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 W grudniu 2016 r. na rynku pracy utrzymała się tendencja wzrostowa przeciętnego zatrudnienia w sek-
torze przedsiębiorstw w relacji do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (wzrost o 4,4%). 

 Stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu 2016 r. pozostała na poziomie z poprzedniego miesiąca  
i wyniosła 5,0%, o 1,1 p.proc. mniej niż w grudniu 2015 r. Województwo wielkopolskie nadal wyróżnia 
się najniższą stopą bezrobocia, kształtującą się o 3,3 p.proc. poniżej wskaźnika krajowego.  

 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw utrzymało tendencję wzro-
stową w skali roku, a zarejestrowany wzrost wyniósł 4,9%.  

 W porównaniu z listopadem 2016 r. w grudniu w skupie odnotowano wzrost cen wszystkich produktów 
objętych obserwacją, poza ceną drobiu. W obrocie targowiskowym zwiększyły się ceny żyta, owsa, 
ziemniaków i prosiąt na chów, mniej płacono natomiast za ziarno pszenicy i jęczmienia. W skali roku za-
notowano spadek cen skupu produktów roślinnych, ale wyższe były ceny produktów zwierzęcych, z wy-
jątkiem żywca drobiowego. Na targowiskach spadły w tym czasie ceny pszenicy, jęczmienia i ziemnia-
ków, a wzrosły ceny żyta i owsa oraz prosiąt na chów. 

 W ciągu miesiąca pogorszyła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta 
(spadek z 8,5 w listopadzie 2016 r. do 8,3 w grudniu), korzystniej kształtowała się natomiast relacja do 
targowiskowych cen jęczmienia (wzrost z 6,6 do 6,8). W obu przypadkach relacja była lepsza niż w grud-
niu 2015 r., gdy wynosiła odpowiednio 6,5 oraz 5,1. 

 W grudniu 2016 r. zanotowano większe niż przed miesiącem dostawy ziarna zbóż do skupu. Mniejsza 
była za to podaż żywca wołowego i drobiowego. W odniesieniu do grudnia 2015 r. zwiększył się jedynie 
skup żywca wołowego i mleka. 

 Wartość produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2016 r. obniżyła się (licząc w cenach stałych) w sto-
sunku do poprzedniego miesiąca (o 4,2%), ale wzrosła w porównaniu z grudniem 2015 r. (o 4,1%).  
W strukturze rodzajowej produkcji dominowały cztery działy specjalizujące się w produkcji: artykułów 
spożywczych (21,8% wartości produkcji sprzedanej przemysłu całego województwa), pojazdów samo-
chodowych, przyczep i naczep (17,5%), mebli (7,8 %) oraz urządzeń elektrycznych (7,3%). 

 W grudniu 2016 r. odnotowano wzrost wartości produkcji budowlano-montażowej w ujęciu miesięcz-
nym (o 53,5%), a spadek w relacji do grudnia 2015 r. (o 18,1%). W strukturze produkcji budowlano- 
-montażowej największy udział miały przedsiębiorstwa zajmujące się budową obiektów inżynierii lądo-
wej i wodnej (46,9%). 

 W grudniu 2016 r. oddano do użytkowania o 24,1% mieszkań więcej niż w grudniu 2015 r. Mniej niż 
przed rokiem rozpoczęto natomiast nowych inwestycji mieszkaniowych (o 10,2%), mniejsza była także 
liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budow-
lanym (o 3,8%).  

 W grudniu 2016 r. utrzymała się tendencja wzrostowa wartości sprzedaży detalicznej przedsiębiorstw 
handlowych i niehandlowych w stosunku rocznym (wzrost o 13,4%), a także sprzedaży hurtowej jedno-
stek handlowych i przedsiębiorstw handlu hurtowego (w obu przypadkach o 11,9%).  
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UWAGI  OGÓLNE 

 

Prezentowane w Komunikacie dane:  

 o zatrudnieniu, wynagrodzeniach oraz o produkcji sprzedanej przemysłu i budownictwa, produkcji budowla-

no-montażowej, a także o sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów, dotyczą podmiotów gospodarczych,  

w których liczba pracujących przekracza 9, 

 o sektorze przedsiębiorstw, dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie: leśnic-

twa i pozyskiwania drewna; rybołówstwa w wodach morskich; górnictwa i wydobywania; przetwórstwa 

przemysłowego; wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę  

i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz  

działalności związanej z rekultywacją; budownictwa; handlu hurtowego i detalicznego; naprawy pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle; transportu i gospodarki magazynowej; działalności związanej 

z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; informacji i komunikacji; działalności związanej  

z obsługą rynku nieruchomości; działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, 

działalności firm centralnych (head offices); doradztwa związanego z zarządzaniem; działalności  

w zakresie architektury i inżynierii; badań i analiz technicznych; reklamy, badania rynku i opinii publicznej; 

pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej; działalności w zakresie usług administrowania 

i działalności wspierającej; działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją; naprawy i konserwacji 

komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego; pozostałej indywidualnej działalności usługowej, 

 o cenach detalicznych, dotyczą towarów żywnościowych i nieżywnościowych oraz usług, które pochodzą  

z notowań cen prowadzonych przez ankieterów w wybranych punktach sprzedaży, w wytypowanych  

rejonach badania cen; ceny żywności notowane są raz w miesiącu z wyjątkiem owoców i warzyw,  

w zakresie których notowania cen prowadzone są dwa razy w miesiącu, 

 o skupie produktów rolnych, obejmują skup od producentów z terenu województwa; ceny podano bez  

podatku VAT, 

 o wynikach finansowych przedsiębiorstw oraz nakładach inwestycyjnych, dotyczą podmiotów gospodar-

czych prowadzących księgi rachunkowe (z wyjątkiem przedsiębiorstw rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa  

i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkół wyższych), w których liczba pracujących 

przekracza 49. 
 

 

Dane w ujęciu wartościowym wyrażone są w cenach bieżących i stanowią podstawę dla obliczenia wskaźników 

struktury. Wskaźniki dynamiki zaprezentowano na podstawie wartości w cenach bieżących, z wyjątkiem przemysłu, 

dla którego wskaźniki dynamiki podano na podstawie wartości w cenach stałych (średnie ceny bieżące 2010 r.). 
 

Liczby względne (wskaźniki, odsetki) wyliczono na podstawie danych bezwzględnych, wyrażonych z większą  

dokładnością niż podane w tekście i tablicach. 
 

Dane prezentuje się w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD 2007. W niniejszym komunikacie  

zastosowano skróty niektórych nazw poziomów klasyfikacyjnych; w tablicach i na wykresach skrócone nazwy zostały 

oznaczone znakiem „Δ”.  

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI 2007 (PKD 2007) 

 

skrót pełna nazwa 

SEKCJE 
Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

  

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami; rekultywacja 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 

  

Handel; naprawa pojazdów samo-
chodowych 

Handel  hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych,  
włączając motocykle 

  

Zakwaterowanie i gastronomia Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 
Obsługa rynku nieruchomości Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 
  

Administrowanie i działalność wspie-
rająca 

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 

DZIAŁY 
Produkcja skór i wyrobów skórzanych Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych 
  

Produkcja wyrobów z drewna, korka, 
słomy i wikliny 

Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja 
wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania 

  

Produkcja  wyrobów z metali Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn 
i urządzeń 

  

Produkcja maszyn i urządzeń Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 
  

Produkcja pojazdów samochodo-
wych, przyczep i naczep 

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem 
motocykli 

  

Budowa budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 
  

Budowa obiektów inżynierii lądowej 
i wodnej 

Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 

  

Handel hurtowy Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi 
  

Handel detaliczny Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samocho-
dowymi 

 

 

 

OBJAŚNIENIA  ZNAKÓW  UMOWNYCH 

 

Kreska (–) – zjawisko nie występuje. 

Kropka (.)  – zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych. 

Znak x – wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe. 

Znak Δ – oznacza, że nazwy zostały skrócone w stosunku do obowiązującej klasyfikacji. 

„W tym”  
 

– oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy. 

Znak * – oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do już opublikowanych. 

p.proc. 
 

– punkt procentowy. 

 

 

Dane charakteryzujące województwo wielkopolskie można również znaleźć w publikacjach statystycznych wyda-

wanych przez US w Poznaniu oraz w publikacjach ogólnopolskich GUS. 

 

 

 

Prosimy o podanie źródła przy publikowaniu danych Urzędu Statystycznego. 
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RYNEK  PRACY 

 

W grudniu 2016 r. w województwie wielkopolskim utrzymała się tendencja wzrostowa przeciętnego 

miesięcznego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, obserwowana w odniesieniu do analogicznego 

okresu 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego osiągnęła poziom niższy aniżeli przed rokiem i w dal-

szym ciągu była najniższa w kraju. 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2016 r. wyniosło 698,4 tys. osób, tj. 

o 0,2% więcej niż w listopadzie 2016 r. i o 4,4% więcej niż przed rokiem. W grudniu 2015 r. wzrost za-

trudnienia w ujęciu miesięcznym wyniósł 0,2%, a w skali roku 3,0%. 
 

 

 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kształtowało się następująco: 

Wyszczególnienie 

XII 2016 I–XII 2016 

w tys. 
XII 

2015=100 
w tys. 

