Wybrane dane o powiatach województwa
małopolskiego – styczeń 2018
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Bezrobocie rejestrowane stycze 2018
stan w ko cu okresu

Kobiety w % bezrobotnych ogó em
61 i wi cej
57 60
53 56
49 52
48 i mniej

Bezrobotni zarejestrowani
bez prawa do zasi ku
w % bezrobotnych ogó em
90 i wi cej
87 89
84 86
81 83
80 i mniej

Bezrobocie rejestrowane stycze 2018
stan w ko cu okresu

Stopa bezrobocia rejestrowanego w %
9,3 i wi cej
7,7 9,2
6,1 7,6
4,5 6,0
4,4 i mniej

Bezrobotni zarejestrowani
na 1 ofert pracy
44 i wi cej
33 43
22 32
11 21
10 i mniej

Bezrobocie rejestrowane stycze 2018
stan w ko cu okresu

Bezrobotni w szczególnej sytuacji
na rynku pracy do 30 roku ycia
w % bezrobotnych ogó em
38 i wi cej
34 37
30 33
26 29
25 i mniej

Bezrobotni w szczególnej sytuacji
na rynku pracy powy ej 50 roku
ycia w % bezrobotnych ogó em
30 i wi cej
27 29
24 26
21 23
20 i mniej

Budownictwo mieszkaniowe
stycze 2018

Mieszkaniaa oddane do u ytkowania
84 i wi cej
63 83
42 62
21 41
20 i mniej

Przeci tna powierzchnia u ytkowaa
1 mieszkania w m2
160,4 i wi cej
140,3 160,3
120,2 140,2
100,1 120,1
100,0 i mniej

a Dane wst pne.

Budownictwo mieszkaniowe
stycze 2018

Mieszkania, na realizacj których
wydano pozwolenia lub dokonano
zg oszenia z projektem budowlanym
84 i wi cej
63 83
42 62
21 41
20 i mniej

Mieszkania, których budow
rozpocz to
84 i wi cej
63 83
42 62
21 41
20 i mniej

Podmioty gospodarki narodowej
stycze 2018
stan w ko cu okresu

Podmioty gospodarki narodowej
na 1000 ludno cia
114 i wi cej
103 113
92 102
81 91
80 i mniej

Osoby fizyczne na 1000 ludno cia
94 i wi cej
83 93
72 82
61 71
60 i mniej

a Ludno

- stan w dniu 30 VI 2017 r.

Podmioty gospodarki narodowej
stycze 2018
stan w ko cu okresu

Spó ki handlowe w % spó ek ogó em
52 i wi cej
47 51
42 46
37 41
36 i mniej

Spó ki handlowe na 1000 ludno cia
9 i wi cej
7 8
5 6
3 4
2 i mniej

a Ludno

- stan w dniu 30 VI 2017 r.

Turystyka
– IV kwartał 2017

Udział turystów zagranicznych
korzystających z noclegów
w % korzystających ogółem
38,4 i więcej
27,3–38,3
16,2–27,2
5,1–16,1
5,0 i mniej

Udzielone noclegi turystom
zagranicznym w % udzielonych
noclegów ogółem
38,4 i więcej
27,3–38,3
16,2–27,2
5,1–16,1
5,0 i mniej

U w a g a. Dane uwzględniają jednostki, które odmówiły udziału w badaniu.

Turystyka
– IV kwartał 2017

Stopień wykorzystania
miejsc noclegowych w %
44,4 i więcej
36,3–44,3
28,2–36,2
20,1–28,1
20,0 i mniej

Stopień wykorzystania pokoi w %
49,4 i więcej
41,3–49,3
33,2–41,2
25,1–33,1
25,0 i mniej

U w a g a. Dane uwzględniają jednostki, które odmówiły udziału w badaniu.

