Luty 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

Rynek pracy

•Luty 2018 r. - 1 126,7 tys.
•Styczeń 2019 r. - 1 023,1 tys.
•Luty 2019 r. - 1 016,7 tys.

Województwo
warmińsko mazurskie

Polska

LICZBA BEZROBOTNYCH

• Luty 2018 r. - 63 180 osób
• Styczeń 2019 r.- 56 512 osób
• Luty 2019 r.- 56 357 osób

Polska

•Luty 2018 r. - 6,8%
•Styczeń 2019 r. - 6,1%
•Luty 2019 r.- 6,1%

Województwo
warmińsko mazurskie

Polska

STOPA BEZROBOCIA

• Luty 2018 r. - 12,1%
• Styczeń 2019 r.- 10,9%
• Luty 2019 r.- 10,8 %

Liczba bezrobotnych w województwie warmińsko-mazurskim w lutym
2019 r. w ujęciu miesięcznym zmniejszyła się o 155 osób, tj. o 0,3%, natomiast w ujęciu
rocznym – spadła o 6 823 osoby, tj. o 10,8%. W kraju w lutym 2019 r. liczba bezrobotnych
zmniejszyła się w ujęciu miesięcznym o 0,6% (tj. o 6,4 tys. osób), natomiast w skali roku
zmniejszyła się o 9,8% (tj. o 110 tys. osób).
Stopa bezrobocia rejestrowanego w regionie w lutym br. roku ukształtowała się na
poziomie 10,8%, w kraju natomiast 6,1%. W odniesieniu do stycznia 2019 wartość tego
wskaźnika spadła w województwie o 0,1 p. proc., w kraju natomiast utrzymała się na
poziomie sprzed miesiąca (tj. 6,1%).
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AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI (BAEL)
W IV KWARTALE 2018 r.

Wyszczególnienie

Polska

Współczynnik aktywności
zawodowej
Wskaźnik zatrudnienia
Stopa bezrobocia

56,1%

Województwo warmińsko
- mazurskie
51,9%

54,0%
3,8%

49,2%
5,1%

=

PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW
(luty 2019 r.)
Wyszczególnienie

Województwo
Polska
warmińskomazurskie
w tys. osób

Ogółem
Przemysł

148,2
88,0

6 378,0
2 767,8

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
21,0
6,6
3,4
1,1
2,3
2,8
6,0

420,3
1 310,7
609,9
128,7
239,5
95,8
235,3
413,7

Przeciętne zatrudnienie w województwie warmińsko – mazurskim w lutym
br. ukształtowało się na poziomie 148,2 tys. osób (o 0,9% wyższe niż przed rokiem).
W perspektywie rocznej zatrudnienie wzrosło m.in. w działalności profesjonalnej, naukowej
i technicznej (o 36,3%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 11,8%), informacji i komunikacji
(o 3,5%), przemyśle oraz transporcie i gospodarce magazynowej (po 1,1%).
Przeciętne zatrudnienie w Polsce w lutym br. wyniosło 6 378,0 tys. osób
(o 2,9% wyższe niż przed rokiem). Wzrost zatrudnienia w skali roku odnotowano m.in.
w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 8,4%), zakwaterowaniu i gastronomii
(o 7,6%), informacji i komunikacji (o 6,5%), budownictwie (o 5,4%), transporcie i
gospodarce magazynowej (o 5,2%) oraz dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i
odpadami; rekultywacji (o 3,6%).
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OFERTY PRACY
Struktura ofert wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej
w województwie warmińsko-mazurskim w lutym w latach 2017-2019 r.
II 2019

41,1%

2 019

II 2018

37,8%

2 230

II 2017
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3 662

45,7%

5 062
40%

2 888

62,2%

5 892
54,3%

2 748

58,9%

4 907
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Sytuacja społeczno-gospodarcza
kraju i wojewo dztwa
PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIA BRUTTO W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW
(luty 2019 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

3 894,27
4 066,91
3 932,73
3 457,61
3 287,47
3 370,28
5 215,28
4 499,56
3 443,73
2 744,50

4 949,42
4 988,63
4 762,23
4 703,76
4 329,72
3 615,49
8 770,88
5 018,89
7 106,48
3 664,03
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PRODUKCJA SPRZEDANA PRZEMYSŁU

Województwo

Polska

•o 7,3% wyższa (w cenach stałych) niż
w lutym ub.r.
•wzrost w ujęciu rocznym odnotowano
w górnictwie i wydobywaniu
(o 46,9%), dostawie wody;
gospodarowaniu ściekami i odpadami;
rekultywacji (o 15,9%) oraz
przetwórstwie przemysłowym
(o 7,4%).

•o 6,9% wyższa (w cenach stałych) niż
w lutym ub.r.
•wzrost odnotowano w następujacych
sekcjach: górnictwo i wydobywanie
(o 16,5%), dostawa wody;
gospodarowanie ściekami i odpadami;
rekultywacja (o 9,8%), przetwórstwo
przemysłowe (o 7,0%) oraz
wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz, parę wodną
i gorącą wodę (o 2,6%).

PRODUKCJA BUDOWLANO – MONTAŻOWA
Województwo

Polska

• o 22,3% niższa (w cenach bieżących) niż
w lutym 2018 r.
• spadek odnotowano w jednostkach, których
podstawowym rodzajem działalności są roboty
budowlane związane ze wznoszeniem
budynków (o 33,0%) oraz dziale „budowa
obiektów inżynierii lądowej i wodnej”
(o 30,2%).
• wzrost nastąpił w przedsiębiorstwach
zajmujących się głównie robotami
budowlanymi specjalistycznymi (o 10,9%).

