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Według wstępnych danych sytuacja społeczno-gospodarcza w listopadzie 2007 r. kształtowała 

się następująco: 
► dalszej poprawie uległa sytuacja na rynku pracy; odnotowano spadek liczby zarejestrowanych 

bezrobotnych i to w stosunku do stanu z końca listopada ub. roku, jak i stanu z końca paź-
dziernika br.; niższa też była stopa bezrobocia rejestrowanego; 

► nadal utrzymywał się wzrost przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w sektorze przed-
siębiorstw, znacznie wyższy niż przed rokiem; wzrost ten przewyższył wzrost odnotowany 
w kraju oraz przewyższył poziom inflacji; 

► odnotowano wzrost produkcji sprzedanej w przemyśle w cenach stałych w stosunku do tego 
samego okresu ub. roku jak i do poprzedniego miesiąca, jednakże jego tempo było niższe niż 
rok temu; 

► wzrosła produkcja budowlano-montażowa w stosunku do listopada ub. roku, jednakże była 
niższa niż przed miesiącem; 

► do użytkowania oddano więcej mieszkań zarówno w stosunku do analogicznego okresu ub. roku 
(trzykrotnie wyższy wzrost niż w kraju) jak i do poprzedniego miesiąca; 

► nadal utrzymywało się wysokie tempo wzrostu sprzedaży detalicznej towarów, ale było ono niższe 
niż przed rokiem;  

► odnotowano spadek obrotów ładunkowych w portach morskich w skali roku jak i w stosunku 
do poprzedniego miesiąca; 

► na rynku rolnym w skali roku odnotowano m.in. spadek skupu podstawowych zbóż oraz mle-
ka, przy wzroście cen tych produktów. Z kolei skup żywca rzeźnego przewyższał poziom sprzed 
roku, jednocześnie ceny skupu były niższe. 
 
 
 
 
 

   

UWAGI 
Prezentowane w Komunikacie: 
- dane o pracujących, zatrudnieniu, wynagrodzeniach – w ujęciu miesięcznym – dotyczą podmiotów gospodarczych, 
w których liczba pracujących przekracza 9 osób, 

- dane o przychodach ze sprzedaży produkcji przemysłu i budownictwa, sprzedaży usług transportu, gospodarki magazy-
nowej i łączności, sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów – w ujęciu miesięcznym – dotyczą podmiotów gospodarczych, 
w których liczba pracujących przekracza 9 osób, 

- dane o wynikach finansowych przedsiębiorstw – w ujęciu kwartalnym – dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących 
księgi rachunkowe (z wyjątkiem przedsiębiorstw łowiectwa, leśnictwa, rybactwa, pośrednictwa finansowego oraz szkół 
wyższych), w których liczba pracujących przekracza 49 osób, 

- dane o nakładach inwestycyjnych – w ujęciu kwartalnym – dotyczą podmiotów gospodarczych (bez względu na rodzaj 
działalności) prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. 

Dane w ujęciu wartościowym oraz wskaźniki struktury podano w cenach bieżących. 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 2000 r.). 
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LUDNOŚĆ 
 

Według stanu w dniu 30 września 2007 r. 
województwo pomorskie zamieszkiwało 
2,2 mln osób, w tym 1,1 mln kobiet. 

W przekroju terytorialnym najwięcej 
osób mieszkało w miastach na prawach 
powiatu: w Gdańsku – 456,1 tys. osób 
(20,6%) i w Gdyni – 250,8 tys. osób (11,4%) 
oraz w powiecie wejherowskim – 185,2 tys. 
osób (8,4%), a najmniej w powiecie nowo-
dworskim – 35,5 tys. osób (1,6%). 

W okresie trzech kwartałów 2007 r. w wo-
jewództwie pomorskim zawarto 11896 
małżeństw, zarejestrowano 19198 uro-
dzeń żywych oraz 14478 zgonów. Współ-
czynnik przyrostu naturalnego liczony na 
1000 ludności wyniósł 2,86 promila. 
 
RYNEK  PRACY 
 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2007 r. wyniosło 270,5 tys. 
osób i było wyższe od notowanego w listopadzie 2006 r. (o 4,6%), a pozostało na niezmienionym 
poziomie w stosunku do października br. W kraju przeciętne zatrudnienie wzrosło w tym okresie 
o 5,0% w skali roku i o 0,3% w stosunku do poprzedniego miesiąca.  

W sektorze publicznym przeciętne zatrudnienie wyniosło 33,4 tys. osób (o 19,5% mniej niż 
przed rokiem), a w sektorze prywatnym – 237,0 tys. osób (odpowiednio o 9,2% więcej). 

Wzrost przeciętnego zatrudnienia w porównaniu z listopadem ub. roku wystąpił w sekcjach: obsługa 
nieruchomości i firm (o 12,0%), budownictwo (o 9,5%), transport, gospodarka magazynowa i łącz-
ność (o 4,5%), przetwór-
stwo przemysłowe (o 4,3%), 
handel i naprawy (o 4,1%), 
górnictwo (o 1,7%), rybac-
two (o 1,1%) oraz rolnic-
two, łowiectwo i leśnic-
two (o 0,3%). Natomiast 
redukcję zatrudnienia za-
notowano w wytwarzaniu 
i zaopatrywaniu w ener-
gię elektryczną, gaz, wodę 
(o 3,8%) oraz w hotelach 
i restauracjach (o 0,8%).  

