Marzec 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

Rynek pracy

•Marzec 2018 r. - 1 092,2 tys.
•Luty 2019 r. - 1 016,7 tys.
•Marzec 2019 r. - 984,7 tys.

Województwo
warmińsko mazurskie

Polska

LICZBA BEZROBOTNYCH

• Marzec 2018 r. - 60 830 osób
• Luty 2019 r.- 56 357 osób
• Marzec 2019 r.- 53 708 osób

Polska

•Marzec 2018 r. - 6,6%
•Luty 2019 r. - 6,1%
•Marzec 2019 r.- 5,9%

Województwo
warmińsko mazurskie

Polska

STOPA BEZROBOCIA

• Marzec 2018 r. - 11,8%
• Luty 2019 r.- 10,8%
• Marzec 2019 r.- 10,4%

Liczba bezrobotnych w województwie warmińsko-mazurskim w marcu
2019 r. w ujęciu miesięcznym zmniejszyła się o 2 649 osób, tj. o 4,7%, natomiast w ujęciu
rocznym – spadła o 7 122 osoby, tj. o 11,7%. W kraju w marcu 2019 r. liczba bezrobotnych
zmniejszyła się w ujęciu miesięcznym o 3,1% (tj. o 32,0 tys. osób), natomiast w skali roku
zmniejszyła się o 9,8% (tj. o 107,5 tys. osób).
Stopa bezrobocia rejestrowanego w regionie w marcu br. roku ukształtowała się
na poziomie 10,4%, w kraju natomiast 5,9%. W odniesieniu do lutego 2019 wartość tego
wskaźnika spadła w województwie o 0,4 p. proc., w kraju natomiast o 0,2 p. proc.
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PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW
(marzec 2019 r.)
Wyszczególnienie

Województwo
Polska
warmińskomazurskie
w tys. osób

Ogółem
Przemysł

149,1
88,5

6 394,0
2 773,0

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
3,5
1,1
2,2
2,9
6,3

421,0
1 312,0
611,0
129,0
240,0
96,0
238,0
417,0

Przeciętne zatrudnienie w województwie warmińsko – mazurskim w marcu
br. ukształtowało się na poziomie 149,1 tys. osób (o 1,5% wyższe niż przed rokiem).
W perspektywie rocznej zatrudnienie wzrosło m.in. w działalności profesjonalnej, naukowej
i technicznej (o 41,1%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 15,0%) oraz przemyśle (o 1,7%).
Przeciętne zatrudnienie w Polsce w marcu br. wyniosło 6 393,6 tys. osób
(o 3,0% wyższe niż przed rokiem). Wzrost zatrudnienia w skali roku odnotowano m.in.
w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem hurtowym i detalicznym pojazdami
samochodowymi oraz ich naprawą (6,7%), transportem lądowym i rurociągowym (6,3%),
robotami budowlanymi specjalistycznymi oraz magazynowaniem i działalnością
wspomagającą transport (po 6,1%), budową budynków (5,6%), produkcją pojazdów
samochodowych, przyczep i naczep (5,0%), budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
(4,9%), produkcją wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (4,6%) oraz produkcją wyrobów
z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (3,3%).

OFERTY PRACY
Struktura ofert wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej
w województwie warmińsko-mazurskim w marcu w latach 2017-2019 r.
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Sytuacja społeczno-gospodarcza
kraju i wojewo dztwa
PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIA BRUTTO W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW
(marzec 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

4 069,65
4 289,78
4 097,26
3 563,10
3 351,13
3 413,88
5 582,56
4 989,01
3 624,41
2 742,27

5 164,53
5 173,60
4 943,78
4 887,70
4 396,86
3 724,78
9 497,81
5 564,34
7 962,07
3 748,94

PRODUKCJA SPRZEDANA PRZEMYSŁU

Województwo

Polska

•o 9,3% wyższa (w cenach stałych) niż
w marcu ub.r.
•wzrost w ujęciu rocznym odnotowano
w górnictwie i wydobywaniu
(o 16,7%), dostawie wody;
gospodarowaniu ściekami i odpadami;
rekultywacji (o 10,0%) oraz
przetwórstwie przemysłowym
(o 9,8%).

