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 Deficyt budżetowy wyniósł 4 mld zł na koniec lutego 2016 r. 
Było to 5,7% dopuszczalnego w tym roku poziomu deficytu w 
wysokości 54,7 mld zł. Dochody państwa wyniosły 56,2 mld zł (z 
czego 46,7 mld zł z tytułu podatków). Wydatki osiągnęły kwotę 
59,3 mld zł (16,1% planowanych rocznych wydatków). 

 

 Produkcja przemysłowa w lutym wzrosła o 6,7% r/r i 6,8% 
m/m. Ceny produkcji przemysłowej spadły o 1,4% r/r. W 
styczniu wzrost wyniósł 3,3% r/r oraz spadek o 0,2% m/m. 
Produkcja sprzedana była wyższa o 4% w okresie styczeń-luty 
r/r. Wzrost nastąpił w 29 spośród 34 działów przemysłu 
(najwyższy w wyrobach tekstylnych – 24,1%). 
 

 Sprzedaż detaliczna w lutym wzrosła o 3,9% r/r i 0,9% m/m 
w cenach bieżących. W styczniu wzrost wyniósł 0,9%. Wzrost 
sprzedaży w cenach stałych wyniósł 6,2% r/r i 1,3% m/m w 
lutym oraz 3,2% r/r w styczniu. Najwyższy wzrost odnotował 
handel pojazdami samochodowymi, motorowymi i częściami – 
14,6%, największy spadek w kategorii „pozostałe” – 7,4%. 

 

 Średnia płaca w firmach wzrosła o 3,9% r/r. Poziom 
zatrudnienia zwiększył się o 2,5% r/r. Przeciętne wynagrodzenie 
wzrosło o 0,9% i wyniosło 4137,55 zł, zatrudnienie w 
przedsiębiorstwach wzrosło o 0,1% m/m i wyniosło 5711,2 tys. 
osób. 

 

 W okresie styczeń-luty oddano do użytku 24 229 mieszkań. 
Jest to wzrost o 14,1% r/r. wzrost odnotowano w woj. 
dolnośląskim – 83,7%. Dotychczas w 2016r. wydano o 16,8% 
więcej pozwoleń lub zgłoszeń na projekty budowlane niż rok 
temu. 

 

 
Instytucje finansowe 

   

 Kolejny upadek SKOK-u. Do 29 marca KNF czeka na propozycję 
innych banków, które chciałyby przejąć SKOK Jowisz. Brak ofert 
skutkować będzie zgłoszeniem przez KNF wniosku do sądu o 
ogłoszenie jego upadłości. W momencie wprowadzenia zarządu 
komisarycznego przez KNF w 2015 roku, SKOK obsługiwał 17 tys. 
osób z depozytami 100 mln zł. 

 

 Kryzys finansowy po przewalutowaniu kredytów. Z analizy 
KNF wynika, że przewalutowanie kredytów może kosztować 
sektor bankowy od 66,9 do 103,2 mld zł. Należy jednak doliczyć 
także koszty obciążeń dla banków, budżetu państwa i samych 
klientów powodując tym samym wzrost kwoty do 325,6 mld zł. W 
konsekwencji może to doprowadzić to do likwidacji banków, 
spadku wartości złotego na rynku walutowym, a nawet do kryzysu 
finansowego. 

 

 Nowy banknot kolekcjonerski. 16 kwietnia br. NBP wyemituje 
nowy banknot o nominale 20 zł z wizerunkiem Dobrawy i Mieszka. 
Upamiętnia on 1050 rocznicę chrztu Polski. Liczba 
udostępnionych banknotów nie przekroczy 35 tys. sztuk.  

 

 PZU przodującym ubezpieczycielem na Litwie i Łotwie. Grupa 
PZU utrzymuje pozycję lidera w ubezpieczeniach majątkowych i 
pozostałych osobowych na Litwie (31,1% udziału) i Łotwie 
(25,1%). Spółka utrzymuje również pierwsze miejsce w Polsce 
zarówno na rynku majątkowym (31,2%), jak i życiowym (43,9%). 
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 iBanking- nowa metoda przestępczości elektronicznej. 
Polega ona na kradzieży jednorazowych kodów wysyłanych 
przez wiadomość SMS. Następuje to przez zainstalowanie 
odpowiedniego wirusa w komputerze lub w telefonie. Po 
uruchomieniu tego programu transakcje realizowane są bez 
wiedzy właściciela konta bankowego. 

 

 
 

 

 
Rynki finansowe 

 

 

 Nowe kontrakty PGNIG, PGE i Energi z PGG. Spółki złożyły we 
wtorek niewiążące oferty warunkowe dotyczące zaangażowania 
kapitałowego w Polską Grupę Górniczą (PGG). Wartość 
możliwego zaangażowania trzech spółek sięga 1,5 mld zł. Do 
PGG ma trafić 11 kopalni Kompanii Węglowej. 
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ZWYCIĘZCA TYGODNIA  

 
PGE +4,62 NETIA +6,61 

 

 
PRZEGRANY TYGODNIA  

 
MBANK -3,99 PKP CARGO -8,53 

 

 
 

 

 

 Firma Ursus podpisała aneks do umowy z Ethiopian Sugar 
Corporation. Załącznik dostawy 27 ciągników oraz 54 przyczep 
do transportu trzciny cukrowej oraz części zamiennych. Łączna 
wartość to 5 mln dolarów. Dostawa będzie realizowana w 
drugim kwartale 2016 r. 

