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 7 kwietnia 2016 r. Koło Naukowe "Finanse i Gospodarka" przeprowadziło 
"I Międzynarodową Konferencję: Finanse i Gospodarka - Współczesne 
problemy w Polsce i na Węgrzech". Studenci WNE SGGW i Budapest 
Business School wygłosili referaty nt. sytuacji instytucji finansowych, 
finansowania przedsiębiorstw i samorządu lokalnego, a także 
konkurencyjności, przedsiębiorczości i stanu gospodarki w obu krajach. 

  

 Gospodarka 
 

 Bank Światowy obniżył prognozę wzrostu PKB w Polsce w 
latach 2017-2018. Jest to zmiana z 3,9% do 3,5%. Podtrzymano 
prognozę wzrostu PKB na poziomie 3,7% w 2016r. Bank 
Światowy przewiduje wzrost deficytu budżetowego do 3,3% w 
2017r. 

 

 Nominalne PKB Polski za 2015r. wynosi 1888 mld zł. Jest to 
ok. 49 tys. zł na jednego mieszkańca. Największy udział w PKB 
kraju ma woj. Mazowieckie (22% - 419 mld zł). Polska zajmuje 23. 
miejsce na świecie pod względem wielkości PKB. 
 

 MRPiPS podało, że bezrobocie w marcu wyniosło 10%. W 
urzędach pracy zarejestrowanych było 1 602,2 tys. osób (o 50,4 
tys. mniej m/m). Bezrobocie spadło we wszystkich 
województwach. W marcu zgłoszono o 6,5% więcej miejsc pracy 
m/m (o 138,6 tys.). 

 

 Szara strefa w Polsce w 2014r. wyniosła 12,4% PKB (ok. 214 
mld zł). Ubytek dochodu sektora finansów publicznych z 
podatków PIT i CIT wyniósł 40,3 mld zł. 

 

 Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na 
niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna pozostanie w 
wysokości 1,5%, lombardowa 2,5%, depozytowa 0,5%, a 
redyskonta weksli 1,75%. Ostatnie cięcie stóp procentowych 
miało miejsce w marcu 2015r. 

 

 Wzrost polskich i zagranicznych inwestycji w kraju. Wartość 
projektów prowadzonych przez PAIiIZ wzrosła do 3,7 mld euro 
(3,1 mld w I kw. 2015r.). Najchętniej inwestującymi w Polsce 
krajami są USA, Wielka Brytania i Francja. Wśród inwestycji 
dominuje sektor usług. 

 

 
 

 
Instytucje finansowe 

   

 W 2015r. zysk sektora bankowego wyniósł 13,1 mld zł. Jest to 
17,5% mniej r/r. Zysk netto osiągnęło 608 banków, a 17 poniosło 
stratę. Łączna wartość aktywów banków wzrosła o 4,6% 
(wyniosła 1 594,9 mld zł). Wartość kredytów dla sektora 
niefinansowego zwiększyła się o 7,2% (do 956,5 mld zł), a 
depozytów o 9,9% (do 933,4 mld zł). W 2015r. koszty działania 
banków wzrosły o 11,4% i wyniosły 30,2 mld zł. 

 

 Alior Bank zapowiedział emisję 220 mln nowych akcji. Ich 
łączna wartość ma nie przekroczyć 2,2 mld zł. Pozyskane środki 
bank zamierza przeznaczyć na zakup podstawowej działalności 
Banku BPH oraz na wzmocnienie bazy kapitałowej, 
umożliwiającej dalszy dynamiczny rozwój. Proponowanym dniem 
prawa poboru będzie 23 maja 2016 roku. 
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 Co nieco o opłatach bankowych. W II półroczu 2015 r. średnia 
miesięczna opłata za standardowego rachunku bankowego dla 
klientów detalicznych w polskich bankach wyniosła do 4,09 zł. 
Opłata za realizację polecenia przelewu w oddziale 6,59 zł. 
Średnia opłata za realizację przelewu przez telefon wyniosła 
2,81 zł, a za pośrednictwem Internetu 0,09 zł. 

 

 Wartość aktywów OFE wzrosła w marcu do 143,5 mld zł. Był 
to wzrost o 5,7% (135,8 mld zł w lutym). Średnia stopa zwrotu 
funduszy emerytalnych wyniosła +5,5%. Wartość transferu 
środków z ZUS do OFE wyniosła 256 mln zł, a fundusze 
przekazały do ZUS to 293 mln zł. 

 

 Zwrot części rat kredytów dla frankowiczów. UOKiK 
zobowiązał Getin Noble Bank i Credit Agricole Bank Polska do 
zwrotu części rat kredytowych, które były naliczone bez 
uwzględnienia ujemnej stopy LIBOR. Wcześniej podobną 
decyzję podjęto wobec mBanku, który również wypłacił należną 
różnicę frankowiczom. 

 
 

 

 

 
Rynki finansowe 

 

 

 Wzrost wydobycia ropy naftowej przez Grupę Lotos SA. 
Spółka wydobyła ponad 2,5 mln baryłek (ok. 350 tys. ton) 
ekwiwalentu ropy naftowej (boe) w I kwartale br. wobec ok. 1 
mln boe rok wcześniej. Trzy czwarte wydobycia pochodzi ze 
złóż w Norwegii, pozostałe z koncesji na Bałtyku i Litwie. W 
2015 r. skonsolidowane przychody Grupy Lotos wyniosły 22,7 
mld zł. 