•o 5,6% wyższa (w cenach stałych) niż
w marcu ub.r.
•wzrost odnotowano w następujacych
sekcjach: dostawa wody;
gospodarowanie ściekami i odpadami;
rekultywacja – o 10,2%, przetwórstwo
przemysłowe – o 6,3% oraz górnictwo
i wydobywanie – o 4,7%.
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PRODUKCJA BUDOWLANO – MONTAŻOWA
Województwo

Polska

• o 13,2% wyższa (w cenach bieżących) niż
w marcu 2018 r.
• wzrost odnotowano w dziale „budowa
obiektów inżynierii lądowej i wodnej”
(o 60,4%) oraz przedsiębiorstwach
zajmujących się głównie robotami
budowlanymi specjalistycznymi (o 6,5%).
• spadek nastąpił w jednostkach, których
podstawowym rodzajem działalności są roboty
budowlane związane ze wznoszeniem
budynków (o 9,0%).

•o 10,8% wyższa niż w marcu 2018 r.
•wzrost nastąpił w jednostkach
zajmujących się głównie budową
obiektów inżynierii lądowej i wodnej
– o 27,1% oraz robotami budowlanymi
specjalistycznymi – o 10,7%.
•spadek zaobserwowano w podmiotach
specjalizujących się w budowie
budynków – o 2,6%.

MIESZKANIA
Województwo

Polska

•oddano do użytkowania 311 mieszkań*
•o 59,9% mniej niż w marcu 2018 r.
•mieszkania przekazali: budujący
na sprzedaż lub wynajem – 149
(47,9% ogółu oddanych mieszkań),
inwestorzy indywidualni – 144 (46,3%)
oraz budownictwo komunalne – 18
(5,8%).

•oddano do użytowania 15,1 tys.
mieszkań*
•o 1,8% więcej niż w marcu 2018 r.
•więcej mieszkań oddano do użytku
w budownictwie przeznaczonym
na sprzedaż lub wynajem (o 1,3%
do 8,8 tys.), w budownictwie
spółdzielczym (389 wobec 140)
i komunalnym (143 wobec 40).

*dane meldunkowe- mogą ulec zmianie po opracowaniu sprawozdań kwartalnych

 Mieszkania oddane do użytkowania w województwie warmińsko – mazurskim
w marcu 2019 r. stanowiły 2,1% mieszkań oddanych do użytkowania w kraju.

SPRZEDAŻ DETALICZNA
Województwo
•wzrost w skali roku o 0,2%.
•największy wzrost odnotowano
w grupach: „meble, RTV, AGD”
(o 48,8%) oraz „tekstylia, odzież,
obuwie” (o 24,1%).
•największy spadek sprzedaży
wystąpił w grupie „żywność, napoje
i wyroby tytoniowe” (o 18,4%).

Polska
•wzrost w skali roku o 1,8% m.in.
w podmiotach handlujących pojazdami
samochodowymi, motocyklami,
częściami (o 9,6%). Zwiększyła się
także sprzedaż w grupach: pozostałe
(o 4,4%), pozostała sprzedaż
detaliczna w niewyspecjalizowanych
sklepach (o 3,3%) oraz paliwa stałe,
ciekłe i gazowe (o 2,6%).
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SPRZEDAŻ HURTOWA
Województwo

Polska

•wzrost w skali roku
w przedsiębiorstwach handlowych
o 17,0%
•wzrost w skali roku
w przedsiębiorstwach hurtowych
o 3,1%.

•wzrost w skali roku
w przedsiębiorstwach handlowych
o 9,6%;
•wzrost w skali roku
w przedsiębiorstwach hurtowych
o 8,4%.

KURSY WALUT I STOPY PROCENTOWE
 Średni miesięczny kurs dolara amerykańskiego w Narodowym Banku Polskim
w marcu 2019 roku wyniósł 383,65 zł/100 USD i zwiększył swoją wartość w stosunku
do lutego 2019 roku o 1,35%.
 Średni miesięczny kurs euro w Narodowym Banku Polskim w marcu 2019 roku wyniósł
430,13 zł/100 EUR i zmniejszył swoją wartość w stosunku do lutego 2019 roku o 0,25%.
 Średni miesięczny kurs franka szwajcarskiego w Narodowym Banku Polskim
w marcu 2019 roku wyniósł 385,13 zł/100 CHF i zwiększył się w stosunku do lutego
2019 roku o 1,32%.
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
W porównaniu z okresem styczeń-luty ub. roku eksport liczony w złotych (w cenach bieżących)
wzrósł o 8,6% i wyniósł 158,4 mld zł, a import – o 11,7% do 167,8 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-II 2019 r. w mln zł
158 423,4
139 134,9
10 770,1
8 518,3
167 773,1
107 382,5
46 495,5
13 895,2
-9349,7
31 752,4
-35 725,4
-5 376,9
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W obrotach towarowych wg nomenklatury SITC1 w porównaniu z okresem styczeń-luty ub.
roku odnotowano wzrost obrotów w większości sekcji towarowych. W największym stopniu
wzrósł eksport w sekcjach: oleje, tłuszcze i woski zwierzęce i roślinne oraz napoje i tytoń.
Po stronie importu najbardziej zwiększyła się wartość towarów sprowadzanych w ramach
sekcji: napoje i tytoń oraz paliwa mineralne, smary i materiały pochodne.
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-II 2019 r. w mln zł
158 423,4
16 955,9
2 851,1
3 432,9
4 174,6
217,3
14 402,3
30 057,6
59 591,4
167 773,1
12 105,9
1 165,2
5 110,8
14 279,9
518,6
22 220,1
28 544,7
59 550,0

