
 

 

INFORMACJA PRASOWA 

25.05.2020 r. Regres w gospodarce 
W kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu 
w województwie podkarpackim była niższa o około 
1/3, w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku. 
Zmalało zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw. 
Jedną z nielicznych sekcji, które oparły się kryzysowi 
związanemu z pandemią COVID-19 było budownictwo. 

Produkcja sprzedana przemysłu w kwietniu 2020 roku 
osiągnęła wartość 3,0 mld zł i była niższa 
w porównaniu z kwietniem ub. roku o 35,0%, 

a w stosunku do marca 2020 roku o 32,5%.  

Liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu br. wyniosla 241,3 tys. osób, 
z tego 118,3 tys. w przetwórstwie przemysłowym. W porównaniu z kwietniem 2019 roku, 
ogólna liczba zatrudnionych zmniejszyła się o 8,3 tys. osób, a w samym przetwórstwie 
przemysłowym o 6,1 tys. osób. 

Produkcja sprzedana budownictwa w kwietniu br. była o 7,7% wyższa niż przed rokiem, 
natomiast o 11,3%% niższa w porównaniu z marcem 2020 roku. Również produkcja 
budowlano-montażowa była w kwietniu br. wyższa w porównaniu z kwietniem ub. roku 
(o 17,2%) i nieznacznie niższa niż w marcu br. (o 1,0%).   

Sprzedaż detaliczna w czwartym miesiącu br. była na Podkarpaciu o 8,9% mniejsza niż 
w poprzednim miesiącu tj. w marcu. Znaczny spadek wystąpił w sprzedaży tekstyliów, odzieży 
i obuwia, o 34,8%. 

 

 

 

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 

 

 

 

 

W budownictwie zatrudnienie 
w kwietniu br. zwiększyło się 
o 3,4%, w porównaniu z kwiet-
niem ub. roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,9% 
Spadek liczby zatrudnionych 
w przetwórstwie przemysło-
wym w kwietniu 2020 roku r/r 
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