Maj 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

Rynek pracy
LICZBA BEZROBOTNYCH

•Maj 2017 r. -1 202,1 tys.
•Kwiecień 2018 r. - 1 042,5 tys.
•Maj 2018 r. - 1 002,2 tys.

Województwo
warmińsko mazurskie

Polska

Polska

• Maj 2017 r. - 64 777 osób
• Kwiecień 2018 r.- 56 780 osób
• Maj 2018 r .- 53 568 osób

•Maj 2017 r. -7,4%
•Kwiecień 2018 r. - 6,3%
•Maj 2018 r.-6,1%

Województwo
warmińsko mazurskie

Polska

STOPA BEZROBOCIA

• Maj 2017 r. - 12,7%
• Kwiecień 2018 r.- 11,1%
• Maj 2018 r .- 10,5%

Liczba bezrobotnych w województwie warmińsko-mazurskim w maju
2018 r., w ujęciu miesięcznym zmniejszyła się o 3 212 osób, tj. o 5,7%, natomiast w ujęciu
rocznym – spadła o 11 209 osób, tj. o 17,3%. W kraju w maju 2018 r. liczba bezrobotnych
zmniejszyła się w ujęciu miesięcznym o 3,9% (tj. 40,4 tys. osób) oraz
w skali roku o 16,6% (tj. o 199,9 tys. osób).
Stopa bezrobocia rejestrowanego w regionie, w maju 2018 roku ukształtowała się na
poziomie 10,5%, w kraju natomiast 6,1%. W odniesieniu do kwietnia 2018 r. wartość tego

wskaźnika w województwie zmniejszyła się o 0,6 pkt. proc., natomiast w kraju
o 0,2 pkt. proc.

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

Województwo
Polska
warmińskomazurskie
w tys. osób

Ogółem
Przemysł

146,5
86,5

6 210,2
2 713,8

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
2,1
6,5

402,4
1 274,9
580,4
121,0
226,7
95,6
219,6
421,1

Przeciętne zatrudnienie w województwie warmińsko – mazurskim w maju br.
ukształtowało się na poziomie 146,5 tys. osób (o 2,2% wyższe niż przed rokiem).
Zatrudnienie wzrosło m.in. w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 19,0%),
w
transporcie
i gospodarce magazynowej (o 10,8%), informacji i komunikacji (o 8,4%) oraz
zakwaterowaniu i gastronomii (o 6,8%).
Przeciętne zatrudnienie w Polsce w maju br. wyniosło 6 210,2 tys. osób
(o 3,7% większe niż przed rokiem). Wzrost zatrudnienia w skali roku odnotowano m.in.
w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (8,7%) oraz transporcie i gospodarce
magazynowej (6,4%).

OFERTY PRACY
Struktura ofert wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej
w województwie warmińsko-mazurskim w maju 2016-2018 r.
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Sytuacja społeczno-gospodarcza
kraju i wojewo dztwa
PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIA BRUTTO W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW
(maj 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

3 840,81
4 000,87
3 896,48
3 310,65
3 313,93
3 317,12
4 887,25
4 334,64
3 985,98
2 568,71

PRODUKCJA SPRZEDANA PRZEMYSŁU

4 696,59
4 708,66
4 775,13
4 397,59
4 234,08
3 432,09
8 346,40
4 875,44
6 747,35
3 388,41

Województwo

Polska

•o 2,9% wyższa niż w maju 2017 r.
•wzrost: dostawa wody;
gospodarowanie ściekami
i odpadami; rekultywacja
(o 8,7%), górnictwo i wydobywanie
(o 4,4%) oraz przetwórstwo
przemysłowe (o 3,1%).
• spadek: wytwarzanie
i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz, parę wodną
i gorącą wodę (o 23,2%).

•o 5,4% wyższa niż w maju 2017 r.
•wzrost: przetwórstwo przemysłowe
(o 5,5%), wytwarzanie
i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz, parę wodną
i gorącą wodę (o 7,9%), dostawa
wody; gospodarowanie ściekami
i odpadami; rekultywacja
(o 5,2%).
•spadek: górnictwo
i wydobywanie (o 2,2%).

