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INFORMACJA PRASOWA 

 

SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W PAŹDZIERNIKU 2016 R. 
 

 Stopa bezrobocia rejestrowanego tak jak przed miesiącem wyniosła 8,4% tj. o 1,8 p. proc. mniej niż 

przed rokiem. W porównaniu z poprzednim okresem ub. roku stopa bezrobocia zmniejszyła się we 

wszystkich powiatach. Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w Gorzowie Wlkp. i powiecie słubickim 

(po 3,9%). 

 W październiku br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe zarówno  

w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku (o 2,7%) jak i w odniesieniu do września br. (o 0,3%). 

 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było wyższe od notowanego 

rok wcześniej (o 6,5%). Wzrost wynagrodzeń obserwowano w większości sekcji, w tym znaczący m.in. 

w zakwaterowaniu i gastronomii (o 12,9%), w transporcie i gospodarce magazynowej (o 10,7%),  

w administrowaniu i działalności wspierającej (o 10,0%). 

 W październiku br. produkcja sprzedana przemysłu zmniejszyła się w skali roku (o 0,3%, w cenach 

stałych). Niższa niż przed rokiem była produkcja budowlano-montażowa (o 23,8%, w cenach 

bieżących). 

 Sprzedaż detaliczna zwiększyła się w skali roku o 18,2% (wobec wzrostu w analogicznym okresie  

ub. roku o 6,0%). Wzrost sprzedaży detalicznej zanotowano w większości rodzajów działalności. 

 W październiku 2016 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosła liczba mieszkań, 

których budowę rozpoczęto (o 148,1%); mniej natomiast było mieszkań oddanych do użytkowania 

oraz mieszkań, na budowę których uzyskano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem 

budowlanym (odpowiednio o 57,0% i o 47,7%). 

 
Ponadto w okresie I-IX 2016 r.: 
 

 Wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były niższe od uzyskanych rok wcześniej. Większość 

prezentowanych wskaźników ekonomiczno-finansowych pogorszyła się w stosunku do notowanych  

w okresie styczeń-wrzesień ub. roku. 

 Nakłady inwestycyjne poniesione przez przedsiębiorstwa w okresie styczeń–wrzesień br. były  

(w cenach bieżących) wyższe niż przed rokiem(o 5,5%). Wzrosła liczba inwestycji rozpoczętych  

(o 19,6%), jednak ich wartość kosztorysowa spadła (o 34,4%). 

 
Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w 
październiku 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/


 

 


