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 Gospodarka 
 

 Prezydent podpisał ustawę budżetową. Założenia budżetu: 
wzrost PKB 3,8 %, stopa inflacji 1,7%, stopa bezrobocia 9,7%. 
Deficyt sektora finansów publicznych wzrośnie do 69,9 mld zł, a 
państwowy dług publiczny wzrośnie o 42 mld zł. W budżecie limit 
wydatków wynosi 368,5 mld zł, prognozowane dochody 318,8 
mld zł. Deficyt budżetu państwa nie powinien przekroczyć 54,7 
mld zł. 

 

 PKB w IV kw. 2015r. wzrósł o 3,9% r/r. Wzrost gospodarczy 
był generowany m.in. przez popyt krajowy wzrost 4% r/r. Na 
wynik miał wpływ wzrost spożycia ogółem o 3,5% r/r. 
Ekonomiści twierdzą, że popyt wśród konsumentów będzie miał 
nadal znaczący udział we wzroście PKB. 
 

 Ceny w Europie rosną najwolniej od 2010 r. W IV kw. 2015 r. 
ceny wzrosły o 1,3%. Największy wzrost sprzedaży był w Turcji 
9,5% r/r i na Węgrzech 5,5% r/r. Polacy w IV kw. kupowali m.in. 
więcej żywności 2% r/r. W Polsce pod koniec roku zaczęły 
nieznacznie rosnąć ceny produktów szybko zbywalnych 0,5% r/r. 

 

 Star-upy w Polsce wschodniej. PARP rozpoczął nabór do 
programu wspierającego tworzenie star-upów w Polsce 
wschodniej. Jego celem jest pomoc osobom do 35 roku, które mają 
pomysł na innowacyjny biznes. Pierwszy etap obejmuje 
świadczenie m.in. usług marketingowych i doradczych, a drugi - 
dotacja do 800 tys. zł, przy wkładzie własnym 15%. W kolejnych 
latach na dalszy rozwój start-upów dodatkowo zostanie 
przeznaczone 180 mln zł z Programu Polska Wschodnia. 

 

█ J.W. 
 

 
Instytucje finansowe 

   

 Sytuacja ING Banku Śląskiego. W 2015 r. zysk netto ING Banku 
Śląskiego wyniósł 1,14 mld złotych (wzrost o 6,8% r/r). W II 
kwartale tego roku otrzyma płatność z tytułu transakcji między 
Visa Europe i Visa International . Otrzyma tym samym ok. 31 mln 
euro zysku w gotówce i 10 mln euro w akcjach. 

 

 SKOK Polska ma zawieszoną działalność. Deponenci 
posiadający rachunki w kasie otrzymają zwrot swoich 
oszczędności wraz z odsetkami naliczonymi do dnia 25 lutego. 
Środki gwarantowane będą wypłacane za pośrednictwem Banku 
Pekao SA od 7 marca 29 kwietnia 2016 r. 

 W 2015 roku zysk netto Idea Banku wyniósł 312 mln zł 
(wzrost o 30% r/r). Zysk z tytułu odsetek to 383 mln zł (wzrost 
o 14% r/r) a zysk z tytułu opłat i prowizji 387 mln zł (wzrost o 
20% r/r). W porównaniu z 2014 rokiem wzrosła sprzedaż 
produktów kredytowych o 82%, factoringu o 173% oraz leasingu 
o 172%. Wzrosła również liczba rachunków o 30% r/r.  

 

 Koszty restrukturyzacji BPH wyniosą 212 mln zł. Zarząd 
zdecydował o wdrążeniu transformacji na lata 2015-2020, a także 
utworzeniu 211 mln zł rezerwy. Bank ograniczył liczbę osób 
objętych restrukturyzacją zatrudnienia (do 1647 osób) i zwiększył 
liczbę oddziałów własnych ( do 54 oddziałów). W placówki 
partnerskie przekształcił 182 oddziały oraz zamknął 16 
oddziałów własnych. 

 
█ P.J., A.K. 
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Rynki finansowe 

 

 

 JSW planuje sprzedaży aktywów. Ministerstwo Energii chce, 
żeby aktywa ciepłownicze (JSW) kupiło PGNiG Termika, a w 
koksownie zainwestowały Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) i 
Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR). (przerobić druga część - co 
to znaczy zainwestowały – jak to się ma do tytułu – sprzedaż). 

 

  

   

 
WIG20 mWIG40 

 

 
ZWYCIĘZCA TYGODNIA  

 KGHM +3,63 BOGDANKA +3,59  

 
PRZEGRANY TYGODNIA  

 PGNIG -5,38 TRAKCJA PRKII -7,54  

   

 

 PKN Orlen wdrożył innowacyjny system lokalizacji cystern 
kolejowych. System monitoruje załadunek paliw, a w 
połączeniu z technologią GPS umożliwia także śledzenie 
pociągów na trasie przejazdu. Celem jest usprawnienie 
załadunku i poprawa bezpieczeństwa. 

