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INFORMACJE SYGNALNE 

29.11.2019 r. Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane 
przez jednostki z siedzibą w województwie  
PODLASKIM – listopad 2019 r. 

 
Koniunktura oceniana jest optymistycznie przez 
przedsiębiorców z następujących sekcji: budow-
nictwo, przetwórstwo przemysłowe, informacja 
i komunikacja. Niekorzystne opinie zgłaszają jed-
nostki prowadzące działalność z zakresu trans-
portu i gospodarki magazynowej oraz handlu de-
talicznego i hurtowego. 

 

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 optymistycznie, najle-
piej ze wszystkich prezento-
wanych rodzajów działalno-
ści 
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Wykres 4. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w wybranych sekcjach usługowych 

 

Bariery działalności przedsiębiorstw 

BUDOWNICTWO 

Największe trudności dla jednostek zgłaszających bariery stanowią koszty zatrudnienia (63,0% 
w listopadzie br., 70,9% przed rokiem) oraz niedobór wykwalifikowanych pracowników (56,5% w li-
stopadzie br., 77,1% w analogicznym miesiącu ub.r.). Znaczenie tych dwóch barier oraz związanych 
z niedoborem sprzętu, materiałów i surowców z przyczyn pozafinansowych (z 26,3% do 3,0%), 
kosztami materiałów (z 42,0% do 31,6%) i trudnościami z uzyskaniem kredytu bankowego (z 11,3% 
do 5,3%) spadło w skali roku. W porównaniu z listopadem 2018 r. najbardziej zwiększyło się zna-
czenie uciążliwości związanych z wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu (z 27,5% do 44,4%), 
kosztami finansowej obsługi działalności (z 16,8% do 30,8%) oraz niejasnymi, niespójnymi i nie-
stabilnymi przepisami prawnymi (z 18,8% do 30,4%). 

HANDEL HURTOWY 

Największe trudności dla jednostek zgłaszających bariery stanowią koszty zatrudnienia (55,2% 
w listopadzie br., 60,7% w analogicznym miesiącu ub.r.). W porównaniu z listopadem 2018 r. naj-
bardziej wzrosło znaczenie bariery związanej z niejasnymi, niespójnymi i niestabilnymi przepisami 
prawnymi (z 25,7% do 43,0%), natomiast spadło – odczuwanie trudności w rozrachunkach z kon-
trahentami (z 39,0% do 25,6%). 

HANDEL DETALICZNY 

Koszty zatrudnienia stanowią barierę ograniczającą działalność przedsiębiorstw w największym 
stopniu (62,1% w listopadzie br., 64,7% przed rokiem). W porównaniu z listopadem 2018 r. najbar-
dziej zwiększyła się uciążliwość problemów związanych z niepewnością ogólnej sytuacji gospo-
darczej (z 22,1% do 37,8%), zakupem towarów (z 5,6% do 17,2%) oraz wysokimi obciążeniami na 
rzecz budżetu (z 44,1% do 52,6%). Bariera niedoboru pracowników odnotowała największy spadek 
znaczenia w porównaniu z listopadem poprzedniego roku (z 37,5% do 17,8%). 

USŁUGI 

Największe bariery ograniczające działalność gospodarczą stanowią wysokie obciążenia na rzecz 
budżetu (59,3% w listopadzie br., 39,0% w analogicznym miesiącu ub.r. – najbardziej znaczący 
wzrost w skali roku) oraz koszty zatrudnienia (52,3% w listopadzie br., 70,0% przed rokiem – 
istotny spadek w porównaniu z listopadem 2018 r.). W skali roku znacząco spadła również uciążli-
wość barier związanych ze zbyt dużą konkurencją firm krajowych (z 45,4% do 22,9%) i zagranicz-
nych (z 24,1% do 9,2%) oraz niedoborem wykwalifikowanych pracowników (z 34,3% do 25,4%). 

 

  

W budownictwie i handlu 
najbardziej znaczącą barierą 
są koszty zatrudnienia, nato-
miast w usługach wysokie 
obciążenia na rzecz budżetu 

 

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

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

0,0
-11,1

13,1



 
 

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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