SYTUACJA GOSPODARCZA I SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE
PODKARPACKIM W CZERWCU 2011 ROKU – WYBRANE TENDENCJE
Sytuacja gospodarczo-społeczna w województwie podkarpackim charakteryzowała się
w m-cu czerwcu 2011 r. opisanymi poniżej wybranymi tendencjami.
PRZEMYSŁ
W czerwcu 2011 r. odnotowano wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, i to
zarówno w ujęciu rocznym, jak i w porównaniu z miesiącem poprzednim br., przy czym
zaznaczyć należy, że nie był to już wzrost na poziomie, jaki odnotowano w maju br.
Tegoroczna czerwcowa produkcja sprzedana przemysłu na Podkarpaciu była
o 12,3% wyższa niż przed rokiem (w Polsce tylko o 2,0% wobec wzrostu 7,7% w maju br.).
Wyniki dla Polski są niższe od prognoz analityków MG. Tempo wzrostu produkcji sprzedanej
przemysłu w skali Polski ustępowało w czerwcu 2011 r. dynamice produkcji sprzedanej
przemysłu na Podkarpaciu.
Największy wzrost produkcji na Podkarpaciu zaznaczył się w górnictwie
i wydobywaniu (o 45,9%). Ponadto odnotowano zwiększenie się produkcji w przetwórstwie
(o 13,7%) oraz w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji
(o 2,1%). Podobnie jak w ubiegłym miesiącu br. również w czerwcu 2011 r. w ujęciu
rocznym nastąpił spadek sprzedaży w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną,
gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 43,0%).
Natomiast w porównaniu z majem br. produkcja sprzedana przemysłu uległa
zwiększeniu zaledwie o 1,1%, i to zarówno na Podkarpaciu, jak i w całej Polsce.
W czerwcu 2011 r. – podobnie jak w miesiącu poprzednim br. – odnotowano w ujęciu
rocznym wzrost produkcji sprzedanej w 22 działach przemysłu (spośród 29 badanych), przy
czym w jedenastu działach wzrost ten wyniósł powyżej 20%. Największy wzrost zaznaczył
się w pięciu wymienionych poniżej działach:
produkcja mebli (o 69,3%),
produkcja metali (o 46,6%),
pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (o 25,3%)
produkcja wyrobów z metali (o 24,4%)
produkcja maszyn i urządzeń (o 23,6%)

Odnotowano wzrost produktywności pracy, bowiem wydajność pracy, mierzona
produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, wzrosła w czerwcu 2011 r.
o 9,2% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, przy przeciętnym
zatrudnieniu wyższym o 2,8% oraz płacach wyższych o 3,7%.

BUDOWNICTWO
Analitycy MG podkreślają fakt, że czerwiec był kolejnym miesiącem z rzędu,
w którym przedsiębiorstwa budowlane zanotowały w skali ogólnopolskiej wysoki wzrost
sprzedaży1. Według wstępnych danych ogólnopolska produkcja budowlano-montażowa
obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym (zrealizowana na terenie
kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób), była
w czerwcu 2011 r. wyższa o 17,0% niż przed rokiem i o 17,6% w porównaniu z majem br.2.
Analiza

czerwcowych
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sytuację

w budownictwie na Podkarpaciu potwierdza tendencję ogólnopolską, bowiem produkcja
budowlano-montażowa była tutaj wyższa zarówno w odniesieniu do analogicznego miesiąca
ub. roku, jak i w stosunku do maja 2011 r.
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług osiągnięte przez podkarpackie
przedsiębiorstwa budowlane w czerwcu 2011 r. były jednak tylko 17,2% wyższe niż te
uzyskane w czerwcu ubiegłego roku (wobec wzrostu o 35,6% w maju br.) oraz zaledwie
o 5,4% wyższe w porównaniu z majem 2011 r.
Według wstępnych danych dla Podkarpacia liczba oddanych do użytkowania
mieszkań była wyższa w porównaniu z czerwcem 2010 r., natomiast zmniejszyła
w odniesieniu do maja br.
W czerwcu br. oddano do użytkowania 311 mieszkań, tj.o 8 więcej w analogicznym
okresie ub. roku. Największy udział w przyroście nowych zasobów mieszkaniowych mieli
inwestorzy indywidualni, którzy w czerwcu 2011 r. oddali 284 mieszkania tj. o 28 więcej,
natomiast spółdzielnie mieszkaniowe, podobnie jak w ub. roku, nie przekazały żadnego
mieszkania. W ujęciu mdm liczba nowo oddanych mieszkań na Podkarpaciu uległa
zmniejszeniu o 37 lokali.
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Dalszy wzrost produkcji w czerwcu 2011 – komentarz MG do danych GUS, http://www.mg.gov.pl/node/14080
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pbs_dynamika_prod_przem_i_budow_mont_06m_2011.pdf

Nadmienić należy, że w okresie styczeń-czerwiec 2011 r. wzrost liczby mieszkań
oddanych do użytkowania odnotowano tylko w trzech województwach, w tym w woj.
podkarpackim (największy w lubelskim – o 26,3%, świętokrzyskim – o 16,7%
i podkarpackim – o 14,8%)3.

HANDEL
W czerwcu 2011 r. ogólnopolska sprzedaż detaliczna wzrosła rdr o 10,9 %, natomiast
w ujęciu mdm zwiększyła się o 1,4%. Analitycy ankietowani przez Agencję Reutera
prognozowali, że sprzedaż detaliczna wzrosła w czerwcu o 11,8 % w skali roku. Wzrost
sprzedaży detalicznej był trochę słabszy niż prognozowano. Nie jest to jednak zły wynik,
ponieważ – chociaż gorszy od oczekiwań – to wskaźnik osiągnął jednak wartość dwucyfrową.
Zaznaczyć jednak należy, że stopa bezrobocia jest zgodna z wcześniejszymi szacunkami,
czynniki sezonowe również sprzyjają poprawie sytuacji na rynku pracy, a jednak
ogólnopolska dynamika sprzedaży detalicznej jest gorsza od oczekiwań i niższa niż miesiąc
wcześniej br.4.
W woj. podkarpackim sprzedaż detaliczna towarów utrzymała się na poziomie
miesiąca poprzedniego br., a równocześnie była wyższa w porównaniu z analogicznym
miesiącem ub. roku. Analiza danych liczbowych wykazuje, że sprzedaż detaliczna
zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe była w czerwcu br. o 8,6%,
(wskaźnik osiągnął wartość jednocyfrową) wyższa niż przed rokiem.
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http://www.stat.gov.pl/gus/5840_906_PLK_HTML.htm
http://www.obserwatorfinansowy.pl/2011/07/26/sprzedaz-detaliczna-w-czerwcu-wzrosla-o-109-proc-r-r/

