
 
 

INFORMACJE SYGNALNE 

22 lutego 2018 r. Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu  
i usługach – luty 2018 r. 
 

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury 
gospodarczej GUS (SI) w lutym 2018 r. wynosi 
114,1 i kształtuje się na poziomie wyższym od 
notowanego przed miesiącem oraz przed rokiem. 
Wskaźnik ten przyjmuje wartości powyżej 
średniej długookresowej od grudnia 2016 r. 

 

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS dla Polski (SI) w lutym 2018 r. 

W stosunku do stycznia wzrosły wartości składowych odnoszących się do przetwórstwa przemy-
słowego, budownictwa, handlu detalicznego i usług. Również w skali roku wzrosły wartości 
wszystkich składowych. W lutym wartości wszystkich składowych są powyżej średniej długookre-
sowej.  

Wskaźnik ocen diagnostycznych jest wyższy od zgłaszanego przed miesiącem, ocen prognostycz-
nych – niższy. W skali roku wartości obu składowych wzrosły. 

Wykres 1. Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS dla Polski, wskaźniki odczuć 
ekonomicznych dla Unii Europejskiej i strefy Euro1 

 

Wykres 2. Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS dla Polski  
i jego dekompozycja 

 

                                                
1 Patrz Business and Consumer Surveys, Komisja Europejska, DG ECFIN 
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm 
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Wskaźnik ufności – Przetwórstwo przemysłowe 

Luty 2018 r. jest kolejnym miesiącem (od września 2016 r.), w którym wskaźnik ufności w prze-
twórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie dodatnim. Wskaźnik ten jest nieznacznie 
wyższy od odnotwanego w styczniu. Od sześciu miesięcy poprawia się, oceniany pozytywnie, bie-
żący portfel zamówień (krajowy i zagraniczny); od grudnia ub. r. rośnie bieżący stan zapasów. W 
lutym wskaźnik przewidywanej produkcji przyjął wartości niższe niż przed miesiącem, zbliżone do 
odnotowanych w styczniu.  

Wykres 3. Wskaźnik ufności i jego składowe – przetwórstwo przemysłowe  

 

Wskaźnik ufności – Budownictwo 

Od maja 2013 r. systematycznie poprawia się wskaźnik ufności w budownictwie (na dodatnim 
poziomie od sierpnia 2015 r.). Jest to związane z poprawą ocen bieżącego portfela zamówień 
krajowego i zagranicznego, przy nieznacznie niższym niż w styczniu wskaźniku przewidywa-
nego zatrudnienia. 

Wykres 4. Wskaźnik ufności i jego składowe – budownictwo  

 

Wskaźnik ufności – Handel detaliczny 

Od października 2014 r. wskaźnik ufności w handlu detalicznym kształtuje się na dodatnim pozio-
mie, w lutym br. – nieco wyższym od notowanego przed miesiącem. Oceny sprzedaży zrealizowa-
nej w ostatnich trzech miesiącach są bardziej optymistyczne od opinii formułowanych przed mie-
siącem. Odnotowywany jest wzrost stanu zapasów towarów. Utrzymują się pozytywne przewidy-
wania dotyczące zamówień u dostawców. 

 

 

 

  

Optymistyczne prognozy pro-
dukcji są nieco ostrożniejsze 
od formułowanych w stycz-
niu. 

Oceny bieżącego portfela za-
mówień krajowego i zagra-
nicznego są najlepsze od 
stycznia 2004 r. 
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Wykres 5. Wskaźnik ufności i jego składowe – handel detaliczny  

 

 Wskaźniki ufności – Usługi 

Wskaźnik ufności w usługach kształtuje się na dodatnim poziomie, zbliżonym do odnotowanego 
przed miesiącem. Dyrektorzy jednostek oceniają, że zarówno ogólna sytuacja gospodarcza jak i 
popyt na usługi w ostatnich trzech miesiącach poprawiły się; prognozy popytu są drugi miesiąc z 
rzędu optymistyczne. 

Wykres 6. Wskaźnik ufności i jego składowe – usługi  

 

Bariery działalności przedsiębiorstw 

W lutym koszty zatrudnienia są barierą najczęściej wymienianą w budownictwie i usługach. W 
handlu detalicznym najważniejszą barierą jest zbyt duża konkurencja na rynku. Jednostki usłu-
gowe i handlu detalicznego jako istotną barierę wskazują także niejasne, niespójne i niestabilne 
przepisy prawne, a przedstawiciele firm budowlanych – niedobór wykwalifikowanych pracowni-
ków. 

W porównaniu z lutym ub. r. najbardziej wzrosło znaczenie bariery związanej z niedoborem wy-
kwalifikowanych pracowników w budownictwie i usługach oraz niedoborem pracowników w han-
dlu detalicznym. W budownictwie rośnie też znaczenie bariery kosztów materiałów. Rzadziej niż w 
analogicznym miesiącu 2017 r. w budownictwie, usługach i handlu detalicznym zgłaszano pro-
blemy wynikające z niepewności ogólnej sytuacji gospodarczej i niedostatecznego popytu. 

 

 

 

 

 

Poziom wskaźnika ufności w 
usługach jest dodatni, zbli-
żony do odnotowanego w 
styczniu. 

W ciągu roku najbardziej 
wzrosło znaczenie bariery 
niedoboru wykwalifikowa-
nych pracowników oraz nie-
doboru pracowników. 
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Wykres 7. Wybrane bariery działalności przedsiębiorstw w poszczególnych obszarach gospodarki 
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Stopień wykorzystania mocy produkcyjnych 

Wykorzystanie mocy produkcyjnych zgłaszane przez firmy z sekcji budownictwo kształtuje się na 
poziomie 79,9%, nieco niższym niż w styczniu, ale wyższym od odnotowanego w analogicznym 
miesiącu ostatnich dziewięciu lat. 

 

Wykres 8. Stopień wykorzystania mocy produkcyjnych w przetwórstwie przemysłowym i budownic-
twie 
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Powiązane opracowania 

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

Informacje sygnalne – opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w danym województwie dostępne na stronach  
Urzędów Statystycznych 

Infografika – Koniunktura gospodarcza w Polsce w styczniu 2018 r. 

Badanie koniunktury gospodarczej – zeszyt metodologiczny 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Dziedzinowa Baza Wiedzy Koniunktura Gospodarcza 

Bank Danych Makroekonomicznych (BDM) 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Koniunktura gospodarcza 

Bariery działalności 

 

 

 

 

 

Niniejszy dokument został sporządzony przy finansowej pomocy Unii Europejskiej. Poglądy w nim prezentowane 
są poglądami Głównego Urzędu Statystycznego, a zatem nie mogą być w żadnym wypadku uznawane za odzwier-
ciedlenie oficjalnej opinii Komisji Europejskiej. 
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