POLSKA STREFA INWESTYCJI
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 z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji.
Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji zmieniła zasady działania Specjalnych Stref
Ekonomicznych. Poszerza ona obszar, na którym możliwe jest uzyskanie zachęt
inwestycyjnych z 0,08% do całych 100% terenów inwestycyjnych w Polsce. Dzięki odejściu
od ograniczeń terytorialnych MŚP nie muszą przenosić się do poszczególnych Stref
i inwestować z dala od swojego obszaru działania, tylko 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.
Nowe zasady:
1

SITC (Standard international trade classification) – Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Handlu wykorzystywana do
statystyki handlu zagranicznego, która umożliwia międzynarodowe porównanie towarów.
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zwolnienia podatkowe dostępne w całym kraju, przydzielane na czas określony,
jasne kryteria ilościowe i wprowadzone ustawą jakościowe, dopasowane do warunków
konkretnej lokalizacji,
kryteria ilościowe uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie i wielkości przedsiębiorstwa,
kryteria jakościowe: premiowane projekty zakładające m.in. transfer wiedzy, prowadzenie
działalności B+R, rozwój klastrów, jak i te zapewniające korzystne warunki dla
pracowników,
preferencyjne warunki dla inwestycji na terenach słabiej rozwiniętych,
nakłady dostosowane do mikro, małych i średnich firm,
jeden standard obsługi inwestora przez Spółki zarządzające Strefami,
szybsze podejmowanie decyzji dotyczącej wsparcia.
Co może zyskać firma?







ulgę podatkową dla prowadzonej inwestycji;
możliwość rozwoju przedsiębiorstwa w jego obecnej lokalizacji;
dopasowanie strategii firmy do wspieranych działań;
dodatkową promocję, jeśli projekty są innowacyjne;
możliwość kształtowania lokalnej polityki gospodarczej.
Jak starać się o wsparcie?
Przedsiębiorca, który chce inwestować na wybranym terenie zgłasza się do firmy
zarządzającej daną Strefą.
Składa odpowiedni wniosek, a jego inwestycja jest weryfikowana na podstawie kryteriów
jakościowych i ilościowych. Firma, która je spełni otrzymuje wsparcie ułatwiające rozwój
biznesu.
W województwie warmińsko- mazurskim funkcję zarządzającego obszarem wspierania
nowych inwestycji pełni Warmińsko- Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
(19 z 21 powiatów województwa) oraz Suwalska Specjalna Stefa Ekonomiczna S.A., która
zarządza terenami inwestycyjnym na terenie województwa warmińsko- mazurskiego (powiat
ełcki oraz gołdapski).
Podstawową korzyścią wynikającą z inwestowania na obszarze zarządzanym przez obie
strefy na terenie województwa warmińsko- mazurskiego jest pomoc publiczna w postaci
zwolnienia z podatku dochodowego. Jest to najwyższa w skali kraju pomoc publiczna
udzielana przedsiębiorcom – kwota niezapłaconego podatku może wynieść nawet 70%
wartości wydatków kwalifikowanych.

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 kwartale 2019 r. Główny Urząd Statystyczny;
kwiecień 2019 r.
2) Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w marcu 2019 r.,
Nr 3/2019. Urząd Statystyczny w Olsztynie, 29.04.2019 r.
3) Strona internetowa Narodowego Banku Polskiego, www.nbp.pl
4) Strona internetowa WMSSE, www.wmsse.com.pl
5) Strona internetowa SSSE, www.ssse.com.pl
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