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 Według założeń budżetu wzrost gospodarczy w 2017r. ma 
wynieść 3,9%, a inflacja 1,3%. Bezrobocie na koniec 2017r. ma 
wynieść 8,1%, realny wzrost spożycia prywatnego ma 
przyśpieszyć do 4,1%, deficyt sektora instytucji rządowych i 
samorządowych wyniesie 2,9% PKB. Udział inwestycji prywatnych 
w PKB osiągnie poziom 16,6%. W przyszłym roku rząd przeznaczy 
na jednorazowy dodatek do rent i emerytur kwotę 1,5 mld zł. 

 

 W maju ceny dóbr i usług konsumpcyjnych spadły o 0,9% r/r, 
i wzrosły o 0,1% m/m. W porównaniu z majem 2015 r. wzrosły 
ceny żywności (0,9%), napojów alkoholowych i tytoniu (0,6%), 
edukacji (0,8%), restauracji i hoteli (1,3%) oraz innych towarów i 
usług (1,3%). Spadły cen w kategoriach: odzież i obuwie (4,3%), 
mieszkanie (0,9%), transport (6,8%, z czego w paliwach 9,9%), 
łączność (1,1%), rekreacja i kultura (3,1%) oraz zdrowie (0,3%). 
 

 GUS: w okresie styczeń-kwiecień eksport wzrósł o 6,7% r/r, a 
import o 3,8% r/r. W tym okresie eksport wyniósł 261 mld zł, a 
import 248 mld zł. Dodatnie saldo wyniosło 13 mld zł, wobec 6 
mld zł przed rokiem. 87% eksportu skierowanych jest do krajów 
rozwiniętych, natomiast z krajów tych pochodzi 68% importu. 

 

 NBP: w kwietniu 2016r. saldo rachunku bieżącego wyniosło 
2,6 mld zł. W kwietniu 2015r. było to 3,7 mld zł. Saldo usług 
wyniosło 4,5 mld zł, obrotów towarowych 2,2 mld zł i dochodów 
wtórnych 0,6 mld zł), saldo dochodów pierwotnych było ujemne (-
4,7 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było 
dodatnie i wyniosło 3 mld zł. 

 

 Wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze 
przedsiębiorstw. W maju wyniosło ono 4 166,28 zł i było wyższe 
o 4,1% r/r. Połowa pracowników „podmiotów gospodarki 
narodowej o licznie pracowników powyżej 9 osób” otrzymywała 
wynagrodzenie mniejsze niż 3 291 zł brutto (2 359 zł netto). 
Przyrost zatrudnienia wyniósł 2,8% r/r (3,9 tys. etatów). 

 

We wtorek (14.06) rząd przyjął propozycję wzrostu do 2000 
zł minimalnego wynagrodzenia w 2017r. Kwota będzie 
stanowiła 47,04% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej w 2017r. Obecnie wynagrodzenie 
minimalne wynosi 1850 zł. 

 
 

 
Instytucje finansowe 

   

 Bank Zachodni WBK podnosi marże kredytów hipotecznych. 
Wyższe marże będą obowiązywać nowych klientów zaciągających 
kredyt na mieszkanie. Minimalna marża dostępna w banku wynosi 
1,89 pp. (wcześniej 1,69 pp.) Jest ona przyznawana indywidualnie i 
zależy od wyniku badania zdolności kredytowej. Marża 
standardowa wynosi obecnie od 2,29 do 3,49 pp. (wcześniej: od 
2,09 do 3,19 pp.). 

, 

 PKO Bank Hipoteczny wyemituje listy zastawne o wartości 500 
mln zł. 23 inwestorów złożyło deklaracje nabycia listów na kwotę 
681,5 mln zł. Wśród instytucji, które nabędą listy zastawne banku, 
znaleźli się zarówno inwestorzy krajowi, jak i zagraniczni, w tym 
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Inwestorzy krajowi obejmą 
blisko 75% emisji. 
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 KNF zaleciła uzupełnienie programu postępowania 

naprawczego Getin Noble Bankowi. W I kw. b.r. bank 
wystąpił do KNF o akceptację programu postępowania 
naprawczego. Zgodnie z ustawą o podatku od niektórych 
instytucji finansowych bank objęty takim postępowaniem jest 
zwolniony z tego podatku. Getin liczy więc na zwrot 
zapłaconego podatku bankowego za marzec, który zasiliłby 
wyniki banku. 