I–XII 

2015=100 

O g ó ł e m .............................................................................................   698,4 104,4 693,0 104,6 

    w tym:     
Przemysł ................................................................................................ w tym 325,0 103,8 322,9 104,7 

    górnictwo i wydobywanie ..................................................................  4,7 83,5 5,3 89,9 

    przetwórstwo przemysłowe ...............................................................  300,9 104,3 298,5 105,2 

    wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 

        parę wodną i gorącą wodę ............................................................  

 

7,9 

 

100,3 

 

7,9 

 

98,4 

    dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami;  

        rekultywacja .................................................................................  

 

11,4 

 

103,9 

 

11,3 

 

104,2 

Budownictwo .........................................................................................  35,3 99,7 36,1 100,1 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych ......................................  214,9 107,3 211,2 106,4 

Transport i gospodarka magazynowa ....................................................  45,1 105,4 44,7 104,8 

Zakwaterowanie i gastronomia ............................................................  6,2 106,8 6,1 107,8 

Informacja i komunikacja ......................................................................  11,3 109,6 11,3 110,1 

Obsługa rynku nieruchomości ..............................................................  7,4 99,9 7,4 99,4 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna a................................  14,0 97,5 14,1 96,4 

Administrowanie i działalność wspierająca .........................................  28,3 100,7 28,3 103,0 

a  Nie obejmuje działów: Badania naukowe i prace rozwojowe oraz Działalność weterynaryjna. 

 

W grudniu 2016 r., tak jak w poprzednich miesiącach, największy wzrost zatrudnienia w ujęciu rocznym 

zanotowały przedsiębiorstwa z sekcji informacja i komunikacja (o 9,6%). Przeciętne zatrudnienie zwiększy-

ło się także w jednostkach związanych m.in. z handlem; naprawą pojazdów samochodowych (o 7,3%) 

oraz zakwaterowaniem i gastronomią (o 6,8%). Największy spadek zatrudnienia w dalszym ciągu dotyczył 

górnictwa i wydobywania (o 16,5%).  

W strukturze zatrudnienia przedsiębiorstw niezmiennie dominują dwie sekcje: przetwórstwo przemy-

słowe (43,1% ogółu zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw) oraz handel; naprawa pojazdów samo-

chodowych (30,8%). Na poziomie działów wciąż wyróżniają się pod tym względem przedsiębiorstwa 

handlu detalicznego (20,7% ogółu zatrudnionych) i hurtowego (8,8%) oraz podmioty zajmujące się pro-

dukcją artykułów spożywczych (7,3%) i mebli (6,3%). 

W okresie styczeń-grudzień 2016 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kształtowało 

się na poziomie 693,0 tys. osób i w ciągu roku zwiększyło się o 4,6% (w 2015 r. roczny wzrost zatrudnie-

nia wyniósł 4,1%). Podobnie jak w grudniu, w całym roku 2016 przeciętne zatrudnienie najbardziej 

zwiększyło się w sekcjach informacja i komunikacja (o 10,1%) oraz zakwaterowanie i gastronomia 

(o 7,8%), a największy spadek odnotowały przedsiębiorstwa zajmujące się górnictwem i wydobywaniem 

(o 10,1%).  
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PRZECIĘTNE  MIESIĘCZNE  ZATRUDNIENIE  W  SEKTORZE  PRZEDSIĘBIORSTW 

(przeciętna miesięczna 2010 = 100) 
 

 
 

 

W końcu grudnia 2016 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 77,7 tys. 

osób i była o 0,3 tys. (o 0,3%) większa niż w poprzednim miesiącu, ale o 15,6 tys. (o 16,7%) mniejsza niż 

w grudniu 2015 r. Kobiety stanowiły 58,8% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (przed rokiem 57,7%). 
 

Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia kształtowały się następująco: 

Wyszczególnienie 
2015 2016 

XII XI XII 

Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) w tys.  ...................  93,3 77,4 77,7 

Bezrobotni nowo zarejestrowani (w ciągu miesiąca) w tys.  ..................  16,6 12,6 12,8 

Bezrobotni wyrejestrowani (w ciągu miesiąca) w tys.  ..........................  15,2 12,8 12,6 

Stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w końcu miesiąca) w %  ..........  6,1 5,0 5,0 
 

 

 

 

STOPA  BEZROBOCIA  REJESTROWANEGO 

Stan w końcu miesiąca 

 
 

 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu 2016 r. wyniosła 5,0%, podobnie jak przed miesiącem, 

a jednocześnie była o 1,1 p.proc. niższa od notowanej przed rokiem. Wskaźnik dla Polski wyniósł 8,3%, 

co w stosunku do listopada 2016 r. oznacza wzrost o 0,1 p.proc., ale w odniesieniu do grudnia 2015 r. – 

spadek o 1,4 p.proc. Stopa bezrobocia w województwie wielkopolskim pozostała najniższa w kraju. Poza 

wielkopolskim, wskaźnik niższy od krajowego w grudniu 2016 r. odnotowało jeszcze pięć województw: 

śląskie (6,6%), małopolskie (6,7%), mazowieckie (7,2%) oraz dolnośląskie i pomorskie (7,3%).  
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STOPA  BEZROBOCIA  REJESTROWANEGO  WEDŁUG  POWIATÓW  I  PODREGIONÓW 

W  2016  R. 

Stan w końcu grudnia 
 
 

 

 
 

 

Natężenie bezrobocia nie jest jednakowe w całym województwie; największe obserwuje się wciąż 

w jego wschodniej i północnej części. W grudniu 2016 r. najwyższą stopę bezrobocia notowano w powia-

tach konińskim (14,2% wobec 15,0% w grudniu 2015 r.) i chodzieskim (10,4% wobec 11,2%), w Koninie 

(10,3% wobec 11,2%), a także w powiatach kolskim (10,1% wobec 12,8%) i złotowskim (10,1% wobec 

12,1%). Najniższe wskaźniki utrzymały się w Poznaniu (1,9% wobec 2,4% przed rokiem) oraz w powia-

tach kępińskim (2,2% wobec 2,6%) i poznańskim (2,3% wobec 2,7%).  

W grudniu 2016 r. w urzędach pracy zarejestrowano 12,8 tys. osób bezrobotnych, tj. o 1,6% więcej 

niż przed miesiącem, ale o 22,7% mniej niż przed rokiem. Udział osób rejestrujących się po raz kolejny 

w ogólnej liczbie nowo zarejestrowanych w stosunku do grudnia 2015 r. zmniejszył się o 0,4 p.proc. (do 

86,9%). Zmalał również udział dotychczas niepracujących (o 1,5 p.proc. do 12,4%), zwolnionych 

z przyczyn dotyczących zakładu pracy (o 0,6 p.proc. do 5,1%) oraz absolwentów (o 0,3 p.proc. do 9,9%). 
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W grudniu 2016 r. z ewidencji bezrobotnych wyrejestrowano 12,6 tys. osób, tj. o 1,4% mniej niż przed 

miesiącem i o 17,4% mniej niż w grudniu 2015 r. Z tytułu podjęcia pracy (głównej przyczyny wyrejestro-

wania) z rejestru bezrobotnych wyłączono 7,6 tys. osób (przed rokiem 9,3 tys.). Udział tej kategorii 

w ogólnej liczbie wyrejestrowanych bezrobotnych w ujęciu rocznym zmniejszył się o 0,4 p.proc. (do 

60,6%). Zmalał również odsetek osób wyrejestrowanych w związku z rozpoczęciem szkolenia lub stażu 

u pracodawców (o 1,4 p.proc. do 3,7%). Wzrósł natomiast udział bezrobotnych wykreślonych z ewidencji 

w wyniku dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego (o 0,5 p.proc. do 4,2%), nabycia praw emery-

talnych lub rentowych (o 0,2 p.proc. do 0,9%) oraz niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy 

(o 0,1 p.proc. do 17,3%).  

W końcu grudnia 2016 r. bez prawa do zasiłku pozostawało 65,3 tys. bezrobotnych, a ich udział 

w liczbie bezrobotnych ogółem w skali roku wzrósł o 0,3 p.proc. (do 84,1%).  

Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy w końcu grudnia 2016 r. stanowili 84,6% 

ogółu bezrobotnych (przed rokiem 85,7%). Udział długotrwale bezrobotnych, stanowiących najbardziej 

liczną grupę wśród zarejestrowanych ogółem, w skali roku zmniejszył się o 0,1 p.proc. i wyniósł 49,0%. 

Zmniejszył się również odsetek osób bezrobotnych w wieku poniżej 30 roku życia (o 2,4 p.proc. do 

29,0%, w tym poniżej 25 roku życia – o 2,1 p.proc. do 14,6%). Zwiększył się natomiast udział bezrobot-

nych posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 roku życia (o 2,5 p.proc. do 19,7%), a także 

osób powyżej 50 roku życia (o 0,7 p.proc. do 27,0%), korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 

(o 0,2 p.proc. do 2,4%) oraz bezrobotnych posiadających dziecko niepełnosprawne w wieku do 18 roku 

życia (o 0,1 p.proc. do 0,2%). Na poziomie zbliżonym do notowanego przed rokiem pozostał udział nie-

pełnosprawnych (7,9%). Liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji we wszystkich wymienio-

nych kategoriach, z wyjątkiem bezrobotnych posiadających dziecko niepełnosprawne w wieku do 18 ro-

ku życia, obniżyła się w skali roku. Największy spadek dotyczył liczby bezrobotnych w wieku poniżej 30 

roku (o 23,2%, w tym poniżej 25 roku – o 27,1%) oraz długotrwale bezrobotnych (o 16,9%).  

