Listopad 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

Rynek pracy
LICZBA BEZROBOTNYCH

•Listopad 2017 r. - 1 067,7 tys.
•Październik 2018 r. - 937,3 tys.
•Listopad 2018 r. - 950,5 tys.

Województwo
warmińsko mazurskie

Polska

Polska

• Listopad 2017 r. - 58 920 osób
• Październik 2018 r.- 50 651 osób
• Listopad 2018 r.- 51 668 osób

•Listopad 2017 r. - 6,5%
•Październik 2018 r. - 5,7%
•Listopad 2018 r.-5,7 %

Województwo
warmińsko mazurskie

Polska

STOPA BEZROBOCIA

• Listopad 2017 r. - 11,5%
• Październik 2018 r.- 9,9%
• Listopad 2018 r.- 10,1 %

Liczba bezrobotnych w województwie warmińsko-mazurskim w listopadzie
2018 r., w ujęciu miesięcznym zwiększyła się o 1 017 osób, tj. o 2,0%, natomiast w ujęciu
rocznym – spadła o 7 252 osoby, tj. o 12,3%. W kraju w listopadzie 2018 r. liczba
bezrobotnych zwiększyła się w ujęciu miesięcznym o 1,4% (tj. o 13,2 tys. osób), natomiast w
skali roku zmniejszyła się o 11,0% (tj. o 117,2 tys. osób).
Stopa bezrobocia rejestrowanego w regionie, w listopadzie 2018 roku ukształtowała
się na poziomie 10,1%, w kraju natomiast 5,7%. W odniesieniu do października 2018 wartość
tego wskaźnika w województwie wzrosła o 0,2 p. proc. Natomiast w kraju stopa bezrobocia
pozostała na takim samym poziomie, jak miesiąc wcześniej.
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AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI (BAEL)
W III KWARTALE 2018 r.
Wyszczególnienie

Polska

Współczynnik aktywności
zawodowej
Wskaźnik zatrudnienia
Stopa bezrobocia

56,8%

Województwo warmińsko
- mazurskie
53,5%

54,6%
3,8%

50,6%
5,4%

PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW
(listopad 2018 r.)

Wyszczególnienie

Województwo
Polska
warmińskomazurskie
w tys. osób

Ogółem
Przemysł

144,8
85,9

6 232,4
2 724,8

Budownictwo
Handel; naprawa pojazdów samochodowych
Transport i gospodarka magazynowa
Zakwaterowanie i gastronomia
Informacja i komunikacja
Obsługa rynku nieruchomości
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Administrowanie i działalność wspierająca

10,6
21,0
6,6
3,0
1,1
2,3
2,1
6,2

402,6
1 281,0
587,3
121,1
230,9
94,6
221,4
415,7

Przeciętne zatrudnienie w województwie warmińsko – mazurskim w listopadzie br.
ukształtowało się na poziomie 144,8 tys. osób (o 1,1% wyższe niż przed rokiem).
W perspektywie rocznej zatrudnienie wzrosło m.in. w działalności profesjonalnej, naukowej
i technicznej (o 16,5%), transporcie i gospodarce magazynowej (o 12,2%), zakwaterowaniu
i gastronomii (o 6,4%) oraz handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 1,8%).
Przeciętne zatrudnienie w Polsce w listopadzie br. wyniosło 6 232,4 tys. osób
(o 3,0% wyższe niż przed rokiem). Wzrost zatrudnienia w skali roku odnotowano m.in.
w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 6,9%), w transporcie i gospodarce
magazynowej (o 6,3%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 5,2%), informacji i komunikacji
(o 4,5%), budownictwie (o 4,3%).
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OFERTY PRACY
Struktura ofert wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej
w województwie warmińsko-mazurskim w listopadzie w latach 2016-2018 r.
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Sytuacja społeczno-gospodarcza
kraju i wojewo dztwa
PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIA BRUTTO W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW
(listopad 2018 r.)
Wyszczególnienie

Województwo
warmińskomazurskie

Polska
w zł

Ogółem
Przemysł
Budownictwo
Handel; naprawa pojazdów samochodowych
Transport i gospodarka magazynowa
Zakwaterowanie i gastronomia
Informacja i komunikacja
Obsługa rynku nieruchomości
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Administrowanie i działalność wspierająca

3 982,46
4 159,85
4 134,45
3 469,82
3 416,58
3 413,57
5 753,08
4 404,75
3 827,12
2 652,40

4 966,61
5 112,53
5 037,47
4 528,16
4 484,80
3 562,66
8 401,57
5 163,21
6 889,71
3 500,40
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PRODUKCJA SPRZEDANA PRZEMYSŁU

Województwo

Polska

•o 5,6% wyższa (w cenach stałych) niż
w październiku ub.r.
•wzrost: dostawa wody;
gospodarowanie ściekami i odpadami;
rekultywacja (o 8,4%), przetwórstwo
przemysłowe (o 5,7%), wytwarzanie
i zaopatrywanie w energię
elektryczna, gaz, parę wodną i gorącą
wodę (o 0,4%).
•spadek: górnictwo i wydobywanie
(o 11,4%).

