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Zielona Góra, dnia 29.01.2016 r. 

INFORMACJA PRASOWA 

 

SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W STYCZNIU 2016 R. 

 
 Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło zarówno w skali roku (o 1,4%),  

jak i w relacji do poprzedniego miesiąca (o 1,3%).  

 

 Sytuacja na rynku pracy, pomimo sezonowego wzrostu stopy bezrobocia i liczby bezrobotnych, była 

korzystniejsza niż przed rokiem (niższa o 1,9 p. proc. stopa bezrobocia). W porównaniu ze styczniem 

2015 r. stopa bezrobocia spadła we wszystkich powiatach województwa. 

 

 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw utrzymało tendencję 

wzrostową w skali roku. W stosunku do stycznia ub. roku wzrost ten wyniósł 4,6%,wobec 4,4% przed 

rokiem. 

 

 W styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu wyniosła 2464,1 mln zł (w cenach bieżących) i była o 

0,6% niższa w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (w cenach stałych), wobec wzrostu 

przed rokiem o 4,9%. 

 

 Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana w przedsiębiorstwach budowlanych ukształtowała 

się na poziomie 29,7 mln zł ,tj. o 26,8% niższym niż przed rokiem. 

 

 W odniesieniu do stycznia 2015 r. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w przedsiębiorstwach 

handlowych i niehandlowych (o 2,8%). Niższa była natomiast sprzedaż hurtowa  

w przedsiębiorstwach handlowych (o 2,6%) oraz w przedsiębiorstwach hurtowych (o 7,5%). 

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno – gospodarczej 

województwa lubuskiego w styczniu 2016 r.”, który został zamieszczony na stronie internetowej 

Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze: http://zielonagora.stat.gov.pl.  

http://zielonagora.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/komunikat-o-sytuacji/
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