
 

 

INFORMACJA PRASOWA 

29.03.2019 r. Gospodarka na Podkarpaciu w lutym 2019 r. 
W drugim miesiącu 2019 roku w większości sekcji 
podkarpackiej gospodarki w porównaniu z lutym 2018 
roku wystąpił progres. Zwiększyła się wartość 
produkcji sprzedanej przemysłu, wzrosła liczba 
zatrudnionych oraz przeciętna miesięczna płaca. 
Mniej natomiast oddano mieszkań do użytkowania. 
Odnotowano również niższy skup zbóż i żywca 
rzeźnego. 

 

1. Rynek pracy 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 248,8 tys. osób. 
Zatrudnienie w odniesieniu do poprzedniego miesiąca tj. stycznia 2019 roku wzrosło 
o 0,1% i o 2,4% w porównaniu z lutym 2018 roku. W urzędach pracy zarejestro-
wanych było 86,2 tys. osób bezrobotnych. Stopa bezrobocia rejestrowanego 
wyniosła 9,0%. Było to mniej o 0,9 p. proc. niż w lutym 2018 roku i o 0,1 p. proc. mniej 
w porównaniu z poprzednim miesiącem. 

2. Wynagrodzenia 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 
4083,49 zł i było wyższe o 6,0% w porównaniu z lutym 2018 roku, natomiast niższe  
o 0,7% niż w styczniu 2019 roku. Wzrost płac w skali roku odnotowano w większości 
sekcji. Najwyższy wystąpił w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej 
(o 10,2%). Spadek wynagrodzeń odnotowano w obsłudze rynku nieruchomości  
(o 1,5%). 

3. Przemysł 
Produkcja sprzedana przemysłu osiągnęła wartość 4233,9 mln zł i była o 11,1%  
wyższa niż w analogicznym okresie 2018 roku. Wzrost produkcji sprzedanej wystąpił 
w 16 działach przemysłu (na 31 występujących w województwie podkarpackim).  
Wydajność pracy na 1 zatrudnionego wyniosła 31,5 tys. zł i była o 8,9% wyższa niż  
w lutym 2018 roku. 
 

4. Budownictwo mieszkaniowe 
Według wstępnych danych, w lutym 2019 roku na Podkarpaciu przekazano do użyt-
kowania 546 mieszkań. Było to o 11,7% mniej niż w tym samym okresie 2018 roku. 
Rozpoczęto budowę 418 mieszkań, o 5,2% mniej w porównaniu z lutym 2018 roku. 
Liczba mieszkań, na realizację których uzyskano pozwolenia lub dokonano zgłosze-
nia z projektem budowlanym wyniosła 822, tj. o 13,7% więcej niż w lutym 2018 roku. 
 

5. Rynek wewnętrzny 
Sprzedaż detaliczna w lutym była o 8,9% wyższa niż w tym samym okresie 2018 roku. 
Wzrost wystąpił w większości grup sprzedających towary, a jeden z najwyższych za-
notowano w sprzedaży żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – 10,1%. Natomiast 
spadek wystąpił m.in. w sprzedaży tekstyliów, odzieży i obuwia – 7,6%. Sprzedaż hur-
towa była o 15,6% wyższa niż w tym samym miesiącu 2018 roku. 
 

6. Rolnictwo 
Skup zbóż w okresie lipiec 2018-luty 2019 roku wyniósł 105,1 tys. ton i był o 15,6% 
mniejszy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Skup żywca rzeźnego w lu-
tym 2019 roku wyniósł 4,3 tys. ton i był o 7,5% niższy niż w lutym 2018 roku. Za 1 litr 
mleka w skupie płacono 1,35 zł, było to o 1,5% mniej w porównaniu z lutym 2018 
roku. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najwyższa stopa bezrobocia 
rejestrowanego wystąpiła 
w powiecie niżańskim – 
17,1%, a najniższa w Krośnie – 
2,8% 

 

Przeciętne wynagrodzenie 
brutto w sektorze przedsię-
biorstw na Podkarpaciu było 
o 865.93 zł niższe niż w Pol-
sce 

 

O ponad połowę (55,6%) 
wzrosła produkcja sprzedana 
wyrobów z pozostałych mi-
neralnych surowców nieme-
talicznych (m.in. szkła, porce-
lany przemysłowej) 

 

Najwięcej mieszkań przeka-
zano do użytkowania w bu-
downictwie indywidualnym - 
392 

 

Sprzedaż detaliczna w lutym 
2019 roku była o 2,7% niższa 
niż miesiąc wcześniej 

 

Skup mleka był o 1,5% więk-
szy niż w lutym 2018 roku 

 

 

 

4,7% 
Wzrost zatrudnienia w budow-
nictwie w lutym 2019 r. 
 w porównaniu z lutym 2018 r. 



 

7. Finanse przedsiębiorstw 
W 2018 roku wyniki badanych przedsiębiorstw (zatrudniających powyżej 49 osób), 
były mniej korzystne od uzyskanych rok wcześniej. Wynik finansowy netto wyniósł 
3226,6 mln zł i był niższy o 23,2% od tego w 2017 roku. Zysk netto zmniejszył się  
o 5,9%, a strata zwiększyła się o 260,2%. Zysk netto wykazało 84,3% badanych przed-
siębiorstw. 
 

8. Nakłady inwestycyjne 
Nakłady inwestycyjne poniesione przez badane przedsiębiorstwa w 2018 roku osią-
gnęły wartość 3853,8 mln zł. Inwestycje dotyczyły nowych obiektów majątkowych 
oraz poprawę stanu już istniejących. Nakłady były o 10,8% wyższe niż w 2017 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 

 

 

 

Wskaźnik rentowności ze 
sprzedaży produktów, towa-
rów i materiałów wzrósł  
o 0,2 p. proc. 

 

Rozpoczęto 1604 inwestycje, 
o łącznej wartości 1348,3 mln 
zł. 

 

 

 