•o 4,7% wyższa (w cenach stałych) niż
w październiku ub.r.
•wzrost we wszystkich sekcjach, w tym
największy w: wytwarzaniu
i zaopatrywaniu w energię
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą
wodę (o 9,6%); dostawie wody,
gospodarowaniu ściekami i odpadami,
rekultywacji (o 8,0%); górnictwie
i wydobywaniu (o 4,4%) oraz
przetwórstwie przemysłowym
(o 7,3%).

PRODUKCJA BUDOWLANO – MONTAŻOWA
Województwo

Polska

•o 10,4% wyższa (w cenach bieżących)
niż w 2017 r.
•wzrost w działach: budowa obiektów
inżynierii lądowej i wodnej (o 37,5%)
oraz w przedsiębiorstwach zajmujących
się głównie robotami budowalnymi
specjalistycznymi (o 5,1%).

•o 17,1% wyższa niż w 2017 r.
•wzrost we wszystkich działach
budownictwa m.in.: budowa obiektów
inżynierii lądowej i wodnej (o 20,4%);
roboty budowlane specjalistyczne
(o 18,4%); budowa budynków
(o 11,0%).

MIESZKANIA
Województwo
•oddano do użytkowania 612 mieszkań.
•o 117,8 % więcej niż w listopadzie 2017 r.
•mieszkania przekazali: deweloperzy (382
mieszkania), inwestorzy indywidualni (186
mieszkań), budownictwo społeczne
czynszowe (44 mieszkania).

Polska
•oddano do użytowania 17,7 tys
mieszkań *
•o 2,5% mniej niż w listopadzie
2017 r.*
•więcej mieszkań oddano do użytku
jedynie w budownictwie
spółdzielczym (350 wobec 127);
społecznym czynszowym (339
wobec 102) oraz komunalnym (325
wobec 310).

*dane meldunkowe- mogą ulec zmianie po opracowaniu sprawozdań kwartalnych (GUS)

 Mieszkania oddane do użytkowania w województwie warmińsko – mazurskim
w listopadzie 2018 r. stanowiły 3,5% mieszkań oddanych do użytkowania w kraju.
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SPRZEDAŻ DETALICZNA
Województwo
•wzrost w skali roku o 2,1l%
m.in. w grupach: farmaceutyki,
kosmetyki, sprzęt ortopedyczny
(o 11,9%); żywność, napoje
i wyroby tytoniowe (o 7,6%).
• największy spadek sprzedaży
wystąpił w grupach: tekstylia,
odzież, obuwie (o 24,9%), prasa,
książki, pozostała sprzedaż
w wyspecjalizowanych sklepach
(o 19,2%)

Polska
•wzrost w skali roku o 6,9% m.in.
w grupach m.in. w grupach: pozostałe
(o 11,4%); paliwa stałe, ciekłe
i gazowe (o 7,6%); pozostała sprzedaż
detaliczna w niewyspecjlaizowanych
sklepach (o 6,0%).
•spadek sprzedaży odnotowano
w podmiotach handlujących pojazdami
samochodowymi, motocyklami,
częściami (o 1,4%).

SPRZEDAŻ HURTOWA
Województwo
•wzrost w skali roku
w przedsiębiorstwach handlowych
o 16,3%;
•wzrost w skali roku
w przedsiębiorstwach hurtowych
o 19,3%.

Polska
•wzrost w skali roku
w przedsiębiorstwach handlowych
o 9,4%;
•wzrost w skali roku
w przedsiębiorstwach hurtowych
o 6,7%.