W grudniu 2016 r. do urzędów pracy zgłoszono 7,7 tys. ofert zatrudnienia, tj. o 0,6 tys. mniej niż 

przed miesiącem i o 0,5 tys. mniej niż przed rokiem. W końcu miesiąca na 1 ofertę pracy przypadało 13 

bezrobotnych (przed miesiącem 11, przed rokiem 21).  
 

 

 

BEZROBOTNI  NA  1  OFERTĘ  PRACY 

Stan w końcu miesiąca 
 

 

 
 

 

W okresie styczeń-grudzień 2016 r. wydatki Funduszu Pracy wyniosły łącznie 482,8 mln zł, w tym na 

wypłatę zasiłków dla bezrobotnych wydatkowano 160,7 mln zł, tj. 33,3%, a na realizację programu pro-

mocji zatrudnienia – 295,5 mln zł, tj. 61,3%. 

Z danych urzędów pracy wynika, że według stanu w końcu grudnia 2016 r. 11 zakładów pracy zapo-

wiedziało zwolnienie w najbliższym czasie 0,8 tys. pracowników (przed rokiem odpowiednio 13 zakła-

dów, 0,7 tys. pracowników). 

*** 
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WYNAGRODZENIA  

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w województwie wielkopol-

skim w grudniu 2016 r. wyniosło 4097,12 zł i wzrosło o 4,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem oraz 

o 4,9% w relacji do grudnia 2015 r. Przed rokiem wzrost wynagrodzeń wyniósł 4,9%w ujęciu miesięcznym 

i 3,0% w stosunku rocznym. 
 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw kształtowało się następująco:  

Wyszczególnienie 

XII 2016 I–XII 2016 

w zł 
XII 

2015=100 
w zł 

I–XII 

2015=100 

O g ó ł e m .............................................................................................  4097,12 104,9 3870,60 105,3 

    w tym:         

Przemysł ................................................................................................  4300,18 102,7 4086,59 104,0 

    górnictwo i wydobywanie ..................................................................  6388,31 109,1 4986,68 100,5 

    przetwórstwo przemysłowe ...............................................................  4189,25 102,7 4011,17 104,5 

    wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 

        gaz, parę wodną i gorącą wodę ....................................................  

 

6469,43 

 

102,0 

 

6521,67 

 

99,2 

    dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami;  

        rekultywacja .................................................................................  

 

4856,41 

 

103,1 

 

3960,20 

 

103,3 

Budownictwo .........................................................................................  4538,10 108,2 4209,93 105,2 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych ......................................  3574,43 108,2 3431,35 107,2 

Transport i gospodarka magazynowa ....................................................  3796,12 108,3 3601,51 107,6 

Zakwaterowanie i gastronomia ............................................................  2682,55 107,8 2588,91 106,2 

Informacja i komunikacja ......................................................................  6403,68 103,7 6293,18 106,1 

Obsługa rynku nieruchomości ..............................................................  5095,39 108,3 4525,06 103,6 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna a................................  5561,37 108,8 5274,78 111,5 

Administrowanie i działalność wspierająca .........................................  3253,26 102,2 3003,42 103,3 

a  Nie obejmuje działów: Badania naukowe i prace rozwojowe oraz Działalność weterynaryjna. 
 

 

W porównaniu z grudniem 2015 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie zwiększyło się we wszystkich 

obserwowanych sekcjach sektora przedsiębiorstw. Największy wzrost wynagrodzeń dotyczył jednostek 

związanych z górnictwem i wydobywaniem (o 9,1%) oraz działalnością profesjonalną, naukową i tech-

niczną (o 8,8%). 
 

 

 

PRZECIĘTNE  MIESIĘCZNE  WYNAGRODZENIE  BRUTTO  W  SEKTORZE  PRZEDSIĘBIORSTW 

(przeciętna miesięczna 2010 = 100) 
 

 

 
 

Najwyższe wynagrodzenie w grudniu 2016 r. otrzymali zatrudnieni w sekcjach wytwarzanie i zaopa-

trywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (wyższe o 57,9% od przeciętnego mie-

sięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw), informacja i komunikacja (wyższe o 56,3%) oraz 

górnictwo i wydobywanie (o 55,9% wyższe). Najniższe pozostawało wynagrodzenie zatrudnionych 

w przedsiębiorstwach z sekcji zakwaterowanie i gastronomia (o 34,5% niższe od przeciętnego wynagro-

dzenia w sektorze przedsiębiorstw) oraz administrowanie i działalność wspierająca (niższe o 20,6%). 
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ODCHYLENIA  WZGLĘDNE  PRZECIĘTNYCH  MIESIĘCZNYCH  WYNAGRODZEŃ  BRUTTO 

W  SEKCJACH  OD  PRZECIĘTNEGO  WYNAGRODZENIA  W  SEKTORZE 

PRZEDSIĘBIORSTW  W  GRUDNIU  2016  R. 
 

 

 
 

 

W roku 2016 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało 

się na poziomie 3870,60 zł, tj. o 5,3% wyższym od notowanego przed rokiem (w 2015 r. roczny wzrost 

wynagrodzeń wyniósł 2,6%). W porównaniu z 2015 r. przeciętne wynagrodzenie zwiększyło się we 

wszystkich obserwowanych sekcjach sektora przedsiębiorstw, z wyjątkiem wytwarzania i zaopatrywania 

w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, gdzie zanotowano spadek o 0,8%. W 2016 r. naj-

większy wzrost przeciętnych wynagrodzeń obserwowano w sekcji działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna (o 11,5%), ale także w przedsiębiorstwach zajmujących się transportem i gospodarką maga-

zynową (o 7,6%) oraz handlem; naprawą pojazdów samochodowych (o 7,2%).  

*** 

CENY  DETALICZNE 

 

Ceny detaliczne większości towarów żywnościowych, objętych badaniem w grudniu 2016 r., wzrosły 

w porównaniu z analogicznym miesiącem 2015 r. 

Z grupy „pieczywo i produkty zbożowe” w skali roku wzrosły ceny: mąki pszennej (o 6,7%), bułki 

pszennej (o 2,3%), kaszy jęczmiennej (o 2,3%) oraz chleba pszenno-żytniego (o 0,4%), ale obniżyła się 

cena ryżu (o 4,0%). 

W grupie „mięso i wędliny” podrożały mięsa: wieprzowe z kością – schab środkowy (o 9,5%), wołowe 

z kością – rostbef (o 6,4%) oraz wołowe bez kości – z udźca (o 2,3%). Wśród badanych wędlin droższe by-

ły: kiełbasa suszona (o 7,4%), szynka wieprzowa gotowana (o 6,0%) i kiełbasa wędzona (o 1,3%). Cena 

karpia była o 2,5% wyższa niż przed rokiem, a cena filetów z morszczuka mrożonego – wyższa o 2,4%. 

Kurczęta patroszone były droższe o 0,2%. 

W grupie „mleko, sery i jaja” w skali roku wzrosły ceny: sera dojrzewającego (o 4,0%), jaj kurzych 

świeżych (o 2,1%), sera twarogowego półtłustego (o 0,5%) oraz mleka krowiego spożywczego 

o zawartości tłuszczu 3-3,5%, sterylizowanego (o 0,4%). Potaniało natomiast mleko krowie spożywcze 

o zawartości tłuszczu 2-2,5% (o 1,8%) i śmietana o zawartości tłuszczu 18% (o 1,8%). 

Z grupy „oleje i pozostałe tłuszcze” podrożało masło świeże o zawartości tłuszczu ok. 82,5% (o 15,6%) 

oraz olej rzepakowy produkcji krajowej (o 0,3%), a potaniała margaryna (o 3,6%). 
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ZMIANY  CEN  DETALICZNYCH  WYBRANYCH  ARTYKUŁÓW  ŻYWNOŚCIOWYCH 

W  GRUDNIU  2016  R. 

(wzrost/spadek w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego) 
 

 

 
 

 

W grupie badanych warzyw i owoców tańsze niż przed rokiem były marchew (o 24,3%), cebula 

(o 20,1%), ziemniaki (o 15,2%), jabłka (o 12,1%) oraz cytryny (o 4,9%). Wzrosła natomiast cena poma-

rańczy (o 4,4%). 

Z pozostałych towarów żywnościowych objętych badaniem droższe w ujęciu rocznym były m.in. cukier 

biały kryształ (o 29,3%), czekolada mleczna (o 1,7%) oraz kawa naturalna mielona (o 0,9%), natomiast 

tańsze okazało się piwo jasne pełne, butelkowane (o 5,3%), herbata czarna liściasta (o 2,1%) oraz sok 

jabłkowy (o 0,6%).  

W porównaniu z analogicznym miesiącem 2015 r., w grudniu 2016 r. wzrosły ceny większości bada-

nych artykułów nieżywnościowych i usług konsumpcyjnych. 

Wśród towarów i usług związanych z użytkowaniem mieszkania wzrosły opłaty za zaopatrzenie 

w zimną wodę z miejskiej sieci wodociągowej (o 2,2%) i w ciepłą wodę (o 0,5%). Wyższe były opłaty za 

wywóz śmieci w budynkach –  niesegregowanych (o 5,1%) oraz segregowanych (o 2,9%). Za centralne 

ogrzewanie lokali mieszkalnych płacono o 3,2% mniej niż przed rokiem, ale za węgiel kamienny o 0,2% 

więcej. 
 

