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Narodowy Bank Polski 

Wstęp 

Opracowanie obejmuje prezentację najnowszych dostępnych danych statystycznych dla woje-

wództwa podkarpackiego, analizę sytuacji przedsiębiorców w regionie, oraz aktualne wskaźniki 

dla rynku mieszkaniowego w Rzeszowie. 

Analiza sytuacji gospodarczej przedsiębiorców prowadzona jest na podstawie kwartalnych an-

kiet „Szybkiego monitoringu” przeprowadzanych przez Narodowy Bank Polski. W ankiecie 

za I kwartał 2015 roku uczestniczyło 105 podmiotów, czyli o 15 przedsiębiorców więcej, niż 

w ankiecie poprzedniej. 

Badania rynku mieszkaniowego dla Rzeszowa oparte są o dane pozyskane od pośredników 

i developerów a także przy pomocy Urzędu Miasta Rzeszowa. 
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1. Województwo podkarpackie w liczbach 

Tabela 1. Podstawowe informacje dotyczące województwa podkarpackiego 

Rynek pracy I kwartał 2014 
II kwartał 

2014 
III kwartał 

2014 
IV kwartał 

2014 
I kwartał 2015 

Liczba bezrobotnych ogółem 
(w tysiącach) 

155,3 136,6 132,3 137,9 139,9 

Liczba bezrobotnych w % cywilnej 
ludności aktywnej zawodowo 

16,4% 14,7% 14,3% 14,8% 14,9% 

Udział osób bez prawa do zasiłku 
w ogólnej liczbie bezrobotnych 

88,2% 88,8% 89,5% 88,8% 87,9% 

Liczba zarejestrowanych 
 bezrobotnych na 1 ofertę pracy 

55 53 41 102 52 

Bezrobotni nowo zarejestrowani 
(w tysiącach) 

11,6 10,5 16,1 16,0 11,9 

Bezrobotni wyrejestrowani 
(w tysiącach) 

16,6 14,8 18,6 12,5 16,0 

Przemysł           

Produkcja sprzedana 
(w mln złotych) 

8 968 18 374 27 673 36 850 9 192 

Przeciętne zatrudnienie 
(w tysiącach) 

117 117 117 118 120 

Przeciętne wynagrodzenie 
miesięczne brutto (w zł) 

3 367 3 421 3 422 3 455 3 510 

Budownictwo           

Produkcja sprzedana 
(w mln złotych) 

911 2 521 4 138 6 376 1 224 

Przeciętne zatrudnienie 
(w tysiącach) 

19 19 19 19 17 

Przeciętne wynagrodzenie 
miesięczne brutto (w zł) 

3 024 3 086 3 126 3 189 3 108 

Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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2. Aktualności z regionu 

 Trwa budowa nowego mostu przez Wisłok - W trakcie realizacji jest most łączący ulicę 

Lubelską z ulicą Rzecha. Rozpoczęła się już budowa ostatniej części pylonu i trwają zaa-

wansowane prace na płycie pomostu. Praca na wysokości jest utrudniona przez warunki 

pogodowe (silny wiatr), ale jednak postępuje ona bardzo sprawnie, zgodnie z opinią dy-

rektora budowy. Budowa mostu związana jest także z utrudnieniami drogowymi, któ-

rych najwięcej ma być po rozpoczęciu budowy ronda u zbiegu ulicy Lubelskiej i dojazdu 

do nowego mostu.1. 

 Nowy most w Błażowej powstanie z kompozytów włóknistych – Nowy projekt warto-

ści 10 mln złotych, dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to budo-

wa mostu w Błażowej. Most ma składać się z czterech belek o długości 21 m i wysokości 

1,1 m. Będzie to pierwszy w Polsce most z kompozytów włóknistych o osnowie polime-

rowej. Budowa ma ruszyć w maju. 2. 