Spośród działów prze-
twórstwa przemysłowego 
o największym udziale w zatrudnieniu wzrost przeciętnego zatrudnienia zanotowano w produkcji 
drewna i wyrobów z drewna oraz ze słomy i wikliny (o 11,6%), produkcji pozostałego sprzętu 
transportowego (o 3,6%), produkcji wyrobów z metali (o 3,1%). Spadek wystąpił w produkcji arty-
kułów spożywczych i napojów (o 1,3%) oraz w produkcji mebli; pozostałej działalności produkcyj-
nej (o 0,5%).  
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Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń-listopad br. wyniosło 266,6 tys. 
osób i wzrosło o 5,4% w porównaniu z tym samym okresem ub. roku.  

Od początku roku w kra-
ju przeciętne zatrudnienie 
w porównaniu z analogicz-
nym okresem 2006 r. zwięk-
szyło się o 4,7%.  

Liczba bezrobotnych 
zarejestrowanych w lis-
topadzie 2007 r. w powia-
towych urzędach pracy wo-
jewództwa pomorskiego wy-
niosła 86,6 tys. osób i była 
niższa zarówno od wiel-
kości sprzed roku, jak 
i od wielkości odnotowa-
nej w ub. miesiącu od-
powiednio o 31,0% i 1,6%. 

Kobiety stanowiły 65,1% ogółu bezrobotnych i ich liczba zmniejszyła się o 26,8% w porównaniu 
z analogicznym okresem ub. roku. Zwiększeniu uległ odsetek bezrobotnych mieszkańców wsi 
o 1,0 pkt. procentowego oraz osób niepełnosprawnych – o 0,9 pkt. 

W listopadzie br. zarejestrowano 11,5 tys. osób bezrobotnych, o 11,1% mniej niż w analogicz-
nym okresie ub. roku. Z ewidencji wyłączono 12,9 tys. bezrobotnych (o 8,4% mniej niż przed ro-
kiem). 5,1 tys. osób podjęło pracę, 1,8 tys. osób rozpoczęło szkolenie lub staż, 4,2 tys. osób nie 
potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, a 0,6 tys. osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu 
bezrobotnego. 

Do powiatowych urzędów pracy zgło-
szono w ciągu miesiąca 6609 ofert pracy, 
co stanowi wzrost w stosunku do analogicz-
nego miesiąca ub. roku o 8,8%, a spadek 
w stosunku do października br. o 17,6%. 
Na 1 ofertę pracy w listopadzie br. przy-
padało 18 osób, analogicznie, jak przed 
miesiącem. 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w lis-
topadzie br. zmniejszyła się w stosunku 
do ub. miesiąca i ukształtowała się na 
poziomie 10,8%. 

Powiatowe urzędy pracy oferowały 
wiele aktywnych form przeciwdziałania 
bezrobociu, w ramach których przy pra-
cach interwencyjnych pracowały 304 
osoby, 1215 osób rozpoczęło szkolenie, 
a 607 osób zostało skierowanych na staż 
u pracodawcy. 

W najbliższym czasie 2 zakłady sektora prywatnego zapowiedziały zwolnienia grupowe, co łącz-
nie daje około 39 pracowników zagrożonych bezrobociem. 

W listopadzie br. wydatki z Funduszu Pracy wyniosły 26,9 mln zł, a największa ich część 
(37,2%) przeznaczona była na zasiłki dla bezrobotnych – 10,0 mln zł. 

W przekroju terytorialnym najwięcej bezrobotnych zarejestrowanych było w powiecie staro-
gardzkim – 7,9 tys. osób (w tym 5,3 tys. kobiet) oraz w Gdańsku – 7,6 tys. osób (w tym 4,8 tys. 
kobiet). Natomiast najmniejszą liczbę bezrobotnych odnotowano w Sopocie – 0,4 tys. osób (w tym 
0,3 tys. kobiet). Najwięcej bezrobotnych zarejestrowanych na 1 ofertę pracy przypadało w powiecie 
sztumskim – 1129 osób oraz w powiecie człuchowskim – 986 osób. Stopa bezrobocia rejestrowa-
nego najwyższa była w powiecie nowodworskim – 26,8%, a najniższa w Sopocie – 2,4%. 

STOPA  BEZROBOCIA  REJESTROWANEGO
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WYNAGRODZENIA 
 
W listopadzie br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 

wyniosło 3151,39 zł (101,9% średniej płacy krajowej) i było wyższe o 14,1% od notowanego w ana-
logicznym okresie ub. roku i o 0,4% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto w kraju ukształtowało się na poziomie 3092,01 zł, co oznacza wzrost o 12,0% 
w stosunku do listopada 2006 r. oraz o 4,8% w stosunku do października 2007 r. 

Przeciętna płaca w sek-
torze publicznym wyniosła 
3588,64 zł i była wyższa 
o 8,5% od zanotowanej 
w listopadzie ub. roku i niż-
sza o 0,7% od płacy z paź-
dziernika br. W sektorze 
prywatnym przeciętne mie-
sięczne wynagrodzenie brut-
to wyniosło 3089,75 zł, co 
oznacza wzrost o 16,3% 
w stosunku do listopada 
ub. roku oraz o 0,6% w sto-
sunku do poprzedniego mie-
siąca. 

W porównaniu z listo-
padem 2006 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło we wszystkich sekcjach, a naj-
większy wzrost odnotowano w handlu i naprawach (o 42,1%), hotelach i restauracjach (o 17,0%), 
budownictwie (o 14,7%) oraz przetwórstwie przemysłowym (o 9,7%) i obsłudze nieruchomości 
i firm (o 8,8%).  