 

ZMIANY  CEN  DETALICZNYCH  WYBRANYCH  ARTYKUŁÓW  NIEŻYWNOŚCIOWYCH 

I  USŁUG  KONSUMPCYJNYCH  W  GRUDNIU  2016  R. 

(wzrost/spadek w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego) 
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Wśród cen dóbr i usług związanych z transportem w skali roku więcej płacono za benzynę silnikową 

bezołowiową 95-oktanową (o 8,5%) i olej napędowy (o 7,7%). Droższy był także bilet normalny na prze-

jazd autobusem miejskim, jednorazowy (o 3,0%) oraz przejazd taksówką osobową, taryfa dzienna 

(o 2,5%). 

Wyższe były opłaty związane ze zdrowiem. Cena wizyty u lekarza specjalisty w skali roku zwiększyła 

się o 1,6%. Wzrosły także ceny związane z kulturą. Bilet do kina był droższy o 3,0%. 

Wśród pozostałych artykułów nieżywnościowych wzrost cen dotyczył m.in. odtwarzacza osobistego 

MP3 z radiem (o 8,7%), podkoszulka męskiego bawełnianego, z krótkim rękawem (o 4,4%) oraz półbu-

tów damskich skórzanych na podeszwie nieskórzanej (o 4,2%). Natomiast mniej należało zapłacić za 

ręcznik frotté z tkaniny bawełnianej (o 3,6%), koszulę męską z elanobawełny, z długim rękawem (o 1,3%) 

oraz kuchnię mikrofalową (o 1,3%). 

*** 

ROLNICTWO 

 
W grudniu 2016 r. średnia1 temperatura powietrza na obszarze województwa wielkopolskiego wynio-

sła +1,6°C i była o 3,9oC niższa od notowanej przed rokiem, ale o 1,3oC wyższa od normy z lat  

1971–2000. Najniższą temperaturę zanotowano w stacji hydrologiczno-meteorologicznej IMGW  

w Poznaniu (-7,0°C), a najwyższą (+11,4°C) – w Lesznie. We wszystkich stacjach temperatury przy gruncie 

były ujemne, a największe spadki odnotowano w Poznaniu (-10,1°C) i Lesznie (-9,6°C). Liczba dni z tem-

peraturą przy gruncie poniżej 0oC wahała się od 20 w Poznaniu i Kole do 23 w Lesznie.  

Średnia miesięczna suma opadów wyniosła 36,1 mm i była o 9,6% niższa od normy miesięcznej dla 

grudnia, a przekroczenie normy odnotowano jedynie w stacji w Kole (o 2,0%). Najbardziej sucho było 

w tym czasie w Lesznie, gdzie spadło 31,8 mm opadu, tj. 73,0% normy. Pokrywa śnieżna nie zalegała dłu-

żej na polach z uwagi na to, że w grudniu dominowały opady mokrego śniegu i śniegu z deszczem. 

W ciągu miesiąca występowały również liczne mgły, lokalnie bardzo gęste i osadzające szadź. 

Wysokie, jak na tę porę roku, temperatury mogły spowodować przerwanie spoczynku zimowego i roz-

hartowanie roślin. Po obfitych opadach deszczu na polach pojawiły się zastoiska wody, zwłaszcza w obni-

żeniach terenu i na glebach z wadliwą strukturą czy o gliniastym podłożu, a stagnująca woda mogła spo-

wodować tak duże uszkodzenia, że rośliny mogą nie przetrwać w takich warunkach. Wysoka wilgotność 

i dodatnie temperatury sprzyjały rozwojowi patogenów chorobotwórczych. 

W porównaniu z poprzednim miesiącem w grudniu 2016 r. na rynku rolnym w województwie wielko-

polskim odnotowano wzrost cen skupu podstawowych produktów rolnych objętych obserwacją, z wy-

jątkiem żywca drobiowego. Na wolnym rynku wzrosły w tym czasie ceny żyta, owsa, ziemniaków 

i prosiąt na chów, a niższe były ceny pszenicy i jęczmienia. W odniesieniu do grudnia 2015 r. w skupie 

mniej płacono za produkty roślinne, droższe były natomiast produkty zwierzęce, z wyjątkiem żywca dro-

biowego. Na targowiskach obserwowano w tym czasie spadek cen pszenicy, jęczmienia i ziemniaków, 

natomiast więcej płacono rolnikom za ziarno żyta i owsa oraz prosięta przeznaczone do dalszego chowu. 
 

 

Skup a zbóż kształtował się następująco: 

Wyszczególnienie 

VII–XII 2016  XII 2016 

w tys. t 
VII–XII 

2015=100 
w tys. t XII 2015=100 XI 2016=100 

Ziarno zbóż podstawowych b .................................................................  647,5 81,8 73,5 84,5 113,7 

w tym:      

    pszenica  ............................................................................................  412,6 94,0 53,3 95,9 123,3 

    żyto ....................................................................................................  64,9 63,8 6,7 70,7 114,3 

   a  Bez skupu realizowanego przez osoby fizyczne.  b  Obejmuje: pszenicę, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto; łącznie z mieszankami zbożowy-
mi; bez ziarna siewnego. 
 

                                                      
1 Przeciętne wartości temperatur i opadów obliczono jako średnie arytmetyczne przeciętnych miesięcznych wartości z pięciu stacji hydrologicz-
no-meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zlokalizowanych w Kaliszu, Kole, Lesznie, Pile i Poznaniu. 
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Od lipca do grudnia 2016 r. skup zbóż podstawowych (z mieszankami zbożowymi, bez ziarna siewne-

go) od producentów z terenu województwa wielkopolskiego wyniósł łącznie 647,5 tys. ton, tj. o 18,2% 

mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Podaż pszenicy zmniejszyła się o 6,0%, a dostawy 

żyta były mniejsze o 36,2%. 

W grudniu 2016 r. skupiono 73,5 tys. ton ziarna zbóż podstawowych, tj. o 13,7% więcej niż przed 

miesiącem, ale o 15,5% mniej niż przed rokiem. Skup pszenicy zwiększył się o 23,3% w skali miesiąca, 

natomiast w relacji do grudnia 2015 r. był mniejszy o 4,1%. W przypadku żyta wzrost podaży w ujęciu 

miesięcznym wyniósł 14,3%, a w stosunku rocznym zanotowano spadek podaży o 29,3%. 
 

 

Skup a podstawowych produktów zwierzęcych kształtował się następująco: 

Wyszczególnienie 
I–XII 2016 XII 2016 

w tys. t 
I–XII 

2015=100 
w tys. t 

XII 

2015=100 

XI 

2016=100 

Żywiec rzeźny b......................................................................................  819,1 90,3 64,7 93,8 94,9 

w tym:      

    wołowy (z cielęcym) ..........................................................................  82,5 81,9 5,6 111,7 98,2 

    wieprzowy ..........................................................................................  386,3 81,2 30,0 88,1 105,1 

    drobiowy ............................................................................................  349,6 105,8 29,1 97,2 85,6 

Mleko c ...................................................................................................  1649,4 101,9 137,0 101,6 107,4 

   a  W okresie VII-XII bez skupu realizowanego przez osoby fizyczne.  b  Obejmuje: bydło, cielęta, trzodę chlewną, owce, konie i drób; w prze-
liczeniu na mięso (łącznie z tłuszczami), w wadze poubojowej ciepłej.  c  W mln litrów. 
 

 

W okresie styczeń-grudzień 2016 r. producenci z województwa wielkopolskiego dostarczyli do sku-

pu łącznie 819,1 tys. ton żywca rzeźnego (w wadze poubojowej ciepłej), tj. o 9,7% mniej niż w 2015 r. 

Skup żywca wołowego w ciągu roku zmniejszył się o 18,1%, podaż żywca wieprzowego była mniejsza 

o 18,8%, natomiast dostawy żywca drobiowego zwiększyły się o 5,8%. 

W grudniu 2016 r. do skupu trafiło 64,7 tys. ton żywca rzeźnego, tj. o 5,1% mniej niż przed miesią-

cem i o 6,2% mniej niż przed rokiem. Skup żywca wołowego kształtował się na poziomie o 1,8% niż-

szym od osiągniętego w listopadzie, ale o 11,7% wyższym niż przed rokiem. W przypadku żywca wie-

przowego dostawy zwiększyły się o 5,1% w relacji do poprzedniego miesiąca, natomiast w odniesieniu 

do grudnia 2015 r. były mniejsze o 11,9%. Podaż drobiu rzeźnego była mniejsza zarówno w porówna-

niu z listopadem 2016 r. – o 14,4%, jak i z grudniem 2015 r. – o 2,8%. 
 

 

Przeciętne ceny podstawowych produktów rolnych kształtowały się następująco: 

Wyszczególnie- 

nie 

W skupie Na targowiskach 

XII 2016 I–XII 2016 XII 2016 I–XII 2016 

w zł 

XII 

2015= 

=100 

XI 

2016= 

=100 

w zł 

I–XII 

2015= 

=100 

w zł 

XII 

2015= 

=100 

XI 

2016= 

=100 

w zł 

I–XII 

2015= 

=100 

Ziarno zbóż a  

    za 1 dt: 
          

    pszenica ..............................................................................................  65,49 95,6 104,1 63,65 93,8 79,21 97,7 98,7 79,75 99,8 

    żyto ....................................................................................................  53,26 100,0 102,1 52,02 101,2 61,58 102,7 103,9 58,66 99,8 

Ziemniaki b  

    za 1 dt .................................................................................................  

