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INFORMACJE SYGNALNE 

30.04.2019 r. Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane 
przez jednostki z siedzibą w województwie  
MAŁOPOLSKIM – kwiecień 2019 r. 

 
Koniunktura oceniana jest korzystnie przez 
przedsiębiorców z większości prezentowanych 
rodzajów działalności, najlepiej przez przedsta-
wicieli jednostek z sekcji zakwaterowanie i ga-
stronomia. Pesymistyczne oceny w tym zakresie 
zgłaszają jedynie firmy z sekcji transport i gospo-
darka 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 

 

Przedsiębiorcy z sekcji za-
kwaterowanie i gastronomia 
oceniają koniunkturę opty-
mistycznie, najlepiej spośród 
wszystkich prezentowanych 
rodzajów działalności. 
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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 (56,3% 
w kwietniu br., 51,4% przed rokiem – istotny wzrost znaczenia w ujęciu rocznym). W porównaniu 
z kwietniem 2018 r. najbardziej zwiększyło się odczuwanie uciążliwości związanych z niedostatecz-
nym popytem na rynku krajowym (z 24,8% do 31,1%), a spadło – utrudnień wynikających z niedo-
boru wykwalifikowanych pracowników (z 40,6% do 34,6%). 

BUDOWNICTWO 

Największe trudności wskazywane przez firmy zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrud-
nienia (61,8% w kwietniu br., 64,4% przed rokiem). W skali roku najbardziej spadło odczuwanie 
trudności związanych ze zbyt dużą konkurencją na rynku (z 36,3% do 23,9%).  

HANDEL HURTOWY 

Niejasne, niespójne i niestabilne przepisy prawne (56,3% w kwietniu br., 52,5% przed rokiem) oraz 
koszty zatrudnienia (53,7% w kwietniu br., 49,0% w analogicznym miesiącu ub.r.) są barierami 
w największym stopniu ograniczającymi działalność firm. W porównaniu z kwietniem ub.r. najbar-
dziej zmniejszyło się odczuwanie trudności w rozrachunkach z kontrahentami (z 38,8% do 28,8%), 
problemów z zakupem towarów (z 17,6% do 7,7%), a także bariery związanej ze zbyt dużą konku-
rencją na rynku (z 52,6% do 47,6%). 

HANDEL DETALICZNY 

Największe trudności dla jednostek zgłaszających bariery stanowią koszty zatrudnienia (62,0% 
w kwietniu br., 64,7% przed rokiem). W skali roku w największym stopniu zmniejszyło się odczuwa-
nie uciążliwości wynikających z powierzchni sprzedażowej (z 22,4% do 11,8%) i problemów z zaku-
pem towarów (z 8,5% do 3,1%). 

USŁUGI 

W usługach najważniejszą barierę ograniczającą działalność przedsiębiorstw stanowią również 
koszty zatrudnienia (60,8% w kwietniu br., 60,0% przed rokiem). W ujęciu rocznym najbardziej 
wzrosło odczuwanie uciążliwości związanych z niedostatecznym popytem (z 15,8% do 23,7%), 
a spadło – trudności wynikających z wysokich obciążeń na rzecz budżetu (z 48,5% do 40,5%). 

 

 

 

 

Przedstawiciele większości 
prezentowanych rodzajów 
działalności za najbardziej 
istotną barierę uważają 
koszty zatrudnienia, poza fir-
mami handlu hurtowego, 
które najbardziej odczuwają 
trudności wynikające z nieja-
snych, niespójnych i niesta-
bilnych przepisów prawnych.
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Wykres 5. Wybrane bariery działalności gospodarczej  
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Łukasz Gontarz 
Tel: 22 608 3550 
e-mail: l.gontarz@stat.gov.pl 

Rozpowszechnianie: 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS 
Karolina Dawidziuk 
Tel: 22 608 3475, 22 608 3009 
e-mail: rzecznik@stat.gov.pl 

 

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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