W województwie więcej przedsiębiorstw i
bezrobotnych
Jak wynika z „Komunikatu o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa
warmińsko-mazurskiego&#8221; Urzędu Statystycznego w Olsztynie, w lutym w rejestrze
REGON wpisanych było 136,7 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 3,4% więcej niż przed
rokiem. Liczba zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
wyniosła 98,3 tys. i w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosła o 3,9%.
W czasie ostatnich dwunastu miesięcy wzrost liczby podmiotów wystąpił w mikroprzedsiębiorstwach
(wzrost o 3,6%) oraz firmach zatrudniających powyżej 50 pracowników (o 0,3%). Największy wzrost
odnotowano w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą
wodę (o 11,9%), zakwaterowanie i gastronomia (o 10,4%), informacja i komunikacja (o 8,5%),
budownictwo(o 8,0%).
W lutym do rejestru REGON wpisano 778 nowych podmiotów, tj. o 0,4% więcej niż w poprzednim miesiącu.
Wśród nowo zarejestrowanych jednostek przeważały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
których wpisano 624 (o 5,3% mniej niż w styczniu 2021 r.).
W końcu lutego 2021 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w województwie wyniosła
54,8 tys. osób i była wyższa o 0,5 tys. osób (tj. o 0,9%) niż w poprzednim miesiącu oraz wyższa o 5,3 tys.
osób (tj. o 10,7%) niż w lutym 2020 r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się na poziomie 10,7% i była wyższa o 0,1 punkt
procentowy niż przed miesiącem oraz o 1,0 p. proc. wyższa w porównaniu do lutego ub.r. Stopa bezrobocia
w województwie była nadal najwyższa w kraju. Do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia należały:
kętrzyński (20,2%, wobec 19,3% w lutym ub.r.), braniewski (20,0%, wobec odpowiednio 20,3%) i
bartoszycki (18,3%, wobec odpowiednio 17,9%), a o najniższej – Olsztyn (3,6%, wobec odpowiednio 3,0%).
W urzędach pracy zarejestrowano 5,5 tys. osób bezrobotnych, tj. o 17,2% mniej niż przed miesiącem i o
13,9% mniej niż przed rokiem. Udział osób rejestrujących się po raz kolejny w liczbie osób nowo
zarejestrowanych ogółem był wyższy niż przed rokiem o 0,4 p. proc. i wyniósł 83,8%. Zmniejszył się udział
osób dotychczas niepracujących (o 0,8 p. proc.do9,6%).
W lutym z ewidencji bezrobotnych wyrejestrowano 4,9 tys. osób, tj. więcej o 30,3% niż w styczniu i o
20,1% mniej niż przed rokiem. Z tytułu podjęcia pracy (głównej przyczyny wyrejestrowania) z rejestru
bezrobotnych wyłączono 2,9 tys. osób (przed rokiem 3,0 tys.). Udział tej kategorii osób w ogólnej liczbie
wyrejestrowanych wzrósł w porównaniu do lutego 2020 r. (o 10,0 p. proc. do 58,8%). Zmniejszył się
natomiast udział osób, które utraciły status bezrobotnego w wyniku niepotwierdzenia gotowości do
podjęcia pracy (o 6,6 p. proc. do 10,5%), osób, które dobrowolnie zrezygnowały ze statusu osoby
bezrobotnej (o 2,1 p. proc. do 5,7%) oraz udział osób, które rozpoczęły szkolenie lub staż u pracodawcy(o

1,9 p. proc. do 6,0%).
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