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 Ministerstwo Rozwoju - PKB w I kw. 2016r. wzrósł o 3,8% r/r. 
Dla całego 2016 r. MR podtrzymało prognozę wzrostu PKB na 
poziomie 3,8% i wzrostu produkcji przemysłowej na 5%, 
obniżyło prognozę inflacji średniorocznej do -0,4%, podniosło 
prognozę spożycia ogółem do 3,9% i inwestycji do 4,7%. 

 

 W kwietniu 2016r. wskaźnik CPI wyniósł -1,1% r/r i 0,3% 
m/m. Kwiecień był 22. miesiącem deflacji cenowej. Deflacja w 
Polsce utrzymuje się od lipca 2014r. 
 

 W I kw. 2016r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 4181 zł 
brutto (2973 zł netto). Jest to wzrost o 114 zł kw/kw. Mediana 
wynagrodzeń wynosi ok. 2,3 tys. zł netto. 

 

 GUS – w 2015r. lekko spadł zasięg ubóstwa ekonomicznego w 
Polsce. Skrajnego ubóstwa doświadczyło 7% osób, a relatywnego 
16%. W IV kw. 2015r. minimum egzystencji dla gospodarstwa 
jednoosobowego wyniosło 545 zł, a granica ubóstwa relatywnego 
734 zł. 

 

 MF sprzedało obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 
335 mln zł. Sprzedano obligacje: 2- letnie za 260,4 mln zł, 3-letnie 
za 14,5 mln zł, 4-letnie za 42,9 mln zł oraz 10-letnie za 17,7 mln 
zł. Największy udział w strukturze sprzedaży miały obligacje 2-
letnie (78%). Obligacje 4-letnie stanowiły 13%, 10-letnie 5% a 3-
letnie 4% ogółu sprzedaży. 

 

 W 2015r. cudzoziemcy kupili w Polsce 3754 mieszkań i 1417 
lokali użytkowych. Oznacza to wzrost o 15,9% r/r i 20,6% 
względem 2013r. Najwięcej mieszkań cudzoziemcy kupują w 
Warszawie – w 2015r było to 1006 nieruchomości (prawie 27% 
wszystkich kupionych przez cudzoziemców mieszkań). Lokale o 
największej powierzchni kupili Niemcy (36,2 tys. m kw.) oraz 
Ukraińcy (35,6 tys. m kw.). 

 
 

 
Instytucje finansowe 

   

 KNF zawiesiła działalność SKOK-u Arka z Dąbrowy Górniczej. 
Aktywa SKOK-u nie są w stanie pokryć jego zobowiązań. Arka 
ma zostać przejęta przez jeden z banków komercyjnych. Po 
pierwszym kwartale 2016r. ujemne fundusze własne Arki 
wynosiły 26,4 mln zł, a łączne straty do pokrycia 30,7 mln zł. W 
SKOK-u Arka swoje oszczędności trzymało 19 300 członków, 
których depozyty wyniosły 98,8 mln zł. 

 

 Zysk PZU prawie o połowę mniejszy po I kw. 2016r. Zysk netto 
ubezpieczyciela w I kw. tego roku wyniósł 487 mln zł (941 mln zł 
– I kw. 2015 r.). Zysk operacyjny 688,2 mln zł wobec 1,15 mld zł 
zysku w 2015 r. Z kolei składki przypisane brutto Grupy PZU 
wyniosły 4,8 mld zł (4,68 mld zł – I kw. 2015 r.). 

 

 ING Bank Śląski obserwuje zwiększone zainteresowanie 
kredytami inwestycyjnymi. Trend ten utrzymywał się przez I 
kw. 2016 r. Kredytami inwestycyjnymi zainteresowane są firmy o 
obrotach 100-300 mln zł. Przedsiębiorcy chcą ulepszać swoją 
ofertę produktową, aby stać się bardziej konkurencyjni na rynku. 
Udział banku na rynku kredytów korporacyjnych wzrósł w I kw. 
2016r. do 10,5%. 
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 Nieprawidłowości w procedurach przeciw praniu 
pieniędzy. Według Urzędu KNF w 2015 r. było o 68% r/r więcej 
naruszeń procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy w 
podmiotach finansowych. Inspekcje wykazały 358 
nieprawidłowości zebranych w 12 grupach (213 w 2014 r.). 
Najwięcej naruszeń dotyczyło rejestracji transakcji, oceny 
ryzyka i stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. 

 

 

 Coraz mniej Polaków gromadzi w OFE pieniądze na 
emeryturę. W 2015 r. OFE prowadziły ok. 17 mln rachunków 
uczestników, w tym ok. 8,7 mln mężczyzn i 8 mln kobiet. W 
trzech największych OFE było 7,9 mln członków, tj. 48% liczby 
wszystkich uczestników funduszy. 

 

 
 

 
Rynki finansowe 

 

 

 Spadek sprzedaży Grupy Azoty. Nadpodaż produkcji rolnej na 
świecie przekłada się na spadek sprzedaży Grupy Azoty. Mimo 
to spółce udaje się utrzymywać zadowalające wyniki finansowe, 
dzięki poprawie rentowności i marż. Trudna sytuacja może 
utrzymać się przez cały rok, a nadzieją na lata kolejne jest 
uwolnienie rynku gazu i oczekiwane spadki jego cen. 

