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INFORMACJE SYGNALNE 

31 stycznia 2019 r. Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane 
przez jednostki z siedzibą w województwie  
KUJAWSKO-POMORSKIM – styczeń 2019 r. 
 

Przedsiębiorcy z większości prezentowanych 
rodzajów działalności oceniają w styczniu 
koniunkturę korzystnie. Najbardziej 
optymistyczne opinie w tym zakresie, lepsze od 
zgłaszanych przed miesiącem, formułują 
jednostki z sekcji informacja i komunikacja. 
Najbardziej pesymistycznie oceniają koniunkturę 
jednostki z sekcji transport i gospodarka 

magazynowa. 

 

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 

 

Ze wszystkich prezentowa-
nych rodzajów działalności 
najbardziej korzystnie oce-
niają koniunkturę przedsię-
biorcy z sekcji informacja 
i komunikacja. 
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Wykres 4. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w wybranych sekcjach usługowych 

 

Bariery działalności przedsiębiorstw 

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 

Barierą, w największym stopniu ograniczającą działalność gospodarczą, są koszty zatrudnienia 
(63,2% w styczniu br., 54,4% przed rokiem). Znaczenie tej bariery oraz związanej z niedostatecznym 
popytem na rynku zagranicznym (z 20,9% do 29,4%) wzrosło w największym stopniu w skali roku. 
Zdecydowanie rzadziej niż w styczniu ub.r. zgłaszane są bariery związane z niedoborem pracowni-
ków (z 39,6% do 31,5%) oraz niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 29,9% do 23,9%). 

BUDOWNICTWO 

Największe trudności wskazywane przez firmy zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrud-
nienia (48,7% w styczniu br., 42,5% przed rokiem) oraz niedoborem wykwalifikowanych pracowni-
ków (47,2% w styczniu br., 54,2% przed rokiem). W porównaniu ze styczniem ub.r. najbardziej wzro-
sło znaczenie barier związanych z kosztami zatrudnienia oraz niedoborem sprzętu oraz/lub mate-
riałów i surowców z przyczyn pozafinansowych (z 3,1% do 9,1%). Zdecydowanie rzadziej niż przed 
rokiem zgłaszana jest bariera związana ze zbyt dużą konkurencją na rynku (z 35,2% do 18,6%). 

HANDEL HURTOWY 

Najbardziej ograniczającą działalność barierą są niejasne, niespójne i niestabilne przepisy prawne 
(51,1% w styczniu br., 53,4% przed rokiem). W stosunku do stycznia ub.r. najbardziej zmalało zna-
czenie barier związanych ze zbyt dużą konkurencją na rynku (z 53,1% do 43,7%), niedoborem pra-
cowników (z 28,7% do 21,2%) oraz trudnościami w rozrachunkach z kontrahentami (z 36,5% do 
30,1%). 

HANDEL DETALICZNY 

W największym stopniu ograniczającymi prowadzenie działalności gospodarczej barierami są 
koszty zatrudnienia (59,7% w styczniu br., 64,5% przed rokiem) oraz zbyt duża konkurencja na rynku 
(56,0% w styczniu br., 67,3% przed rokiem). Znaczenie tej ostatniej bariery oraz związanej z nieja-
snymi, niespójnymi i niestabilnymi przepisami prawnymi (z 44,4% do 33,8%) spadło w największym 
stopniu w skali roku. W stosunku do stycznia ub.r. najbardziej wzrosła uciążliwość bariery związanej 
z niedostatecznym popytem (z 17,7% do 28,8%). 

USŁUGI 

Podobnie jak w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie i handlu detalicznym, tak i w usługach 
koszty zatrudnienia stanowią najważniejszą barierę ograniczającą działalność przedsiębiorstw 
(48,7% w styczniu br., 55,7% przed rokiem). W skali roku najbardziej wzrosła uciążliwość barier zwią-
zanych ze zbyt dużą konkurencją firm krajowych (z 19,6% do 31,2%) oraz niedoborem powierzchni 
usługowej i/lub wyposażenia (z 7,5% do 17,5%), natomiast spadła – barier wynikających z nieja-
snych, niespójnych i niestabilnych przepisów prawnych (z 48,4% do 23,8%) oraz niepewności ogól-
nej sytuacji gospodarczej (z 42,6% do 20,3%). 

  

W skali roku najbardziej spa-
dło znaczenie barier związa-
nych z niejasnymi, niespój-
nymi i niestabilnymi przepi-
sami prawnymi oraz niepew-
nością ogólnej sytuacji go-
spodarczej w usługach. 
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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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