Czerwiec 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

Rynek pracy
LICZBA BEZROBOTNYCH

•Czerwiec 2017 r. -1 151,6 tys.
•Maj 2018 r. - 1 002,2 tys.
•Czerwiec 2018 r. - 967,9 tys.

Województwo
warmińsko mazurskie

Polska

Polska

•Czerwiec 2017 r. - 61 458 osób
• Maj 2018 r.- 53 568 osób
• Czerwiec 2018 r .- 50 861 osób

•Czerwiec 2017 r. -7,1%
•Maj 2018 r. - 6,1%
•Czerwiec 2018 r.-5,9%

Województwo
warmińsko mazurskie

Polska

STOPA BEZROBOCIA

• Czerwiec 2017 r. - 12,1%
• Maj 2018 r.- 10,5%
• Czerwiec 2018 r .- 10,0%

Liczba bezrobotnych w województwie warmińsko-mazurskim w czerwcu
2018 r., w ujęciu miesięcznym zmniejszyła się o 2 707 osób, tj. o 5,1%, natomiast w ujęciu
rocznym – spadła o 10 597 osób, tj. o 17,2%. W kraju w czerwcu 2018 r. liczba bezrobotnych
zmniejszyła się w ujęciu miesięcznym o 3,4% (tj. o 34,3 tys. osób) oraz
w skali roku o 16,0% (tj. o 183,7 tys. osób).
Stopa bezrobocia rejestrowanego w regionie, w czerwcu 2018 roku ukształtowała się
na poziomie 10,0%, w kraju natomiast 5,9%. W odniesieniu do maja 2018 r. wartość tego

wskaźnika w województwie zmniejszyła się o 0,5 pkt. proc., natomiast w kraju
o 0,2 pkt. proc.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI (BAEL)
W I KWARTALE 2018 r.
Wyszczególnienie

Polska

Współczynnik aktywności
zawodowej
Wskaźnik zatrudnienia
Stopa bezrobocia

56,0%

Województwo warmińsko
- mazurskie
53,7%

53,7%
4,2%

50,2%
6,4%

PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW
(czerwiec 2018 r.)
Wyszczególnienie

Województwo
Polska
warmińskomazurskie
w tys. osób

Ogółem
Przemysł

146,4
86,5

6 222,1
2 719,8

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

10,9
21,1
6,6
3,0
1,2
2,3
2,0
6,5

403,2
1 278,0
582,3
120,8
226,8
95,5
220,0
421,3

Przeciętne zatrudnienie w województwie warmińsko – mazurskim w czerwcu br.
ukształtowało się na poziomie 146,4 tys. osób (o 2,1% wyższe niż przed rokiem).
Zatrudnienie wzrosło m.in. w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 19,4%),
w
transporcie
i gospodarce magazynowej (o 11,0%), informacji i komunikacji (o 10,1%) oraz
zakwaterowaniu i gastronomii (o 8,4%).
Przeciętne zatrudnienie w Polsce w czerwcu br. wyniosło 6 222,1 tys. osób
(o 3,7% większe niż przed rokiem). Wzrost zatrudnienia w skali roku odnotowano m.in.
w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (8,6%) oraz transporcie i gospodarce
magazynowej (6,6%) oraz budownictwie (o 5,4%).

OFERTY PRACY
Struktura ofert wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej
w województwie warmińsko-mazurskim w czerwcu w latach 2016-2018 r.
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PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
Według Barometru Manpower Group, prognozy zatrudnienia dla III kwartału 2018 r. regionu
północnego (województwo kujawsko – pomorskie, warmińsko – mazurskie i pomorskie)
wskazują na najbardziej korzystną sytuację na rynku pracy od ponad dziewięciu lat. Według
deklaracji pracodawców, zatrudnienie wzrośnie o 15%. W ujęciu kwartalnym jest to
poprawienie prognozy o 3 pkt. proc. oraz o 11 pkt. proc. w stosunku do 2017r.
Prognozy zatrudnienia na III kwartał 2018 roku
w Regionach Polski według podziału Eurostatu
Region Północny – 15%
• kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie
Region Południowo - Zachodni – 14%
• dolnośląskie, opolskie
Region Południowy – 9%
• małopolskie, śląskie
Region Północno - Zachodni – 13%
• wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie
Region Wschodni – 14%
• lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie
Region Centralny – 9%
• łódzkie, mazowieckie

Sytuacja społeczno-gospodarcza
kraju i wojewo dztwa
PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIA BRUTTO W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW
(czerwiec 2018 r.)

