
 
 

INFORMACJE SYGNALNE 

27 kwietnia 2018 r. Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane 
przez jednostki z siedzibą w województwie  
DOLNOŚLĄSKIM – kwiecień 2018 r. 
 

Dyrektorzy przedsiębiorstw ze wszystkich 
prezentowanych rodzajów działalności oceniają 
w kwietniu koniunkturę pozytywnie. Najbardziej 
optymistyczne opinie, choć nieco gorsze od 
zgłaszanych przed miesiącem, formułują 
podmioty z sekcji informacja i komunikacja. 
Najmniej korzystnie i gorzej niż w marcu oceniają 
koniunkturę podmioty z sekcji budownictwo. 

 

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury  

Wykres 1. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym 

 

Wykres 2. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie 

 

 

 

 

 

Jednostki z sekcji informacja 
i komunikacja oceniają ko-
niunkturę najbardziej opty-
mistycznie spośród firm 
z siedzibą w województwie 
dolnośląskim. 

35,6 
Wskaźnik ogólnego klimatu  
koniunktury w sekcji informacja i 
komunikacja 
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Wykres 3. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu 

 

Wykres 4. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w wybranych sekcjach usługowych 

 

Bariery działalności przedsiębiorstw 

W kwietniu br. barierą w największym stopniu ograniczającą działalność gospodarczą są koszty za-
trudnienia, wskazywane przez firmy handlu detalicznego, usługowe i przemysłowe. Dla przedsię-
biorstw budowlanych jest ona drugą co do ważności barierą (po niedoborze wykwalifikowanych 
pracowników), a w handlu hurtowym – trzecią (po niejasnych, niespójnych i niestabilnych przepi-
sach prawnych oraz zbyt dużej konkurencji na rynku). 

W skali roku najbardziej wzrosło znaczenie trudności wynikających z niedoboru wykwalifikowanych 
pracowników w budownictwie, usługach i przetwórstwie przemysłowym oraz niedoboru pracowni-
ków w handlu i przetwórstwie przemysłowym. Również zdecydowanie częściej niż w kwietniu 
2017 r. wskazywana jest bariera kosztów zatrudnienia w handlu detalicznym i przetwórstwie prze-
mysłowym, jednak mniej znacząca niż przed rokiem w budownictwie i handlu hurtowym. W budow-
nictwie rośnie w skali roku uciążliwość bariery związanej z kosztami materiałów. We wszystkich 
prezentowanych rodzajach działalności maleje znaczenie bariery związanej z niepewnością ogólnej 
sytuacji gospodarczej, najbardziej w budownictwie. We wszystkich badanych obszarach działalno-
ści gospodarczej, oprócz handlu detalicznego, rzadziej niż przed rokiem zgłaszana jest bariera nie-
dostatecznego popytu – w przetwórstwie przemysłowym zarówno popytu krajowego, jak i zagra-
nicznego. 

  

W porównaniu z kwietniem 
2017 r. najbardziej wzrosło 
znaczenie trudności wynika-
jących z niedoboru wykwalifi-
kowanych pracowników 
w budownictwie i usługach 
oraz niedoboru pracowników 
w handlu i przetwórstwie 
przemysłowym. 
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Wykres 5. Wybrane bariery działalności gospodarczej  
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Powiązane opracowania 

Koniunktura gospodarcza w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000 – 2018  

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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