W listopadzie br. wynagrodzenie wyższe od przeciętnego w województwie wypłacono m.in. 
w górnictwie, wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, wodę, handlu i naprawach, 
transporcie, gospodarce magazynowej i łączności, rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie oraz budow-
nictwie, a płace poniżej średniej otrzymali zatrudnieni w przetwórstwie przemysłowym oraz obsłu-
dze nieruchomości i firm, rybactwie, hotelach i restauracjach,.  

W listopadzie br. spośród działów przetwórstwa przemysłowego o znaczącym udziale w zatrudnie-
niu, wynagrodzenie wyższe niż w analogicznym miesiącu ub. roku wypłacono w produkcji mebli; po-
zostałej działalności pro-
dukcyjnej (o 18,2%), pro-
dukcji artykułów spożyw-
czych i napojów (o 14,2%), 
produkcji drewna i wyro-
bów z drewna oraz ze 
słomy i wikliny (o 13,7%), 
produkcji pozostałego 
sprzętu transportowego 
(o 11,5%) oraz w pro-
dukcji wyrobów z metali 
(o 6,4%). 

W okresie styczeń-             
-listopad br. przeciętne 
miesięczne wynagrodze-
nie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 2979,63 zł i było o 13,3% wyższe od notowanego w 
analogicznym okresie ub. roku, podczas gdy w kraju przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 
wzrosło w tym okresie o 9,5%.  

DYNAMIKA  PRZECIĘTNEGO  MIESIĘCZNEGO  WYNAGRODZENIA  BRUTTO
W  SEKTORZE  PRZEDSIĘBIORSTW
(przeciętna miesięczna 2000 r. = 100)
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CENY 
 

W listopadzie 2007 r. ceny krajowych towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,7%. 
W okresie styczeń – listopad br. ich wzrost był wyższy niż przed rokiem (3,7% wobec 1,6%). Więk-
sza niż przed miesiącem była dynamika cen konsumpcyjnych w skali roku (3,6% wobec 3,0%). 

Ceny żywności były wyższe niż w październiku br. o 1,6%, w tym najbardziej podrożały warzy-
wa – o 10,0%. Ceny napojów bezalkoholowych wzrosły przeciętnie o 0,5%, w tym soków – o 1,4%, 
a kawy i herbaty – po 0,6%. Za wyroby tytoniowe płacono o 0,4% więcej niż w poprzednim miesiącu, 
a ceny napojów alkoholowych pozostały na poziomie niezmienionym w stosunku do października 
br. W listopadzie br. wzrosły ceny odzieży i obuwia odpowiednio o 0,2% i 0,1% oraz ceny towarów 
i usług związanych z mieszkaniem (o 0,3%). Ceny w zakresie transportu były wyższe niż 
w październiku br. o 1,3%, głównie w wyniku wzrostu cen paliw do prywatnych środków transportu 
– o 2,5%. Podwyższono ceny usług transportowych o 0,1%, a nieznacznie tańsze były samochody 
osobowe (o 0,1%). Opłaty związane z łącznością, zarówno za usługi pocztowe, jak i telekomunika-
cyjne, utrzymały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem. Ceny artykułów 
i usług związanych z rekreacją i kulturą były niższe niż w październiku br. (o 0,1%). Tańsza była 
turystyka zorganizowana – o 1,5%, w tym za granicą – o 2,9%. 

 
MIESZKANIA 
 

W listopadzie 2007 r. oddano do użytkowania 1338 mieszkań, co oznacza wzrost zarówno 
w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku, jak i do poprzedniego miesiąca odpowiednio 
o 74,0% i 7,5%. 

W kraju w listopadzie 2007 r. oddano do użytkowania 14352 mieszkania, o 24,4% więcej niż 
w 2006 r. 

Ogólna powierzchnia użytkowa wybudowanych mieszkań wyniosła 117,9 tys. m2 i była o 73,6% 
wyższa niż przed rokiem. 

Najwięcej – 641 mieszkań, oddali do użytkowania inwestorzy budujący na sprzedaż lub wyna-
jem (wzrost w stosunku do ub. roku o 129,7%), co stanowiło 47,9% efektów budownictwa miesz-
kaniowego. Inwestorzy indywidualni oddali do użytkowania 500 mieszkań, o 40,8% więcej niż przed 
rokiem, a udział tych miesz-
kań w ogólnej liczbie miesz-
kań oddanych do użyt-
kowania wyniósł 37,4%. 
Natomiast spółdzielnie miesz-
kaniowe oddały do użyt-
kowania 118 mieszkań, 
a budownictwo społeczne 
czynszowe – 78 mieszkań. 

Przeciętna powierzchnia 
użytkowa 1 mieszkania 
oddanego do użytkowania 
w listopadzie br. kształ-
towała się na poziomie 
88,1 m2 i była o 0,2% 
niższa niż przed rokiem. 
W budownictwie indywi-
dualnym przeciętne mieszkanie miało 136,0 m2 (wzrost o 11,4% w stosunku do ub. roku), a miesz-
kanie przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – 61,3 m2 (spadek o 2,4%). 

W listopadzie br. wydano pozwolenia na budowę 1513 mieszkań, w tym dla budownictwa prze-
znaczonego na sprzedaż lub wynajem na realizację 742 mieszkań, dla budownictwa indywidualne-
go na realizację 574 mieszkań, na realizację 51 mieszkań przez spółdzielnie mieszkaniowe. 

W przekroju terytorialnym w okresie styczeń-listopad 2007 r. najwięcej mieszkań oddano do 
użytkowania w mieście na prawach powiatu – Gdańsku – 2832 mieszkania o łącznej powierzchni 
198,0 tys. m2 oraz w powiecie wejherowskim – 1379 mieszkania o łącznej powierzchni 125,2 tys. m2. 

a Dane za okresy narastające.

