Wrzesień 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

Rynek pracy
LICZBA BEZROBOTNYCH

•Wrzesień 2017 r. -1 117,1 tys.
•Sierpień 2018 r. - 958,6 tys.
•Wrzesień 2018 r. - 947,4 tys.

Województwo
warmińsko mazurskie

Polska

Polska

• Wrzesień 2017 r. - 60 578 osób
• Sierpień 2018 r.- 50 145 osób
• Wrzesień 2018 r.- 50 280 osób

•Wrzesień 2017 r. -6,8%
•Sierpień 2018 r. - 5,8%
•Wrzesień 2018 r.- 5,7%

Województwo
warmińsko mazurskie

Polska

STOPA BEZROBOCIA

• Wrzesień 2017 r. - 11,8%
• Sierpień 2018 r.- 9,9%
• Wrzesień 2018 r.- 9,9%

Liczba bezrobotnych w województwie warmińsko-mazurskim we wrześniu
2018 r., w ujęciu miesięcznym zwiększyła się o 135 osób, tj. o 0,3%, natomiast w ujęciu
rocznym – spadła o 10 298 osób, tj. o 17,0%. W kraju we wrześniu 2018 r. liczba
bezrobotnych zmniejszyła się w ujęciu miesięcznym o 1,2% (tj. o 11,2 tys. osób) oraz w skali
roku o 15,2% (tj. o 169,7tys. osób).
Stopa bezrobocia rejestrowanego w regionie, we wrześniu 2018 roku ukształtowała
się na poziomie 9,9%, w kraju natomiast 5,7%. W odniesieniu do sierpnia 2018 r. wartość
tego wskaźnika w województwie pozostała bez zmian, natomiast w kraju zmniejszyła się o
0,1 pkt. proc.
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PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW
(wrzesień 2018 r.)

Wyszczególnienie

Województwo
Polska
warmińskomazurskie
w tys. osób

Ogółem
Przemysł

145,5
86,1

6 224,9
2 718,3

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

404,7
1 277,2
583,3
122,0
229,7
94,9
220,3
421,2

Przeciętne zatrudnienie w województwie warmińsko – mazurskim we wrześniu br.
ukształtowało się na poziomie 145,5 tys. osób (o 1,5% wyższe niż przed rokiem).
Zatrudnienie wzrosło m.in. w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 15,2%),
w
transporcie
i gospodarce magazynowej (o 13,8%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 6,2%), budownictwie
(o 3,4%) oraz informacji i komunikacji (o 3,2%).
Przeciętne zatrudnienie w Polsce we wrześniu br. wyniosło 6 224,9 tys. osób
(o 3,7% wyższe niż przed rokiem). Wzrost zatrudnienia w skali roku odnotowano m.in.
w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 7,5%), w transporcie i gospodarce
magazynowej (o 6,6%) oraz budownictwie (o 5,6%).
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OFERTY PRACY
Struktura ofert wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej
w województwie warmińsko-mazurskim we wrześniu 2016-2018 r.
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Sytuacja społeczno-gospodarcza
kraju i wojewo dztwa
PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIA BRUTTO W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW
(wrzesień 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

3 904,84
4 036,80
4 194,88
3 433,75
3 390,16
3 431,14
5 161,38
4 891,07
3 815,58
2 557,52

4 771,86
4 796,08
4 905,61
4 442,28
4 354,37
3 586,90
8 163,12
5 034,26
6 906,81
3 428,96
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PRODUKCJA SPRZEDANA PRZEMYSŁU

Województwo

Polska

•o 0,9% niższa niż we wrześniu ub.r.
•spadek: wytwarzanie i zaopatrywanie
w enrgię elektryczną, gaz, parę wodną
i gorąca wodę
(o 17,1%);
przetwórstwo przemysłowe (o 1,1%).
•wzrost: dostawa wody,
gospodarowanie ściekami
i
odpadami, rekultywacja (o 9,5%),
górnictwo i wydobywanie (o 8,8%).

•o 6,0% wyższa niż we wrześniu ub.r.
•wzrost we wszystkich sekcjach, w tym
największy w: wytwarzaniu i
zaopatrywaniu w enrgię elektryczną,
gaz, parę wodną i gorącą wodę
(o 10,4%); górnictwie i wydobywaniu
(o 8,2%); dostawie wody,
gospodarowaniu ściekami i odpadami,
rekultywacji (o 5,5%); przetwórstwie
przemysłowym (o 2,0%).

