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 Eurostat: Polska z ujemną kwartalną dynamiką PKB. W I kw. 
b.r. ujemną dynamikę PKB zanotowały Węgry (-0,8%), Grecja 
(-0,5%) oraz Polska (-0,1%). Dynamika Polski r/r to 2,6%, co 
plasuje nas w górnej stawce, którą otwierają Szwecja i Rumunia 
(4,2%), zamykają Węgry (0,4%) i Grecja (-1,4%). W całej UE w I 
kw. odnotowano dynamikę PKB na poziomie 0,5% k/k i 1,8% r/r, 
zaś w strefie euro 0,6% k/k i 1,7% r/r. 

 

 MRPiPS: w maju bezrobocie wyniosło 9,2%. Jest to spadek o 1,5 
pkt. proc. r/r. Liczba bezrobotnych pod koniec maja wyniosła 1,46 
mln osób i w porównaniu z końcem kwietnia spadła o 62,1 tys. 
osób (o 4,1%). Liczba wolnych miejsc pracy zgłoszonych przez 
pracodawców do urzędów pracy w maju wyniosła 124,8 tys. 
 

 Polska czołowym krajem Europy pod względem atrakcyjności 
inwestycyjnej w 2015r. Wg raportu EY, Polska zajęła 1. miejsce w 
Europie Środkowo-Wschodniej pod względem atrakcyjności 
inwestycyjnej, liczby bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz 
liczby miejsc pracy stworzonych za sprawą tych inwestycji. W 
Europie Polska znalazła się na 5 miejscu w rankingu. 

 

 Chińczycy zniosą embargo na polskie jabłka. Pierwsze dostawy 
mogą być wysłane do Chin za kilka miesięcy. Na chiński rynek 
trafiać będzie minimum 100 tys. ton jabłek rocznie, czyli 3-4% 
produkcji. W 2015r. do Chin głównie były eksportowane: 
serwatka, mięso i podroby z drobiu, czekolada i przetwory 
zawierające kakao, syropy cukrowe, mleko i śmietana, wyroby 
cukiernicze. 

 

 Ceny gruntów w I kw. 2016r. bez większych zmian. Zmiany cen 
nie były wyraźne ani jednokierunkowe. W porównaniu do IV kw. 
ub.r. niższe stawki za 1 mkw. gruntu pod budowę płacili nabywcy 
we Wrocławiu (-5%), Gdańsku (-6%) i Poznaniu (-4%). Natomiast 
ceny wzrosły w Olsztynie (o 7%.) i Łodzi (o 6%). 

 

 Rozpoczął się skup truskawek. Pierwsze notowania 
tegorocznych cen rozpoczęły się 30 maja. Za truskawki płacono 
3,55 zł/kg, jest to spadek o 45% r/r. Średnie ceny truskawek 
skupowanych do produkcji soku są na poziomie 1,17 zł/kg, w 
czerwcu ub.r. było to 1,70 zł/kg. Ceny nie pokrywają kosztów 
produkcji, co może w konsekwencji doprowadzić do likwidacji 
plantacji. 
 

 
 

 
Instytucje finansowe 

   

 Na koniec I kw 2016r. banki obsługiwały 6,2 mln kart 
kredytowych. Jest to wzrost o 3,5 tys. względem grudnia 2015r. 
Tylko 3,7 mln kart jest aktywnie używanych. Najwięcej kart 
obsługują PKO BP – 822 tys., BZ WBK – 748 tys. oraz Credit 
Agricole – 746 tys. 

, 

 Banki nierozważnie badają zdolność kredytową klientów. 
Według KNF ponad połowa banków przyjmuje w badaniu 
zdolności kredytowej koszt utrzymania w Warszawie poniżej 
minimum socjalnego. Banki nie uwzględniaj jakiejkolwiek większej 
zmiany stopy procentowej. Konsekwencją zbyt liberalnej polityki 
kredytowej połączonej z rekordowo niskimi stopami 
procentowymi jest bardzo wysoka dostępność kredytowa do rynku 
nieruchomości. 
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 Globalne banki przenoszą się z drogich lokalizacji do 
tańszych centrów finansowych. Należą do nich m.in. 
Warszawa, Dublin czy Lizbona. Ostatnio BNP Paribas 
zdecydował przenieść część operacyjną do Polski. Obecnie 
jeden z największych banków amerykańskich- Goldman Sachs 
chce zatrudnić dodatkowe kilkaset osób w powiększonym 
centrum otwieranym w Warszawie. Stolica Polski jest 3-krotnie 
tańsza dla banków niż Nowy Jork i o połowę od Paryża. 
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 I etap Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Gdańsku za 
285mln zł. Budimex podpisał umowę z Gdańskim 
Uniwersytetem Medycznym na budowę Centrum Medycyny 
Nieinwazyjnej w Gdańsku. Na realizację inwestycji Budimex ma 
23 miesiące, natomiast całkowite ukończenie inwestycji 
planowane jest na 2020 r. 

