
 
akro & rynek 

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie 

finanseigospodarka@gmail.com  
www.fb.com/finanseigospodarka 
http://knfinanseigospodarka.sggw.pl 

OPIEKUN KOŁA: Dr hab. Sylwester Kozak 

REDAKTORZY: Małgorzata Głowacka • Karolina Jemielity  

AUTORZY: Monika Danilczuk • Bartosz Golik • Paula Jerszewska • Anna Kaba • 
Wioletta Sawicka • Maciek Sokołowski •Krzysztof Śnieżko • Michał Tuszyński • 
Joanna Wojciechowska 

 

Biuletyn tygodniowy 
Nr 25  24-28 października 2016 r. 

Gospodarka 

 MR: Agencja Handlu i Inwestycji rozpocznie pracę jeszcze 
w 2016 r. Budżet instytucji ma wynosić 200 mln zł. Celem 
działalności jednostki jest zwiększenie zaangażowania rządu 
w eksport polskich firm. 

 Polski PKB wspierany przez Ukraińców. W grupie 
pracowników ze Wschodu jest coraz więcej menadżerów i 
specjalistów IT. Ukraińcy w ciągu 9 miesięcy tego roku złożyli 
100 tys. wniosków o zezwolenie na pobyt w naszym kraju ( o 
1/3 więcej r/r). 

 HSBC : Polska wśród 25 najlepszych kierunków emigracji. 
Ranking najlepszych miejsc do pracy i życia powstał w 
oparciu o ocenę 27 tys. emigrantów z całego świata. W 
zestawieniu Polska wyprzedziła m. in. Irlandię i Stany 
Zjednoczone. Pierwszą trójkę rankingu tworzą Singapur, 
Nowa Zelandia i Kanada. 

 PKP przekazuje 27 działek na program "Mieszkanie 
Plus". Znajdują się one w 15 miastach a ich łączna 
powierzchnia to ok. 20 ha. Lokalizacja działek to m. in. 
Warszawa, Lublin i Katowice. 

 Mazowsze przyspieszy wydatkowanie środków unijnych 
w obawie przed Brexitem. Do dyspozycji jest ok. 9 mld zł w 
Perspektywie na lata 2014 – 2020. Przyspieszone zostanie 
kontraktowanie, podpisywanie umów oraz ogłaszanie 
nowych konkursów. Wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE wiąże 
się bowiem z mniejszymi wpływami do unijnego budżetu. 

 Bank Światowy: W Polsce coraz łatwiej prowadzi się 
firmę. W najnowszym rankingu Doing Business nasz kraj 
znalazł się na 24 pozycji - najlepszej w historii (o jedno 
miejsce wyżej w porównaniu do zeszłego roku) . Awans ten 
wynika głównie ze zmian w przepisach dotyczących 
uzyskania pozwolenia na budowę oraz lepszej ochrony 
inwestorów mniejszościowych. 

 Środowiska górnicze stara się o uproszczenie procedur 
związanych z przedłużaniem koncesji na wydobycie 
węgla. Do 2020 r. wygaśnie ich aż 40 z 65. Dotyczą one 
eksploatacji węgla kamiennego i brunatnego.  Średnio 
procedura ta zajmuje 3-4 lata. Wiceminister środowiska 
zapowiedział rozwiązania, które mają być wprowadzone w 
tym zakresie w przyszłym roku.  

Instytucje finansowe 

 Spada rentowność polskich banków. Rentowność kapitału 
własnego w 2014 r. wynosiła 10%, natomiast w 2015r. 6,6%. 
Według przewidywań Deloitte w 2017r. może spaść nawet do 
3-4%. Wpływ na to miały m.in. koszty związane z upadłością 
SK Banku, wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia 
Kredytobiorców, spadek marży odsetkowej i spadek 
przychodów związanych z obniżeniem opłaty interchange 
oraz wprowadzenie podatku bankowego. 

 MF utworzy Centralną Bazę Rachunków bankowych. 
Pozwoli ona na szybką identyfikację właścicieli rachunków 
bankowych i płatniczych. Skuteczniejsze ma być zwalczanie 
przestępczości oraz odzyskiwanie mienia pochodzącego z 
przestępstw. Zwiększyć się ma też skuteczność kontroli 
skarbowej. Rozpoczęcie działania - przyszły rok. 

 Podatek bankowy płacą klienci. Zyski banków (mBank, BZ 
WBK, Bank Millennium) są niższe niż przed rokiem, ale 
instytucje nadrabiają to znacznym wzrostem marży 
odsetkowej. Coraz większa jest różnica między 
oprocentowaniem depozytów i kredytów. Łączna marża 
odsetkowa mBanku wzrosła w 3Q 2016r. do 2,3%  (2,1%  rok 
wcześniej), BZ WBK wzrosła do 3,7% (3,6%), a w Banku 
Millenium wzrosła do 2,37% (2,19%). 

 Bank Spółdzielczy w Ciechanowie ma problemy. 
Depozytariusze wypłacają depozyty pod wpływem 
rozpowszechniania niesprawdzonych informacji o kłopotach 
banku. Działania prowadzone przez KNF w stosunku do banku 
mają na celu poprawienie jakości zarządzania w banku oraz 
zabezpieczenie interesów jego klientów. Środki ulokowane w 
banku są gwarantowane do równowartości 100 tys. euro. 

Rynki finansowe 

 Naruszenie przepisów w sprawie rynku wewnętrznego. W 
ocenie PGNiG decyzje Komisji Europejskiej i niemieckiego 
urzędu regulacji energetyki będą naruszać przepisy Traktatu o 
Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Dyrektywę ws. 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego. Dotyczy to 
zwiększenia do 80% Gazpromowi przepustowości gazociągu 
OPAL oraz nadużywania pozycji monopolisty przez Gazprom. 

