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 Gospodarka 
 

 RPP nie zmieniła stóp procentowych. Stopa referencyjna w 
Polsce nadal wynosić będzie 1,50%, lombardowa 2,50%, 
depozytowa 0,50%, a redyskontowa weksli 1,75%. Od obniżki w 
marcu 2015r. stopy są obecnie na najniższym poziomie w historii. 
Kolejny prognozowany ruch to podwyżka w 2017 roku. 

 

 Eurostat: sprzedaż detaliczna w Polsce w sierpniu wzrosła o 
10,8% r/r. W lipcu wzrost o 7,1% r/r. W ujęciu miesięcznym 
sprzedaż spadła o 0,6%. Dane obejmują także najmniejsze firmy 
(poniżej 10 pracowników), w tym przypadku małe i rodzinne 
sklepy, a z kolei nie biorą pod uwagę sprzedaży samochodów. 
 

 GUS: prawie 2 miliony mikrofirm w 2015 r. W 2015r. działało 1 
mln 905 tys. przedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób. Jest to o 
11% więcej niż w 2010 r. Najwięcej mikrofirm działało w 
województwie: mazowieckim (18%), śląskim (11,3%) i 
wielkopolskim (10,2%), a najmniej w: opolskim (2,1%) i podlaskim 
(2,4%). Przeciętne wynagrodzenie brutto w 
mikroprzedsiębiorstwach wyniosło 2 397,4 zł (2 tys. 256,6 zł rok 
wcześniej). 

 

 Na stacjach drożeją paliwa. W ciągu ostatnich 7 dni średnio cena 
wzrosła o 5 gr za 1 litr. W nadchodzących dniach można się 
spodziewać dalszych wzrostów cen. Obecnie średnio za litr 
benzyny Pb95 trzeba płacić 4,43 zł, ON 4,26 zł, a autogazu 1,96 zł. 
W porównaniu r/r kierowcy płacą o 2 gr mniej za 1 l. ON, o 6 gr 
mniej za benzynę, ale 15 gr więcej za LPG. 

 

 GUS: ponad milion Polaków pracuje na emeryturze. Obecnie 
6,1% osób aktywnych zawodowo stanowią emeryci. Wśród osób, 
które przekroczyły wiek emerytalny i podjęły zatrudnienie, 
przeważają mężczyźni (695 tys. osób). Wg MRPiPS od przyszłego 
roku najniższa gwarantowana emerytura wyniesie 1000 zł, do 
końca br. jest ona równa 882,56 zł. 

 

 ZBP: średnie wynagrodzenie pracującego studenta to mniej 
niż 2 tys. zł. Tak wynika z raportu "Portfel studenta", 
przygotowanego przez Związek Banków Polskich. 88% studentów 
deklaruje zaangażowanie w płatne staże, praktyki lub pracę. 
Stypendium studenta w Polsce to średnio 533 zł miesięcznie. 

 
 

 

 
Instytucje finansowe 

   

 Kolejna obniżka oprocentowania lokat w PKO BP i mBanku. 
PKO BP obniżył m.in. oprocentowanie depozytów w PLN IKO na 
1M o 0,25 pkt proc... W mBanku oprocentowanie lokat 
standardowych spadło o 0,25-0,3 pkt. proc., średnie 
oprocentowanie lokat Progress na 3 i 6 miesięcy spadło do 0,7%, 
a lokaty 12M do 1%. Stawki na lokatach w USD obcięto o 0,2 pkt 
proc. 

 

 Tylko 1% zysku banków spółdzielczych zostaje 
przeznaczony na dywidendy. W 2015 r. banki spółdzielcze 
wypracowały 512 mln zł zysku netto, z czego jedynie 5,5 mln zł 
wypłacono inwestorom ( to zaledwie 1% przy ok. 40% w 
przypadku banków komercyjnych). 
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 KNF ustaliła listę 12 banków o szczególnym znaczeniu dla 
systemu bankowego w Polsce. Instytucja nałożyła na banki 
bufory kapitałowe tj. dodatkowe kapitały własne, które 
instytucje te muszą zgromadzić by nimi zniwelować 
ewentualne straty podczas kryzysu. PKO BP i Pekao muszą 
zebrać dodatkowe kapitały w wysokości równoważnej 0,75% 
ich aktywów finansowych narażonych na ryzyko. 0.5% buforu 
komisja nałożyła na mBank, Bank Zachodni WBK i ING Bank 
Śląski, a 0,25% przypadło na: Bank Handlowy, Bank 
Millennium, BGŻ BNP Paribas, Raiffeisen i Getin Noble Bank. 

