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INFORMACJA PRASOWA 

 

SYTUACJA GOSPODARCZA  

W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W MARCU 2014 R. 

 

W marcu br. sytuacja w zakresie produkcji sprzedanej przemysłu i budownictwa, 

w porównaniu z poprzednimi miesiącami, kształtowała się następująco: 

 produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie wyższym niż w analogicznym 

miesiącu ub. roku (o 15,4% – w cenach stałych - wobec spadku przed rokiem o 6,4%). 

Przedsiębiorcy ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w kwietniu 

oceniali pozytywnie, lepiej niż przed miesiącem. Oceny bieżącego portfela zamówień  

i produkcji są optymistyczne, podobne do formułowanych przed miesiącem. W najbliższych 

trzech miesiącach przedsiębiorcy planują dalsze zwiększenie zatrudnienia; 

 produkcja sprzedana budownictwa była wyższa niż przed rokiem (o 13,9%, w cenach 

bieżących), w tym produkcja budowlano-montażowa była wyższa niż w analogicznym 

miesiącu 2013 r. (o 11,4%, w cenach bieżących). 

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest w kwietniu nieco mniej negatywnie 

niż w marcu. Prognozy dotyczące portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej są 

bardziej optymistyczne od przewidywań formułowanych w marcu. W najbliższych trzech 

miesiącach sytuacja finansowa może nie ulec zmianie. Przedsiębiorcy zapowiadają wzrost 

zatrudnienia. 

Jednocześnie notowano wzrost sprzedaży detalicznej w relacji do analogicznego miesiąca  

ub. roku (o 12,6%), wobec spadku notowanego przed rokiem (o 18,0%). 

Ponadto: 

 zaobserwowano wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w relacji do 

analogicznego miesiąca ub. roku (o 1,7%); 

 stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 15,6% i była niższa od notowanej przed 

rokiem (o 1,3 p. proc.) i niższa niż przed miesiącem (o 0,7 p. proc.); 

 odnotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w stosunku do 

analogicznego miesiąca ub. roku (o 4,8%), wobec wzrostu przed rokiem (o 1,1%). 

 

Więcej informacji znajdą Państwo w Komunikacie o sytuacji społeczno – gospodarczej 

województwa lubuskiego w marcu 2014 r., który został opublikowany na stronie Urzędu 

http://zielonagora.stat.gov.pl/ 

http://zielonagora.stat.gov.pl/


 
 

 

  

 

 

 


