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INFORMACJE SYGNALNE 

30.09.2019 r. Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane 
przez jednostki z siedzibą w województwie  
WARMIŃSKO-MAZURSKIM – wrzesień 2019 r. 
 

Przedsiębiorcy z większości prezentowanych 
rodzajów działalności oceniają we wrześniu 
koniunkturę korzystnie. Najbardziej 
optymistyczne opinie formułują podmioty 
z sekcji zakwaterowanie i gastronomia oraz 
przetwórstwo przemysłowe. Najbardziej 
niekorzystnie oceniają koniunkturę firmy z sekcji 
informacja i komunikacja. 

 

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 optymistycznie 
oceniają koniunkturę przed-
siębiorcy z sekcji zakwatero-
wanie i gastronomia oraz 
przetwórstwo przemysłowe 
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Wykres 4. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w wybranych sekcjach usługowych 

 

 

Bariery działalności przedsiębiorstw 

BUDOWNICTWO 

Największe trudności wskazywane przez firmy zgłaszające bariery związane są z niedoborem wy-
kwalifikowanych pracowników (65,0% we wrześniu br., 71,9% przed rokiem), kosztami zatrudnienia 
(58,3% we wrześniu br., 63,1% w analogicznym miesiącu ub.r.) oraz wysokimi obciążeniami na 
rzecz budżetu (53,5% we wrześniu br., 36,2% przed rokiem – znaczenie tej bariery wzrosło w naj-
większym stopniu w skali roku). W porównaniu z wrześniem ub.r. najbardziej spadła uciążliwość 
barier związanych z niedostatecznym popytem (z 35,5% do 14,3%) oraz zbyt dużą konkurencją na 
rynku (z 38,0% do 20,1%).  

HANDEL HURTOWY 

Największe trudności wskazywane przez firmy zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrud-
nienia (61,4% we wrześniu br., 52,0% przed rokiem) oraz wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu 
(53,8% we wrześniu br., 53,3% przed rokiem). W porównaniu z wrześniem ub.r. najbardziej wzrosło 
znaczenie barier związanych z powierzchnią sprzedażową (z 1,3% do 11,9%) oraz kosztami zatrud-
nienia, a spadło – bariery wynikającej z niejasnych, niespójnych i niestabilnych przepisów praw-
nych (z 39,7% do 29,4%). 

HANDEL DETALICZNY 

Największe trudności wskazywane przez firmy zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrud-
nienia (66,2% we wrześniu br., 61,4% przed rokiem), zbyt dużą konkurencją na rynku (52,4% we 
wrześniu br., 52,5% przed rokiem) oraz wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu (48,5% we wrze-
śniu br., 47,4% przed rokiem). W porównaniu z wrześniem ub.r. najbardziej spadło znaczenie ba-
rier związanych z niedoborem pracowników (z 39,5% do 25,5%) oraz niejasnymi, niespójnymi i nie-
stabilnymi przepisami prawnymi (z 40,0% do 29,1%). 

USŁUGI 

Największe trudności wskazywane przez firmy zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrud-
nienia (62,6% we wrześniu br., 66,7% przed rokiem) oraz wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu 
(52,8% we wrześniu br., 30,5% przed rokiem). W porównaniu z wrześniem ub.r. najbardziej wzrosło 
znaczenie bariery związanej z wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu oraz – w mniejszym stop-
niu – z niedoborem wykwalifikowanych pracowników (z 25,4% do 39,5%) i niedostatecznym popy-
tem (z 11,3% do 23,1%). Zdecydowanie rzadziej niż we wrześniu 2018 r. zgłaszana jest bariera zbyt 
dużej konkurencji firm zagranicznych (z 14,6% do 5,6%).  

 

  

W porównaniu z wrześniem 
2018 r. najbardziej spadło 
znaczenie bariery związanej 
z niedostatecznym popytem 
w budownictwie 
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Wykres 5. Wybrane bariery działalności gospodarczej 

 

 

63,1
52,0

61,4
66,7

58,3 61,4 66,2 62,6

0

20

40

60

80

Budownictwo Handel hurtowy Handel detaliczny Usługi

% KOSZTY ZATRUDNIENIA

IX.18 IX.19

36,2

53,3
47,4

30,5

53,5 53,8
48,5 52,8

0

20

40

60

80

Budownictwo Handel hurtowy Handel detaliczny Usługi

% WYSOKIE OBCIĄŻENIA NA RZECZ BUDŻETU

IX.18 IX.19

25,8

39,7 40,0
33,5

26,1 29,4 29,1
34,8

0

20

40

60

80

Budownictwo Handel hurtowy Handel detaliczny Usługi

% NIEJASNE, NIESPÓJNE I NIESTABILNE PRZEPISY PRAWNE

IX.18 IX.19

33,8 35,9
27,0 22,0

32,9 36,3
29,2 26,2

0

20

40

60

80

Budownictwo Handel hurtowy Handel detaliczny Usługi

% NIEPEWNOŚĆ OGÓLNEJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ

IX.18 IX.19



 
 

4 

 

Wydział Współpracy z Mediami  

Tel: 22 608 34 91, 22 608 38 04  

e-mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl 

 

www.stat.gov.pl 

 

@GUS_STAT 

 

@GlownyUrzadStatystyczny 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Departament Studiów  
Makroekonomicznych i Finansów 
Magdalena Święcka 
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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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