 

  
   

 WIG20 mWIG40  

 
ZWYCIĘZCA TYGODNIA  

 TAURON POLSKA 
ENERGIA 

+0,76 INTERER.PL +5,83 
 

 
PRZEGRANY TYGODNIA  

 PEKAO -4,20 KERNER HOLDING -3,15  

   
 

 Unipetrol (Grupa PKN Orlen) rozpoczął budowę instalacji 
polietylenu za 213 mln euro. Instalacji polietylenu (PE3) ma 
się odbyć w czeskim zakładzie produkcyjnym w Litvínovie. 
Budowana aparatura ma być jedną z najnowocześniejszych w 
Europie. 

 

  

 CEZ złożył wstępną ofertę na osiem elektrociepłowni EdF 
w Polsce. Oferta dotyczy m. in. zakładów w Gdyni, Gdańsku, 
Krakowie i Wrocławiu. Całkowita moc zainstalowana ciepłowni 
objętych ofertą to 4,4 GWT, co czyni je drugim co do wielkości 
w ciepłownictwie w Polsce. 

 

  

 W I kw. górnictwo straciło na sprzedaży węgla ponad 500 
mln zł. Powodem trudnej sytuacji jest rekordowo niski poziom 
cen węgla. Średnia cena za 1t węgla wyniosła 232zł, jest to 
spadek o 45zł r/r (o 16%). Obniżono średni koszt produkcji 1t 
węgla o ponad 60 zł, (z 318 zł do 257 zł). Strata na każdej tonie 
węgla przekroczyła w I kw. 25 zł. 

 

  

 Umocnienie złotego względem euro i dolara. Wskazuje to, że 
inwestorzy pozostają negatywnie nastawieni do USD po tym, jak 
dane z amerykańskiego rynku pracy przekreśliły szansę na 
czerwcową podwyżkę stóp przez FED. Pod koniec tygodnia dolar 
amerykański umocnił się, a złoty stracił na wartości. 

 

  

 Zmiany na rynku surowcowym. Miedź spada do 4 520 USD za 
tonę w reakcji na dane o wzroście zapasów tego metalu w 
Chinach. Złoto rośnie do 1 270 USD za uncję w odpowiedzi na 
odsunięcie w czasie podwyżki stóp procentowych w USA. Ropa 
Brent i WTI wzrosła do 50,90 USD i 49,5 USD za baryłkę z 
powodu spadku ich zapasów w USA i deprecjacji dolara. 

 
 
 

 

  
  



 
 

swoje osiągnięcia została nagrodzona tytułem Gazeli Biznesu, 
Diamentu Forbesa czy Przedsiębiorstwo Fair Play. Votum S.A. 
stosuje się do zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). 
Jest również członkiem Business Centre Club. Na Giełdzie 
Papierów Wartościowych notowana jest od stycznia 2011 a jej 
obecna wartość rynkowa wynosi 169 mln złotych. 

 Spółka tygodnia 
  Votum S.A.  zajmuje się pomocą przy odzyskiwaniu należnych jej 

klientom odszkodowań od sprawców wypadków. Powstała w 
2005 roku i od tego czasu pomogła już 180 000 osób. O jej 
efektywności świadczy odzyskanie blisko 1,5 miliarda  złotych.  Za  

   

 Rynek ryb i owoców morza w Polsce  
   

 

Wg raportu Canadean, w 2015 r. sprzedaż na rynku 
ryb i owoców morza w Polsce wynosiła 4,9 mld PLN 
(wzrost o 3,8% r/r). Rynek znajduje się w fazie 
wzrostowej, a całkowita wartość sprzedaży ma 
wzrosnąć o ok. 13,1% do roku 2018. Największą 
popularnością cieszą się świeże ryby i owoce morza 
sprzedawane na stoiskach, które stanowią 35,9% 
całkowitej sprzedaży. Tendencję wzrostową 
odnotowują również surowe obrobione ryby i 
owoce morza pakowane na tackach. Ich 
prognozowana średnioroczna stopa wzrostu wynosi 
2,6% (2013- 2018). 

 

 

   

 Dane statystyczne  

Makroekonomia Data 

PKB r/r 3% 2016 kw. 1 

CPI -1% 2016.05 

Stopa bezrobocia 9,5% 2016.04 

Wynagrodzenie m. 4 314 zł 2016.04 

Produkcja przemysłowa 6% 2016.04 

Stopa referencyjna NBP 1,5% od 2016.02 
 

Kursy walut 1T ∆ % 

EUR/PLN 4,38 0,20 

USD/PLN 3,89 -0,73 

CHF/PLN 4,03 -1,93 

EUR/USD 1,13 0,94 
 

Stawki (%) 1T ∆ bps 

WIBOR 3M 1,68 0 

EURIBOR 3M -0,26 0,00 

LIBOR CHF 3M -0,75 -1,86 
 

Giełdy (pkt) 1T ∆ % 

WIG  45 348 -0,39 

WIG 20  1 782 -0,64 

DAX 9 835 -2,66 

FTSE  6 116 -1,51 

DJI 17 865 0,33 

SP500 2 096 -0,14 
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Rynek ryb i owoców morza w Polsce - 2015r.

Ryby i owoce morza w puszce

Ryby i owoce morza mrożone -
przetworzone

Ryby i owoce morza mrożone -
przetworzone całe

Ryby i owoce morza suszone

Ryby i owoce morza świeże

Ryby i owoce morza głęboko mrożone

Źródło: Make-up Market in Poland: Market Snapshot to 2018
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