 Pierwsza inwestycja w Strefie Dworzysko – 15 maja holenderska firma Raben oficjalnie 

otworzyła swoje centrum logistyczne w strefie ekonomicznej Dworzysko. Zbudowana 

hala ma powierzchnię 5 tys. m², poza nią został zbudowany trzykondygnacyjny budynek 

biurowy. Firma zajmuje się transportem i przechowywaniem towarów, jest pierwszym 

inwestorem w strefie. Firma planuje drugą inwestycję w strefie, którą ma być magazyn 

wysokiego składowania. Obecna kosztowała 25 milionów złotych, firma zatrudnia 

60 osób i współpracuje z 35 wykonawcami. Cały polski oddział firmy Raben zatrudnia 2,5 

tysiąca osób, działa od 20 lat i jest wiodącym w grupie. 3. 

 Autosan S.A. na sprzedaż z wolnej ręki – Jedna z najstarszych w Polsce fabryk jest 

w upadłości od października 2013. W kwietniu odbył się kolejny, piąty już przetarg, 

gdzie spółka była wystawiona na sprzedaż przy cenie wywoławczej 37 milionów złotych. 

Nie znalazł się chętny na zakup i sędzia komisarz wyraził zgodę na sprzedaż spółki 

z wolnej ręki. Syndyk ma czas na znalezienie oferenta do końca września. Są już prowa-

dzone pierwsze rozmowy z podmiotami, które uczestniczyły w przetargach w związku 

z ewentualnym nabyciem spółki. 4. 

                                                                                                                                                                                                                                
1http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150505/RZESZOW/150509878 
2http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150423/RZESZOW/150429832 
3http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150519/RZESZOW/150519660, 

http://wiadomosci.onet.pl/rzeszow/100-nowych-miejsc-pracy-w-rzeszowie/s1mjpx 
4http://wiadomosci.onet.pl/rzeszow/piec-podmiotow-zainteresowanych-kupnem-autosanu/em0p9k, 

http://esanok.pl/tag/autosan 

http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150519/RZESZOW/150519660
http://wiadomosci.onet.pl/rzeszow/piec-podmiotow-zainteresowanych-kupnem-autosanu/em0p9k
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 Krośnieńskie Huty Szkła zwiększają zatrudnienie – Znajdująca się z upadłości likwida-

cyjnej spółka zwiększyła zatrudnienie w związku ze zwiększoną liczbą zamówień. Firma 

szuka inwestora, w kwietniu odbył się kolejny przetarg sądowy, na którym nie złożono 

ofert kupna spółki. Kolejny ma mieć miejsce w czerwcu. 5 

                                                                                                                                                                                                                                
5http://wiadomosci.onet.pl/rzeszow/khs-zwieksza-zatrudnienie/wy33br, http://www.naszdziennik.pl/polska-

kraj/73233,krosnienskie-huty-szkla-znow-bez-nabywcy.html 

http://wiadomosci.onet.pl/rzeszow/khs-zwieksza-zatrudnienie/wy33br
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3. Ogólna kondycja przedsiębiorstw – 

I kwartał 2015 i prognoza na II kwartał 2015 

3.1. Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej 

W ramach badania ogólnej sytuacji przedsiębiorców są oni pytani o bieżącą sytuację ekonomicz-

ną oraz o swoje przewidywania odnośnie jej zmiany. Swój status w I kwartale 2015 roku 68% 

przedsiębiorców określa jako dosyć dobry, a 11% jako bardzo dobry. Zauważalne jest, w porów-

naniu do IV kwartału 2014, niewielkie powiększenie grupy firm o słabej sytuacji ekonomicznej. 

Jednocześnie 50% ankietowanych przedsiębiorców deklaruje, że spadek cen produkcji sprzedanej 

przemysłu oraz obecny spadek cen paliw, miały korzystny wpływ na kondycję przedsiębiorstw. 

Natomiast 46% określa wpływ tych zdarzeń jako neutralny albo jako nieistniejący (brak wpły-

wu). 

