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„Lubuskie to region o wspaniałych walorach przyrodni-
czych. Przez lata był kojarzony głównie z winnicami, lasa-
mi, jeziorami i przetwórstwem drewna, lecz jest również 
nieodkrytą krainą z dynamicznie rozwijającym się przemy-
słem” – mówi Elżbieta Anna Polak, Marszałek Wojewódz-
twa Lubuskiego.

Ponad połowę powierzchni regionu pokrywają lasy. Jeśli 
do tego dodać jeszcze ponad 500 jezior, to bez przesady 
można powiedzieć, że to raj dla turystów. Tym bardziej, 
gdy spojrzymy na mapę. Lubuskie to serce Europy, z do-
brym dojazdem ze wszystkich stron świata. Zapewniają to 
droga ekspresowa S3 (trasa północ – południe) oraz auto-
strada A2 (wschód – zachód). Region jest dobrze skomuni-
kowany trasami kolejowymi z resztą polski. A dla tych, któ-
rzy preferują szybki środek transportu, jest do dyspozycji 
lotnisko Zielona Góra Babimost z regularnym połączeniem 
rejsowym do Warszawy.

Ale Lubuskie to też silna gospodarka. Z racji bogactwa la-
sów grupa wyrobów z drewna, papieru, tektury oraz meble 
stanowią prawie 29 proc. lubuskiego przemysłu. Silna jest 
też branża motoryzacyjna, fabryki ulokowane w regionie 
produkujące części i akcesoria dla branży motoryzacyjnej 
to kolejne 16 proc. lokalnego przemysłu. Systematycznie 
wzrasta produkcja artykułów spożywczych: mięsa, wędlin 
i wyrobów z indyka, słodyczy oraz wyrobów mrożonych. 
Odradzająca się tradycja upraw winnej latorośli - przy 
wsparciu władz samorządowych - sprawiła, że Lubuskie 
oferuje coraz więcej odmian win. Kolejne branże to pro-
dukcja wyrobów z metali, chemiczna i tworzyw sztucznych 
oraz IT/ICT.

Samorząd regionu stawia na rozwój gospodarki innowa-
cyjnej, wspiera budowę zaplecza badawczo – rozwojowego 
(B+R). W regionie lubuskim powstały trzy parki oraz dwa 
centra badawcze ułatwiające transfer wiedzy i nowocze-
snych technologii z obszaru nauki do gospodarki. Park Na-
ukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego (PNT 
UZ), Centrum Energetyki Odnawialnej (CEO) w Sulechowie 
oraz Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-
-Przemysłowy (GOT PNP) prowadzą badania nad efektyw-
nością systemów grzewczych i energetyki odnawialnej, 
mikrokogeneracji oraz trigeneracji energii. Uzyskują także 
energię poprzez pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne 
oraz elektrociepłownie na biomasę.

EKSPORT I IMPORT LUBUSKIE

EKSPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO*

2010 - 3,53 mld euro - 14,74 mld zł

2011 - 3,89 mld euro - 16,28 mld zł

2012 - 3,74 mld euro - 15,61 mld zł

2013 - 4,02 mld euro - 16,78 mld zł

2014 - 4,64 mld euro - 19,33 mld zł

2015 - 5,51 mld euro - 23,01 mld zł

2016 - 6,25 mld euro - 25,90 mld zł

Lubuskie eksportuje do 140 krajów świata 

Struktura eksportu województwa lubuskiego:
__ Różne rodzaje mebli i ich części

__ Części i akcesoria do pojazdów samochodowych
__ Aparatura odbiorcza dla telewizji, monitory i projektory 

wideo
__ Przewody elektryczne i przewody z włókien optycznych
__ Papier toaletowy, wata, wstęgi z włókien celulozowych 

/ papier i tektura niepowleczona, do pisania, druku itp.
__ Aluminium nieobrobione plastycznie / artykuły z alumi-

nium
__ Poliamidy w formach podstawowych / artykuły z tworzyw 

sztucznych/ do transportu lub pakowania
__ Płyta pilśniowa / płyta wiórowa 
__ Drewno kształtowane w sposób ciągły, strugane, szlifo-

wane lub łączone stykowo / drewno surowe
__ Mięso i podroby jadalne z drobiu

IMPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

2010 - 2,51 mld euro - 10,48 mld zł

2011 - 2,61 mld euro - 10,87 mld zł

2012 - 2,08 mld euro -   8,68 mld zł

2013 - 2,48 mld euro - 10,35 mld zł

2014 - 3,04 mld euro - 12,69 mld zł

2015 - 3,01 mld euro - 13,15 mld zł

2016 - 3,17 mld euro - 13,23 mld zł

Lubuskie importuje ze 114 krajów świata 

Struktura importu województwa lubuskiego:
__ Maszyny i urządzenia elektryczne, rejestratory i odtwa-

rzacze dźwięku
__ Tworzywa sztuczne, chemikalia organiczne i włókna cią-

głe chemiczne
__ Pojazdy nieszynowe, części i akcesoria
__ Ścier z drewna
__ Papier i tektura (w tym z odzysku)
__ Maszyny i urządzenia mechaniczne, kotły
__ Wyroby z żeliwa, stali, aluminium oraz artykuły z metali 

nieszlachetnych
__ Paliwa mineralne, oleje mineralne, substancje bitumicz-

ne, woski mineralne
__ Drewno i artykuły z drewna, węgiel drzewny
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