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INFORMACJE SYGNALNE 

31.07.2019 r. Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane 
przez jednostki z siedzibą w województwie  
POMORSKIM – lipiec 2019 r. 

 
Koniunktura jest oceniana pozytywnie przez pod-
mioty ze wszystkich prezentowanych rodzajów 
działalności gospodarczej, najbardziej korzystnie 
przez przedstawicieli firm budowlanych. 

 

 

 

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury  

Wykres 1. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym 

 

Wykres 2. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie 

 

Wykres 3. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu 

 

Przedsiębiorcy z sekcji bu-
downictwo oceniają koniunk-
turę najbardziej optymistycz-
nie ze wszystkich prezento-
wanych rodzajów działalno-
ści 
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Wykres 4. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w wybranych sekcjach usługowych 

 

Bariery działalności przedsiębiorstw 

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 

Największe trudności dla jednostek zgłaszających bariery stanowią koszty zatrudnienia (55,8% 
w lipcu br., 48,1% w analogicznym miesiącu ub.r. – największy wzrost znaczenia w skali roku). 
W porównaniu z lipcem 2018 r. zwiększyły się również znacząco utrudnienia związane z wysokimi 
obciążeniami na rzecz budżetu (z 35,3% do 41,7%). W skali roku w największym stopniu spadło 
znaczenie bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników (z 57,5% do 46,4%). 

BUDOWNICTWO 

Koszty zatrudnienia stanowią barierę ograniczającą działalność przedsiębiorstw w największym 
stopniu (54,1% w lipcu br., 55,9% przed rokiem). W porównaniu z lipcem 2018 r. najbardziej wzro-
sło znaczenie trudności związanych z wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu (z 37,0% do 45,4%), 
natomiast spadło – utrudnień wynikających z kosztów materiałów (z 35,4% do 23,9%), zbyt dużej 
konkurencji na rynku (z 30,7% do 22,2%), niedoboru sprzętu oraz/lub materiałów i surowców 
z przyczyn pozafinansowych (z 14,0% do 5,5%), a także niedoboru wykwalifikowanych pracowni-
ków (z 53,5% do 45,7%). 

HANDEL HURTOWY 

Koszty zatrudnienia stanowią barierę ograniczającą działalność przedsiębiorstw w największym 
stopniu (50,1% w lipcu br., 35,7% przed rokiem). W porównaniu z lipcem 2018 r. najbardziej wzro-
sło znaczenie uciążliwości związanych z niedostatecznym popytem (z 19,8% do 35,2%), kosztami 
zatrudnienia i zbyt dużą konkurencją na rynku (z 28,8% do 39,9%), a także problemów z zakupem 
towarów (z 8,8% do 20,7%), natomiast spadło – trudności w rozrachunkach z kontrahentami 
(z 40,3% do 24,1%) oraz bariery wynikającej z niejasnych, niespójnych i niestabilnych przepisów 
prawnych (z 40,7% do 32,9%). 

HANDEL DETALICZNY 

Największe trudności dla jednostek zgłaszających bariery stanowią koszty zatrudnienia (47,1% 
w lipcu br., 70,4% w analogicznym miesiącu ub.r. – jest to bariera, której znaczenie w skali roku 
spadło najbardziej) oraz zbyt duża konkurencja na rynku (45,1% w lipcu br., 40,4% przed rokiem). 
W porównaniu z lipcem 2018 r. zmniejszyły się również znacząco utrudnienia związane z wysokimi 
cłami i obciążeniami importowymi (z 13,0% do 1,7%), a także trudności w rozrachunkach z kontra-
hentami (z 17,2% do 7,6%). W skali roku w największym stopniu wzrosło znaczenie barier związa-
nych z wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu (z 33,4% do 42,5%) oraz niepewnością ogólnej sy-
tuacji gospodarczej (z 27,6% do 36,2%). 

USŁUGI 

Podobnie jak w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie i handlu najważniejszą barierę ogra-
niczającą działalność przedsiębiorstw stanowią koszty zatrudnienia (61,5% w lipcu br., 52,4% 
w analogicznym miesiącu ub.r. – jest to bariera, której znaczenie w skali roku wzrosło najbardziej). 
Istotnie zwiększyło się również odczuwanie bariery związanej ze zbyt dużą konkurencją firm krajo-
wych (z 22,6% do 27,8%). 
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najbardziej znaczącą barierą 
są koszty zatrudnienia 

 

-45
-30
-15

0
15
30
45
60
75

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Transport i gosp. mag. Zakwaterowanie i gastr. Informacja i komunikacja

7,5
8,5

3,8



 
 

3 

Wykres 5. Wybrane bariery działalności gospodarczej  
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Powiązane opracowania 

Koniunktura gospodarcza w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000 – 2019  

Badanie koniunktury gospodarczej – zeszyt metodologiczny 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Dziedzinowa Baza Wiedzy Koniunktura Gospodarcza 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Koniunktura gospodarcza 

Bariery działalności 
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