3.2. Prognoza zmian sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw 

Oceniając niepewność swojej przyszłej sytuacji ekonomicznej firmy podtrzymują oceny z po-

przednich kwartałów roku. Przedsiębiorcy oceniający niepewność swojej przyszłości jako umiar-

kowaną, niską i bardzo niską stanowią 89% całości. Szczegóły przedstawiono na wykresie. 

Wykres 1. Ocena niepewności przyszłej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców 

Opracowanie własne na podstawie ankiet „Szybkiego monitoringu” 

W porównaniu do drugiej połowy 2014 roku większy odsetek firm (18%) spodziewa się poprawy 

swojej sytuacji ekonomicznej. Ponadto, jak w poprzednich okresach, większość ankietowanych 

(ok. 79%) nie przewiduje większych zmian dotyczących ogólnej kondycji firmy. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 11% 59% 25% 5% 

bardzo wysoka wysoka umiarkowana niska bardzo niska
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Wykres 2. Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej przez przedsiębiorstwa 

Opracowanie własne na podstawie ankiet „Szybkiego monitoringu” 

55% przedsiębiorców nie spotyka się z większymi trudnościami dotyczącymi prowadzonej dzia-

łalności i nie spodziewa się ich w najbliższym czasie. Kolejne 26% firm borykało się, lub nadal 

boryka z trudnościami, ale albo udało się je już pokonać, albo w ocenie firmy powinny one się 

zakończyć niebawem. Pozostałe ok. 19% to firmy, które albo nadal walczą z problemami i nie są 

w stanie określić ich końca (12%), lub też spodziewają się trudności w najbliższej przyszłości 

(7%). 

Jako największe utrudnienia w prowadzonej działalności przedsiębiorcy wymieniają nasiloną 

konkurencję, problem utrzymania płynności finansowej, zmiany cen walut i surowców oraz nie-

pokoje społeczne i polityczne. 
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83% 
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9% 
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14% 
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3.3. Analiza marży i poziomu cen 

Jeden z aspektów analizy sytuacji przedsiębiorstw dotyczy marży (zysku brutto) ze sprzedaży 

głównego produktu/grupy produktów lub usług na rynku krajowym w bieżącym kwartale, 

w porównaniu do takiego samego kwartału roku poprzedniego. 

Poniższy wykres przedstawia zmiany dotyczące marży wypracowanej przez przedsiębiorców na 

rynkach krajowym i zagranicznym (dane tylko dla podmiotów, które udostępniły dane w tym 

zakresie i które działają na analizowanych rynkach). Dla większości ankietowanych firm marża 

pozostała na poziomie z roku ubiegłego. Warty odnotowania jest znaczący spadek marży, który 

dotknął ok. 5% przedsiębiorców na rynku krajowym (9% w poprzednim okresie) i 9% na rynku 

zagranicznym (podobnie jak w IV kwartale). 

Przyczyn można upatrywać we wspomnianych wcześniej zmianach cen walut oraz dużej konku-

rencji na rynku, która wymusza obniżkę cen. 

Wykres 3. Zmiana marży (zysku brutto) w I kwartale 2015 w stosunku do I kwartału 2014 

Opracowanie własne na podstawie ankiet „Szybkiego monitoringu” 

W przypadku zmiany cen głównego produktu/grupy produktów lub usług obecnie 71% deklaru-

je pozostanie ich na poziomie z roku poprzedniego. Podobny jak w poprzednim kwartale jest 

odsetek przedsiębiorców, którzy zauważyli spadek cen rok do roku (18% firm). 
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15% 

61% 

13% 

9% 

marża znacząco wzrosła

marża nieznacznie wzrosła
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Ankietą objęto także zagadnienie presji na obniżkę cen, zarówno w przypadku odczuwania takiej 

presji przez przedsiębiorców w kontaktach z odbiorcami, jak i w sytuacjach, kiedy firmy negocju-

jąc warunki od dostawców także dążą do uzyskania lepszych cen. Dla ponad 30% ankietowa-

nych nie jest to nowe zjawisko, a dwie kolejne grupy obejmują firmy, które go doświadczają 

w niewielkim stopniu albo wcale. Poniższy wykres obrazuje szczegółowo występowanie presji 

cenowej. 