 

  

   

 WIG20 mWIG40  

 
ZWYCIĘZCA TYGODNIA  

 ASSECO POLAND +2,54 GRAJEWO +10,37  

 
PRZEGRANY TYGODNIA  

 KGHM -1,33 HAWE -4,23  

 
 

 

 

 Ursus SA bierze udział w nowych przetargach. Spółka w 
ramach rozwoju swojego segmentu autobusów ekologicznych, 
chce brać udział w przetargach m.in. w Polsce, Szwecji, Anglii, 
Izraelu, Czechach i Meksyku. W naszym kraju spodziewa się 
ogłoszenia przetargów na zakup 500-600 nowych autobusów 
elektrycznych w ciągu 3 lat. 

 

  

 Osłabienie złotego wobec wszystkich najważniejszych 
walut. Zostało to spowodowane przez niepokojące informacje z 
Polski, decyzje RPP o pozostawieniu stóp procentowych na 
niezmienionym poziomie oraz planowaną rezolucje Parlamentu 
Europejskiego w przyszłym tygodniu. Z kolei pogorszenie 
klimatu inwestycyjnego spowodowało kontynuację spadku 
kursu EUR / USD. 

 

  

 Niskie wahania cenowe złota. Cena utrzymują się w przedziale 
1220-1240 USD za uncję. Wzrosty cen spowodowane są m.in. 
deprecjacją dolara i spadkami na giełdach. 

 

  

 Zawirowania na rynkach surowców. Ceny ropy Brent i WTI 
wzrastają do odpowiednio 41 i 39 USD za baryłkę. Jest to 
spowodowane nieoczekiwanymi spadkami zasobów. Cena miedzi 
spadła do ok. 4650 USD za tonę ze względu na niepewność co do 
poziomu popytu na nią na chińskim rynku. 

 

  
  
  
  



  
  

 
Spółka tygodnia 

 

   

 Talex S.A. jest spółką informatyczną o szerokim spektrum 
działalności; działa na rynku od 1989 roku, a na GPW 
zadebiutował w listopadzie 2000. Obecnie jej wartość rynkowa 
wynosi około 73 mln zł. Firma posiada własne bezpieczne data 
center, które spełnia rolę ośrodka obliczeniowego dla klientów 
poszukujących bezpieczeństwa i gwarancji ciągłości działania 
własnych systemów i środowisk IT. Spółka przygotowuje i 
wdraża także oprogramowanie wspierające i optymalizujące 

wdraża także oprogramowanie wspierające i optymalizujące 
procesy biznesowe, integruje informacje pochodzące z wielu 
różnych systemów IT w przedsiębiorstwie. Opracowuje 
oprogramowanie na zamówienie. Talex S.A. wspiera też 
klientów w administracji, a także doradza w procesach 
optymalizacji wykorzystania zasobów. Do partnerów 
biznesowych spółki można zaliczyć Fujitsu, Lenovo, IBM czy 
Microsoft. Przedsiębiorstwo zostało wyróżnione poprzez tytuły 
takie jak m.in. Gazela Biznesu, Lider HP, Diament Forbesa oraz 
Rzetelna Firma. 

 Przemysł motoryzacyjny w Polsce  
   

 

Wg danych EMIS, polski przemysł motoryzacyjny 
odpowiada za 2% całkowitej wartości produkcji 
motoryzacyjnej w UE. W 2015 r. wartość polskiej 
produkcji w tym sektorze wyniosła 124,6 mld zł 
(wzrost o 10,4% r/r). Było to 660,6 tys. pojazdów w 
kategoriach ilościowych (wzrost o 11,3% r/r). Jest to 
trzeci z rzędu wzrost r/r jednak produkcja nadal jest 
o ok. 200 tys. pojazdów rocznie niższa, niż przed 
kryzysem z roku 2008. Sektor motoryzacyjny 
odpowiada za niemal 10% polskiego PKB oraz 15% 
całkowitego eksportu (25 mld EUR produkcji 
przeznaczonej na eksport). W 2014 r. sektor 
zatrudniał ok. 167 tys. ludzi, co odpowiada za 9% siły 
roboczej zatrudnionej w przemyśle wytwórczym.  

 

 

   

 Dane statystyczne  

Makroekonomia Data 

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

CPI -0,9% 2016.03 

Stopa bezrobocia 10,3% 2016.01 

Wynagrodzenie m. 4 137 zł 2016.02 

Produkcja przemysłowa 6,7% 2016.02 

Stopa referencyjna NBP 1,5% od 2015.03 
 

Kursy walut 1T ∆ % 

EUR/PLN 4,30 1,14 

USD/PLN 3,77 1,56 

CHF/PLN 3,95 1,36 

EUR/USD 1,14 0,11 
 

Stawki (%) 1T ∆ bps 

WIBOR 3M 1,67 0 

EURIBOR 3M -0,25 -1,80 

LIBOR CHF 3M -0,73 5,10 
 

Giełdy (pkt) 1T ∆ % 

WIG  47 556 -1,96 

WIG 20  1 919 -2,73 

DAX 9 622 -1,75 

FTSE  6 204 0,94 

DJI 17 577 -1,21 

SP500 2 047 -1,24 
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Źródło: Automotive Sector Poland, Ferbruary  2016, EMIS