 

32,75 

 

60,7 

 

116,1 

 

41,09 

 

98,6 

 

88,04 

 

88,2 

 

101,7 

 

98,03 

 

119,2 

Żywiec rzeźny  

    za 1 kg: 
          

    bydło (bez  

       cieląt) ..............................................................................................  

 

6,45 

 

101,4 

 

103,7 

 

6,13 

 

98,1 

 

. 

 

x 

 

x 

 

. 

 

x 

    trzoda chlewna ...................................................................................  5,09 131,4 101,4 4,70 108,5 . x x . x 

    drób ....................................................................................................  3,59 98,8 99,7 3,66 95,1 . x x . x 

Prosię na chów  

    za 1 szt.  .............................................................................................  

 

. 

 

x 

 

x 

 

. 

 

x 

 

160,00 

 

130,2 

 

106,7 

 

146,94 

 

102,1 

Mleko za 1 hl .........................................................................................  135,71 120,5 108,4 109,17 96,0 . x x . x 

a  W skupie bez ziarna siewnego.  b  Na targowiskach – jadalne późne. 
 

 

Za ziarno zbóż podstawowych w skupie w grudniu 2016 r. płacono producentom średnio 63,16 zł za 1 dt, 

tj. o 4,0% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 2,8% mniej niż przed rokiem. Cena skupu 1 dt pszenicy 

wyniosła 65,49 zł i wzrosła o 4,1% w stosunku do listopada, a w odniesieniu do grudnia 2015 r. była niższa 

o 4,4%. Na targowiskach cena 1 dt pszenicy kształtowała się w tym czasie na poziomie 79,21 zł, tj. 

o 1,3% niżej niż przed miesiącem i o 2,3% niżej aniżeli przed rokiem.  
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Cena skupu 1 dt żyta w skupie w grudniu 2016 r. wyniosła 53,26 zł, tj. o 2,1% więcej niż w listopadzie, 

a jednocześnie podobnie jak w grudniu 2015 r. Na targowiskach za 1 dt żyta płacono 61,58 zł, tj. o 3,9% 

więcej niż w poprzednim miesiącu i o 2,7% więcej niż w grudniu 2015 r.  

Za 1 dt jęczmienia w obrocie targowiskowym w grudniu 2016 r. płacono 74,56 zł, tj. o 2,0% mniej niż 

w listopadzie i o 2,8% mniej niż przed rokiem. Cena targowiskowa owsa ukształtowała się w tym czasie na 

poziomie 71,59 zł za 1 dt, tj. o 1,4% wyżej niż przed miesiącem i o 9,1% wyżej niż w grudniu 2015 r.  
 

 

 

PRZECIĘTNE  CENY  SKUPU  ZBÓŻ  I  TARGOWISKOWE  CENY  ZIEMNIAKÓW 
 

 
 

 

Przeciętna cena ziemniaków późnych na targowiskach w grudniu 2016 r. wyniosła 88,04 zł za 1 dt, co 

oznacza, że była niższa od ceny z poprzedniego roku o 11,8%, ale przewyższała cenę notowaną przed mie-

siącem o 1,7%. Średnia cena ziemniaków w skupie kształtowała się w tym czasie na poziomie 32,75 zł za 

1 dt i była wyższa o 16,1% od ceny z listopada 2016 r., natomiast w stosunku do grudnia 2015 r. obniżyła 

się o 39,3%. 

 Cena 1 kg żywca wołowego w skupie w grudniu 2016 r. ukształtowała się na poziomie 6,45 zł, tj. 

o 3,7% wyżej niż przed miesiącem i o 1,4% wyżej niż przed rokiem. Za 1 kg żywca drobiowego płacono 

w tym czasie 3,59 zł, tj. o 0,3% mniej niż przed miesiącem i o 1,2% mniej niż w grudniu 2015 r. Cena 

żywca wieprzowego, która w grudniu 2016 r. wyniosła 5,09 zł za 1 kg, w ciągu miesiąca wykazała wzrost 

o 1,4%, a w skali roku – o 31,4%.  
 

 

 

RELACJA  PRZECIĘTNYCH  CEN  SKUPU  ŻYWCA  WIEPRZOWEGO  DO  PRZECIĘTNYCH  

CEN  ŻYTA  NA  TARGOWISKACH 
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W grudniu 2016 r. relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta wyniosła 8,3, co 

oznacza, że była gorsza niż przed miesiącem (8,5 w listopadzie), ale korzystniejsza niż w grudniu 2015 r.  

(6,5 przed rokiem). Poprawiła się natomiast relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen 

jęczmienia, która w grudniu 2016 r. wyniosła 6,8 wobec 6,6 przed miesiącem i 5,1 przed rokiem. 

Średnia cena prosiąt na chów w obrocie targowiskowym w grudniu 2016 r. wyniosła 160,00 zł za sztu-

kę i była o 6,7% wyższa od notowanej przed miesiącem, a w relacji do grudnia 2015 r. wzrosła o 30,2%. 
 

 

 

PRZECIĘTNE  CENY  SKUPU  ŻYWCA  RZEŹNEGO  I  MLEKA 
 

 
 

W grudniu 2016 r. skup mleka w województwie wielkopolskim wyniósł 137,0 mln litrów i był o 7,4% 

większy niż przed miesiącem i o 1,6% większy niż przed rokiem. Cena uzyskana w skupie za 1 hl tego 

produktu ukształtowała się na poziomie 135,71 zł, tj. o 8,4% wyższym aniżeli w listopadzie 2016 r. 

i o 20,5% wyższym od osiągniętego w grudniu 2015 r.  

*** 

PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO  

 
W grudniu 2016 r. wartość produkcji sprzedanej przemysłu w województwie wielkopolskim wyniosła 

13219,6 mln zł (w cenach bieżących). Licząc w cenach stałych, oznacza to spadek sprzedaży w stosunku 

do poprzedniego miesiąca (o 4,2%), ale jednocześnie wzrost w porównaniu z grudniem 2015 r. (o 4,1%). 

Przed rokiem wartość sprzedaży w skali miesiąca zmniejszyła się o 2,0%, ale w ujęciu rocznym wzrosła 

o 17,5%. 
 

PRODUKCJA  SPRZEDANA  PRZEMYSŁU 

(ceny stałe; przeciętna miesięczna 2010 = 100) 
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W porównaniu z grudniem 2015 r. wzrost wartości produkcji sprzedanej zanotowały przedsiębiorstwa 

dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami; rekultywacji (o 7,2%), przetwórstwa przemysło-

wego (o 4,5%) oraz wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę 

(o 3,9%), natomiast spadek dotyczył jedynie górnictwa i wydobywania (o 28,3%). 

Na niższym poziomie klasyfikacji PKD wzrost wartości sprzedaży dotyczył 19 spośród 31 działów prze-

mysłu, m.in. produkcji: wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 28,3%), wy-

robów z metali (o 19,5%), mebli (o 16,7%), artykułów spożywczych (o 10,3%), wyrobów z drewna, korka, 

słomy i wikliny (o 8,5%), maszyn i urządzeń (o 7,1%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 6,7%) 

oraz papieru i wyrobów z papieru (o 4,1%). W stosunku do grudnia 2015 r. zmniejszyła się natomiast 

m.in. sprzedaż produkcji urządzeń elektrycznych (o 26,5%), napojów (o 4,3%), a także pojazdów samo-

chodowych, przyczep i naczep (o 2,2%). 
 

 

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu (w cenach stałych) i jej struktura (w cenach bieżących) kształ-
towały się następująco: 

Wyszczególnienie 
XII 2016 I–XII 2016 

analogiczny okres roku  

poprzedniego = 100 
w odsetkach 

O g ó ł e m .............................................................................................  104,1 107,9 100,0 

    w tym:     

Przetwórstwo przemysłowe ...................................................................  104,5 108,5 94,0 

       w tym produkcja:    

    artykułów spożywczych .....................................................................  110,3 105,8 20,3 

    napojów .............................................................................................  95,7 103,5 3,5 

    wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny .....................................  108,5 97,7 3,1 

    papieru i wyrobów z papieru ..............................................................  104,1 109,8 4,1 

    wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych ............................................  106,7 104,9 6,4 

    produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych  

       surowców niemetalicznych .............................................................  

 

128,3 

 

106,1 

 

2,9 

    wyrobów z metali .............................................................................  119,5 108,7 5,3 

    urządzeń elektrycznych ......................................................................  73,5 118,5 7,5 

    maszyn i urządzeń ............................................................................   107,1 102,8 3,2 

    pojazdów samochodowych, przyczep i naczep ................................  97,8 113,8 14,9 

    mebli ..................................................................................................  116,7 112,4 8,3 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz,  

    parę wodną i gorącą wodę ................................................................  

 

103,9 

 

103,2 

 

3,1 
 

 

W grudniu 2016 r. w działalności przemysłowej przedsiębiorstw dominowały cztery działy specjalizu-

jące się w produkcji: artykułów spożywczych (21,8% wartości produkcji sprzedanej przemysłu całego wo-

jewództwa wobec 21,0% w listopadzie 2016 r. i 20,3% w grudniu 2015 r.), pojazdów samochodowych, 

przyczep i naczep (17,5% wobec 14,9% przed miesiącem i 18,1% przed rokiem), mebli (7,8% wobec 8,7% 

w listopadzie 2016 r. i 7,2% przed rokiem) oraz urządzeń elektrycznych (7,3% wobec 8,3% przed miesią-

cem i 10,4% w grudniu 2015 r.). 