Wykres 4. Presja cenowa ze strony odbiorców przedsiębiorstw oraz wywierana na dostawców 

Opracowanie własne na podstawie ankiet „Szybkiego monitoringu” 

3.4. Prognoza zmian popytu, poziomu produkcji i liczby zamówień 

Zdecydowana większość firm nie spodziewa się zmiany popytu w II kwartale 2015 r. (65%). 

Druga pod kątem wielkości grupa to przedsiębiorcy, którzy odnotowują w tym okresie sezono-

wy wzrost popytu (18%). Grupa podmiotów spodziewających się trwałego wzrostu popytu na 

swoje towary stanowi 7% całości (9% w poprzednim okresie). 

W ślad za oczekiwaniami odnośnie zmian popytu idą prognozy firm dotyczące zmian w pozio-

mie produkcji i liczbie zamówień. Ponad 60% podmiotów szacuje, że oba wskaźniki utrzymają 

się na podobnym poziomie, co dotychczas. Widoczny jest wzrost oczekiwań przedsiębiorców 

odnośnie zwiększenia poziomu produkcji i liczby zamówień (dotyczy on ok. 20% ankietowa-

nych). 

10,5% 

24,8% 

25,7% 

35,2% 

3,8% 

9,5% 

30,5% 

21,9% 

33,3% 

4,8% 

nie dotyczy, nie ma możliwości negocjowania cen

nie
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Wykres 5. Oczekiwane zmiany w zakresie poziomu produkcji i liczby zamówień na II kwartał 2015 

Opracowanie własne na podstawie ankiet „Szybkiego monitoringu” 

3.5. Zapasy, należności i zobowiązania 

3.5.1. Zapasy 

Analizując poziom zapasów w przedsiębiorstwach, które je posiadają (tzn. z pominięciem firm 

usługowych) można zauważyć, że podmioty dbają o utrzymanie stanów zapasów na odpowied-

nim poziomie, tzn. pozwalającym na swobodne prowadzenie działalności, ale nie nazbyt wyso-

kim. Szczegółowa struktura została zaprezentowana w tabeli, w podziale na produkty gotowe 

i towary. 

Tabela 2. Zapasy produktów gotowych i towarów w I kwartale 2015 

Stan zapasów Produkty gotowe Towary 

zbyt duży 5% 12% 

wystarczający 88% 84% 

zbyt mały 7% 4% 

Razem: 100% 100% 

Opracowanie własne na podstawie ankiet „szybkiego monitoringu” 

18% 

58% 

20% 

4% 

20% 

53% 

24% 

2% 

A. wzrost B. bez zmian C. spadek D. brak informacji

poziom produkcji liczba zamówień
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3.5.2. Płynność finansowa – należności i zobowiązania 

Jedną z poważniejszych barier w prowadzeniu działalności i rozwoju firm, wskazywanych przez 

przedsiębiorców, jest utrzymanie płynności finansowej. W I kwartale 2015 r. 9% podmiotów sy-

gnalizowało częste problemy w tym zakresie, a 19% sporadyczne. Pozostałe 72% przedsiębior-

ców deklaruje brak trudności w tym zakresie. 

Jednocześnie przedsiębiorcy pytani na temat trudności w regulowaniu zobowiązań pozabanko-

wych oznajmiają brak problemów w tym zakresie dla 59% z nich, podczas gdy pozostała część 

napotkała takie trudności sporadycznie (32%), a 9% często. 

