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Podmioty gospodarki narodowej 

Wyszczególnienie Nowo powstałe Zawieszone 

marzec 2020 r. 936 681 

1-28 kwietnia 2020 318 990 

1-28 kwietnia 2020  zmiana do marca br. (w %)  -66,0 45,4 

SEKCJE PKD 

Nowo powstałe  Zawieszone 

w lutym 2020 w marcu 2020 

spadek w stosunku 

do poprzedniego 

miesiąca 

w lutym 2020 w marcu 2020 

wzrost w stosunku 

do poprzedniego 

miesiąca 

Ogółem 1144 936 -18,2 19612 20293 3,5 

w tym:             

Przetwórstwo przemysłowe 98 74 -24,5 1772 1778 0,3 

Budownictwo 310 210 -32,3 4529 4590 1,3 

Handel; naprawa  pojazdów 

samochodowych 
182 156 -14,3 4315 4462 3,4 

Transport, gospodarka magazynowa 108 61 -43,5 1534 1594 3,9 

Zakwaterowanie i gastronomia 32 31 -3,1 830 865 4,2 



3 

Podmioty gospodarki narodowej 

Podmioty gospodarki narodowej nowo zarejestrowane w rejestrze REGON w marcu 

2020 r. (dynamika miesiąc poprzedni = 100) 
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Przetwórstwo przemysłowe 

Budownictwo 

 Handel; naprawa  pojazdów samochodowych 

Transport, gospodarka magazynowa 

Zakwaterowanie i gastronomia 

Polska województwo podkarpackie 
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Podmioty gospodarki narodowej 

Podmioty gospodarki narodowej wyrejestrowane z rejestru REGON w marcu 2020 r. 

(dynamika miesiąc poprzedni = 100) 

40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 

Ogółem 

w tym: 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 

Przetwórstwo przemysłowe 

Budownictwo 

 Handel; naprawa  pojazdów samochodowych 

Transport, gospodarka magazynowa 

Zakwaterowanie i gastronomia 

Polska województwo podkarpackie 
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Podmioty gospodarki narodowej 

Podmioty gospodarki narodowej z zawieszoną działalnością w rejestrze 

REGON – stan w końcu marca 2020 r. (dynamika miesiąc poprzedni = 100) 

90,0 92,0 94,0 96,0 98,0 100,0 102,0 104,0 106,0 108,0 

Ogółem 

w tym: 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 

Przetwórstwo przemysłowe 

Budownictwo 

 Handel; naprawa  pojazdów samochodowych 

Transport, gospodarka magazynowa 

Zakwaterowanie i gastronomia 

Polska województwo podkarpackie 
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Produkcja sprzedana przemysłu w marcu 2020 r.  

Dynamika (ceny stałe) marzec 2019 = 100 

Produkcja sprzedana przemysłu w marcu br. osiągnęła wartość (w cenach bieżących) 4,4 mld zł i była (w cenach stałych) o 8,9% 

niższa niż w marcu 2019 r. (4,7 mld). W marcu 2019 w porównaniu z marcem 2018 odnotowano wzrost o 9,1%.  
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Produkcja sprzedana przemysłu w marcu 2020 r.  

Dynamika (ceny stałe) marzec 2019 = 100 
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Rynek wewnętrzny 

Wskaźnik dynamiki dla sprzedaży detalicznej za miesiąc marzec 2020 r. 

(miesiąc poprzedni = 100) 
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Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-marzec 2020 r. 
(analogiczny okres roku poprzedniego = 100) 

 
Liczba mieszkań oddanych do użytkowania Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia 

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto 
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Turystyka 

Turyści korzystający z noclegów  (w tys.) 

- Obowiązkiem sprawozdawczym KT-1 (dotyczy turystycznych obiektów noclegowych posiadających 10 lub więcej miejsc) w marcu 2020 r. 

   na Podkarpaciu jest objętych 518 obiektów noclegowych. 



11 

Turystyka 

Turyści korzystający z noclegów na Podkarpaciu (w tys.) 

. 

