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INFORMACJA PRASOWA 

 

SYTUACJA GOSPODARCZA  

W WOJEWÓDZWIE LUBUSKIM W PAŹDZIERNIKU 2013 R. 

 

W październiku br. obserwowano poprawę sytuacji w zakresie produkcji sprzedanej 

przemysłu i budownictwa w porównaniu z poprzednimi miesiącami: 

� produkcja sprzedana przemysłu pozostała na poziomie nieznacznie wyższym niż w 

analogicznym miesiącu ub. roku (o 0,6% wobec wzrostu w październiku ub. roku o 8,7%); 

przedsiębiorcy ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w 

październiku korzystnie, ale gorzej niż przed miesiącem. Oceny bieżącego portfela zamówień 

i produkcji są bardziej optymistyczne niż przed miesiącem; 

� produkcja sprzedana budownictwa, w tym budowlano-montażowa wzrosła w skali roku 

odpowiednio o 22,5% i 20,1%; ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest w 

październiku nieco bardziej negatywnie niż we wrześniu. Przedsiębiorcy zapowiadają 

nieznacznie mniejszy niż planowano we wrześniu spadek zatrudnienia; 

Jednocześnie notowano wzrost sprzedaży detalicznej w relacji do analogicznego miesiąca  

ub. roku (o 7,6%), wobec spadku notowanego przed rokiem (o 6,7%). 

Ponadto: 

� przeciętne miesięczne zatrudnienie ukształtowało się na poziomie niższym (o 0,9%)  

w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku; 

� stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 15,1% i była wyższa od notowanej przed 

rokiem (o 0,2 p. proc.) oraz niższa niż przed miesiącem (o 0,2 p. proc.); 

� odnotowano spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w stosunku do 

analogicznego okresu ub. roku (o 0,9%), wobec relatywnie wysokiego wzrostu przed rokiem 

(o 6,9%). 

 

Więcej informacji znajdą Państwo w Komunikacie o sytuacji społeczno – gospodarczej 

województwa lubuskiego we wrześniu 2013 r., który został opublikowany na stronie Urzędu 

http://www.stat.gov.pl/zg 



Budownictwo mieszkaniowe

w województwie

lubuskim w okresie

styczeń-październik 2013 r.

Mieszkania, których budowę rozpoczęto

Mieszkania oddane do użytkowania

według form budownictwa
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Mieszkania, na realizację których wydano

pozwolenia

LUBUSKIE (spadek/wzrost)

Budownictwo indywidualne

Budownictwo przeznaczone

na sprzedaż lub wynajem
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Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
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ż
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LUBUSKIE (spadek/wzrost)

(spadek/wzrost) w % w porównaniu z okresem I-X 2012
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