Wydajność pracy w przemyśle, mierzona wartością produkcji sprzedanej przeliczoną na 1 zatrudnio-

nego, w grudniu 2016 r. wyniosła 40,7 tys. zł (w cenach bieżących), tj. o 0,3% więcej (w cenach stałych) 

niż przed rokiem, przy wzroście przeciętnego zatrudnienia o 3,8% i przeciętnego miesięcznego wynagro-

dzenia brutto o 2,7%. 

W całym roku 2016 wartość produkcji sprzedanej przemysłu wyniosła 153048,9 mln zł (w cenach bie-

żących) i była o 7,9% większa (w cenach stałych) niż w okresie styczeń-grudzień 2015 r. (w 2015 r. wzrost 

sprzedaży wyniósł 4,0%). W całym roku, tak samo jak w grudniu 2016 r., wzrost wartości produkcji 

sprzedanej odnotowały trzy sekcje przemysłu: przetwórstwo przemysłowe (o 8,5%), dostawa wody; go-

spodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 6,9%) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 3,2%). Spadek produkcji dotyczył tylko górnictwa i wydo-

bywania (o 19,1%). 

Produkcja sprzedana przemysłu przeliczona na 1 zatrudnionego w okresie styczeń-grudzień 2016 r. 

wyniosła 473,9 tys. zł (w cenach bieżących) i w ciągu roku zwiększyła się o 3,1% (w cenach stałych), przy 

wzroście przeciętnego zatrudnienia o 4,7% i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia o 4,0%. 
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Wartość produkcji sprzedanej budownictwa w województwie wielkopolskim w grudniu 2016 r. wy-

niosła 2208,7 mln zł (w cenach bieżących), tj. o 40,7% więcej niż przed miesiącem, ale o 1,9% mniej niż 

w grudniu 2015 r. Przed rokiem wzrost wartości sprzedaży w skali miesiąca wyniósł 28,2%, a spadek 

w stosunku rocznym – 8,3%.  

Wydajność pracy w budownictwie, mierzona wartością produkcji sprzedanej na 1 zatrudnionego 

w tej sekcji, w grudniu 2016 r. wyniosła 62,5 tys. zł i była o 41,1% większa niż przed miesiącem, ale 

o 1,6% mniejsza niż przed rokiem, przy spadku (w stosunku rocznym) przeciętnego zatrudnienia o 0,3% 

i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 8,2%. 

Wartość produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2016 r. wyniosła 922,7 mln zł, tj. o 53,5% wię-

cej niż przed miesiącem, ale o 18,1% mniej niż w grudniu 2015 r. Przed rokiem wzrost wartości produkcji 

budowlano-montażowej w ujęciu miesięcznym wyniósł 16,8%, a spadek w skali roku – 7,5%. W ogólnej 

wartości produkcji sprzedanej budownictwa w grudniu 2016 r. produkcja budowlano-montażowa sta-

nowiła 41,8%, tj. o 3,5 p.proc. więcej niż przed miesiącem, ale o 8,2 p.proc. mniej niż przed rokiem. 

W generowaniu wartości produkcji budowlano-montażowej województwa wielkopolskiego w grudniu 

2016 r. największy udział miały przedsiębiorstwa zajmujące się budową obiektów inżynierii lądowej 

i wodnej (46,9%).  
 

 

Dynamika i struktura produkcji budowlano-montażowej (w cenach bieżących) kształtowały się  
następująco: 

Działy budownictwa 

XII 2016 I–XII 2016 

analogiczny okres roku 

poprzedniego = 100 
w odsetkach 

O g ó ł e m .............................................................................................  81,9 79,3 100,0 

Budowa budynków ...............................................................................  88,2 85,9 33,9 

Budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej .....................................  74,5 73,4 38,7 

Roboty budowlane specjalistyczne.........................................................  92,1 80,9 27,4 
 

 

 

Wartość produkcji sprzedanej budownictwa zrealizowanej w całym roku 2016 wyniosła 

17345,2 mln zł, tj. o 8,9% mniej niż w okresie styczeń-grudzień poprzedniego roku. (w 2015 r. odnoto-

wano wzrost wartości produkcji sprzedanej w stosunku rocznym o 5,8%).  

Wydajność pracy w budownictwie w 2016 r. wyniosła 480,3 tys. zł na 1 zatrudnionego i w ciągu roku 

zmniejszyła się o 9,0%, przy niewielkim wzroście zatrudnienia w tej sekcji (o 0,1%) oraz wzroście prze-

ciętnego miesięcznego wynagrodzenia (o 5,2%).  

Produkcja budowlano-montażowa, która w okresie styczeń-grudzień 2016 r. wyniosła 7209,3 mln zł, 

stanowiła 41,6% wartości sprzedaży sekcji budownictwo, tj. o 6,1 p.proc. mniej niż przed rokiem. War-

tość produkcji budowlano-montażowej w ciągu roku zmniejszyła się o 20,7% (przed rokiem notowano 

wzrost o 7,2%). W całym roku 2016 w produkcji budowlano-montażowej dominowały przedsiębiorstwa 

zajmujące się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (38,7% całkowitej wartości produkcji) oraz 

budową budynków (33,9%).  

*** 

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 

 

W grudniu 2016 r. w województwie wielkopolskim oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed 

miesiącem i przed rokiem. Liczba rozpoczynanych inwestycji mieszkaniowych była większa niż w listopa-

dzie 2016 r., ale mniejsza niż przed rokiem. W stosunku do obu okresów porównawczych zmniejszyła się 

natomiast liczba mieszkań, na których realizację wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projek-

tem budowlanym. 

Według wstępnych danych, w grudniu 2016 r. przekazano do użytkowania 2474 mieszkania, tj. 

o 50,6% więcej niż przed miesiącem i o 24,1% więcej niż w grudniu 2015 r. Inwestycje mieszkaniowe 

prowadziły w tym miesiącu cztery formy budownictwa: na sprzedaż lub wynajem (1337 mieszkań),  

indywidualne (1067 mieszkań), komunalne (62 mieszkania) i zakładowe (8 mieszkań). 
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MIESZKANIA  ODDANE  DO  UŻYTKOWANIA 
 

(analogiczny okres roku 2010 = 100) 
 

 

 
 

W całym roku 2016 r. w województwie wielkopolskim oddano do użytkowania łącznie 16484 mieszka-

nia, tj. o 2,6% więcej niż w 2015 r. Większość z nich (9108, tj. 55,3%) wybudowali inwestorzy indywidualni, 

choć liczba mieszkań przekazanych w ramach budownictwa indywidualnego była nieco mniejsza niż przed 

rokiem (o 2,2%). Z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem powstało w tym czasie 7013 mieszkań 

(42,5%), tj. o 10,2% więcej niż w 2015 r. Listę mieszkań przekazanych do eksploatacji w okresie styczeń- 

-grudzień 2016 r. uzupełniało 150 mieszkań komunalnych, 106 spółdzielczych, 74 społeczne czynszowe i 33 

zakładowe.  
 

 

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w okresie styczeń-grudzień 2016 r. kształtowała się nastę-
pująco: 

Formy budownictwa 

W liczbach 

bez- 

względnych 

W odsetkach 
I–XII 

2015=100 

Przeciętna 

powierzchnia 

użytkowa 

1 mieszkania 

w m2 

O g ó ł e m .............................................................................................  16484 100,0 102,6 99,8 

Indywidualne .........................................................................................                              9108 55,3 97,8 130,7 

Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem ................................................  7013 42,5 110,2 62,4 

Spółdzielcze ...........................................................................................   106 0,6 145,2 59,3 

Komunalne ............................................................................................  150 0,9 161,3 41,2 

Społeczne czynszowe ............................................................................  74 0,4 33,0 49,6 

Zakładowe .............................................................................................  33 0,2 33,0 razy 51,2 
 

 

Pod względem liczby budowanych mieszkań w województwie wielkopolskim zdecydowanie przoduje 

powiat poznański. W okresie styczeń-grudzień 2016 r.  przekazano tam do eksploatacji 4099 mieszkań, czyli 

24,9% ich całkowitej liczby. Stosunkowo dużo mieszkań oddano też w Poznaniu (2920) oraz w powiatach: 

gnieźnieńskim (726), wrzesińskim (638), szamotulskim (560) i ostrowskim (518). Najmniej mieszkań po-

wstało w tym czasie w powiatach: chodzieskim (106) i pleszewskim (131). 

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania oddanego do użytkowania w okresie styczeń- 

-grudzień 2016 r. wyniosła 99,8 m2 (przed rokiem 102,9 m2). Mieszkania wybudowane przez inwestorów 

indywidualnych miały przeciętnie 130,7 m2 (przed rokiem 132,9 m2), przeznaczone na sprzedaż lub wy-

najem – 62,4 m2 (tak samo jak w 2015 r.), spółdzielcze – 59,3 m2 (52,8 m2 przed rokiem), zakładowe – 

51,2 m2 (193,0 m2 przed rokiem), społeczne czynszowe 49,6 m2 (47,2 m2 przed rokiem), a komunalne – 

41,2 m2 (37,5 m2 przed rokiem). 

