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PILNA INFORMACJA 

INFORMACJA PRASOWA 
Sytuacja gospodarcza województwa lubuskiego po trzech kwartałach 2014 r. 

• najwyższy w kraju wzrost 
produkcji sprzedanej przemysłu  

− w okresie styczeń wrzesień br. 
produkcja sprzedana przemysłu, 
licząc w cenach bieżących,  
wyniosła 21,8 mld zł (tj. 2,5% 
produkcji sprzedanej przemysłu w 
kraju). Było to o 15,5% (w cenach 
stałych) więcej niż w 
analogicznym okresie ub. roku 
(wobec średniego wzrostu w kraju 
na poziomie 3,4%);  

• wzrost produkcji sprzedanej 
budownictwa 

− produkcja sprzedana budownictwa 
wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 4,8%, tj.  mniej dynamicznie niż średnio  
w kraju (7,4%), po spadku w okresie styczeń – wrzesień w poprzednich dwóch latach (o 9,2% w 2013 r. 
i o 19,2% w 2012 r.);  

− nadal niższa niż przed rokiem była produkcja budowlano-montażowa o 2,0% (wobec spadku w okresie 
styczeń-wrzesień ub. roku o 9,6% oraz 2012 r. o14,4%); 

• mniej mieszkań niż przed rokiem  
− w okresie styczeń-wrzesień br. oddano do użytkowania ponad 2 tys. mieszkań; było to jednak o 2,7% 

mniej niż w analogicznym okresie ub. roku; spadek liczby mieszkań wystąpił w budownictwie 
przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (o 7,6%) oraz w budownictwie indywidualnym (o 4,9%); 

• dalsze korzystne zmiany na rynku pracy – wzrost zatrudnienia i spadek bezrobocia 
− przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w skali roku 

o 1,6% do 116,2 tys. osób, a wzrost zatrudnienia zanotowano m.in. w 
przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie produkcji mebli 
(o 64,0%), handlu hurtowego (o 7,1%), produkcji pojazdów 
samochodowych, przyczep i naczep (o 6,2%), produkcji wyrobów z 
drewna, korka, słomy i wikliny (o 5,1%), handlu detalicznego (o 4,6%), 
produkcji artykułów spożywczych (o 4,4%); 

− w końcu września br. liczba zarejestrowanych bezrobotnych (47,4 tys. 
osób) oraz stopa bezrobocia (12,8%) ukształtowały się na najniższym 
poziomie od ponad 6 lat; 

− Gorzów Wlkp. i Zielona Góra znajdują się w czołówce miast na prawach 
powiatu o najniższej stopie bezrobocia; w końcu września br. stopa 
bezrobocia w Gorzowie Wlkp. wyniosła 6,1%, a w Zielonej Górze 7,3%, 
przy najniższej stopie bezrobocia w Poznaniu (3,4%),  
a najwyższej w Radomiu (20,9%). 

 
 
Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej 
województwa lubuskiego we wrześniu 2014 r.”, który został opublikowany na stronie internetowej 
Urzędu http://zielonagora.stat.gov.pl/. 