•o 15,1% wyższa niż w lutym 2018 r.
•wzrost w dwóch działach budownictwa:
budowa budynków (o 27,9%) oraz
budowa obiektów inżynierii lądowej
i wodnej (o 16,3%).

MIESZKANIA
Województwo

Polska

•oddano do użytkowania 456 mieszkań*
•o 3,9% więcej niż w lutym 2018 r.
•mieszkania przekazali: deweloperzy
(238), inwestorzy indywidualni (139),
spółdzielnie mieszkaniowie (50) oraz
budownictwo społeczne czynszowe (29).

•oddano do użytowania 16,0 tys.
mieszkań*
•o 6,9% więcej niż w lutym 2018 r.
•więcej mieszkań oddano do użytku
w budownictwie przeznaczonym
na sprzedaż lub wynajem (o 1165
mieszkań), społecznym
czynszowym (79 wobec żadnego
przed rokiem), w budownictwie
zakładowym (o 32 mieszkania) oraz
komunalnym (o 15 mieszkań).

*dane meldunkowe- mogą ulec zmianie po opracowaniu sprawozdań kwartalnych

 Mieszkania oddane do użytkowania w województwie warmińsko – mazurskim
w lutym 2019 r. stanowiły 2,9% mieszkań oddanych do użytkowania w kraju.
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SPRZEDAŻ DETALICZNA
Województwo
•wzrost w skali roku o 2,6%.
•największy spadek odnotowano
w grupach: prasa, książki, pozostała
sprzedaż w wyspecjalizowanych
sklepach (o 29,3%) oraz żywność,
napoje i wyroby tytoniowe (o 4,3%).
•wzrost sprzedaży odnotowano
w dwóch grupach: meble, RTV,
AGD (o 64,7%) oraz farmaceutyki,
kosmetyki, sprzęt ortopedyczny
(o 25,4%).

Polska
•wzrost w skali roku o 5,6% m.in.
w grupach: pozostała sprzedaż
detaliczna w niewyspecjalizowanych
sklepach (o 13,5%), pojazdy
samochodowe, motocykle, części
(o 5,0%), pozostałe (o 4,7%), paliwa
stałe, ciekłe i gazowe (o 2,0%) oraz
żywność, napoje i wyroby tytoniowe
(o 1,6%).

SPRZEDAŻ HURTOWA
Województwo
•wzrost w skali roku
w przedsiębiorstwach handlowych
o 18,7%
•wzrost w skali roku
w przedsiębiorstwach hurtowych
o 6,4%.

Polska
•wzrost w skali roku
w przedsiębiorstwach handlowych
o 12,3%;
•wzrost w skali roku
w przedsiębiorstwach hurtowych
o 10,8%.

KURSY WALUT I STOPY PROCENTOWE
 Średni miesięczny kurs dolara amerykańskiego w Narodowym Banku Polskim
w lutym 2019 roku wyniósł 378,53 zł/100 USD i zwiększył swoją wartość w stosunku
do stycznia 2019 roku o 1,56%.
 Średni miesięczny kurs euro w Narodowym Banku Polskim w lutym 2019 roku wyniósł
431,20 zł/100 EUR i zwiększył swoją wartość w stosunku do stycznia 2019 roku o
0,74%.
 Średni miesięczny kurs franka szwajcarskiego w Narodowym Banku Polskim
w lutym 2019 roku wyniósł 380,13 zł/100 CHF i zwiększył się w stosunku do stycznia
2019 roku o 1,31%.
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%
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HANDEL ZAGRANICZNY
W porównaniu ze styczniem ub. roku eksport liczony w złotych (w cenach bieżących) wzrósł o 4,6% i
wyniósł 77,6 mld zł, a import – o 2,0% do 77,8 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 2019 r. w mln zł
77 604,2
68 426,9
5 160,9
4 016,4
77 819,3
50 505,6
20 513,4
6 800,4
-215,1
17 921,3
-15 352,5
-2 784,0

W obrotach towarowych wg nomenklatury SITC1 w porównaniu z lutym ub. roku
odnotowano wzrost obrotów w większości sekcji towarowych, głównie w napojach i tytoniu
oraz żywności i zwierzętach żywych.
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

I 2019 r. w mln zł
77 604,2
8 515,4
1 369,7
1 635,4
2 052,7
83,0
7 069,9
14 701,3
29 100,3
77 819,3
6 035,5
518,9
2 385,9
6 649,8

1

SITC (Standard international trade classification) – Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Handlu wykorzystywana do
statystyki handlu zagranicznego, która umożliwia międzynarodowe porównanie towarów.
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Oleje, tłuszcze i woski zwierzęce i roślinne
Chemikalia i produkty pokrewne
Towary przemysłowe
Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy

241,4
10 591,3
13 459,3
26 593,1

Opracowanie:
Wydział Polityki Rynku Pracy,
Zespół Przewidywania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą
WUP w Olsztynie, na podstawie:
1) Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w lutym 2019 r.
Główny Urząd Statystyczny;
marzec 2019 r.
2) Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w lutym 2019 r.,
Nr 2/2019. Urząd Statystyczny w Olsztynie, 28.03.2019 r.
3) Strona internetowa Narodowego Banku Polskiego, www.nbp.pl
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