Największą powierzchnią użytkową w okresie styczeń-grudzień 2016 r. charakteryzowały się mieszka-

nia oddane do eksploatacji w powiatach: pleszewskim (średnio 151,7 m2), czarnkowsko-trzcianeckim  

(143,2 m2), słupeckim (139,7 m2), kolskim (139,5 m2) i wolsztyńskim (138,7 m2), gdzie większość miesz-

kań powstała w ramach budownictwa indywidualnego. Najmniejsze były mieszkania przekazane do 

użytkowania w Poznaniu i Koninie, w większości zrealizowane w ramach budownictwa na sprzedaż lub 

wynajem; ich przeciętna powierzchnia użytkowa wynosiła odpowiednio 65,5 m2 i 77,6 m2. 
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MIESZKANIA  ODDANE  DO  UŻYTKOWANIA  WEDŁUG  POWIATÓW   

W  OKRESIE  STYCZEŃ-GRUDZIEŃ  2016  R. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W grudniu 2016 r. w województwie wielkopolskim wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia 

z projektem budowlanym na budowę 2120 mieszkań, tj. o 7,0% mniej niż w listopadzie 2016 r. i o 3,8% 

mniej niż w grudniu 2015 r. Pozwolenia te dotyczyły trzech form budownictwa: na sprzedaż lub wynajem 

(1087 mieszkań), indywidualnego (937 mieszkań) oraz społecznego czynszowego (96 mieszkań).  
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W okresie styczeń-grudzień 2016 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budow-

lanym łącznie na budowę 24689 mieszkań, tj. o 26,8% więcej niż w 2015 r. O wydanie pozwoleń wystę-

powali inwestorzy reprezentujący wszystkie formy budownictwa, z wyjątkiem zakładowego. Ponad po-

łowę z nich uzyskali inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem (51,4%). 
 

 

Liczba mieszkań, na budowę których uzyskano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem  
budowlanym i mieszkań, których budowę rozpoczęto w okresie styczeń-grudzień 2016 r., kształtowała się 
następująco: 

Formy budownictwa 

Mieszkania, na budowę których wydano  

pozwolenia lub dokonano zgłoszenia 

z projektem budowlanym 

Mieszkania, których budowę  

rozpoczęto 

w liczbach 

bez- 

względnych 

w odsetkach 
I–XII 

2015=100 

w liczbach 

bez- 

względnych 

w odsetkach 
I–XII 

2015=100 

O g ó ł e m .............................................................................................  24689 100,0 126,8 18338 100,0 98,0 

Indywidualne .........................................................................................                              10536 42,7 106,9 9481 51,7 99,8 

Przeznaczone na sprzedaż 

    lub wynajem .......................................................................................  

 

12684 

 

51,4 

 

137,9 

 

8588 

 

46,8 

 

95,2 

Spółdzielcze ...........................................................................................  188 0,8 180,8 134 0,7 3,7 razy 

Komunalne .............................................................................................  562 2,3 3,9 razy 56 0,3 311,1 

Społeczne czynszowe .............................................................................  719 2,9 5,1 razy 79 0,4 56,4 
 

 

 

W grudniu 2016 r. w województwie wielkopolskim rozpoczęto budowę 1348 nowych mieszkań, co 

oznacza wzrost o 7,5% w stosunku do listopada 2016 r., ale spadek o 10,2% w relacji do grudnia 2015 r. 

Nowe inwestycje rozpoczęli inwestorzy reprezentujący budownictwo na sprzedaż lub wynajem (849 

mieszkań), indywidualne (475 mieszkań) oraz komunalne (24 mieszkania). 

W okresie styczeń-grudzień 2016 r. rozpoczęto łącznie 18338 nowych inwestycji mieszkaniowych, tj. 

o 2,0% mniej niż w 2015 r. Mieszkania były budowane w ramach wszystkich form budownictwa, z wyjąt-

kiem zakładowego. Dominowały inwestycje realizowane w ramach budownictwa indywidualnego (51,7%) 

oraz na sprzedaż lub wynajem (46,8%). 

*** 

RYNEK  WEWNĘTRZNY 

 
Wartość sprzedaży detalicznej (w cenach bieżących) zrealizowanej przez przedsiębiorstwa handlowe 

i niehandlowe w województwie wielkopolskim w grudniu 2016 r. była o 19,3% większa niż przed miesią-

cem i o 13,4% większa niż w grudniu 2015 r. (przed rokiem notowano wzrost sprzedaży w ujęciu mie-

sięcznym – o 20,8% i w stosunku rocznym – o 7,4%). W porównaniu z grudniem 2015 r. najbardziej 

zwiększyła się sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (2,5-krotny wzrost), a tak-

że włókna, odzieży i obuwia (o 31,6%), pojazdów samochodowych, motocykli i części (o 22,8%) oraz far-

maceutyków, kosmetyków i sprzętu ortopedycznego (o 17,3%).  
 

 

 

Dynamika i struktura sprzedaży detalicznej (w cenach bieżących) kształtowały się następująco: 

Wyszczególnienie 

XII 2016 I–XII 2016 

analogiczny okres roku 

poprzedniego = 100 
w odsetkach 

O g ó ł e m a ...........................................................................................  113,4 111,6 100,0 

    w tym:       

Pojazdy samochodowe, motocykle, części .............................................  122,8 123,9 6,7 

Paliwa stałe, ciekłe i gazowe ..................................................................  111,8 101,7 4,8 

Żywność, napoje i wyroby tytoniowe ....................................................  245,0 123,9 27,8 

Farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny .....................................  117,3 112,5 1,9 

Włókno, odzież, obuwie .........................................................................  131,6 129,5 4,7 

Meble, RTV, AGD .................................................................................  104,6 118,9 1,3 

Prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach .....  102,3 107,8 3,2 

Pozostałe ................................................................................................  103,7 97,9 5,4 

   a  Grupowania przedsiębiorstw dokonano na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD 2007, zaliczając przedsiębiorstwo do okre-
ślonej kategorii według przeważającego rodzaju działalności, zgodnie z aktualnym w omawianym okresie stanem organizacyjnym. Odnotowane 
zmiany (wzrost/spadek) sprzedaży detalicznej w poszczególnych grupach rodzajów działalności przedsiębiorstw mogą zatem również wynikać ze 
zmiany przeważającego rodzaju działalności przedsiębiorstwa oraz zmian organizacyjnych. Nie ma to wpływu na dynamikę sprzedaży detalicz-
nej ogółem. 
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Wartość sprzedaży detalicznej zrealizowanej w całym roku 2016 wzrosła o 11,6% w porównaniu 

z 2015 r. (przed rokiem wzrost wyniósł 4,4%). Największy wzrost dotyczył sprzedaży włókna, odzieży 

i obuwia (o 29,5%), żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 23,9%) oraz pojazdów samochodo-

wych, motocykli i części (o 23,9%). 

Sprzedaż hurtowa jednostek handlowych ogółem w województwie wielkopolskim w grudniu 2016 r. 

zwiększyła się (licząc w cenach bieżących) o 0,9% w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 11,9% w re-

lacji do grudnia 2015 r. W przedsiębiorstwach specjalizujących się w sprzedaży hurtowej wartość sprze-

daży w ciągu miesiąca wzrosła o 1,4%, a w odniesieniu do grudnia 2015 r. – o 11,9%. Przed rokiem za-

równo jednostki handlowe ogółem, jak i przedsiębiorstwa handlu hurtowego odnotowały wzrost sprze-

daży hurtowej tak w ujęciu miesięcznym (odpowiednio o 5,2% i o 3,7%), jak i w skali roku (o 15,0% 

i o 11,9%). 

Wartość sprzedaży hurtowej jednostek handlowych zrealizowanej od początku 2016 r. w porównaniu 

z okresem styczeń-grudzień 2015 r. zwiększyła się o 7,2%, a w przedsiębiorstwach handlu hurtowego – 

o 4,1% (w 2015 r. w obu przypadkach zanotowano wzrost odpowiednio o 13,8% i o 13,3%). 
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WYBRANE  DANE  O  WOJEWÓDZTWIE  WIELKOPOLSKIM 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

A – 2015  r.,   B – 2016  r. 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

              

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw a                  

w tys. osób ...........................................................................  A 656,8 659,5 660,5 660,6 661,8 662,8 662,4 663,6 664,4 666,3 667,6 668,9 

 B 681,9 682,7 684,6 684,9 685,6 688,9 688,7 690,7 692,9 694,2 696,8 698,4 

poprzedni miesiąc=100  .......................................................  A 101,1 100,4 100,2 100,0 100,2 100,2 99,9 100,2 100,1 100,3 100,2 100,2 

 B 101,9 100,1 100,3 100,0 100,1 100,5 100,0 100,3 100,3 100,2 100,4 100,2 

analogiczny miesiąc poprzedniego roku=100  .....................  A 105,3 105,6 105,3 104,4 104,3 104,0 103,5 103,3 103,1 102,9 102,9 103,0 

 B 103,8 103,5 103,6 103,7 103,6 103,9 104,0 104,1 104,3 104,2 104,4 104,4 

Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu okresu) A 123,7 124,3 119,4 113,0 107,9 101,9 98,3 96,5 94,5 91,8 91,9 93,3 

w tys. osób B 98,9 100,1 96,7 91,2 86,4 81,9 80,4 79,6 78,2 77,6 77,4 77,7 

Stopa bezrobocia b (stan w końcu okresu) w % ............................... A 8,0 8,1 7,8 7,4 7,1 6,7 6,5 6,4 6,2 6,1 6,1 6,1 