W zakresie posiadanych środków pieniężnych ok. 8% przedsiębiorców uważa, że ich wysokość 

przekracza bieżące potrzeby firm, podczas gdy ich pozostała część wykorzystuje je w całości na 

prowadzoną działalność (64%) albo posiada nieznaczną nadwyżkę (28%). Praktycznie nie wystę-

pują sytuacje, w których posiadane środki pieniężne są większe od bieżących potrzeb z powodu 

wstrzymywania się firm od inwestycji lub zwiększania zapasów. 

3.6. Planowane inwestycje 

Plany przedsiębiorstw kontynuujących inwestycje z poprzednich okresów, przede wszystkim 

obejmują realizację tych inwestycji bez większych zmian w II kwartale 2015 r. Niewielki odsetek 

firm planuje ich wzrost (9%) lub redukcję (2%). Około 10% ankietowanych zakończy w tym okre-

sie trwające inwestycje. Dwa główne źródła finansowania tych inwestycji to kredyty bankowe 

i środki własne. 

Około 25% firm deklaruje wstrzymywanie się od poważniejszych inwestycji, a 2 % wskazuje jako 

przyczynę oczekiwanie na spadek cen, a pozostałe 23% firm inne powody. 

3.7. Obrót handlowy z zagranicą 

3.7.1. Import zaopatrzeniowy 

Nieco powyżej 40% z objętych badaniami podmiotów prowadzi import zaopatrzeniowy. Firmy, 

których działalność wymaga prowadzenia takiego importu bardzo różnią się pomiędzy sobą 

skalą importu (od ułamkowego udziału importu w kosztach firmy do udziału sięgającego powy-

żej 50%). 11% ankietowanych importuje ok. 50% towarów zaopatrzeniowych. 

3.7.2. Działalność eksportowa 

Sprzedaż eksportową prowadzi 48% ankietowanych firm, a 46% wszystkich eksportujących jed-

nostek deklaruje handel eksportowy do Rosji lub Ukrainy. 
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Analizując dane dotyczące wszystkich eksporterów można zauważyć, że firmy różnią się skalą 

prowadzonego eksportu. Dla 40% z nich przychody z eksportu stanowią ponad połowę całości 

przychodów, 24% podmiotów ma przychody z eksportu nieprzekraczające 10% wszystkich przy-

chodów. 

Aż 82% eksporterów nie odczuło większych zmian w ilości zawartych umów, porównując 

I kwartał roku bieżącego i ubiegłego. Pozostałe firmy w zbliżonym stopniu odnotowały spadek 

(8%) i wzrost liczby zawartych umów (10%). 

Oczekiwania firm odnośnie II kwartału 2015 r. w większości dotyczą utrzymania stanu obecnego 

liczby umów (65%) i wielkości eksportu (53%). Jednocześnie 41% ankietowanych spodziewa się 

wzrostu wielkości eksportu, przy czym na wzrost liczby umów liczy tylko 25% podmiotów. Da-

ne odzwierciedla wykres. 

Wykres 6. Oczekiwane zmiany wielkości eksportu i liczby umów eksportowych w II kwartale 2015 

Opracowanie własne na podstawie ankiet „Szybkiego monitoringu” 

3.8. Zatrudnienie i wynagrodzenia 

Ok. 60% przedsiębiorców zatrudniało nowych pracowników w I kwartale 2015, a 61% wszyst-

kich firm planuje podjąć takie działania w II kwartale bieżącego roku. 

W obu przypadkach pracodawcy oferują wynagrodzenia na poziomie takim, jakie otrzymują już 

zatrudnieni pracownicy o zbliżonych kwalifikacjach (ok. 73% w obu kwartałach). 

41% 

53% 

6% 

25% 

65% 

10% 

wzrost utrzymanie na podobnym poziomie spadek

wielkość eksportu liczba umów eksportowych
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Jednocześnie 21% i 20% podmiotów dla I i II kwartału 2015 roku ustala wynagrodzenia z nowy-

mi pracownikami na poziomie niższym niż pracujący o podobnych kwalifikacjach, a jedynie 

6% (dla obu okresów) oferuje wynagrodzenia na poziomie wyższym niż pensje pracowników 

o odpowiadających im umiejętnościach i doświadczeniu, ale już zatrudnionych w danej firmie. 

