Czerwiec 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

Rynek pracy

•Czerwiec 2018 r. - 967,9 tys.
•Maj 2019 r. - 906,0 tys.
•Czerwiec 2019 r. - 877,1 tys.

Województwo
warmińsko mazurskie

Polska

LICZBA BEZROBOTNYCH

• Czerwiec 2018 r. - 50 861 osób
• Maj 2019 r. - 47 003 osoby
• Czerwiec 2019 r. - 45 114 osób

Polska

•Czerwiec 2018 r. - 5,8%

•Maj 2019 r. - 5,4%
•Czerwiec 2019 r.- 5,3%

Województwo
warmińsko mazurskie

Polska

STOPA BEZROBOCIA

• Czerwiec 2018 r. - 10,0%
• Maj 2019 r.- 9,2%
• Czerwiec 2019 r.- 8,8%

Liczba bezrobotnych w województwie warmińsko-mazurskim w czerwcu
2019 r. w ujęciu miesięcznym zmniejszyła się o 1 889 osób, tj. o 4,0%, natomiast w ujęciu
rocznym – spadła o 5 747 osób, tj. o 11,3%. W kraju w czerwcu 2019 r. liczba bezrobotnych
zmniejszyła się w ujęciu miesięcznym o 3,2% (tj. o 28,9 tys. osób), natomiast w skali roku
zmniejszyła się o 9,4% (tj. o 90,8 tys. osób).
Stopa bezrobocia rejestrowanego w regionie w czerwcu br. roku ukształtowała się
na poziomie 8,8%, w kraju natomiast 5,3%. W odniesieniu do maja 2019 wartość tego
wskaźnika spadła w województwie o 0,4 p. proc., w kraju natomiast o 0,1 p. proc.
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PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW
(czerwiec 2019 r.)
Wyszczególnienie

Województwo
Polska
warmińskomazurskie
w tys. osób

Ogółem
Przemysł

148,5
88,0

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
20,9
6,6
3,4
1,1
2,3
2,3
6,9

421,0
1 314,0
614,0
130,0
241,0
97,0
237,0
412,0

Przeciętne zatrudnienie w województwie warmińsko – mazurskim w czerwcu br.
ukształtowało się na poziomie 148,5 tys. osób (o 1,4% wyższe niż przed rokiem).
W perspektywie rocznej zatrudnienie wzrosło m.in. w zakwaterowaniu i gastronomii (o
10,9%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 10,5%) oraz administrowaniu
i działalności wspierającej (o 5,9%).
Przeciętne zatrudnienie w Polsce w czerwcu br. wyniosło 6 393,8 tys. osób
(o 2,8% wyższe niż przed rokiem). Wzrost zatrudnienia w skali roku odnotowano m.in.
w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 7,8%), zakwaterowaniu i gastronomii
(o 7,2%), informacji i komunikacji (o 6,2%), transporcie i gospodarce magazynowej (o 5,4%),
budownictwie (o 4,4%) oraz dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami;
rekultywacji (o 3,0%). Wzrost zatrudnienia (w granicach 2,8%–0,9%) notowano również
w handlu; naprawie pojazdów samochodowych, wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, przetwórstwie przemysłowym, obsłudze rynku
nieruchomości oraz górnictwie i wydobywaniu.

OFERTY PRACY
Struktura ofert wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej
w województwie warmińsko-mazurskim w czerwcu w latach 2017-2019 r.
VI 2019

VI 2018

VI 2017

1 300

27,9%

1 520

32,7%

2 005
0%

10%

40%

3 130

60,9%

5 133
30%

3 361

67,3%

4 650

39,1%
20%

72,1%

4 661

50%

60%

subsydiowane (w tym miejsca aktywizacji zawodowej)

70%

3 128
80%

90%

100%

niesubsydiowane
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Sytuacja społeczno-gospodarcza
kraju i wojewo dztwa
PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIA BRUTTO W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW
(czerwiec 2019 r.)
Wyszczególnienie

Województwo
warmińskomazurskie

Polska
w zł

Ogółem
Przemysł

4 087,29
4 268,34

5 104,46
5 175,92

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

4 173,64
3 611,29
3 510,02
3 479,13
5 729,62
5 078,22
4 021,80
2 785,14

5 215,59
4 787,95
4 511,70
3 729,26
8 633,24
5 265,62
7 143,58
3 687,26

PRODUKCJA SPRZEDANA PRZEMYSŁU

Województwo

Polska

•o 9,7% wyższa (w cenach stałych) niż
w czerwcu ub.r.
•wzrost w ujęciu rocznym odnotowano
w wytwarzaniu i zaopatrywaniu
w energię elektryczną, gaz, parę
wodną i gorącą wodę (o 23,5%),
przetwórstwie przemysłowym
(o 10,1%) oraz w dostawie wody;
gospodarowaniu ściekami i odpadami;
rekultywacji (o 4,5%)
•spadek wystąpił w górnictwie
i wydobywaniu (o 39,0%)

•o 0,6% wyższa (w cenach stałych) niż
w czerwcu ub.r.
•wzrost odnotowano w następujacych
sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz, parę wodną
i gorącą wodę (o 5,0%), dostawa
wody; gospodarowanie ściekami i
odpadami; rekultywacja
(o 2,2%) oraz przetwórstwo
przemysłowe (o 0,3%)
•spadek wystąpił w górnictwie
i wydobywaniu (o 2,4%)
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PRODUKCJA BUDOWLANO – MONTAŻOWA
Województwo

Polska

• o 29,2% niższa (w cenach bieżących) niż
w czerwcu 2018 r.
• wzrost odnotowano w przedsiębiorstwach
zajmujących się głównie robotami
budowlanymi specjalistycznymi (o 20,6%)
• spadek nastąpił w jednostkach, których
podstawowym rodzajem działalności są roboty
budowlane związane ze wznoszeniem
budynków (o 48,0%) oraz w dziale „budowa
obiektów inżynierii lądowej i wodnej”
(o 44,2%)

