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W okresie styczeń–wrzesień br. w gospodarce województwa lubuskiego przeważały pozytywne 
tendencje wzrostowe: 
 
 

 przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe niż przed rokiem o 2,8% (w kraju 

wzrost zatrudnienia wyniósł 3,0%); 

 stopa bezrobocia rejestrowanego stopniowo obniżała się w prezentowanym okresie i w końcu 

września br. wyniosła 8,4%; w porównaniu z wrześniem ub. roku stopa bezrobocia zmniejszyła  

o 2,0 p. proc.; lubuskie należało do województw o najwyższym spadku bezrobocia w skali roku; 

 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 6,1%  

w stosunku do analogicznego okresu ub. roku (przy wzroście przed rokiem o 3,8%) i kształtowało się 

na poziomie 3600,80 zł; 

 produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w skali roku o 6,0% (w cenach stałych), tj. bardziej 

dynamicznie niż przed rokiem i średnio w kraju; jednocześnie zanotowano wzrost przeciętnego 

zatrudnienia w przemyśle (o 1,8%) oraz najwyższy w kraju wzrost przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia brutto (o 6,1%); 

 produkcja sprzedana budownictwa była mniejsza od uzyskanej w analogicznym okresie ub. roku 

o 11,6% (wobec wzrostu przed rokiem o 12,9%); przeciętne zatrudnienie w budownictwie wzrosło 

o 2,1% (po spadku przed rokiem o 3,4%), przy wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

brutto o 1,7% (przed rokiem wzrost wyniósł 2,0%); 

 bardziej dynamicznie niż w pozostałych województwach wzrosła liczba mieszkań oddanych 

do użytkowania (o 33,1% do ponad 2,8 tys.); 

 w większym stopniu niż przed rokiem wzrosła sprzedaż detaliczna (o 9,5% wobec wzrostu o 4,7%  

w analogicznym okresie ub. roku i przy średnim wzroście w kraju na poziomie 3,2%).  

 

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego 
we wrześniu 2016 r.”, który został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej 
Górze. 

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


 

 