 B 6,4 6,4 6,2 5,9 5,6 5,3 5,2 5,2 5,1 5,0 5,0 5,0 

Oferty pracy (w ciągu miesiąca)  .................................................... A 5852 7765 10169 9681 12107 10991 12146 13334 11742 12043 7772 8264 

 B 7704 11655 12196 12162 11538 16084 12931 12380 11528 9193 8301 7735 

Liczba bezrobotnych na 1 ofertę pracy (stan w końcu A 28 22 16 15 12 12 11 9 10 10 15 21 

okresu) B 18 14 12 11 10 7 8 8 8 10 11 13 

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze                          

przedsiębiorstw a w zł  .........................................................  A 3639,38 3524,69 3758,55 3719,61 3582,50 3587,56 3628,68 3611,89 3653,57 3690,10 3726,14 3906,91 

 B 3713,93 3750,08 3872,02 4023,74 3838,92 3853,09 3920,76 3838,78 3873,38 3894,87 3922,14 4097,12 

poprzedni miesiąc=100  .......................................................  A 95,9 96,8 106,6 99,0 96,3 100,1 101,1 99,5 101,2 101,0 101,0 104,9 

 B 95,1 101,0 103,3 103,9 95,4 100,4 101,8 97,9 100,9 100,6 100,7 104,5 

analogiczny miesiąc poprzedniego roku=100  .....................  A 103,5 101,8 104,8 100,4 101,1 100,9 101,0 103,1 103,4 102,9 102,3 103,0 

 B 102,0 106,4 103,0 108,2 107,2 107,4 108,0 106,3 106,0 105,5 105,3 104,9 

Wskaźnik cen:                          

 towarów i usług konsumpcyjnych c:                          
                          

analogiczny okres poprzedniego roku=100..........................  A . . 98,4 . . 99,0 . . 99,0 . . 99,3 

 B . . 99,0 . . 99,1 . . 99,4 . . . 

 skupu ziarna zbóż:                          
                          

poprzedni miesiąc=100 ........................................................  A 105,6 98,9 99,0 98,1 93,5 104,1 100,1 96,6 101,5 103,8 101,6 100,2 

 B 100,9 97,1 98,4 98,2 101,5 101,0 94,7 97,7 103,7 99,3 101,2 104,0 

analogiczny miesiąc poprzedniego roku=100 ......................  A 94,3 95,9 91,5 87,3 81,1 89,7 102,5 101,0 101,0 107,5 105,5 102,5 

 B 97,8 96,0 95,4 95,5 103,6 100,6 95,2 96,3 98,4 94,1 93,7 97,2 

 skupu żywca rzeźnego wołowego:                         

poprzedni miesiąc=100 ........................................................  A 103,0 103,7 99,4 97,9 101,1 101,5 94,3 101,2 100,4 100,7 103,2 100,2 

 B 98,6 97,9 85,5 116,0 102,2 101,4 96,8 101,0 101,0 97,8 101,9 103,7 

analogiczny miesiąc poprzedniego roku=100 ......................  A 99,0 104,4 104,8 102,6 103,0 106,8 100,7 98,3 102,9 107,3 108,4 106,4 

 B 101,9 96,3 82,8 98,1 99,1 99,0 101,6 101,4 102,0 99,2 97,9 101,4 

 skupu żywca rzeźnego wieprzowego:                         

poprzedni miesiąc=100 ........................................................  A 97,5 108,4 100,5 100,0 96,5 105,2 99,6 98,3 105,9 94,4 87,8 99,4 

 B 104,4 102,9 103,4 96,9 109,5 109,9 107,7 99,9 99,6 95,5 97,7 101,4 

analogiczny miesiąc poprzedniego roku=100 ......................  A 78,8 93,9 91,1 87,6 86,9 83,2 82,7 83,7 93,5 94,7 88,2 92,0 

 B 98,6 93,6 96,3 93,3 105,9 110,7 119,7 121,6 114,4 115,8 128,8 131,4 

a  W przedsiębiorstwach, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.  b  Udział zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo.  c  W kwartale.   
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WYBRANE  DANE  O  WOJEWÓDZTWIE  WIELKOPOLSKIM 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

A – 2015  r.,   B – 2016  r. 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Relacje cen skupu a żywca wieprzowego A 6,7 7,5 7,4 7,5 7,3 8,4 7,9 7,8 8,0 7,5 6,7 6,5 

do cen targowiskowych 1 kg żyta B 6,6 7,0 7,2 7,0 7,9 8,3 9,8 10,2 9,5 8,7 8,5 8,3 

Produkcja sprzedana przemysłu b (w cenach stałych):                         

poprzedni miesiąc=100 ........................................................   A 102,4 102,9 111,8 91,1 96,1 108,0 95,5 95,1 119,0 101,7 97,9 98,0 

 B 94,3 105,3 104,4 100,6 91,1 107,7 91,7 106,2 110,3 99,3 99,5* 95,8 

analogiczny miesiąc poprzedniego roku=100  .....................  A 103,7 104,5 106,4 101,2 98,6 108,2 97,9 105,0 103,4 101,4 111,2 117,5 

 B 108,2 110,7 103,5 114,3 108,4 108,0 103,8 115,8 107,3 104,7 106,5* 104,1 

Produkcja budowlano-montażowa b (w cenach bieżących):                    

poprzedni miesiąc=100  .......................................................  A 32,2 91,5 157,8 103,9 107,3 110,3 111,3 102,1 125,1 96,2 101,2 116,8 

 B 26,6 138,8 129,9 91,6 103,5 115,0 90,1 111,9 112,7 96,4 93,2 153,5 

analogiczny miesiąc poprzedniego roku=100  .....................  A 113,7 98,9 102,0 111,9 92,2 99,6 111,2 106,8 115,5 113,2 117,8 92,5 

 B 76,5 116,0 95,5 84,1 81,1 84,5 68,4 75,0 67,6 67,7 62,4 81,9 

Mieszkania oddane do użytkowania  .......................................  A 923 1011 876 940 1243 1067 1551 1159 1682 2219 1403 1994 

 B 833 996 1224 1425 1160 1130 1275 1263 1634 1427 1643 2474 

analogiczny miesiąc poprzedniego roku=100  .....................  A 68,4 94,8 87,7 82,2 126,4 90,9 126,1 116,0 184,8 168,5 86,6 108,0 

 B 90,2 98,5 139,7 151,6 93,3 105,9 82,2 109,0 97,1 64,3 117,1 124,1 

Sprzedaż detaliczna towarów b (w cenach bieżących):                         

poprzedni miesiąc=100  .......................................................  A 79,7 98,5 117,6 97,1 98,3 99,5 106,3 97,5 96,8 108,5 93,4 120,8 

 B 80,8 102,1 114,8 97,6 98,5 100,8 102,3 99,6 98,2 107,2 96,7 119,3 

analogiczny miesiąc poprzedniego roku=100  .....................  A 106,4 101,9 107,7 101,3 105,1 105,5 104,0 104,0 103,4 105,4 107,3 107,4 

 B 108,9 112,8 110,2 110,7 111,0 112,4 108,2 110,6 112,2 110,9 114,8 113,4 

Wskaźnik rentowności obrotu w przedsiębiorstwach c                        

brutto d w % .........................................................................  A . . 5,1 . . 4,9 . . 4,7 . . 4,8 

 B . . 5,0 . . 6,1 . . 5,5 . . . 

netto e w % ...........................................................................  A . . 4,4 . . 4,3 . . 3,9 . . 4,1 

 B . . 4,0 . . 5,2 . . 4,7 . . . 

Nakłady inwestycyjne c (ceny bieżące) w tys. zł ......................  A . . 2137607 . . 5200069 . . 8289035 . . 12845834 

 B . . 2074234 . . 4870272  . . 7742656 . . . 

analogiczny okres poprzedniego roku =100  ........................  A . . 114,8 . . 123,3 . . 109,4 . . 110,3 

 B . . 97,0 . . 93,7  . . 93,4 . . . 

Podmioty gospodarki narodowej f (stan w końcu okresu) A 404588 404214 404071 404876 405623 406753 407857 409035 409679 410829 410239 409865 

 B 410036 410738 411250 411663 412658 411028 411416 411951 412872 413542 414155 414798 

w tym spółki handlowe ........................................................  A 40857 41243 41659 41985 42321 42634 43007 43305 43662 44117 44613 45060 

 B 45430 45810 46219 46547 46893 47302 47620 47884 48224 48553 48925 49251 

w tym z udziałem kapitału zagranicznego ..................  A 6994 7013 7037 7063 7064 7060 7064 7100 7128 7126 7125 7127 

 B 7186 7191 7206 7216 7234  7246 7263 7284 7301 7320 7347 7364 

   a  Ceny bieżące bez VAT.  b  W przedsiębiorstwach, w których liczba pracujących przekracza 9.  c  W przedsiębiorstwach, w których liczba pracujących przekracza 49 osób; dane prezentowane są nara-
stająco.  d  Relacja wyniku finansowego brutto do przychodów z całokształtu działalności.  e  Relacja wyniku finansowego netto do przychodów z całokształtu działalności.  f  W rejestrze REGON, bez 
osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie.  *  Dane zmienione w stosunku do publikowanych wcześniej. 
 