DYNAMIKA  MIESZKAŃ  ODDANYCH  DO  UŻYTKOWANIA
(analogiczny okres 2000 r. = 100) 
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Mieszkania oddane do użytkowania na terenie województwa pomorskiego w listopadzie 2007 r. 
stanowiły 9,3% efektów krajowych. 

 
PODMIOTY  GOSPODARKI  NARODOWEJ 
 

W końcu listopada 2007 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 232,3 tys. podmiotów, 
o 1,5% więcej niż w porównywalnym okresie ub. roku. Podmioty zarejestrowane w sektorze pry-
watnym stanowiły 95,7% ogółu, a ich liczba wyniosła – 222,3 tys. (wzrost o 1,6% w stosunku do 
stanu z końca listopada 2006 r.). W sektorze tym dominowały osoby fizyczne prowadzące działal-
ność gospodarczą (171,7 tys.), które stanowiły 73,9% ogólnej liczby podmiotów zarejestrowanych 
w województwie. W porównaniu z listopadem ub. roku zmniejszyła się liczba przedsiębiorstw pań-
stwowych o 45,5% i wyniosła 18 jednostek, a liczba spółdzielni była niższa o 1,4% i wyniosła 1099 
jednostek, wzrosła natomiast liczba spółek handlowych (o 811 jednostek – 4,4%), w tym przede 
wszystkim spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (o 633 jednostki – 3,9%), które stanowiły 
87,4% ogółu spółek handlowych (przed rokiem 87,9%). 

Najwięcej podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON koncentrowało swą działalność 
w sekcjach: handel i naprawy (26,3% ogółu jednostek; spadek o 0,6 pkt w stosunku do analogicz-
nego okresu ub. roku), obsługa nieruchomości i firm (odpowiednio 18,6%; spadek o 0,1 pkt), prze-
twórstwo przemysłowe (12,1%; analogicznie, jak w ub. roku) oraz budownictwo (11,5%; wzrost 
o 0,6 pkt). Natomiast w przekroju terytorialnym najwięcej podmiotów zarejestrowanych odnoto-
wano w Gdańsku (25,4% ogółu zarejestrowanych jednostek) i w Gdyni (13,8%) oraz w powiecie 
wejherowskim (7,1%), a najmniej w powiecie sztumskim (1,3%) i nowodworskim (1,6%). 
 
ROLNICTWO 
 

Na rynku rolnym województwa w listopadzie 2007 r. średnie ceny targowiskowe podstawowych 
produktów rolnych były wyższe niż w listopadzie 2006 r., za wyjątkiem ceny targowiskowej ziem-
niaków i prosiąt na chów. Wzrosły także ceny skupu oprócz cen żywca rzeźnego wieprzowego i wo-
łowego. W porównaniu z październikiem br. wzrosły ceny targowiskowe, za wyjątkiem ceny pszeni-
cy, owsa i prosiąt na chów, niższa jednak była większość cen uzyskanych przez rolników w sku-
pie, poza ceną ziemniaków i mleka krowiego.  

W listopadzie 2007 r. skup zbóż podstawowych (z mieszankami zbożowymi, bez ziarna siewne-
go) wyniósł 11,4 tys. t i był o 40,5% niższy niż w listopadzie 2006 r., w tym skup pszenicy kształ-
tował się na poziomie 8,4 tys. t (o 43,8% niższy), a żyta – 1,2 tys. t (o 31,7% niższy).  

W listopadzie br. średnie ceny skupu pszenicy (78,49 zł/dt) i żyta (66,86 zł/dt) były wyższe od 
notowanych w listopadzie 2006 r., odpowiednio o 62,0% i 43,5% (w kraju o 49,1% i 37,9%), nato-
miast w stosunku do października br. cena pszenicy była niższa o 6,2% (w kraju była niższa 
o 3,2%), a cena żyta o 7,2% (w kraju o 3,2%). Przeciętna cena pszenicy uzyskana na targowiskach 
(84,92 zł/dt) była wyższa w stosunku do analogicznego miesiąca 2006 r. o 43,4% (w kraju 
o 37,0%), a w stosunku do października 2007 r. była niższa o 5,0% (w kraju o 0,9%). 

W listopadzie 2007 r. skup żywca rzeźnego (w przeliczeniu na mięso) wyniósł 5761 ton i był 
wyższy niż przed rokiem o 18,2%, natomiast w stosunku do października był niższy o 1,4%, w tym 
żywca wieprzowego skupiono 5256 ton, o 16,0% więcej niż rok wcześniej i o 0,1% mniej niż w paź-
dzierniku 2007 r., a wołowego (wraz z cielęcym) – 214 ton, odpowiednio o 57,4% i o 4,9% mniej. 

Cena żywca wieprzowego w skupie (3,22 zł/kg) obniżyła się w stosunku do listopada 2006 r. 
o 5,8%, a w stosunku do poprzedniego miesiąca o 9,8% (w kraju odnotowano spadek ceny w sto-
sunku do listopada 2006 r. o 4,7% oraz o 8,9% w stosunku do października br.). Cena żywca woło-
wego (bez cieląt) wyniosła 3,73 zł/kg i była niższa o 3,4% w porównaniu z listopadem 2006 r. oraz 
o 0,3% w odniesieniu do października 2007 r. (w kraju cena obniżyła się odpowiednio o 2,7% 
i o 3,3%). 