PRODUKCJA BUDOWLANO – MONTAŻOWA
Województwo

Polska

•o 8,7% wyższa niż w 2017 r.
•wzrost w działach budownictwa:
budowa obiektów inżynierii lądowej i
wodnej (o 44,2%); roboty budowlane
specjalistyczne (o 2,4%).

•o 19,8% wyższa niż w 2017 r.
•wzrost we wszystkich działach
budownictwa m.in.: budowa obiektów
inżynierii lądowej i wodnej (o 23,1%),
roboty budowlane związane ze
wznoszeniem budynków (o 18,6%),
roboty budowlane specjalistyczne
(o 3,6%).

MIESZKANIA
Województwo

Polska

•oddano do użytkowania 586
mieszkań.
•o 27,1% więcej niż we wrześniu
2017 r.
•mieszkania przekazali: spółdzielnie
mieszkaniowe-289 mieszkań;
deweloperzy-150; inwestorzy
indywidualni- 147.

•oddano do użytowania 14,9 tys
mieszkań
•o 4,6% więcej niż we wrześniu
2017 r.
•więcej mieszkań oddano do użytku
w budownictwie spółdzielczym
(334 wobec 180); budownictwie
spółecznym czynszowym (375
wobec 52)
•mniej mieszkań przekazano do
użytku w budownictwie
komunalnym (143 wobec 203),
budownictwie zakladoywm (2
wobec 34).
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 Mieszkania oddane do użytkowania w województwie warmińsko – mazurskim
we wrześniu 2018 r. stanowiły 3,9% mieszkań oddanych do użytkowania w kraju.

SPRZEDAŻ DETALICZNA

Województwo

Polska

•spadek w skali roku o 2,1%
w grupach m.in.: tekstylia, odzież,
obuwie (o 34,9%); prasa,książki,
pozostała sprzedaż w
wyspecjalizowanych sklepach
(o 12,5%).
• największy wzrost sprzedaży
wystąpił w grupie: żywność, napoje
i wyroby tytoniowe (o 4,1%).

•wzrost w skali roku o 3,6%
m.in. w grupach: pozostałe (o 8,9%);
paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 8,2%);
jednostki prowadzaće pozostałą
sprzedaż detaliczną w
niewyspecjalizowanych sklepach
(o 4,5%).
•spadek sprzedaży w gupach: pojazdy
samochodowe, motocykle, części
(o 4,3%) ; żywnosć, napoje i wyroby
tytoniowe (o 0,9%).

SPRZEDAŻ HURTOWA
Województwo
•wzrost w skali roku
w przedsiębiorstwach handlowych
o 18,2%;
•wzrost w skali roku
w przedsiębiorstwach hurtowych
o 18,6%.