 

 Bankowość spółdzielcza w Polsce słabsza niż w UE. Polskie 
banki spółdzielcze, mimo bliskiego kontaktu z klientami, dużej 
liczby placówek i wieloletnich tradycji - nie mają aż tak mocnej 
pozycji na rynku bankowym jak w innych krajach UE. Banki 
spółdzielcze w Polsce posiadają zaledwie 6,8% udziału w 
aktywach całego sektora bankowego. Bankowość spółdzielcza 
zrzesza w Polsce 560 banków, działających w ponad 5 tys. 
placówkach. 

 
 

 

 

 
Rynki finansowe 

 

 

 PKN Orlen podpisał z Rosneft Oil Company aneks do 
umowy. Przewiduje on dostawę 5 mln ton ropy naftowej 
rocznie do Unipetrolu (spółki zależnej Orlenu). Dostawy trafią 
do rafinerii w Litvinovie w Czechach. Umowa zacznie 
obowiązywać od 1 lipca 2016 i ma ona trwać do 30 czerwca 
2019 r. 
 

 

  
   

 WIG20 mWIG40  

 
ZWYCIĘZCA TYGODNIA  

 PGNIG +3,52 Bioton +8,00  

 
PRZEGRANY TYGODNIA  

 Cyfrowy Polsat -0,20 Echo Investment -3,50  

   
 

 

 Złoty osłabił się względem walut bazowych. Jest to 
spowodowane niepewnością co do wyników referendum 
na temat Brexitu. Inwestorzy pozostają ostrożni. Dolar się 
umocnił m.in. ze względu na zmianę nastrojów w Wielkiej 
Brytanii po tragicznej śmierci tamtejszej parlamentarzystki - 
zwolenniczki pozostania w UE. 

 

  

 Złoto w tym tygodniu przebija barierę 1 300 USD za uncję. 
Jest to spowodowane pozostawieniem stóp procentowych w 
USA na stałym poziomie. Miedź stabilnie kończy tydzień na 
poziomie 4 548 USD za tonę - jej cena zależy od zmiennej 
wartości dolara. Ropa Brent i WTI kończą tydzień spadkiem do 
49,3 USD i 48,12 USD za baryłkę, z uwagi na zawirowania 
wokół możliwego Brexitu. Najprawdopodobniej jest to tylko 
jednak korekta trendu wzrostowego trwającego już około pół 
roku. 

 

 

 

 



 
 

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 napojów gorących w Polsce  
   

 Wg raportu Canadean, w 2015 r. sprzedaż 
na rynku napojów gorących w Polsce 
wynosiła 153,8 mln kg (wzrost o 3,3% 
r/r) a ich wartość 9,7 mld zł (wzrost o 
3,7% r/r). Rynek znajduje się w fazie 
wzrostowej, a całkowita wartość 
sprzedaży ma wzrosnąć o 16,5% do 
końca 2019 r., co oznacza skumulowaną 
średnioroczna stopa wzrostu (CAGR) 
3,8%. Największą popularnością cieszy 
się gorąca kawa (m.in. rozpuszczalna), 
która stanowi blisko 66% całkowitej 
sprzedaży. Tendencję wzrostową 
odnotowuje również gorąca herbata (np. 
czarna, zielona, owocowa) i inne ciepłe 
napoje, m.in. gorąca czekolada. 
Prognozowane średniorocznie stopy 
wzrostu dla wymienionych trzech 
rodzajów napojów wynoszą odpowiednio 
4,6%, 2,4% i 2,8% (2014-2019). 

 

 

   

 Dane statystyczne  

Makroekonomia Data 

PKB r/r 3% 2016 kw. 1 

CPI -0,9% 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 4,41 -0,77 

USD/PLN 3,91 -0,50 

CHF/PLN 4,08 -1,04 

EUR/USD 1,13 -0,22 
 

Stawki (%) 1T ∆ bps 

WIBOR 3M 1,69 1 

EURIBOR 3M -0,26 0,20 

LIBOR CHF 3M -0,77 -1,82 
 

Giełdy (pkt) 1T ∆ % 

WIG  44 607 -1,63 

WIG 20  1 754 -1,55 

DAX 9 631 -2,07 

FTSE  6 021 -1,55 

DJI 17 675 -1,07 

SP500 2 071 -1,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66%

33%

1% Rynek napojów gorących
w Polsce - 2015r.

Gorąca kawa

Gorąca herbata

Inne napoje gorace

Źródło: Hot Drinks Market in Poland: Market Snapshot to 2019.
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