PRODUKCJA BUDOWLANO – MONTAŻOWA
Województwo
•o 88,1% wyższa niż w 2017 r.
•wzrost we wszystkich działach
budownictwa m.in: roboty
budowlane związane ze
wznoszeniem budynków
(o 120,1%) i budowa obiektów
inżynierii lądowej i wodnej
(o 84,4%), roboty budowlane
specjalistyczne (o 35,4%).

Polska
•o 20,8% wyższa niż w 2017 r.
•wzrost w działach budownictwa:
budowa obiektów inżynierii lądowej
i wodnej (o 36,8%), roboty
budowlane związane ze
wznoszeniem budynków (o 16,6%),
roboty budowlane specjalistyczne
(o 4,4%).

MIESZKANIA

Województwo
•oddano do użytkowania 335
mieszkań.
•o 54,1% mniej niż w maju 2017 r.
•mieszkania przekazali: developerzy
- 180 mieszkań, inwestorzy
indywidualni - 131 mieszkań oraz
budownictwo społeczne czynszowe
- 24.

Polska
•oddano do użytowania 12,0 tys
mieszkań
•o 12,3% mniej niż w maju 2017 r.
•mieszkania przekazali przede
wszytkim: inwestorzy budujący
mieszkania na sprzedaż lub
wynajem (6,7tys), inwestorzy
indywidualni - 4,9 tys. mieszkań,
budownictwo spółdzielcze - 194
mieszkania, komunalne - 56,
zakładowe - 43 oraz społeczne
czynszowe - 24 mieszkania.

 Mieszkania oddane do użytkowania w województwie warmińsko – mazurskim
w maju 2018 r. stanowiły 2,8% mieszkań oddanych do użytkowania w kraju.

SPRZEDAŻ DETALICZNA

Województwo
•wzrost w skali roku o 2,6%
w grupach m.in.: meble, RTV, AGD
(o 16,7%), paliwa (o 13,1%).
• spadek sprzedaży wystąpił w grupie:
tekstylia, odzież, obuwie (o 29,9%).

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

SPRZEDAŻ HURTOWA
Województwo
•wzrost w skali roku w
przedsiębiorstwach handlowych
o 17,6%
•wzrost w skali roku
w przedsiębiorstwach hurtowych
o 18,6%.

Polska
•wzrost w skali roku
w przedsiębiorstwach handlowych
o 9,5%.
•wzrost w skali roku
w przedsiębiorstwach hurtowych
o 8,2%.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ
(maj 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
126 443
1 160
489
120 852
4 491
988
112

DZIAŁALNOŚĆ WARMIŃSKO – MAZURSKIEJ

Polska
4 352 726
38 336
15 530
4 171 342
147 792
29 177
4 415

SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ1
W I półroczu 2018r. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA
wydał 11 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. W związku z tym planowane
nakłady inwestycyjne wyniosą co najmniej 152 170 000 zł, zatrudnienie otrzyma minimum
153 nowych pracowników i jednocześnie utrzymane zostaną 1 184 miejsca pracy.

Pod względem wielkości przedsiębiorstw (2 firmy otrzymały po 2 zezwolenia), a także
pochodzenia kapitału (2 firmy otrzymały po 2 zezwolenia), klasyfikacja firm, które otrzymały
pozwolenia przedstawia się następująco:

Zestawienie 11 firm, które otrzymały zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej
na terenie W-M Specjalnej Strefy Ekonomicznej:
1. PIEKARNIA CUKIERNIA MAREK SZABELSKI - Inwestycja w Pieckach.
Nakłady inwestycyjne – 12 050 000zł, zatrudnienie min. 5 nowych pracowników.
2. NEW ENERGY TRANSFER sp. z o.o. – Inwestycja w Nidzicy. Nakłady
inwestycyjne - 24 940 000 zł, zatrudnienie min. 20 nowych pracowników
3. BLUE BIRD POLAND sp. z o.o.
- Inwestycja w Nidzicy.
Nakłady inwestycyjne - 17800 000 zł, zatrudnienie min. 25 nowych pracowników.
4. BRUSS
POLSKA
sp.
z
o.o.
Inwestycja
w
Mrągowie.
Nakłady inwestycyjne - 10 000 000 zł, zatrudnienie min. 3 nowych pracowników.