Polska
•wzrost w skali roku
w przedsiębiorstwach handlowych
o 7,5%.
•wzrost w skali roku
w przedsiębiorstwach hurtowych
o 8,7%.
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DZIAŁALNOŚĆ WARMIŃSKO – MAZURSKIEJ
SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ1
Od 5 września 2018 roku przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi podatkowej na terenie całej
Polski (inwestycje mogą być realizowane na gruntach prywatnych oraz publicznych), a nie
jak to miało miejsce dotychczas, na obszarach objętych granicami strefy. Nowy mechanizm
udzielania firmom pomocy publicznej na realizację projektów inwestycyjnych wprowadzony
został na podstawie zapisów Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji.
Ustawa przewiduje, że o ulgi podatkowe i preferencyjne warunki będzie mogła wystąpić
każda firma w każdym mieście czy gminie, przy czym preferowane będą np. inwestycje
związane z tworzeniem centrów badawczo-rozwojowych czy centrów usług wspólnych.
Premiowani będą inwestorzy współpracujący z naszymi uczelniami, rozwijający ciąg
dostawców w Polsce, tworzący dobre miejsca pracy, czyli takie, gdzie średnie wynagrodzenie
jest wyższe niż średnia płaca krajowa. Równie ważne będzie też to, czy inwestor będzie
należał do klastra (chodzi o to, by rozwijać współpracę w ramach pokrewnych sektorów).
Dzięki odejściu od ograniczeń terytorialnych ma się skrócić czas wydawania decyzji
o wsparciu (dotychczas wynosił on od pół roku do dwóch lat), a mikro, małe i średnie firmy
nie będą przenosić się do poszczególnych stref i inwestować z dala od swojego obszaru
działania, ale tam gdzie im wygodniej. Ustawa zakłada, że cała Polska stała się specjalną
strefą ekonomiczną (SSE). Nowe przepisy dają możliwość włączania do strefy inwestycji
na gruntach prywatnych. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji umożliwia zwolnienia
podatkowe dla inwestorów na 10-15 lat. Z zachęt mogą korzystać nie tylko duże, ale przede
wszystkim mikro, małe i średnie firmy.
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna, jako jedna z pierwszych w Polsce
wydała pozwolenia na prowadzenie działalności na terenie strefy zgodnie z nowymi zasadami
dla 3 firm:
1) Firmy Classic Sofa, która wybuduje halę produkcyjną oraz wyposaży ją w maszyny
i urządzenia. W miejscowości Cibórz koło Lidzbarka Warmińskiego produkowane
będą meble tapicerowane oraz skrzyniowe. Firma planuje zainwestować co najmniej
18 mln zł i utworzyć minimum 70 miejsc pracy.
2) Przedsiębiorstwo Radex Poland w Iławie, które planuje budowę hali produkcyjnomagazynowe z zapleczem socjalno-biurowym (firma produkuje drzwi drewniane,
ościeżnice i schody strychowe ). Firma zainwestuje co najmniej 16 mln zł i utworzy
minimum trzy miejsca pracy.
3) Firma Ajram z Pasłęka rozbuduje fabrykę i wyposaży ją w maszyny.
Przedsiębiorstwo, które produkuje meble z drewna litego, w szczególności krzesła
i stoły, zainwestuje 16 mln zł oraz utworzy minimum dwa miejsca pracy.

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
we wrześniu 2018 roku wyniósł 367,54zł/100 USD i zmniejszył swoją wartość w
stosunku
do poprzedniego miesiąca o 1,1%.
 Średni miesięczny kurs euro w Narodowym Banku Polskim we wrześniu 2018 roku,
wyniósł 427,14 zł/100 EUR i zmniejszył swoją wartość w stosunku do poprzedniego
miesiąca o 0,4%.
 Średni miesięczny kurs franka szwajcarskiego w Narodowym Banku Polskim
we wrześniu 2018 roku, wyniósł 376,38zł/100 CHF i zwiększył się w stosunku do
poprzedniego miesiąca o 0,2%.

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-sierpień 2018 roku w porównaniu do
2017 roku zwiększył się o 5,4% i wyniósł 607,7 mld zł, a import wzrósł o 7,7% do 615,8mld 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-VIII 2018 w mln zł
607 662,3
528 139,1
44 246,6
35 276,5
615 812,5
408 251,3
152 419,5
55 141,7
-8 150,2
119 887,8
-108 172,9
-19 865,2
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W obrotach towarowych wg nomenklatury SITC2, w porównaniu z okresem styczeńsierpień 2017 r., odnotowano wzrost obrotów w większości sekcji towarowych, w tym
głównie paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 12,0%); surowcach
niejadalnych
z wyjątkiem paliw (o 11,6%) oraz napojach i tytoniu (o 11,5%).
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-VIII 2018 w mln zł
607 662,3
64 787,9
11 562,0
14 516,2
16 009,0
697,0
55 394,0
116 574,7
225 378,6
615 812,5
43 371,7
4 281,3
19 676,9
51 738,4
2 113,9
86 383,1
110 195,9
76 327,3

Opracowanie:
Wydział Polityki Rynku Pracy,
Zespół Przewidywania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą
WUP w Olsztynie, na podstawie:
1) Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju we wrześniu 2018r.
Główny Urząd Statystyczny;
wrzesień 2018r.
2) Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego we wrześniu 2018 r.,
Nr 9/2018. Urząd Statystyczny w Olsztynie, 26.10.2018.
3) Strona internetowa Narodowego Banku Polskiego, www.nbp.pl
4) Strona internetowa Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, www.wmsse.com.pl/

2

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