 Wydobycie gazu ziemnego w gminie Dobrzyca. PGNiG oraz 
PKN Orlen uruchomiły eksploatację złoża gazu ziemnego - 
Karmin w gminie Dobrzyca. Zasoby gazu wystarczą na 20 lat 
eksploatacji. 

 Ursus chce sprzedawać i montować swoje produkty 
(ciągniki) w Senegalu. Jest to bardzo ważny kraj w 
kontekście możliwości rozwoju sprzedaży wyrobów Ursusa na 
rynki afrykańskie. Spółka ma już doświadczenie dzięki 
zawartym wcześniej i w dużej mierze zrealizowanym 
kontraktom na rynkach Afryki. 

 Dębica ograniczy produkcję opon do końca 2016 r. Firma 
ograniczy produkcję opon w listopadzie i grudniu, co jest 
związane z ograniczeniem wielkości zamówień przez firmę 
Goodyear, kluczowego klienta spółki. 

 Słaby złoty względem euro. Przyczyną słabnięcia walut 
rynków wschodzących jest wzrost oczekiwań inflacyjnych na 
świecie, odpływ kapitału z rynków obligacji (w tym 
wyprzedaż polskich obligacji) i przeszacowanie oczekiwań 
dotyczących polityki banków centralnych (podwyżka stóp w 
USA, możliwość obcięcia QE przez EBC po marcu 2017 r.). 
Euro umocniło się wobec dolara po publikacji wstępnych 
pozytywnych odczytów indeksów PMI z Europy oraz 
wskaźnika klimatu gospodarczego Ifo z Niemiec (wzrost w X 
do 110,5 pkt. z 109,5 pkt.).  

 Ropa Brent najtańsza od 3 tyg. (50 USD za baryłkę w 
piątek). Spadek kursu tłumaczony jest słabnącym 
przekonaniem o zdolności OPEC do podjęcia decyzji o cięciu 
produkcji na spotkaniu w listopadzie. Złoto stabilne w kanale 
1 260-1 275 USD za uncję, pozostaje wrażliwe na popyt ze 
strony banków centralnych. Cena miedzi wzrasta do 4 847 
USD za tonę. Analitycy Goldman Sachs uzasadniają 
podwyższenie cen solidnym i nieoczekiwanym wzrostem 
popytu na ten metal w Chinach 



Spółka tygodnia – Pelion S.A. 
Pelion szczyci się mianem największego przedsiębiorstwa 
ochrony zdrowia w Polsce i zajmuje się głównie dystrybucją 
produktów farmaceutycznych - prowadzi również sprzedaż 
detaliczną we własnych sieciach aptek "Dbam o Zdrowie" oraz 
w drogeriach Natura. W ubiegłym roku wygenerował 8,5 mld zł 
obrotów a ponad 0,5 mld zł wpłacił w postaci podatków do 
Skarbu Państwa. Obecnie zatrudnia 9300 pracowników a z jego 
usług korzysta 3 mln osób. Angażując się w projekty dotyczące 
etycznego postępowania, zapewnienia bezpieczeństwa 
lekowego czy też profilaktyki - realizuje postawy społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw. Od 1998 roku Pelion 
notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych jego 
obecna wartość rynkowa wynosi 596 mln zł. 

Rynek nabiału w Polsce w 2015 r. 
Wg raportu Canadean, sprzedaż na rynku nabiału w Polsce w 
2015r. wynosiła 28,9 mld PLN (wzrost o 4,3% r/r). Rynek 
znajduje się w fazie wzrostowej, a całkowita wartość sprzedaży 
ma wzrosnąć o ok. 4,5% do roku 2017. Największą 
popularnością cieszą się sery (naturalne, np. żółty i topione), 
które stanowią 40,1% całkowitej sprzedaży. 

Tendencje wzrostowe odnotowuje również mleko (np. 
maślanka, mleko zagęszczone) oraz masło i tłuszcze do 
smarowania (m.in. margaryna). Prognozowana średnioroczna 
stopa wzrostu wynosi 5% (2015-2020) 
 
 

 
Źródło: Dairy Food Market in Poland: Market Snapshot to 2020. 

Dane statystyczne 

Dane makroekonomiczne Data 

PKB  r/r 3,1% II kw. 2016 

CPI -0,5% IX 2016 

Stopa bezrobocia 8,4% IX 2016 

Przeciętne 
wynagrodzenie 

4218 zł IX 2016 

Produkcja przemysłowa 3,2% IX 2016 

NBP – stopa referencyjna 1,5% od III 2015 

 
 

Kursy wymiany walut 1T ∆ % 

EUR/PLN 4,33 -1,11 

USD/PLN 3,97 -1,94 

CHF/PLN 3,99 -1,22 

EUR/USD 1,09 -2,14 

 
 

Stawki procentowe (%) 1T ∆ bps 

WIBOR 3M 1,72 0 

EURIBOR 3M -0,13 0 

LIBOR CHF 3M -0,77 -5,3 

 
 

Indeksy giełdowe (pkt) 1T ∆ % 

WIG  49070,8 4,02 

WIG 20  1817,8 5,77 

DAX 10696,2 2,59 

FTSE  6996,3 2,18 

DJI 18161,2 -0,8 

SP500 2126,4 -0,34 
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Przeciętne miesięczne wydatki i dochody 

gospodarstw domowych na 1 osobę w Polsce
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