 

  

 Komputronik Biznes podpisał umowę z PKO BP. 
Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa materiałów 
eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w jednostkach 
organizacyjnych banków. Kontrakt ma także obejmować 
dostawę i montaż zestawów konserwacyjnych, odbiór zużytych 
materiałów oraz świadczenie usług serwisowych. Wartość 
umowy wynosi 40 mln zł netto. 

 

  

 Indykpol wyda na inwestycje 200 mln zł. Intensywność 
produkcyjna spółki ma się po tym zwiększyć o 40 proc. 
Planowane inwestycje umożliwią spółce znaczące zwiększenie 
przychodów, marży oraz udziału w rynku. 

 

  

 Wzrost złotego jak i EUR/USD. Złoty zakończył tydzień 
zyskując wobec najważniejszych walut, m.in. dzięki dobrym 
nastrojom na giełdach europejskich . Pozytywnie na walutę 
złotego wpływają również oczekiwania na dalsze poluzowanie 
polityki pieniężnej przez EBC. EUR/USD odbija się od niskich 
poziomów, dając tym samym kilka sesji wzrostowych pod rząd 
od dłuższego czasu. 

 

 

 Złoto rośnie do ok. 1270 USD za uncję. Jest to spowodowane 
zawirowaniami na rynkach. 

 

  

 Zawirowania na rynkach surowców. Ceny ropy WTI i Brent 
rosną odpowiednio do 36 USD i 38,70 USD. Jest to spowodowane 
spadkiem liczby czynnych wiertni w USA. Cena miedzi wynosi 4 
800 USD za tonę. Jest ona najwyższa od listopada z powodu 
wzrostu zagregowanego popytu na ten surowiec. 

 

 

  

 
Spółka tygodnia 

   

 Asseco Poland SA to polska spółka IT, z 25 letnim stażem. 
Spółka specjalizuje się w adaptacji budynków do potrzeb 
nowoczesnych Centrów Przetwarzania Danych, wdrażaniu 
technologii ułatwiających zwiększanie efektywności 
infrastruktury IT, wirtualizacji sprzętu i oprogramowania IT, 
relokacji zasobów IT. Spółka buduje i wdraża systemy 
informatyczne dla sektora bankowego (rozwiązania  
 



  
optymalizacyjne, aplikacje mobilne) dla instytucji 
ubezpieczeniowych (system informatyczny dla PZU), dla 
administracji publicznej i samorządów lokalnych (rozwiązania 
dedykowane dla ZUSu i MSWiA). Asseco Poland działa też w 
branży energetycznej (informatyczne systemy wspierające 
realizowanie  strategii  rynkowej  przez  PGE,  Energę  i  Tauron),  

 
telekomunikacji (systemy zarządzania treścią dla grupy ITI), 
służby zdrowia (NFZ, Ministerstwo Zdrowia), rolnictwa i oraz 
organizacji międzynarodowych, takich jak NATO czy UE. Spółka 
działa globalnie, m.in. w USA, Japonii, Australii czy Rosji. Najwięksi 
udziałowcy firmy to OFE, osoby prywatne; akcjonariat polski. 

█ M.T. 

 

   

 Rynek mebli  
   

 

Wg raportu B+R Studio Polski sektor meblowy osiągnął w 2015 
r. 39 mld USD produkcji sprzedanej. Jednocześnie wielkość 
polskiego eksportu meblowego przekroczyła 36,6 mld USD, co 
jest wzrostem o 40% w stosunku do początku dekady. Polska jest 
6.  Producentem  mebli   na  świecie,  z  6,3%  udziałem  w   rynku 
światowym. Najważniejszymi rynkami są dla polskich 
producentów kraje UE. W ubiegłym roku o ponad 20% wzrósł 
eksport mebli do USA. Polscy producenci konkurują z Chinami 
(jakością), Włochami i Niemcami (ceną). 

█ D.B. 
  

10 największych odbiorców polskich mebli wg krajów  

Lp. Kraj Wartość eksportu w mln USD 

1. Niemcy 4265,651 

2. Wielka Brytania 817,150 

3. Francja 724,836 

4. Czechy 566,576 

5. Holandia 480,334 

6. Stany Zjednoczone 415,755 

7. Szwecja 413,960 

8. Belgia 318,683 

9. Włochy 250,229 

10. Hiszpania 248,666 
   

 Dane statystyczne  

Makroekonomia Data 

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

CPI -0,7% 2016.01 

Stopa bezrobocia 10,3% 2015.12 

Wynagrodzenie m. 4 101 zł 2016.01 

Produkcja przemysłowa 1,4% 2016.01 

Stopa referencyjna NBP 1,5% od 2015.03 
 

Kursy walut 1T ∆ % 

EUR/PLN 4,33 -0,97 

USD/PLN 3,91 -2,06 

CHF/PLN 3,95 -1,36 

EUR/USD 1,10 0,60 
 

Stawki (%) 1T ∆ bps 

WIBOR 3M 1,67 -1 

EURIBOR 3M -0,21 -1,1 

LIBOR CHF 3M -0,80 0,06 
 

Giełdy (pkt) 1T ∆ % 

WIG  46 401 1,38 

WIG 20  1 874 1,57 

DAX 9 824 3,27 

FTSE  6 199 1,70 

DJI 17 007 2,20 

SP500 2 000 2,67 
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