Cena targowiskowa ziemniaków kształtowała się na poziomie 67,39 zł/dt, tj. o 35,7% niższym 
od notowanej w listopadzie 2006 r. i o 3,5% wyższa w porównaniu z październikiem br. 

W listopadzie br. skup mleka (13,5 mln litrów) był niższy o 8,7% od wielkości z ub. roku oraz 
o 8,5% od skupu w październiku 2007 r., natomiast cena skupu mleka w listopadzie br. wyniosła 
1,24 zł/l, co oznacza wzrost w stosunku do listopada ub. roku o 31,9% i o 3,3% w stosunku do 
października br.  
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PRZEMYSŁ  I  BUDOWNICTWO 
 
W listopadzie br. przedsiębiorstwa przemysłowe o liczbie pracujących powyżej 9 osób, uzyskały 

przychody ze sprzedaży (w bieżących cenach bazowych) w wysokości 4,6 mld zł. W cenach sta-
łych produkcja sprzeda-
na przemysłu była wyższa 
w odniesieniu do analo-
gicznego okresu ub. roku 
o 2,6% i o 0,9% w porów-
naniu z ubiegłym miesią-
cem br. W okresie styczeń-    
-listopad 2007 r. produkcja 
wyniosła 44,9 mld zł i była 
wyższa o 9,3% w stosunku 
do analogicznego okresu 
2006 r.  

W kraju produkcja sprze-
dana przemysłu w listo-
padzie 2007 r. wzrosła 

w stosunku do odpowiedniego okresu ub. roku o 8,3%, a była niższa o 4,9% w stosunku do po-
przedniego miesiąca. W okresie styczeń-listopad br. odnotowano wzrost produkcji o 9,9% w porów-
naniu z analogicznym okresem 2006 r. 

W listopadzie br. produkcja sprzedana w przetwórstwie przemysłowym była wyższa w skali ro-
ku o 2,4%. Wśród przedsiębiorstw o największym udziale w produkcji, wzrost w stosunku do li-
stopada ub. roku odnotowano m.in. w produkcji maszyn i urządzeń (o 43,8%), w produkcji drew-
na i wyrobów z drewna oraz ze słomy i wikliny (o 24,4%) oraz w produkcji wyrobów z metali 
(o 24,0%). Spadek dotyczył m.in. produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 10,4%), pro-
dukcji artykułów spożywczych i napojów (o 3,9%) oraz produkcji mebli; pozostałej działalności 
produkcyjnej (o 2,1%). 

Z wyrobów objętych badaniem w jednostkach dużych (powyżej 49 osób) w listopadzie br. wzrost 
w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku odnotowano m.in. w produkcji tarcicy liściastej 
(o 24,4%), w produkcji tarcicy iglastej (o 20,5%) oraz w produkcji okien i drzwi, ościeżnic i progów 
drewnianych (o 14,5%). Natomiast spadek w stosunku do poziomu sprzed roku wystąpił m.in. 
w produkcji serów i twa-
rogów (o 43,0%), w pro-
dukcji materiałów podło-
gowych z drewna (o 16,5%) 
oraz w produkcji papieru 
i tektury (o 1,4%). 

Przychód ze sprzedaży 
wyrobów i usług w prze-
myśle w przeliczeniu na 
1 zatrudnionego w listo-
padzie 2007 r. wyniósł 
31,3 tys. zł (w bieżących 
cenach bazowych), o 4,2% 
więcej niż rok wcześniej. 
Najwyższą wydajność pracy 
mierzoną wielkością przychodu na 1 zatrudnionego odnotowano m.in. w produkcji wyrobów che-
micznych (41,0 tys. zł), w produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych (25,0 tys. zł) oraz 
w produkcji artykułów spożywczych i napojów (22,9 tys. zł).  

DYNAMIKA  PRODUKCJI  SPRZEDANEJ  PRZEMYSŁU
(przeciętna miesięczna 2000 r. = 100; ceny stałe)
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W listopadzie 2007 r. przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób osią-
gnęły przychody ze sprzedaży produkcji i usług w kwocie 523,2 mln zł, co oznacza wzrost 
o 14,0% w porównaniu z analogicznym okresem 2006 r., a spadek o 14,1% w stosunku do paź-
dziernika br.  

W okresie styczeń-listopad br. sprzedaż ta wyniosła 5016,6 mln zł i była wyższa o 22,0% od 
uzyskanej przed rokiem. 

Produkcja budowlano-montażowa w listopadzie br. ukształtowała się na poziomie 305,0 mln 
zł, a jej wartość (w cenach bieżących) wzrosła o 17,3% w stosunku do wartości sprzed roku i była 
niższa o 23,0% w odniesieniu do poprzedniego miesiąca br. 

Wartość produkcji od początku roku wyniosła 2955,6 mln zł i była wyższa o 28,9% w porówna-
niu z analogicznym okresem 2006 r. 

W porównaniu z listopadem ub. roku zanotowano wzrost produkcji budowlano-montażowej 
w jednostkach zajmujących się wykonywaniem instalacji budowlanych (o 39,9%) oraz w przedsię-
biorstwach zajmujących się wznoszeniem budynków i budowli; inżynierią lądową i wodną 
(o 20,2%). Roboty o charakterze inwestycyjnym osiągnęły wartość 165,4 mln zł, a ich udział 
w produkcji budowlano-montażowej wyniósł 54,2%. W porównaniu z analogicznym miesiącem 
ub. roku wartość robót inwestycyjnych wzrosła o 7,5%. 