• o 0,7% niższa niż w czerwcu 2018 r.
• produkcja ukształtowała się na poziomie
zbliżonym do notowanego przed rokiem
w jednostkach specjalizujących się w budowie
obiektów inżynierii lądowej i wodnej
• spadek notowano w przedsiębiorstwach
specjalizujących się w budowie budynków
– o 1,8% oraz robotach budowlanych
specjalistycznych – o 0,6%, w odniesieniu do
robót budowlanych spadek był głębszy
w przypadku robót remontowych (o 1,3%) niż
robót inwestycyjnych (o 0,4%)

MIESZKANIA
Województwo

Polska

•oddano do użytkowania 425 mieszkań*
•o 122,5% więcej niż w czerwcu 2018 r.
•mieszkania przekazali deweloperzy – 301
(70,8% ogółu oddanych mieszkań) oraz
inwestorzy indywidualni – 124 (29,2%)

•oddano do użytowania 15,4 tys.
mieszkań*
•o 24,7% więcej niż w czerwcu 2018 r.
•więcej mieszkań przekazano do
eksploatacji w budownictwie
komunalnym (341 wobec 10),
społecznym czynszowym (296
wobec 149) i zakładowym (32
wobec 2)

*dane meldunkowe- mogą ulec zmianie po opracowaniu sprawozdań kwartalnych

 Mieszkania oddane do użytkowania w województwie warmińsko – mazurskim
w czerwcu 2019 r. stanowiły 2,8% mieszkań oddanych do użytkowania w kraju.

SPRZEDAŻ DETALICZNA
Województwo
•wzrost w skali roku o 0,1%
•największy wzrost odnotowano
w grupach: „tekstylia, odzież,
obuwie” (o 48,8%), „meble, RTV,
AGD” (o 23,5%), „farmaceutyki,
kosmetyki, sprzęt ortopedyczny”
(o 16,8%)
•największy spadek sprzedaży wystąpił
w grupach: „żywność, napoje
i wyroby tytoniowe” (o 5,5%) oraz
„prasa, książki, pozostała sprzedaż
w wyspecjalizowanych sklepach”
(o 4,5%)

Polska
•wzrost w skali roku o 3,7%
•wzrost obserwowano m. in. wśród grup:
pozostałej sprzedaży detalicznej
w niewyspecjalizowanych sklepach
(o 9,3%), pojazdach samochodowych,
motocyklach, częściach (o 5,1%) oraz
w jednostkach handlujących paliwami
stałymi, ciekłymi i gazowymi (o 2,9%)
•spadek wystąpił w grupach - żywność,
napoje i wyroby tytoniowe (o 1,5%),
pozostałe (o 3,9%) oraz prasa, książki,
pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych
sklepach (o 0,7%)
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SPRZEDAŻ HURTOWA
Województwo

Polska

•wzrost w skali roku w przedsiębiorstwach
handlowych o 2,5%
•spadek w skali roku w przedsiębiorstwach
hurtowych o 1,5%

•spadek w skali roku w przedsiębiorstwach
handlowych o 2,6%
•spadek w skali roku w przedsiębiorstwach
hurtowych o 3,8%

KURSY WALUT I STOPY PROCENTOWE
 Średni miesięczny kurs dolara amerykańskiego w Narodowym Banku Polskim
w czerwcu 2019 roku wyniósł 373,36 zł/100 USD i zmniejszył swoją wartość w
stosunku
do maja 2019 roku o 3,02%.
 Średni miesięczny kurs euro w Narodowym Banku Polskim w czerwcu 2019 roku
wyniósł 425,20 zł/100 EUR i zmniejszył swoją wartość w stosunku do maja 2019 roku o
0,92%.
 Średni miesięczny kurs franka szwajcarskiego w Narodowym Banku Polskim
w czerwcu 2019 roku wyniósł 383,22zł/100 CHF i zwiększył się w stosunku do maja
2019 roku o 0,07%.
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-maj ub. roku eksport liczony w złotych (w cenach bieżących)
wzrósł o 9,6% i wyniósł 416,7 mld zł, a import – o 7,7% do 415,8 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

I–V 2019 r. w mln zł
416 715,1
364 127,8
28 806,5
23 780,8
415 833,7
275 831,2
106 986,5
33 016,1
881,4
88 296,6
-78 180,0
6

Kraje Europy Środkowo - Wschodniej

-9 235,3

W obrotach towarowych wg nomenklatury SITC* w porównaniu z okresem styczeń–maj ub.
roku odnotowano wzrost obrotów we wszystkich sekcjach 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 maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy.

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–V 2019 r. w mln zł
416 715,1
44 212,3
8 721,4
9 425,7
10 259,7
550,8
37 915,3
78 646,2
157 730,4
415 833,7
30 417,7
3 272,2
12 949,2
31 204,6
1 381,6
57 063,2
71 093,3
149 086,6

Opracowanie:
Wydział Polityki Rynku Pracy,
Zespół Przewidywania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą WUP w Olsztynie, na podstawie:

*

SITC (Standard international trade classification) – Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Handlu wykorzystywana
do statystyki handlu zagranicznego, która umożliwia międzynarodowe porównanie towarów.
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1)
2)
3)

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w I półroczu 2019 r., Główny Urząd Statystyczny, lipiec 2019 r.
Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w czerwcu 2019 r., Nr 6/2019.
Urząd Statystyczny w Olsztynie, 26.07.2019 r.
Strona internetowa Narodowego Banku Polskiego, www.nbp.pl

8

