. Większość relacji finansowych kształtowała się po-
dobnie jak w 2014 r. (wykr. 5). Wzrósł udział przedsiębiorstw wykazujących 
zysk netto w ogólnej liczbie przedsiębiorstw oraz udział ich przychodów 
w przychodach z całokształtu działalności ogółu badanych podmiotów. Przy-
chody ze sprzedaży na eksport były wyższe niż przed rokiem, jednak podstawo-
we relacje ekonomiczno-finansowe eksporterów pogorszyły się i były nieco 
słabsze niż dla ogółu przedsiębiorstw.  
 Nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw w 2015 r. były (w cenach 
stałych) wyższe niż przed rokiem o 11,9% (wobec wzrostu o 16,9% w 2014 r.) 
(wykr. 6). W większym stopniu wzrosły nakłady na zakupy niż na budynki 
i budowle. Nieco wyższa niż dla ogółu przedsiębiorstw była dynamika nakładów 
podmiotów z kapitałem zagranicznym. W 2015 r. rozpoczęto więcej niż przed 
rokiem nowych inwestycji, a ich wartość kosztorysowa była zbliżona do noto-
wanej w roku poprzednim.  
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 Na rynku rolnym w lutym br. przeciętne ceny większości podstawowych pro-
duktów roślinnych, z wyjątkiem cen pszenicy, były wyższe niż przed rokiem 
(wykr. 7). Poniżej poziomu sprzed roku kształtowały się natomiast ceny produk-
tów pochodzenia zwierzęcego. Relacje cen poprawiły się, ale nadal były nieko-
rzystne dla producentów trzody chlewnej. 
 W styczniu br. w obrotach towarowych handlu zagranicznego (liczonych 
w złotych) obserwowano nieznaczny wzrost eksportu, przy niewielkim spadku 
importu. Wymiana zamknęła się dodatnim saldem, wyższym niż w styczniu ub. 
roku. Zwiększyła się wymiana z krajami rozwiniętymi (w tym z krajami UE), 
natomiast obniżyły się obroty z pozostałymi grupami krajów.  
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 Dochody budżetu państwa w okresie dwóch miesięcy br. wyniosły 56,2 mld zł, 
a wydatki — 59,3 mld zł (odpowiednio 17,9% oraz 16,1% kwot założonych  
w ustawie budżetowej na 2016 r.). Budżet zamknął się deficytem w wysokości  
3,1 mld zł, co stanowiło 5,7% planu. 
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