
 
 

INFORMACJA PRASOWA 

31.12.2019 r. Gospodarka na Podkarpaciu w listopadzie 2019 r. 
W listopadzie 2019 roku w większości sekcji 
podkarpackiej gospodarki, w porównaniu 
z listopadem ub. roku, wystąpił progres. Zwiększyła 
się wartość produkcji sprzedanej przemysłu, wzrosła 
liczba zatrudnionych, stopa bezrobocia była niższa. 
Oddano także więcej mieszkań do użytkowania. 
Regres natomiast można było zauważyć w rolnictwie. 

1. Rynek pracy 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 249,7 tys. osób. 
Zatrudnienie w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosło o 0,3% oraz o 1,8% 
w porównaniu z listopadem 2018 roku. W urzędach pracy zarejestrowanych było 
73,1 tys. osób bezrobotnych. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 7,7%. Było to 
o 0,9 p.proc. mniej niż w listopadzie 2018 roku. 

2. Wynagrodzenia 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło                       
4326,75 zł i było o 4,8% wyższe niż w listopadzie 2018 roku. Najwyższy wzrost 
wynagrodzeń odnotowano w budownictwie (o 10,1%). Natomiast spadek 
przeciętnego wynagrodzenia wystąpił w działalności profesjonalnej, naukowej 
i technicznej (o 11,7%). 

3. Przemysł 
Produkcja sprzedana przemysłu osiągnęła wartość 4506,8 mln zł i była o 4,0% wyższa 
niż w analogicznym okresie 2018 roku. Wzrost produkcji sprzedanej miał miejsce 
w 15 działach przemysłu (na 31 występujących w województwie podkarpackim). Wy-
dajność pracy na 1 zatrudnionego wyniosła 33,6 tys. zł i była o 3,5% wyższa niż w li-
stopadzie 2018 roku. 
 

4. Budownictwo 
Według wstępnych danych, w listopadzie 2019 roku na Podkarpaciu przekazano do 
użytkowania 900 mieszkań. Było to o 42,2% więcej niż w tym samym okresie 
2018 roku. Rozpoczęto budowę 681 mieszkań, o 7,4% więcej w porównaniu z listopa-
dem 2018 roku. Od początku 2019 roku do listopada, oddano do użytkowania 
8356 mieszkań, o 18,7% więcej niż w 2018 roku. 
 

5. Rynek wewnętrzny 
Sprzedaż detaliczna w listopadzie była o 2,8% wyższa niż przed rokiem. Wzrost wy-
stąpił w większości grup sprzedających towary. Jeden z najwyższych wzrostów zano-
towano w sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli i części o 19,3%. Spadek 
sprzedaży wystąpił m.in. w sprzedaży tekstyliów, odzieży i obuwia o 7,5%. 
 

6. Rolnictwo 
Skup zbóż w okresie lipiec-listopad 2019 roku wyniósł 79,1 tys. ton i był o 0,8% wyż-
szy niż w analogicznym okresie 2018 roku. Skup żywca rzeźnego w listopadzie 
2019 roku wyniósł 4,2 tys. ton i był o 22,0% mniejszy niż przed rokiem. Za 1 litr mleka 
w skupie płacono 1,34 zł, tyle samo co w listopadzie 2018 roku. 
 

7. Ceny 
W III kwartale 2019 roku, w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku, ceny to-
warów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,9%. Spośród warzyw najwięcej zdrożały 
ziemniaki (o 93,0%) i jabłka (o 46,2%), natomiast potaniała marchew (o 22,5%). Poza 
tym wzrosła cena cukru białego kryształu (o 28,6%), schabu bez kości (o 17,0%), 
a tańsze było masło (o 12,6%) i margaryna (o 2,3%). 

 

 

 

 

 

 

Najwyższa stopa bezrobocia 
rejestrowanego wystąpiła 
w powiecie leskim – 15,5%, 
a najniższa w Krośnie – 2,2% 

 

 

Przeciętne wynagrodzenie 
brutto w sektorze przedsię-
biorstw na Podkarpaciu było 
o 902,69 zł niższe niż w Pol-
sce 

 

Produkcja sprzedana w prze-
twórstwie przemysłowym 
wzrosła o 4,3% 

 

 

Najwięcej mieszkań przeka-
zano do użytkowania w bu-
downictwie przeznaczonym 
na sprzedaż lub wynajem – 
453 

 

Sprzedaż detaliczna w listo-
padzie 2019 roku była o 9,8% 
mniejsza niż miesiąc wcze-
śniej 

 

Skup mleka był o 13,7% 
mniejszy niż w listopadzie 
2018 roku 

 

 

Benzyna silnikowa bezoło-
wiowa, 95-oktanowa była 
o 2,6% tańsza niż w listopa-
dzie 2018 roku 

7,1% 
Wzrost zatrudnienia w budow-
nictwie w listopadzie 2019 roku 

 
 



 

 

 

W przypadku korzystania z powyższego materiału prosimy o podanie źródła: 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych  
Marek Tomczyk 
Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 
 

Osoba do kontaktu z mediami: 
Angelika Koprowicz 
Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 
e-mail: a.koprowicz@stat.gov.pl 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych 

tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19 

faks: 17 853 51 57 

e-mail: sekretariatusrze@stat.gov.pl 

 www.rzeszow.stat.gov.pl 

 @Rzeszow_STAT 

 @GlownyUrzadStatystyczny 
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