SYTUACJA GOSPODARCZA I SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE
PODKARPACKIM W MAJU 2011 ROKU – WYBRANE TENDENCJE

Dla
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charakterystyczne były w m-cu maju 2011 r. opisane poniżej wybrane tendencje.
PRZEMYSŁ

W maju 2011 r. odnotowano dobre dane na temat dynamiki wzrostu produkcji
sprzedanej przemysłu, bowiem zarówno w woj. podkarpackim, jak i w całej Polsce zaznaczył
się znaczny wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, i to zarówno w ujęciu rocznym, jak
i w porównaniu z miesiącem poprzednim br. Analitycy Ministerstwa Gospodarki szacują, że
w czerwcu wskaźnik produkcji sprzedanej przemysłu ulegnie dalszemu wzrostowi,
a w najbliższych miesiącach spodziewane jest szerokie ożywienie gospodarcze1.
Tegoroczna majowa produkcja sprzedana przemysłu na Podkarpaciu była o 18,9%
(w Polsce o 7,7%) wyższa niż przed rokiem.
W przetwórstwie przemysłowym uległa zwiększeniu o ok. 1/5, a dokładnie o 21,1%,
przy czym najwyższy wzrost zanotowano w górnictwie i wydobywaniu (o 27,0%).
Nieznaczny wzrost zaznaczył się również w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami
i odpadami; rekultywacji (o 1,1%). W ujęciu rocznym spadek sprzedaży wystąpił
w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę
(o 38,9%).
W porównaniu z kwietniem br. produkcja sprzedana przemysłu uległa zwiększeniu
o niemal 5% (4,9%), zaś w Polsce zwiększyła się o 2,6%.
W maju 2011 r. odnotowano w ujęciu rocznym wzrost produkcji sprzedanej w 22
działach przemysłu (spośród 29 badanych), w tym w 2 działach wzrost ten wyniósł powyżej
50%. Największy wzrost zaznaczył się w takich działach jak:
produkcja mebli – o 75,6%,
produkcja pozostałego sprzętu transportowego – o 73,4%,
produkcja metali – o 47,7%,
Odnotowano ponadto wzrost produktywności pracy, bowiem wydajność pracy,
mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, wzrosła w kwietniu 2011 r.
1

http://www.gazetapodatnika.pl/artykuly/gus_produkcja_sprzedana_w_maju_wzrosla_o_77_proc_w_ujeciu_roc
znym-a_14084.htm

o 15,6% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, przy przeciętnym
zatrudnieniu wyższym o 2,9% oraz płacach wyższych o 3,6%.

BUDOWNICTWO
W całym 2011 r. przewidywany jest wzrost produkcji budowlanej w Polsce o ok. 11%,
co będzie najlepszym wynikiem sektora od 2008 r. Produkcja budowlana jest w bieżącym
roku napędzana przede wszystkim przez intensywną realizację dużych inwestycji
inżynieryjnych2.
W skali ogólnopolskiej odnotowano w maju 2011 r. wysoką dynamikę produkcji
przemysłowej oraz dobre wyniki we wszystkich działach budownictwa, co wydaje się
wskazywać na dobrą kondycję polskiej gospodarki.
Analiza danych liczbowych charakteryzujących sytuację w budownictwie na
Podkarpaciu w maju br. potwierdza tendencję ogólnopolską, bowiem produkcja budowlanomontażowa była tutaj wyższa zarówno w odniesieniu do analogicznego miesiąca ub. roku,
jak i w stosunku do kwietnia 2011 r.
Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług osiągnięte przez podkarpackie
przedsiębiorstwa budowlane w maju 2011 r. były o ponad 1/3 (35,6%) wyższe niż te
uzyskane w maju ubiegłego roku oraz niemal o połowę (48,3%) wyższe w porównaniu
z kwietniem 2011 r.
Natomiast analiza ogólnopolskich danych opisujących sytuację w budownictwie
mieszkaniowym za okres: styczeń-maj 2011 r. pozwala zauważyć wzrost liczby mieszkań
oddanych do użytkowania w trzech województwach w Polsce, w tym w woj. podkarpackim
(w woj. lubelskim - o 25,9%, świętokrzyskim - o 22,5% i podkarpackim - o 16,7%)3.
Według wstępnych danych dla Podkarpacia w okresie styczeń-maj br. oddano do
użytkowania 2210 mieszkań, tj. o 317 mieszkań więcej niż w analogicznym okresie ub.
roku. Od początku roku najwięcej mieszkań oddano do użytkowania w Rzeszowie oraz
powiecie rzeszowskim (łącznie 856 mieszkań, tj. 38,7% ogółu). Najmniej mieszkań
przekazano w powiatach: bieszczadzkim (10 mieszkań) oraz w Krośnie (24).
Jednak analiza danych dotyczących budownictwa mieszkaniowego w woj.
podkarpackim tylko w miesiącu maju 2011r. wykazuje, że w analizowanym miesiącu
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przekazano tutaj do użytkowania 348 mieszkań (o 104 mniej niż w maju ub. roku). Liczba
nowo oddanych mieszkań zwiększyła się natomiast o 54 w relacji do miesiąca poprzedniego
br.

HANDEL
Ogólnopolska sprzedaż detaliczna była w maju niemal o 14% (13,8%) wyższa niż
przed rokiem, przy czym zaznaczyć należy, że istotny wpływ na zwiększoną majową
dynamikę sprzedaży miał jednak wzrost cen, gdyż w ujęciu realnym odnotowano wzrost
o 8,5% rdr. Efekt ten zaznaczył się w szczególności w przypadku sprzedaży żywności, która
w ujęciu nominalnym zwiększyła się o 5,9% rdr, realnie spadła natomiast o 1,6% r/r.
Zauważyć należy, że wzrost cen, zwłaszcza cen żywności, może w najbliższym czasie
ograniczać popyt na inne towary.
Sprzedaż detaliczna towarów w woj. podkarpackim była również wyższa zarówno
w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, jak również w odniesieniu do miesiąca
poprzedniego br.
Analiza danych liczbowych wykazuje, że sprzedaż detaliczna zrealizowana przez
przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe była w maju br. o 13,4% wyższa niż przed rokiem
i o 1,5% wyższa w odniesieniu do kwietnia 2011 r.
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