 

  

 Powstanie nowego kina Helios w Warszawie. Helios z grupy 
Agora podpisał z Blue City umowę w sprawie powstania 
wielosalowego kina w centrum handlowo-rozrywkowym w 
Warszawie. Uruchomienie multipleksu zaplanowane jest na 
drugą połowę 2017 r. Będzie to pierwsze kino tej sieci w stolicy. 

 

  

 Umocnienie złotego wobec dolara. Wpływ na to miała 
środowa decyzja Fed oraz lepsze od prognoz dane z polskiej 
gospodarki. Z kolei komunikat o pozostawieniu stóp 
procentowych bez zmian spowodował spadek dolara, wzrost 
apetytu na ryzyko oraz wzrost kursu EUR/USD.. 

 

  

 Złoto drożeje do 1250 USD za uncję. Dzieje się tak przy spadku 
wartości dolara. 

 

 

 Zawirowania na rynkach surowców. W tym tygodniu ceny 
ropy Brent i WTI rosną odpowiednio do 41,24 USD i 40,2 USD za 
baryłkę. Na wzrost cen wpłynęły – spadek dolara i możliwe 
kwietniowe rozmowy o zamrożeniu produkcji ropy. Miedź 
wzrasta do 5000 USD za tonę. Produkcja miedzi w Chinach ma 
w 2016 roku wzrosnąć o 4,7 proc.( do 7,75 miliona ton). 

 

  

  

 
Spółka tygodnia 

   

 4fun Media SA jest spółką medialną, działającą w branży od 
2003 roku. Znana jest przede wszystkim z posiadania trzech 
stacji telewizyjnych związanych z muzyką rozrywkową: 4fun.tv, 
4fun Hita i 4fun Fit&Dance. W ofercie spółki znajdziemy także 
budowanie wizerunku przedsiębiorstw w internecie, 
zarządzanie mediami społecznościowymi, organizowanie 
eventów czy też strategie lokowania  

 



 
produktów. Od 2010 roku 4fun Media jest notowane na GPW, a 
cała spółka jest wyceniana na ponad 20 mln złotych. 
Większościowym akcjonariuszem spółki (54,4%) jest Nova 
Group Limited, od której to w październiku ubiegłego roku 4fun 
Media nabyło 60% akcji Screen Network S.A. Zakupiona spółka  

 
jest liderem cyfrowej komunikacji na polskim rynku, co ma 
wzbogacić 4fun Media o możliwość prowadzenia kampanii 
reklamowych z użyciem nowych technologii personalizowania 
reklam. 
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 Przemysł stoczniowy w Polsce  
   

 

Polski przemysł stoczniowy znajduje się w fazie ekspansji. Wg 
raportu EMIS, w 2014 r. dochody sektora wyniosły 10 mld zł 
(wzrost o 11,7% r/r), mimo spadku przychodów. Autorzy 
raportu wskazują na dużą rolę nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych stosowanych w polskim przemyśle 
stoczniowym, które pozwalają na konkurencję kosztową 
(głównie w skali europejskiej). Średni koszt jednostkowy 
produkcji statku wynosi 20 euro/kg (na rynku azjatyckim koszty 
są niższe niż 10 euro/kg). Polskie stocznie zatrudniają aktualnie 
30 tys. osób i wytwarzają 0,58% PKB. Ich produkcja stanowi 
2,6% rynku europejskiego i 1,2% rynku globalnego.  

  

 

 

   

 Dane statystyczne  

Makroekonomia Data 

PKB r/r 3,9% 2015 kw. 4 

CPI -0,8% 2016.01 

Stopa bezrobocia 10,3% 2015.12 

Wynagrodzenie m. 4 137 zł 2016.01 

Produkcja przemysłowa 6,7% 2016.01 

Stopa referencyjna NBP 1,5% od 2015.03 
 

Kursy walut 1T ∆ % 

EUR/PLN 4,26 -0,70 

USD/PLN 3,78 -1,27 

CHF/PLN 3,90 -0,39 

EUR/USD 1,13 1,04 
 

Stawki (%) 1T ∆ bps 

WIBOR 3M 1,67 0 

EURIBOR 3M -0,23 -0,5 

LIBOR CHF 3M -0,73 5,1 
 

Giełdy (pkt) 1T ∆ % 

WIG  48 211 2,18 

WIG 20  1 962 2,67 

DAX 9 951 1,22 

FTSE  6 190 0,81 

DJI 17 602 2,26 

SP500 2 050 1,35 

 

 

 

 

 

 

Łodzie 
sportowe i 

rekreacyjne,
647 mln zł, 

(22%)

Statki i 
konstrukcje 
wodne, 810 

mln zł,

(28%)

Łodzie małe, 
1457 mln zł,

(50%)

Produkcja sprzedana (w mln PLN)

Źródło: Shipbuilding & Transport Sector Poland October 2015
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