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INFORMACJA PRASOWA
SYTUACJA GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W LISTOPADZIE 2017 R.
W listopadzie br. w podstawowych obszarach gospodarki województwa obserwowano wzrost
dynamiki w stosunku do notowanej w analogicznym okresie poprzedniego roku:
 Produkcja sprzedana przemysłu wyniosła 3146,0 mln zł (w cenach bieżących) i była o 10,3% wyższa
w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (w cenach stałych), wobec wzrostu przed rokiem
o 10,0%.
 Produkcja budowlano‐montażowa wykonana przez przedsiębiorstwa budowlane osiągnęła poziom
128,7 mln zł, tj. o 11,0% wyższy niż przed rokiem (wobec wzrostu przed miesiącem o 32,6% i przed
rokiem o 26,8%).
 Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe była o 13,0%
wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku (po wzroście notowanym przed rokiem o 20,1%).
 Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 125,4 tys. osób i wzrosło o 4,3%
w stosunku do obserwowanego przed rokiem.
 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3986,66 zł
i było o 8,1% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (wobec wzrostu w listopadzie ub. roku
o 6,3%).
 Oddano do użytkowania 617 mieszkań, tj. o 176,7% więcej niż przed rokiem (kiedy zanotowano
wzrost o 1,4%). Liczba oddanych do użytkowania mieszkań znacząco wzrosła w budownictwie
przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (z 49 mieszkań przed rokiem do 400). Wzrost zanotowano
także w budownictwie indywidualnym (ze 145 mieszkań przed rokiem do 182).
Ponadto:
 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 24,2 tys. osób i ponownie zmniejszyła się zarówno
w skali miesiąca (o 0,9%) jak i w porównaniu z końcem listopada ub. roku (o 22,6%).
 Stopa bezrobocia rejestrowanego w omawianym okresie wyniosła 6,4%, wobec 6,5% przed
miesiącem i 8,4% końcu listopada 2016 r. Do urzędów pracy w listopadzie wpłynęło niemal 4,5 tys.
ofert zatrudnienia, a w końcu miesiąca na 1 ofertę pracy przypadało 6 bezrobotnych.
Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w listopadzie 2017 r.”, który został
zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze http://zielonagora.stat.gov.pl/.
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