 

 Projekt zakładający zwrot frankowiczom spreadów został 
złożony. Kancelaria Prezydenta oszacowała, że koszty tej 
operacji dla banków wyniosą 3,6-4 mld zł, a według NBP mogą 
być one ponad dwa razy wyższe. Projekt ma obejmować 
umowy kredytu zawarte od 1.07.2000 r. do wejścia w życie 
"ustawy antyspreadowej" (26.08.2011 r.) i dotyczyć 
konsumentów oraz osób prowadzących działalność 
gospodarczą, które nie dokonywały odpisów podatkowych w 
związku z kredytami. Zwracane mają być spready pobierane w 
wysokości wyższej niż dopuszczalna. Spready będą zwracane 
od kredytu w wysokości maksymalnie do 350 tys. zł na osobę. 

 
 

 

 

 

 
Rynki finansowe 

 

 

 Nadzór nad KGHM, PZU, GPW oraz Grupą Azoty. Po 
likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa nadzór nad KGHM 
Polska Miedź przejdzie do Ministerstwa Energii, natomiast nad 
PZU - do Ministerstwa Rozwoju. GPW najprawdopodobniej 
trafi pod nadzór Ministerstwa Finansów, a Grupa Azoty - 
resortu energii lub rozwoju. 
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ZWYCIĘZCA TYGODNIA  

 ALIOR +3,57 BORYSZEW +2,57  

 
PRZEGRANY TYGODNIA  

 TAURON POLSKA 
ENERGIA 

-1,98 HAWE -5,00 
 

 

 PGNiG prowadzi spory prawne z Urzędem Regulacji 
Energetyki. Spółka otrzymała karę za niewykonanie w 2014 r. 
obliga gazowego. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo 
energetyczne, PGNiG zobligowane zostało do sprzedaży 40% 
wprowadzonego do systemu gazu wysokometanowego na 
Towarowej Giełdzie w 2014r. Ze względu na niewystarczającą 
płynność gazowego rynku giełdowego w 2014 r. nie udało się 
spełnić w całości tego obowiązku. 

 

  

 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna podpisało 
nowy kontrakt. Spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej 
zawarła z konsorcjum Erbudu i Yara Enviromental 
Technologies GmbH umowę na budowę instalacji 
odazotowania spalin w Elektrowni Pomorzany w Szczecinie. 
Wartość transakcji to 63,9 mln zł netto. 

 

  

 Asseco Poland zainwestowała w polski start-up - spółkę 
Modulus. Zajmuje się ona tworzeniem zaawansowanych 
rozwiązań chmurowych oraz świadczeniem usług w zakresie 
projektowania UI/UX. Jest to pierwsza tego typu inwestycja 
Asseco na polskim rynku. 

 

  



 

 Grupa Murapol podpisała 744 umowy dot. sprzedaży 
mieszkań w III kw. 2016 r. Tym samym odnotowała 14-proc. 
wzrost wobec analogicznego okresu minionego roku. Plany 
sprzedażowe na cały 2016 r. zakładają 3 tys. umów sprzedaży 
wobec 2,4 tys. podpisanych w minionym roku. 

 

 

 Złoty umacnia się względem walut rynków wschodzących. 
Jest to spowodowane gorszymi od oczekiwań danymi z 
amerykańskiego rynku pracy oraz mało optymistycznymi 
informacjami o produkcji przemysłowej i handlu zagranicznym 
w Wielkiej Brytanii. Gwałtowny spadek wartości funta w nocy z 
czwartku na piątek spowodował, że notowanie GBP/PLN 
znalazło się najniżej od 2011 roku. 