Wyszczególnienie

Województwo
warmińskomazurskie

Polska
w zł

Ogółem
Przemysł

3 842,69
3 963,84

4 848,16
4 984,77

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

4 123,49
3 342,81
3 431,14
3 340,19
5 311,92
4 966,52
3 914,15
2 653,39

4 913,76
4 523,65
4 266,28
3 489,13
8 070,13
5 007,46
6 891,11
3 350,94

PRODUKCJA SPRZEDANA PRZEMYSŁU
Województwo

Polska

•0,9 % niższa niż w czerwcu 2017 r.
•spadek: górnictwo i wydobywanie
(o 25,7%); przetwórstwo
przemysłowe (o 1,2%).
• wzrost: dostawa wody;
gospodarowanie ściekami i
odpadami; rekultywacja (o 15.3%),
wytwarzanie i zaopatrywanie w
enrgię elektryczną, gaz, parę wodną i
gorącą wodę (o 3,0%).

•o 6,8% wyższa niż w czerwcu 2017r.
•wzrost: przetwórstwo przemysłowe
(o 6,5%), wytwarzanie
i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz, parę wodną
i gorącą wodę (o 13,6%), dostawa
wody; gospodarowanie ściekami
i odpadami; rekultywacja
(o 6,9%) oraz górnictwo
i wydobywanie (o 2,5%).

PRODUKCJA BUDOWLANO – MONTAŻOWA
Województwo
•o 52,1% wyższa niż w 2017 r.
•wzrost we wszystkich działach
budownictwa m.in: roboty
budowlane związane ze
wznoszeniem budynków
(o 56,2%), roboty budowlane
specjalistyczne (o 49,6%); budowa
obiektów inżynierii lądowej i wodnej
(o 48,4%).

Polska
•o 24,7% wyższa niż w 2017 r.
•wzrost w działach budownictwa:
roboty budowlane związane ze
wznoszeniem budynków (o 33,6%),
budowa obiektów inżynierii lądowej
i wodnej (o 26,9%), roboty
budowlane specjalistyczne
(o 10,4%).

MIESZKANIA

Województwo
•oddano do użytkowania 205
mieszkań.
•o 48,7% mniej niż w maju 2017 r.
•mieszkania do użytkowania
przekazali: inwestorzy
indywidualni- 123 mieszkania;
deweloperzy- 82 mieszkania.
•mieszkania oddane do użytku w
wojeówdztwie warmińskomazurskim stanowiły 1,5 %
mieszkań oddanych do użytku w
kraju.

Polska
•oddano do użytowania 13,3 tys
mieszkań
•o 3,3% więcej niż w czerwcu 2017r.
•mieszkania przekazali przede
wszytkim: inwestorzy indywidualni
- 5,1 tys. mieszkań, inwestorzy
budujący mieszkania na sprzedaż
lub wynajem (7,9tys), budownictwo
spółdzielcze - 110 oraz społeczne
czynszowe - 149 mieszkań.
•mniej mieszkań oddano
komunalnych - 10 oraz 1 zakładowe.

SPRZEDAŻ DETALICZNA

Województwo

Polska

•wzrost w skali roku o 0,2%
w grupach m.in.: meble, RTV, AGD
(o 8,4%), paliwa stałe, ciekłe i gazowe
(o 5,9%).

•wzrost w skali roku o 8,2%
m.in. w grupie pojazdy samochodowe,
motocykle, części (o 9,8%), w
pozostałej sprzedaży detalicznej
w niewyspecjalizowanych sklepach
(o 9,6%), paliwa stałe, ciekłe
i gazowe (o 7,3%) oraz żywność,
napoje i wyroby tytoniowe (o 3,1%).

• spadek sprzedaży wystąpił w grupie:
tekstylia, odzież, obuwie (o 30,8%);
prasa, książki (o 13,0%).

SPRZEDAŻ HURTOWA
Województwo
•wzrost w skali roku w
przedsiębiorstwach handlowych
o 19,8%
•wzrost w skali roku
w przedsiębiorstwach hurtowych
o 23,8%.