Jest to prawdopodobnie powiązane z faktem, że presja na zwiększenie płac nie występuje 

w niemal połowie ankietowanych firm (49%), a 45% przedsiębiorców deklaruje, że presja jest na 

stałym poziomie. 

Poniższe wykresy obrazują planowane wynagrodzenia dla pracowników zatrudnianych w da-

nym i przyszłym kwartale. Jak można dostrzec na wykresach, zazwyczaj pracodawcy stosują 

podobne zasady wynagradzania zarówno dla obecnego jak i przyszłego kwartału. Widać także 

niewielki odsetek firm, które zwiększają zatrudnienia dla nowo zatrudnianych pracowników 

w porównaniu do osób o podobnych kwalifikacjach (na podobnych stanowiskach). 

Wykres 7. Jakie wynagrodzenia przedsiębiorstwa oferują pracownikom zatrudnianym w danym kwartale 

 

Opracowanie własne na podstawie ankiet „Szybkiego monitoringu” 
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zbliżonych kwalifikacjach

C. wynagrodzenia porównywalne z
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Wykres 8. Jakie wynagrodzenia przedsiębiorstwa będą oferować nowo zatrudnianym 

kom  w kolejnym kwartale 2015 

 

Opracowanie własne na podstawie ankiet „Szybkiego monitoringu” 

Analizując związek wydajności pracy i wynagrodzeń (w odniesieniu do poprzedniego kwartału) 

można zauważyć, że najbardziej liczną grupą są przedsiębiorcy, gdzie zarówno wydajność jak 

i wynagrodzenia zostały na podobnym poziomie jak dotychczas tj. 51%. Odsetek wynoszący 21% 

dotyczy grupy, gdzie wzrost wynagrodzeń i wydajności miał podobne tempo. Z kolei trzecią 

najbardziej liczną grupą są przedsiębiorstwa, gdzie wzrostowi wydajności nie towarzyszył 

wzrost wynagrodzeń (17%).  

Wykres 9. Relacja wzrostu wynagrodzeń i wydajności pracy - mierzona metodą wartości dodanej na jedne-

go zatrudnionego - w I kwartale 2015 w stosunku do IV kwartału 2014 

 

Opracowanie własne na podstawie ankiet „Szybkiego monitoringu” 
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4. Rynek mieszkaniowy 

Prowadzone badanie dotyczy badania rynku mieszkaniowego Rzeszowa. Na wynikach tych ba-

dań oparto poniższą analizę tego rynku (pierwotnego i wtórnego). 

Dane zaprezentowane za rok 2015 dotyczą pierwszego kwartału roku. 

4.1. Średni czas sprzedaży mieszkania – dane z rynku rzeszowskiego 

Obserwuje się proces wydłużania średniego czasu sprzedaży mieszkania (dane dotyczą rynku 

wtórnego). Jest to proces związany, między innymi, także ze zmianami na rynku finansowym, 

dotyczącymi pozyskania kredytów na zakup nieruchomości. 

Warty także zauważenia jest fakt, że ceny ofertowe bywają zawyżone, i tym samym nieruchomo-

ści wyceniane wysoko znajdują się długo na rynku. Znalezienie kontrahenta i negocjacja ceny 

odsuwają moment zawarcia transakcji kupna – sprzedaży. 