DZIAŁALNOŚĆ WARMIŃSKO – MAZURSKIEJ
SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ1
W 2018 roku Strefa wydała w sumie 24 zezwolenia oraz decyzje na prowadzenie działalności
gospodarczej na terenie przez nią zarządzanym. W sumie łączna deklarowana kwota
nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, które otrzymały zgodę na prowadzenie
działalności gospodarczej w obszarze WM SSE wyniosła 512 mln zł.
Efektem modernizacji i rozbudowy zakładów ma być utworzenie minimum 327 nowych
miejsc pracy. Umowy zostały podpisane z 4 dużymi, 5 mikro, 6 średnimi i 7 małymi
przedsiębiorstwami. Dwa z tych przedsiębiorstwa podpisały po dwie umowy.
Do największych inwestycji w ramach podpisanych w 2018 roku umów należy zaliczyć:
1. Modernizację i rozbudowę huty szkła- firma Dekorglass z Działdowa (156 mln zł.)
2. Rozbudowa zakładu przetwórstwa drobiu – firma Indykpol z Olsztyna (120 mln zł.).
1

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje także swoją działalnością 3 powiaty województwa
warmińsko – mazurskiego: Ełk, Gołdap i Olecko.
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KURSY WALUT I STOPY PROCENTOWE
 Średni miesięczny kurs dolara amerykańskiego w Narodowym Banku Polskim
w listopadzie 2018 roku wyniósł 377,31 zł/100 USD i zmniejszył swoją wartość
w stosunku do października 2018 roku o 1,0%.
 Średni miesięczny kurs euro w Narodowym Banku Polskim w listopadzie 2018 roku,
wyniósł 429,04 zł/100 EUR i zmniejszył swoją wartość w stosunku do października 2018
roku o 0,2%.
 Średni miesięczny kurs franka szwajcarskiego w Narodowym Banku Polskim
w listopadzie 2018 roku, wyniósł 378,73 zł/100 CHF i zmniejszył się w stosunku do
października 2018 roku o 0,3%.

Stopa
referencyjna
- 1,50% w
skali rocznej

Stopa
lombardowa
- 2,50% w
skali rocznej

Stopa
depozytowa
- 0,50% w
skali rocznej

Stopa
redyskonta
weksli 1,75%

HANDEL ZAGRANICZNY
Eksport liczony w złotych w cenach bieżących w okresie styczeń-październik 2018 roku w
porównaniu do 2017 roku zwiększył się o 5,6% i wyniósł 776,6 mld zł, a import wzrósł o 8,5% do
790,1 mld zł.
Wyszczególnienie
Eksport
Kraje rozwinięte
Kraje rozwijające się
Kraje Europy Środkowo - Wschodniej
Import
Kraje rozwinięte
Kraje rozwijające się
Kraje Europy Środkowo - Wschodniej
Saldo
Kraje rozwinięte
Kraje rozwijające się
Kraje Europy Środkowo - Wschodniej

I-X 2018 w mln zł
776 619,4
675 261,3
55 990,2
45 367,9
790 105,4
519 763,5
198 468,6
71 873,2
-13 486,0
155 497,8
-142 478,4
-26 505,3

W obrotach towarowych wg nomenklatury SITC2, w porównaniu z okresem styczeńpaździernik 2017 r., odnotowano wzrost obrotów w większości sekcji towarowych, w tym

2

SITC (Standard international trade classification) – Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Handlu wykorzystywana do
statystyki handlu zagranicznego, która umożliwia międzynarodowe porównanie towarów.
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głównie paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych; napojach i tytoniu oraz
surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw.
Wyszczególnienie
Eksport, w tym:
Żywność i zwierzęta żywe
Napoje i tytoń
Surowce niejadalne, z wyjątkiem paliw
Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne
Oleje, tłuszcze i woski zwierzęce i roślinne
Chemikalia i produkty pokrewne
Towary przemysłowe
Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy
Import, w tym:
Żywność i zwierzęta żywe
Napoje i tytoń
Surowce niejadalne, z wyjątkiem paliw
Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne
Oleje, tłuszcze i woski zwierzęce i roślinne
Chemikalia i produkty pokrewne
Towary przemysłowe
Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy

I-X 2018 w mln zł
776 619,4
83 837,7
14 958,6
18 143,6
20 159,4
847,8
70 631,0
147 665,4
288 178,5
790 105,4
54 903,5
5 563,5
24 612,5
68 148,9
2 736,0
109 402,3
140 501,9
270 622,0

Opracowanie:
Wydział Polityki Rynku Pracy,
Zespół Przewidywania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą
WUP w Olsztynie, na podstawie:
1) Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w listopadzie 2018r. Główny Urząd Statystyczny;
02.01.2019 r.
2) Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w listopadzie 2018 r.,
Nr 11/2018. Urząd Statystyczny w Olsztynie, 02.01.2019 r.
3) Strona internetowa Narodowego Banku Polskiego, www.nbp.pl
4) Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko- mazurskim w III kwartale 2018 r. Główny Urząd
Statystyczny, 28.12.2018 r.
5) Strona internetowa Warmińsko- Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomiczne.
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