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Zielona Góra, dnia 27.09.2013 r. 

INFORMACJA PRASOWA 

 

SYTUACJA GOSPODARCZA 

W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W SIERPNIU 2013 R. 

 Produkcja sprzedana przemysłu nadal była niższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku  

(o 10,5%) wobec wzrostu przed rokiem (o 7,1%). 

 Produkcja budowlano-montażowa wyniosła 99,8 mln zł, tj. o 1,9% mniej niż przed rokiem  

(w analogicznym miesiącu ub. roku notowano spadek o 12,1%). 

 Podobnie jak przed miesiącem sprzedaż detaliczna ukształtowała się na poziomie wyższym niż 

w analogicznym miesiącu ub. roku, jednak tempo wzrostu uległo spowolnieniu (wzrost o 1,5%). 

 Według wstępnych danych1, w sierpniu br. oddano do użytkowania 193 mieszkania, tj. o 38 

więcej niż przed rokiem (wzrost o 24,5%). 

Ponadto: 

 przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 114,8 tys. osób i zmniejszyło się 

w relacji do analogicznego miesiąca ub. roku o 1,8%; 

 liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 58,3 tys. osób. Było to o 0,4 tys. osób więcej 

niż przed miesiącem i o 1,0 tys. osób więcej niż przed rokiem; 

 stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się na poziomie 15,2%, wobec 15,1% w końcu 

lipca br. i 15,0% przed rokiem; 

 utrzymał się wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze 

przedsiębiorstw w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku (o 3,8%), które w sierpniu br. 

wyniosło 3185,19 zł. 

 

Więcej informacji znajdą Państwo w Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej 

województwa lubuskiego w sierpniu 2013 r., który został zamieszczony na stronie internetowej 

Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze pod adresem http://www.stat.gov.pl/zg 

                                                 
1 Dane meldunkowe – mogą ulec zmianie po opracowaniu sprawozdań kwartalnych. 

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


 
 

 

  

 

 