1

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje także swoją działalnością 3 powiaty województwa
warmińsko – mazurskiego: Ełk, Gołdap i Olecko. Na początku bieżącego roku na obszarze podstrefy Ełk
udzielono zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej firmie Steela Profil W.Mieczkowski i
Wspólnicy Sp. j- planowane nakłady inwestycyjne 3 250 000,00 zł; zatrudnienie 5 nowych pracowników .
Natomiast na obszarze podstrefy Gołdap udzielono zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej firmie
X-YACHTS COMPOSILTIES Sp. z o.o.- planowane nakłady inwestycyjne 7 700 000,00 zł; zatrudnienie 20
nowych pracowników

5. ARA PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ sp. z o.o.
Inwestycja w Elblągu. Nakłady inwestycyjne - 6 000 000 zł, zatrudnienie min. 3
nowych pracowników.
6. MK DESIGN sp. z o.o. - Inwestycja w Nidzicy. Nakłady inwestycyjne - 10 500 000
zł zatrudnienie min. 49 nowych pracowników.
7. BRAND SERVICE Paweł Maj - Inwestycja w Pomiechówku. Nakłady inwestycyjne
- 2 650 000 zł, zatrudnienie min. 5 nowych pracowników.
8. TABOR spółka jawna Gronkowski Robert - Inwestycja w Bartoszycach. Nakłady
inwestycyjne - 1 450 000 zł, zatrudnienie min. 3 nowych pracowników
9. PUR sp. z o.o. - Inwestycja w Nidzicy. Nakłady inwestycyjne - 2 000 000 zł,
zatrudnienie min. 10 nowych pracowników.
10. BRUSS POLSKA sp. z o.o. Inwestycja w Mrągowie. Nakłady inwestycyjne 40 000 000 zł, zatrudnienie min. 10 nowych pracowników.
11. NEW ENERGY TRANSFER sp. z o.o. Inwestycja w Elblągu. Nakłady inwestycyjne
- 24 780 000 zł, zatrudnienie min. 20 nowych pracowników.

KURSY WALUT I STOPY PROCENTOWE
 Średni miesięczny kurs dolara amerykańskiego w Narodowym Banku Polskim
w maju 2018 roku wyniósł 361,83zł/100 USD i zwiększył się w stosunku
do poprzedniego miesiąca o 5,84%.
 Średni miesięczny kurs euro w Narodowym Banku Polskim w maju 2018 roku, wyniósł
428,20 zł/100 EUR i zwiększył swoją wartość w stosunku do poprzedniego miesiąca
o 2,08%.
 Średni miesięczny kurs franka szwajcarskiego w Narodowym Banku Polskim
w maju 2018 roku, wyniósł 362,83 zł/100 CHF i zwiększył się w stosunku do
poprzedniego miesiąca o 2,77%.

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 - kwiecień 2018 roku w porównaniu
do 2017 roku zwiększył się o 1,3% i wyniósł 293,3 mld zł, a import wzrósł o 4,1% do 296,2 mld zł.
Wyszczególnienie
Eksport

I-IV 2018 w mln zł
293 294,6

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

255 440,1
21 559,5
16 295,0
296 240,4
195 857,7
73 977,2
26 405,5
-2 945,8
59 582,4
-52 417,7
-10 110,5

W obrotach towarowych wg nomenklatury SITC2, w porównaniu z okresem styczeńkwiecień 2017 r., odnotowano wzrost obrotów w większości sekcji towarowych, w tym
głównie
w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych, towarach przemysłowych
sklasyfikowanych głównie wg surowca oraz różnych wyrobach przemysłowych. Znacznie
wzrósł również eksport w sekcji napoje i tytoń.
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

2

I-IV 2018 w mln zł
293 294,6
30 758,2
5 136,2
6 777,6
7 908,0
318,7
26 715,4
56 004,9
110 062,5
296 240,4
21 133,4
1 848,5
9 625,3
23 981,6
1 097,8
42 263,3
53 570,5
102 056,4

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

Opracowanie:
Wydział Polityki Rynku Pracy,
Zespół Przewidywania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą
WUP w Olsztynie, na podstawie:
1) Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w maju 2018r. Główny Urząd Statystyczny;
czerwiec 2018r.
2) Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w maju 2018 r.,
Nr 5/2018. Urząd Statystyczny w Olsztynie, 28.06.2018.
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/

