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SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE  
LUBUSKIM W STYCZNIU 2019 R. 

 
W styczniu br. w podstawowych obszarach 
gospodarki województwa obserwowano wzrost 
dynamiki w stosunku do notowanej w analogicznym 
okresie poprzedniego roku.  

 

 

 
Na rynku pracy odnotowano wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw 
w ujęciu rocznym o 2,6%. Wzrost przeciętnego zatrudnienia w skali roku zanotowały m.in. 
przedsiębiorstwa prowadzące działalność w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej 
(o 20,2%), w zakwaterowaniu i gastronomii (o 15,2%), w transporcie i gospodarce magazynowej 
(o 13,0%) w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 11,3%). 
 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było o 9,6 % wyż-
sze niż w analogicznym okresie ub. roku (wobec wzrostu przed rokiem o 8,9%). Wzrost prze-
ciętnego wynagrodzenia w skali roku zaobserwowano w większości rodzajów działalności,  
w tym m.in. w sekcjach: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 23,8%), budow-
nictwo (o 15,7%), przetwórstwo przemysłowe (o 11,3%), handel; naprawa pojazdów samocho-
dowych (o 8,5%), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 8,3%), 
zakwaterowanie i gastronomia (o 7,8%).  
 
Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) była o 3,6% wyższa niż w analogicznym 
okresie ub. roku, kiedy notowano wzrost o 15,2%. W stosunku do poprzedniego miesiąca pro-
dukcja sprzedana przemysłu zwiększyła się o 28,9%(wobec spadku w grudniu ub. roku o 26,6%). 
 
Odnotowano wzrost produkcji budowlano-montażowej w skali roku o 18,8% (przed miesią-
cem produkcja budowlano-montażowa w skali roku wzrosła o 4,0%, a przed rokiem o 33,1%). 
 
Według wstępnych danych w styczniu br. liczba oddanych do użytkowania mieszkań była 
większa niż przed rokiem o 249,4% (kiedy odnotowano spadek o 22,6% w skali roku). Liczba 
oddanych do użytkowania mieszkań znacząco zwiększyła się w budownictwie przeznaczonym 
na sprzedaż lub wynajem (z 33 mieszkań przed rokiem do 292). Wzrosła także w budownictwie 
indywidualnym (z 145 mieszkań przed rokiem do 152).  
 
Sprzedaż detaliczna była o 0,8% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu w analogicznym 
okresie ub. roku o 13,9%). Sprzedaż hurtowa w jednostkach handlowych ukształtowała się  
powyżej poziomu sprzed roku (o 15,4%), natomiast w jednostkach hurtowych poniżej (o 1,2%).  
 
W końcu stycznia br. liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 11,1% w stosunku 
do notowanej w końcu stycznia ub. roku. Kobiety stanowiły 57,8% ogółu bezrobotnych. Naj-
mniejszą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w Gorzowie Wlkp. (2,8%, wobec 3,0% 
przed rokiem), w powiecie słubickim (2,9%, wobec 3,6%) i w Zielonej Górze (3,6%, wobec 3,8%).  
 

 

Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego 
w styczniu 2019 r.”, który jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze 
http://zielonagora.stat.gov.pl/ 

 

132,4 tys.  

przeciętne miesięczne  
zatrudnienie w styczniu 2019 r. 

 

Przeciętne zatrudnienie  
w sektorze przedsiębiorstw 

132,4 tys. osób  

 

Produkcja budowlano-monta-
żowa (w cenach bieżących) 

72,1 mln zł 

Przeciętne miesięczne wyna-
grodzenie brutto w sektorze 
przedsiębiorstw 

4397,99 zł 

Produkcja sprzedana przemy-
słu (w cenach bieżących)  

3306,7 mln zł 

 

Sprzedaż hurtowa  

15,4% r/r 

Mieszkania oddane  
do użytkowania  

444  

Stopa bezrobocia  

6,2%  
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