Przychód ze sprzedaży wyrobów i usług liczony na 1 zatrudnionego w przedsiębiorstwach 
budowlanych województwa w listopadzie br. wyniósł 24,6 tys. zł i był o 4,1% wyższy niż rok wcze-
śniej, natomiast w kraju wydajność pracy kształtowała się na poziomie 28,5 tys. zł (27,1 tys. zł 
w listopadzie 2006 r.). 
 
HANDEL 
 

Sprzedaż hurtowa zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe w listopadzie 2007 r. wy-
niosła 2,6 mld zł i była niższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 9,7%, natomiast 
w stosunku do października br. o 4,3%. 

W okresie styczeń-listopad 2007 r. sprzedaż wyniosła 24,9 mld zł, co oznacza spadek w sto-
sunku do sprzedaży sprzed roku o 12,0%. 

Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe w listo-
padzie br. wyniosła 1,1 mld zł i była wyższa o 18,7% od uzyskanej w analogicznym okresie 2006 r. 
i o 5,3% niższa w porównaniu z październikiem br. 

W okresie styczeń-listopad br. sprzedaż wyniosła 11,6 mld zł i wzrosła w skali roku o 19,9%. 
W listopadzie br. wzrost w stosunku do sprzedaży detalicznej sprzed roku odnotowano m.in. 

w sprzedaży farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 72,6%), w sprzedaży włó-
kien, odzieży, obuwia (o 56,1%) oraz w pozostałej sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych 
sklepach (o 40,7%).  

W kraju w listopadzie br. sprzedaż detaliczna towarów wzrosła o19,2% w stosunku do analo-
gicznego okresu 2006 r., natomiast w odniesieniu do października br. była niższa o 4,4%. W okresie 
styczeń-listopad br. sprzedaż była wyższa o 16,4% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.  

 
PORTY  MORSKIE 
 

W listopadzie 2007 r. obroty ładunkowe w portach morskich województwa wyniosły 3,1 mln t, 
co stanowiło spadek zarówno w stosunku do analogicznego okresu ub. roku, jak i poprzedniego 
miesiąca odpowiednio o 4,4% i 7,6%. W porównaniu z listopadem ub. roku wzrost odnotowano 
w przeładunkach węgla i koksu (o 33,9%) oraz drobnicy (o 25,8%). 
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Dominowały przeładunki dokonywane w porcie gdańskim (53,4% obrotów województwa ogółem), 

gdzie wielkość obrotów 
ładunkowych zmniejszyła 
się w stosunku do analo-
gicznego miesiąca ub. 
roku o 14,0%, a wzrosła 
w stosunku do paździer-
nika br. o 10,6%. 

Od początku roku 
wielkość obrotów ładun-
kowych w województwie 
wyniosła 36,0 mln t, co 
oznacza wzrost w sto-
sunku do analogicznego 
okresu ub. roku o 1,8% 

W kraju przeładunki w 
morskich portach handlowych w listopadzie 2007 r. wyniosły 4,9 mln t, co daje spadek w stosunku 
do analogicznego okresu poprzedniego roku (o 4,4%). 
 
BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE 
 

Według informacji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku liczba przestępstw stwierdzonych 
w zakończonych postępowaniach przygotowawczych odnotowanych na terenie województwa po-
morskiego w listopadzie 2007 r. wyniosła 6,5 tys., co oznacza spadek w stosunku do analogiczne-
go miesiąca ub. roku o 12,0%, a wzrost w stosunku do października br. o 20,8%. W ogólnej liczbie 
przestępstw największy udział miały przestępstwa o charakterze kryminalnym – 63,3% (w 2006 r. 
– 70,9%) oraz przestępstwa gospodarcze – 22,2% (przed rokiem – 13,4%). Natomiast udział prze-
stępstw drogowych wyniósł 11,5%, wobec 12,6% w 2006 r. 

Ogólny wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w okresie styczeń-             
-listopad 2007 r. wyniósł 63,2% (przed rokiem – 61,3%), w tym przestępstw o charakterze krymi-
nalnym – 46,9%, gospodarczym – 94,1% i drogowym – 99,0% wobec odpowiednio: 44,0%, 95,2% 
i 99,3% w analogicznym okresie ub. roku. 

W okresie styczeń-listopad 2007 r. w liczbie przestępstw stwierdzonych w zakończonych postę-
powaniach przygotowawczych odnotowano m.in. 29 zabójstw, 69 kradzieży rozbójniczych, 
96 zgwałceń oraz 7983 kradzieże z włamaniem, przy wskaźniku wykrywalności odpowiednio                
– 87,1%, 71,0%, 81,3% i 22,4%. 

W okresie styczeń-listopad 2007 r. odnotowano 2759 wypadków drogowych z ofiarami w lu-
dziach, w których poszkodowane były 3863 osoby, w tym 142 osoby zginęły. Natomiast najwięcej 
nietrzeźwych kierujących zarejestrowano w Słupsku (łącznie z powiatem słupskim) – 1362 kieru-
jących oraz w powiecie wejherowskim i w Gdańsku – po 667 kierujących. 

W przekroju terytorialnym w okresie styczeń-listopad 2007 r. najwięcej przestępstw odnotowa-
no w miastach na prawach powiatu – w Gdańsku – 17608 przestępstw oraz w Gdyni – 7822 prze-
stępstwa, przy wskaźniku wykrywalności odpowiednio – 47,3% i 52,3%.  