Wykres 10. Średni czas sprzedaży mieszkania na rynku wtórnym wg liczby dni 

 

Opracowanie własne na podstawie systemu BaRN 

Zaprezentowane dane, do roku 2014, wskazują na stałą tendencję wydłużania się średniego czasu 

sprzedaży mieszkania na rynku wtórnym, jednak dane za I kwartał 2015 pokazują lekkie oży-

wienie na rynku mieszkaniowym i skrócenie tego czasu. Pomimo spadku liczby dni nadal jest 

ona na poziomie wyższym niż średnia dla całego roku 2013.  
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4.2. Porównanie cen dla rynku pierwotnego i wtórnego w Rzeszowie 

Pozyskane przez Oddział Okręgowy dane dotyczące rynku mieszkaniowego w Rzeszowie 

przedstawiają tendencje wzrostowe zarówno dla rynku pierwotnego jak i wtórnego (z wyłącze-

niem obniżki w roku 2009, która nastąpiła na obu rynkach). Można także zaobserwować, że ry-

nek wtórny cechuje się bardziej stabilnym poziomem cen niż rynek pierwotny. 

Wykres 11. Porównanie ceny ofertowej i transakcyjnej dla mieszkaniowego rynku pierwotnego w Rzeszo-

wie w latach 2008-2015 

 

Opracowanie własne na podstawie systemu BaRN 

Wykres 12. Porównanie ceny ofertowej i transakcyjnej (i transakcyjnej hedonicznej) dla mieszkaniowego 

rynku wtórnego w Rzeszowie w latach 2006-2015 

 

Opracowanie własne na podstawie systemu BaRN  
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4.3. Stawki wynajmu mieszkań w Rzeszowie 

Poniższy wykres obrazuje ceny wynajmu mieszkań w Rzeszowie, w przeliczeniu na 1m² po-

wierzchni, zarówno w odniesieniu do ofert jak i transakcji. 

W latach od 2008 do 2011 można zauważyć wzrost cen wynajmowanych mieszkań, a od 2012 

nastąpił spadek cen wynajmu i stabilizacja na podobnym poziomie. Jednocześnie ceny transak-

cyjne są na poziomie niższym niż ceny ofert na rynku. 

Wykres 13. Ceny wynajmu mieszkań w Rzeszowie (w przeliczeniu zł/ m²) – ceny ofertowe i transakcyjne 

 

Opracowanie własne na podstawie systemu BaRN 
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Podsumowanie 

Badanie za I kwartał 2015 roku nie wykazuje większych zmian na podkarpackim rynku w sto-

sunku do poprzednich okresów. Opierając się zarówno na wynikach ankiet gospodarczych 

„szybkiego monitoringu” jak i wynikach badań Głównego Urzędu Statystycznego sytuację 

w regionie można określić jako stabilną. 

Najczęściej wymienianą przez przedsiębiorców barierą rozwoju jest brak płynności finansowej. 

Nieterminowe regulowanie należności przez kontrahentów automatycznie wpływa negatywnie 

na możliwości zapłaty własnych zobowiązań poprzez firmy. Jest to problem stały, z którym 

trudno walczyć gdyż konkurencja na rynku wymusza często odraczanie płatności za sprzedawa-

ny towar/usługi. 

Inne problemy, z którymi mają styczność działające w regionie firmy to wahania kursów walut i 

brak stabilności w tym zakresie. Kolejną barierą rozwoju jest także istniejąca szara strefa, której 

istnienie utrudnia działalność legalnie działającym i odprowadzającym podatki przedsiębiorcom. 

Jako utrudniająca działalność bariera jest także często wymieniana sytuacja polityczno – gospo-

darcza, związana z konfliktem pomiędzy Rosją a Ukrainą. 

Co do obrotu nieruchomościami można zauważyć, że rzeszowski rynek mieszkaniowy (tak 

pierwotny jak i wtórny) cechuje się mnogością ofert. Zauważalną tendencją jest wydłużanie się 

czasu obecności oferty na rynku (pomimo lekkiego skrócenia czasu sprzedaży mieszkań na ryn-

ku wtórnym dla pierwszego kwartału tego roku), z powodów, jakie zostały opisane wcześniej, 

tzn. przewartościowane ceny, trudności w zdobyciu finansowania na zakup nieruchomości czy 

niepewna sytuacja społeczno - gospodarcza, powodująca większą ostrożność nabywców w decy-

dowaniu się na zakup nieruchomości. 
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