 

  

 Cena Ropa Brent rośnie do ok. 52 USD za baryłkę. Powodem 
wzrostu jest utrzymujący się pozytywny sentyment po 
ogłoszeniu planowanych cięć dostaw przez OPEC. Cena złota 
drastycznie spada do 1250 USD za uncję przez lepsze od 
oczekiwanych dane z USA i uruchomienie stop loss'ów poniżej 
psychologicznej bariery 1300 dolarów. Miedź spada do 4787 
USD za tonę przez umacniającego się dolara. 

 

  
  
  
  

  Spółka tygodnia 
 

   

   Sylveco    jest polskim producentem kosmetyków naturalnych. 
Do swoich produktów wykorzystuje nieprzetworzone 
chemicznie surowce roślinne w tym ekstrakty z ziół. 
Dermokosmetyki, które stanowią podstawową działalność 
przedsiębiorstwa, nie zawierają konserwantów, sztucznych 
barwników ani substancji zapachowych. Dzięki specjalnej 
recepturze są one odpowiednie dla skóry wrażliwej i alergicznej. 
Sylveco zostało uhonorowane wieloma tytułami takimi jak 
Kosmetyk 2015, Dobra Marka 2015, Uroda 2014 czy Złoty OTIS 
2013. Przedsiębiorstwo nie wykorzystuje zwierząt do 
testowania tworzonych specyfików, a wykorzystując jedynie 
lanolinę, wosk pszczeli i miód nie wyrządza im żadnej krzywdy. 
 

   

 Przemysł stoczniowy w Polsce  
   

 Polski przemysł stoczniowy znajduje się w fazie boomu. Wg raportu 
EMIS, dochody sektora wyniosły łącznie 10 mld PLN w 2014 r. 
(wzrost 11,7% r/r), mimo spadku przychodów. Autorzy raportu 
wskazują na dużą rolę nowoczesnych rozwiązań technologicznych 
stosowanych w polskim przemyśle stoczniowym, które pozwalają 
na konkurencję kosztową (głównie w skali europejskiej). Średni 
koszt jednostkowy produkcji statku wynosi ok. 20 EUR/kg (na 
rynku azjatyckim koszty wynoszą poniżej 10 EUR/kg). Polskie 
stocznie zatrudniają aktualnie ok. 30 tys. ludzi i odpowiadają za 
0,58% PKB. Produkcja polskich stoczni stanowi ok. 2,6% całości 
rynku europejskiego oraz 1,2% rynku globalnego.  

 

 

   

 Dane statystyczne  

   
Makroekonomia Data 

PKB r/r 3,9% 2016 kw. 2 

CPI -0,8% 2016.08 

Stopa bezrobocia 8,6% 2016.07 

Wynagrodzenie m. 4 292 zł 2016.07 

Produkcja przemysłowa 7,5% 2016.08 

Stopa referencyjna NBP 1,5% od 2016.02 
 

Kursy walut 1T ∆ % 

EUR/PLN 4,30 0,04 

USD/PLN 3,82 -0,03 

CHF/PLN 3,93 0,20 

EUR/USD 1,12 0,08 
 

Stawki (%) 1T ∆ bps 

WIBOR 3M 1,71 0 

EURIBOR 3M -0,30 -0,10 

LIBOR CHF 3M -0,75 0,12 
 

Giełdy (pkt) 1T ∆ % 

WIG  47 085 -0,91 

WIG 20  1 710 -1,79 

DAX 10 511 -0,15 

FTSE  6 899 0,65 

DJI 18 308 1,02 

SP500 2 168 0,72 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łodzie 
sportowe i 

rekreacyjne 
647 mln 
(22%) 

Statki i 
konstrukcje 
wodne 810 

mln 
(28%) 

Łodzie małe 
1457 mln 

(50%) 

Produckja sprzedana (w mln PLN) 

Źródło: Shipbuilding & Transport Sector Poland October 2015 
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