W marcu 2020 r., w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 lub więcej miejsc,   

liczba polskich turystów korzystających z noclegów zmniejszyła się w odniesieniu do marca 2019 r. o 53,7%,  

natomiast zagranicznych o 64,1% 
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Turystyka 

Prognozowane wydatki turystów w Polsce według województw w I kwartale 2020 r. 

Szacunkowe wydatki turystów związane  

z podróżami poniesionymi w województwie 

podkarpackim 
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W sytuacji utrzymania w II kwartale br. obecnych ograniczeń w przemieszczaniu 

się osób strata związana z brakiem wydatków poniesionych w Polsce w związku  

z podróżami wyniesie od ok. 24,0 mld zł (przy uwzględnieniu poziomu wydatków  

z II kwartału 2019 r.) do ok. 25,7 mld zł (przy założeniu tempa wzrostu tych 

wydatków w okresie styczeń-marzec z trzech ostatnich lat). 

 

W sytuacji utrzymania w II kwartale br. obecnych ograniczeń w przemieszczaniu 

się osób strata związana z brakiem wydatków turystów (Polaków i cudzoziemców) 

poniesionych w województwie podkarpackim wyniesie od ok. 917 mln zł (przy 

uwzględnieniu poziomu wydatków z II kwartału 2019 r.) do ok. 1025 mln  zł. (przy 

założeniu tempa wzrostu tych wydatków na podstawie danych historycznych). 

Prognoza szacunkowych wydatków turystów związanych z podróżami 
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Koniunktura gospodarcza  
Przetwórstwo przemysłowe – wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej 

- kwiecień 2020 r. 
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Koniunktura gospodarcza  
Budownictwo – wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej  

- kwiecień 2020 r. 
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Koniunktura gospodarcza  
Handel hurtowy – wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej  

- kwiecień 2020 r. 
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Koniunktura gospodarcza  
Handel detaliczny – wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej  

- kwiecień 2020 r. 
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Koniunktura gospodarcza 
 
Zakwaterowanie i gastronomia – wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury 

gospodarczej - kwiecień 2020 r. 
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Podsumowanie 

• Podmiotów gospodarki narodowej z zawieszoną działalnością w końcu marca br. było o 3,5% więcej 

niż przed miesiącem. Stosunkowo duży wzrost podmiotów z zawieszoną działalnością wystąpił w sekcji 

edukacja, działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

oraz  pozostała działalność usługowa.  

W marcu 2020 r. zarejestrowano 936 nowych podmiotów, tzn. o 18,2% mniej niż w lutym br., 

wyrejestrowano natomiast 519 podmiotów, czyli o 19,3% mniej niż przed miesiącem. 

• Produkcja sprzedana przemysłu w marcu br. osiągnęła wartość (w cenach bieżących) 4404,9 mln zł 

i była (w cenach stałych) o 8,9% niższa niż w marcu 2019 r., kiedy notowano wzrost o 9,1%. 

W porównaniu z poprzednim miesiącem produkcja sprzedana obniżyła się o 0,7%.  

• Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe w marcu br. była 

o 6,6% niższa niż przed rokiem (wobec wzrostu o 3,0% w marcu 2019 r.). Obniżyła się również  

w porównaniu z lutym br. (o 2,3%). 

• W pierwszych trzech miesiącach 2020 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r., spadła liczba 

mieszkań oddanych do użytkowania (o 4,6%). Wzrosła natomiast liczba mieszkań, na realizację 

których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (o 7,9%) oraz liczba 

mieszkań, których budowę rozpoczęto (o 41,9%). 

• Według wstępnych danych, z turystycznych obiektów noclegowych (posiadających 10 lub więcej miejsc 

noclegowych) położonych w województwie podkarpackim w marcu br. skorzystało ok. 37 tys. turystów , 

w tym ok. 4 tys. turystów zagranicznych. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego liczba 

turystów była mniejsza o 59% (w kraju o 65%). Według prognozy wydatki poniesione w województwie 

podkarpackim przez turystów krajowych i zagranicznych wyniosą ok. 0,6 mld zł i w porównaniu do 

analogicznego okresu roku poprzedniego będą niższe o ok. 16%. 
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