Polska
•wzrost w skali roku
w przedsiębiorstwach handlowych
o 14,6%.
•wzrost w skali roku
w przedsiębiorstwach hurtowych
o 11,8%.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ
(czerwiec 2018 r.)
Wyszczególnienie
Ogółem
Nowozarejestrowane
Wyrejestrowane z rejestru REGON
Mikro przedsiębiorstwa (0-9 osób)
Małe przedsiębiorstwa (10-49 osób)
Średnie przedsiębiorstwa (50-249 osób)
Duże przedsiębiorstwa (powyżej 250 osób)

Województwo
warmińsko mazurskie
127 093
1 160
494
121 490
4 497
994
112

Polska
4 371 587
3 384
14 524
4 190 125
147 856
29 203
4 403

DZIAŁALNOŚĆ WARMIŃSKO – MAZURSKIEJ
SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ1
24 lipca 2018 r. firma TOMBET Tomasz Saczuk otrzymała zezwolenie na
prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Iławy. Przedsiębiorstwo zadeklarowało
zatrudnienie minimum 4 nowych pracowników i utrzymanie 8 miejsc pracy. Inwestycja
będzie wymagała poniesienia wydatków w wysokości co najmniej 2 130 000 zł.

KURSY WALUT I STOPY PROCENTOWE
1

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje także swoją działalnością 3 powiaty województwa
warmińsko – mazurskiego: Ełk, Gołdap i Olecko. 27.06.2018r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „NORDOST” Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi otrzymało zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na
terenie strefy. Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości 6 600 000zł, zatrudni 2 nowych
pracowników oraz utrzyma zatrudnienie na poziomie 151 pracowników.

 Średni miesięczny kurs dolara amerykańskiego w Narodowym Banku Polskim
w czerwcu 2018 roku wyniósł 368,76zł/100 USD i zwiększył się w stosunku
do poprzedniego miesiąca o 1,9%.
 Średni miesięczny kurs euro w Narodowym Banku Polskim w czerwcu 2018 roku,
wyniósł 430,54 zł/100 EUR i zwiększył swoją wartość w stosunku do poprzedniego
miesiąca
o 0,6%.
 Średni miesięczny kurs franka szwajcarskiego w Narodowym Banku Polskim
w czerwcu 2018 roku, wyniósł 372,70 zł/100 CHF i zwiększył się w stosunku do
poprzedniego miesiąca o 2,7%.

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 - maj 2018 roku w porównaniu do
2017 roku zwiększył się o 2,7% i wyniósł 372,2 mld zł, a import wzrósł o 4,5% do 373,7 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-V 2018 w mln zł
372 197,5
324 814,8
26 716,3
20 666,4
373 680,4
248 320,3
92 371,3
32 988,8
-1 482,9
76 494,5
-65 655,0
-12 322,4

W obrotach towarowych wg nomenklatury SITC2, w porównaniu z okresem styczeń-maj
2017 r., odnotowano wzrost obrotów w większości sekcji towarowych, w tym głównie
napojów i tytoniu, paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych oraz surowcach
niejadalnych z wyjątkiem paliw.
Wyszczególnienie

2

I-V 2018 w mln zł

SITC (Standard international trade classification) – Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Handlu wykorzystywana do
statystyki handlu zagranicznego, która umożliwia międzynarodowe porównanie towarów.

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

372 197,5
38 838,3
6 768,0
8 847,6
10 003,6
439,9
33 681,2
71 159,6
140 407,7
373 680,4
26 462,8
2 345,0
12 142,6
30 541,7
1 330,0
52 659,3
67 539,6
129 962,5

Opracowanie:
Wydział Polityki Rynku Pracy,
Zespół Przewidywania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą
WUP w Olsztynie, na podstawie:
1) Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w I półroczu 2018r. Główny Urząd Statystyczny;
lipiec 2018r.
2) Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w czerwcu 2018 r.,
Nr 6/2018. Urząd Statystyczny w Olsztynie, 27.07.2018.
3) Strona internetowa Narodowego Banku Polskiego, www.nbp.pl
4) Strona internetowa Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, www.wmsse.com.pl/
5) Strona internetowa Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, www.ssse.com.pl/
6) Raport z badania ManpowerGroup III kwartał 2018 roku „Barometr ManpowerGroup. Perspektywy
Zatrudnienia.Polska”.