DYNAMIKA  OBROTÓW  ŁADUNKOWYCH  W  PORTACH  MORSKICH
(przeciętna miesięczna 2000 r. = 100)
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Wybrane dane o województwie pomorskim 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

a – 2006 r. 
b – 2007 r.  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Ludność 1 w tys. ...................... a • • 2200,3 • • 2201,1 • • 2202,5 • • 2203,6 
 b • • 2204,8 • • 2206,6 • • 2209,2 • •                
Bezrobotni zarejestrowani 1 w tys. a 164,5 164,9 161,9 154,4 148,4 141,9 136,0 132,4 130,2 126,8 125,6 126,0 
 b 128,7 126,3 121,2 114,0 108,2 102,9 99,4 96,0 92,8 88,1 86,6                
Stopa bezrobocia 1 2 w % ........ a 19,6 19,6 19,3 18,6 17,9 17,2 16,6 16,2 16,0 15,6 15,5 15,3 
 b 15,5 15,3 14,7 14,0 13,3 12,7 12,3 11,9 11,6 11,0 10,8                
Oferty pracy  ........................... a 5895 5036 7155 7038 9322 8404 8359 9040 9504 7722 6077 4204 
 b 6597 6234 9280 9656 10010 9582 7797 8356 8800 8023 6609                
Liczba bezrobotnych na 1 ofer-  a 89 91 65 58 42 36 36 36 36 41 51 79 

tę pracy 1 b 46 40 28 25 22 20 23 21 17 18 18                
Przeciętne zatrudnienie w sek-  a 252,8 252,5 252,7 252,8 253,2 254,7 254,9 255,9 257,6 257,8 258,5 259,0 

torze przedsiębiorstw 3 w tys. b 263,5 264,0 264,6 264,1 264,2 265,5 266,3 268,2 269,5 270,5 270,5                
poprzedni miesiąc = 100 .... a 102,9 99,9 100,1 100,0 100,2 100,6 100,1 100,4 100,7 100,1 100,3 100,2 

 b 101,7 100,2 100,2 99,8 100,0 100,5 100,3 100,7 100,5 100,4 100,0                
analogiczny miesiąc poprzed- a 102,9 103,3 102,9 102,7 103,0 103,8 103,7 104,4 104,8 104,7 105,1 105,4 

niego roku = 100 b 104,2 104,6 104,7 104,5 104,4 104,3 104,5 104,8 104,6 104,9 104,6                
Przeciętne wynagrodzenia mie-              

sięczne  brutto  w  sektorze a 2489,99 2471,21 2638,89 2635,77 2572,87 2656,80 2637,70 2689,06 2673,35 2684,22 2761,78 3017,28 
przedsiębiorstw 3 w zł b 2699,60 2721,76 3040,53 2917,42 2914,29 3016,96 3030,99 3084,81 3093,96 3139,40 3151,39                
poprzedni miesiąc = 100 .... a 89,8 99,2 106,8 99,9 97,6 103,3 99,3 101,9 99,4 100,4 102,9 109,3 

 b 89,5 100,8 111,7 96,0 99,9 103,5 100,5 101,8 100,3 101,5 100,4                
analogiczny miesiąc poprzed- a 105,7 104,7 104,8 103,0 103,7 106,1 103,7 108,1 105,3 104,7 107,5 108,9 

niego roku = 100 b 108,4 110,1 115,2 110,7 113,3 113,6 114,9 114,7 115,7 117,0 114,1                
Mieszkania oddane do użytko- a 723  1413 2076 2827 3195 4142 5144 5722 6419 7605 8374 10018 

wania (od początku roku) b 767 1499 2123 3083 3842 4614* 5487* 6647* 7811* 9056* 10394                
analogiczny okres poprzed- a 76,6 81,7 85,0 95,4 87,3 96,3 107,6 102,1 99,8 103,7 98,3 101,8 

niego roku = 100 b 106,1 106,1 102,3 109,1 120,3 111,4* 106,7* 116,2* 121,7* 119,1* 124,1                
Nakłady inwestycyjne  (od po-

czątku roku) 4 w tys. zł (ceny a • • 506,7 • • 1388,9 • • 2302,5 • • 3433,2 
bieżące) b • • 584,2 • • 1460,4 • • 2505,9 • •                
analogiczny okres poprzed- a • • • • • 126,8 • • 120,3 • • 109,4 

niego roku = 100 b • • 115,3 • • 105,1 • • 108,8 • •  
1 Stan w końcu okresu.   2 Udział zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo.   3 W przedsiębiorstwach, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.   4 W przedsiębiorstwach, w których 

liczba pracujących przekracza 49 osób.  
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Wybrane dane o województwie pomorskim (cd.) 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

a – 2006 r. 
b – 2007 r.  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Podmioty gospodarki narodowej 1 a 226731 226574 226548 226972 227666 228357 229211 229537 228905 228489 228737 229010 
 b 228471 228005 228051 228941 229732 231169 232838 233075 231999 231975 232263                
w tym spółki handlowe ....... a 17791 17856 17915 17994 18063 18120 18180 18228 18287 18355 18420 18522 
 b 18596 18666 18735 18773 18812 18863 18948 19017 19085 19160 19231                

w tym z udziałem kapitału a 3501 3513 3531 3548 3561 3574 3588 3595 3616 3626 3643 3664 
zagranicznego b 3677 3685 3695 3692 3699 3701 3719 3733 3756 3772 3785                