 

 

 Zysk netto Eurocashu w I kw. 2016 r. wyniósł 1,2 mln zł. 
Spółka poprawiła wyniki – w I kw. 2015r. notowała 3,4 mln zł 
straty. Wzrost sprzedaży związany był głównie ze wzrostem 
sprzedaży do Delikatesów Centrum oraz przejęciem Firmy 
Rogala w styczniu 2016 r.. Zyski obniżyły niższe o 1,44% r/r 
przychody realizowane w formacie Cash&Carry. 

 

  

 Zysk netto grupy Banku Handlowego w I kw. 2016 r. spadł 
do 104,4 mln zł. W I kw. 2015 r. wynosił 217 mln zł. Jest to 
spadek o 52% r/r. Wskaźnik ROE wynosi 8,2 proc. Wynik 
odsetkowy (247,4 mln zł ) spadł o 4% r/r, wynik z prowizji 
(142,6 mln zł) spadł o 6% r/r. Wskaźnik kosztów do dochodów 
wzrósł do 73% (53% rok wcześniej). Portfel kredytów dla 
sektora niefinansowego (16,7 mld zł) wzrósł o 7% r/r, a saldo 
zadłużenia na kartach kredytowych wyniosło 2,1 mld zł, tj. 
wzrosło o 6% r/r. 

 

  

 Stabilizacja złotego przed piątkową decyzją Moody’s. Rynki 
oczekują obniżenia ratingu lub perspektywy ratingu Polski. 
Aktualnie wynosi on A2 z perspektywą stabilną. Z kolei słabsze 
dane z gospodarki USA osłabiły dolara (m.in.: niższy od 
oczekiwań odczyt PKB za I kw. 2016 r.). Euro utrzymywało się 
na stabilnym poziomie. 

 

  

 Ropa najdroższa od pól roku. Ceny Brent i WTI wzrastają 
do 47,5 USD i 46 USD za baryłkę w związku z pożarami 
rafinerii w Kanadzie. Cena złota spadła do 1270 USD za uncję 
m.in. w wyniku zmian cen dolara. Miedź w tym tygodniu spada 
do 4 600 USD za tonę w odpowiedzi na spadek importu o 1/5. 

 

 
 
 
 

 

  
  
  
  

  

  

  



   

 

 

200-lecie SGGW w Warszawie!  
 
W związku z obchodami 200 lecia SGGW chcielibyśmy zaprezentować naszą Alma Mater w kategoriach 
bardziej finansowych. Uczelnia na koniec 2014 roku posiadała 2,098 mld złotych aktywów z czego 92% 
stanowiły grunty i budynki. W ciągu roku wykazała prawie 14 mln złotych zysku netto co jest wynikiem 
o 150% lepszym od poprzedniego roku. Przychody ze sprzedaży netto produktów i usług wynosiły 
344,5 mln złotych. Co ciekawe przychody z samej działalności rolnej oscylowały wokół 22 mln złotych, 
a przychody z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 47 mln złotych. 
Średniorocznie zatrudnionych było 2837 osób z czego 1299 to nauczyciele akademiccy. 

 

 Rynek perfumeryjny w Polsce  
   

 Liczba studentów w szkołach wyższych od 
2006 r. stale maleje. W roku akademickim 
2014/2015 w 434 szkołach wyższych 
wszystkich typów kształciło się 1 470 tys. 
studentów. Największym ośrodkiem 
akademickim w Polsce jest Warszawa (17% 
ogółu studentów w Polsce), a uczelnią 
Uniwersytet Warszawski (45,1 tys. 
studentów). Studenci w stolicy stanowili. 
SGGW kształciła ponad 22 tys. studentów 
(1,5% ogółu). W 2014 r. zmniejszyła się 
liczba nowoprzyjętych studentów. Ogółem 
(bez cudzoziemców) przyjęto 344 tys. 
studentów tj. o16,5 tys. osób (5%) mniej niż 
w 2013 (350 tys.). Liczba studentów na 
studiach stacjonarnych wynosiła 930 tys. 
osób (63% ogółu), na studiach 
niestacjonarnych- 540 tys. osób (37 % 
ogółu). W uczelniach publicznych 
dominującą formą kształcenia były studia 
stacjonarne- 77% studentów (75% w 
2013/2014 r.), w niepublicznych szkołach 
wyższych – studia niestacjonarne – 78% 
studentów (80% w 2013/2014 r.).  

 

   

 Dane statystyczne  

Makroekonomia Data 

PKB r/r 3% 2016 kw. 1 

CPI -1,1% 2016.04 

Stopa bezrobocia 10% 2016.03 

Wynagrodzenie m. 4 352 zł 2016.03 

Produkcja przemysłowa 6,8% 2016.03 

Stopa referencyjna NBP 1,5% od 2016.02 
 

Kursy walut 1T ∆ % 

EUR/PLN 4,41 0,58 

USD/PLN 3,89 -0,19 

CHF/PLN 3,99 0,03 

EUR/USD 1,13 0,86 
 

Stawki (%) 1T ∆ bps 

WIBOR 3M 1,67 0 

EURIBOR 3M -0,26 -0,30 

LIBOR CHF 3M -0,73 -0,34 
 

Giełdy (pkt) 1T ∆ % 

WIG  46 664 -2,05 

WIG 20  1 853 -2,33 

DAX 9 870 -1,68 

FTSE  6 126 -1,85 

DJI 17 741 -0,19 

SP500 2 057 -0,38 
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Źródło: GUS, "Szkoły wyższe i ich finanse w 2014r."
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