Wskaźnik cen:                            
towarów i usług konsump-              

cyjnych 2:                            
analogiczny  okres  po- a • • 100,2 • • 100,4 • • 100,9 • • 101,2 

przedniego roku = 100 b • • 101,8 • • 102,3 • • 101,8 • •                
skupu ziarna zbóż:                            

poprzedni miesiąc = 100  a 106,5 102,2 102,1 98,8 106,6 101,5 86,1 104,6 112,0 106,4 104,9 110,0 
 b 113,1 107,3 98,8 97,5 99,8 97,4 95,7 112,0 118,6 106,9 93,7                

analogiczny miesiąc po- a 96,7 97,7 100,3 103,0 104,6 113,6 92,4 110,9 124,9 128,0 132,3 147,0 
przedniego roku = 100 b 156,1 163,9 158,6 156,6 146,6 140,7 156,4 167,5 177,4 178,2 159,2                

skupu żywca rzeźnego wo-              
łowego:                            
poprzedni miesiąc = 100 a 100,8 106,3 100,8 105,3 99,8 98,8 101,2 97,3 99,3 100,8 96,0 103,4 

 b 99,2 101,8 98,5 99,7 97,7 99,2 99,7 101,3 98,5 97,9 99,7                
analogiczny miesiąc po- a 100,0 100,5 98,3 104,0 101,2 91,1 100,7 97,3 100,5 102,0 99,7 109,6 

przedniego roku = 100 b 107,9 103,3 101,0 95,7 93,7 94,1 92,7 96,5 95,7 93,0 96,6                
skupu żywca rzeźnego wie-              

przowego:                            
poprzedni miesiąc = 100 a 96,1 96,0 103,3 99,7 98,3 104,4 113,0 108,3 96,1 90,4 91,0 97,7 

 b 93,4 102,9 92,2 111,8 96,1 108,8 114,5 100,3 100,8 89,3 90,2                
analogiczny miesiąc po- a 85,3 82,9 85,9 110,2 93,9 94,7 98,5 101,4 100,0 94,5 104,6 92,0 

przedniego roku = 100 b 89,4 95,8 85,5 95,9 93,8 97,7 99,0 91,7 96,2 94,9 94,2  
1 W rejestrze REGON, bez rolników indywidualnych; stan w końcu okresu.   2 W kwartale.    
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Wybrane dane o województwie pomorskim (dok.) 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

a – 2006 r. 
b – 2007 r.  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Produkcja sprzedana przemy-              
słu 1 (w cenach stałych):                            
poprzedni miesiąc = 100 .... a 88,3 93,1 125,9 79,4 113,5 101,9 90,9 129,4 96,7 108,0 100,7 109,6 

 b 76,8 102,6 106,9 94,1 105,5 90,7 102,7 106,1 105,5 105,8* 100,9                
analogiczny miesiąc poprzed- a 120,0 106,1 118,7 115,4 125,1 104,2 118,2 133,7 112,5 109,4 132,7 129,5 

niego roku = 100 b 112,6 124,1 105,3 124,9 116,1 103,3 116,7 95,8 104,5 102,4* 102,6                
Produkcja budowlano-monta-              

żowa 1 (w cenach bieżących):                            
poprzedni miesiąc = 100 .... a 29,7 108,1 103,7 144,8 128,1 119,0 94,5 110,9 111,7 109,9 84,9 158,1 

 b 35,4 116,9 111,8 130,1 108,2 102,2 105,6 109,0 110,0 114,4 77,0                
analogiczny miesiąc poprzed- a 110,9 101,3 94,7 120,5 120,8 127,9 116,4 117,4 113,6 119,4 119,6 126,9 

niego roku = 100 b 151,5 163,7 176,5 158,5 133,9 115,0 128,5 126,2 124,3 129,4 117,3                
Wskaźnik rentowności obrotu               

w przedsiębiorstwach 2:                            
brutto 3 w % ........................ a • • 3,6 • • 5,0 • • 4,8 • • 4,4 
 b • • 5,6 • • 6,0 • • 5,7 • •                
netto 4 w % ......................... a • • 2,7 • • 4,1 • • 3,9 • • 3,6 
 b • • 4,5 • • 5,0 • • 4,7 • •                

Obroty ładunkowe w portach a 3240 3023 3233 3327 2630 3567 3587 3175 2841 3470 3265 3054 
morskich w tys. t b 2932 3309 3256 3407 3504 3905 3128 3340 2710 3378 3122                
poprzedni miesiąc = 100 .... a 112,6 93,3 107,0 102,9 79,0 135,6 100,6 88,5 89,5 122,1 94,1 93,5 

 b 93,6 112,9 98,4 104,6 102,9 111,4 80,1 106,8 81,2 124,6 92,4                
analogiczny miesiąc poprzed- a 107,7 124,8 93,3 121,8 85,0 121,4 108,2 102,6 85,4 113,1 110,0 100,3 

niego roku = 100 b 90,5 109,5 100,7 102,4 133,2 109,5 87,2 105,2 95,4 97,3 95,6                
Sprzedaż detaliczna towarów 1              

(w cenach bieżących):                            
poprzedni miesiąc = 100 .... a 74,5 91,9 114,8 105,9 103,8 107,8 103,3 104,2 97,6 102,3 96,2 111,2 

 b 82,5 95,1 123,0 100,2 100,4 105,6 104,6 101,8 97,5 105,6 94,7                
analogiczny miesiąc poprzed- a 118,7 113,2 112,4 112,0 116,2 118,1 115,6 115,0 121,1 123,5 120,2 107,0 

niego roku = 100 b 118,5 122,6 131,4 124,2 120,5 118,1 119,6 116,9 116,9 120,6 118,7  
1 W przedsiębiorstwach, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.   2 W których liczba pracujących przekracza 49 osób; dane są prezentowane narastająco.   3 Relacja wyniku finansowego brutto do przychodów       

z całokształtu działalności.   4 Relacja wyniku finansowego netto do przychodów z całokształtu działalności. 
* Dane zmienione w stosunku do wcześniej prezentowanych. 


