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 Eurostat: Mazowsze najszybciej rozwijającym się regionem UE. 
W latach 2008-2014 PKB na mieszkańca w tym regionie rozwijało 
się najszybciej spośród wszystkich państw członkowskich. W 
2008r. PKB wynosiło na Mazowszu 83% średniej unijnej, w 2014r. 
ponad 108%. Wszystkie województwa odnotowały wzrost PKB 
większy od średniej UE. 

 

 Drożeją paliwa na stacjach. Jest to efekt podwyżek cen ropy 
naftowej. Wg Polskiej Izby Paliw Płynnych w ciągu tygodnia ceny 
wzrosły od 5 do 9 gr za 1 l. W porównaniu r/r 1 l ON kosztuje 
więcej o 4gr, benzyny Pb95 o 5gr, a 1 l LPG o 14gr więcej. Średnio 
za 1 l ON trzeba płacić 4,36zł, za benzynę 4,52zł, a za litr autogazu 
1,98zł. 
 

 3 mld zł na rozwój startupów. Tyle oferuje rządowy program 
Start in Poland. Środki będą pochodziły z Programu Inteligentny 
Rozwój 2014-2020. W ciągu najbliższych 7 lat w Polsce ma szansę 
powstać i rozwinąć działalność 1,5 tys. firm. 

 

 Prawie 9 tys. zł. za m kw. używanego mieszkania w Warszawie. 
Niewiele mniejsze stawki obowiązują w Krakowie i Gdańsku. Na 
rynku mieszkań nowych minimalny spadek cen m/m, zmiany nie 
przekraczały 100 zł za m. W Warszawie różnica za 1 m kw. 
mieszkania nowego, a używanego wynosi ponad 500 zł. 

 

 W 2017r. najwięcej na podatkach stracą małżeństwa z 
dziećmi. Wynika z badań ekspertów Centrum Analiz 
Ekonomicznych CenEA. Straty dla gospodarstw domowych mają 
przekroczyć 6,3 mld zł rocznie. Małżeństwa z dziećmi stracą nawet 
46,60zł miesięcznie. 

 

 
 

 

 
Instytucje finansowe 

   

 Stopy procentowe bez zmian. Według głównego ekonomisty z 
BOŚ Rada Polityki Pieniężnej pozostawi stopy procentowe na 
dotychczasowym poziomie ze stopą referencyjną NBP na 
poziomie 1,5% w całym 2017r. Mimo oczekiwanego silnego, 
skokowego wzrostu inflacji CPI, nie wzrosną jednocześnie stawki 
stóp procentowych. 

 

 Pieniądze leżą biernie na kontach. Ponad połowa pieniędzy 
klientów indywidualnych w bankach znajduje się na 
nieoprocentowanych kontach. Według danych NBP łączna 
wartość oszczędności polskich gospodarstw domowych wyniosła 
na koniec czerwca ponad 1,1 bln zł. 57 % oszczędności przypada 
na lokaty, konta oszczędnościowe i osobiste. W bankach rośnie 
wartość pieniędzy trzymanych przez klientów na 
nieoprocentowanych lub dających minimalny zysk kontach 
osobistych. W XII 2015r odsetek ten wynosił 44,9 % a po 
pierwszym półroczu tego roku wyniósł już 55,8%. 
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 Nie wszyscy Polacy dostaną emeryturę. ZUS zaproponował, 
aby Polacy, którzy za krótko płacili składki na ubezpieczenie, 
nie otrzymywali emerytury. Przy czym mogliby oni wypłacić 
pieniądze od ręki. Przez taką zmianę emerytury miałyby być 
pozbawione tysiące Polaków pracujących sporadycznie na 
etacie. Prawo do emerytury mieliby bowiem zachować tylko ci, 
którzy udowodnią przynajmniej 15 lat (kobiety) lub 20 lat 
(mężczyźni) tzw. okresów składkowych. Obecnie ok. 80 tys. 
Polaków dostaje emeryturę niższą od minimalnej, czyli mniej 
niż 882 zł brutto/ msc. 
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 Wielka inwestycja Ronson Development. Spółka otrzymała 
pozwolenie na budowę pierwszego etapu osiedla Miasto Moje 
zlokalizowanego przy ul. Marywilskiej na warszawskiej 
Białołęce. W I etapie powstanie 233 mieszkań, a całe osiedle 
docelowo będzie liczyć około 1500 lokali. Będzie to największy 
projekt w historii spółki. 

 

 

 WIG20 mWIG40  

 
ZWYCIĘZCA TYGODNIA  

 ENERGA +1,92 TRAKCJA PRKII +6,21  

 
PRZEGRANY TYGODNIA  

 PZU -2,63 MEDICALGORYTHMICS -2,85  

 

 Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) zwiększa swój udział. 
Dotyczyć ma on segmentu finansowania inwestycji 
proekologicznych i środowiskowych. Liczy on przede 
wszystkim na dobrą współpracę z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), ale 
wychodzi także z ofertą do wszystkich zainteresowanych 
podmiotów. 

 

  

 W pierwszej połowie 2017 r. PKO BP planuje otworzyć 
oddział w Pradze. Dokładny termin będzie zależał od 
uzyskania wszystkich zgód regulatora czeskiego. Czechy są 
jednym z najważniejszych rynków dla klientów korporacyjnych 
PKO BP. 

 

  

 Osłabienie złotego. Przyczyną utraty złotego na wartości było 
silne umocnienie dolara oraz informacje ze świata, mówiące o 
słabszych danych z chińskiej gospodarki (spadek eksportu we 
wrześniu o 5,6%), zwiększeniu skali zniżek na Wall Street, 
wzrostowi poparcia dla Trumpa, a także wskazaniu w zapisie 
dyskusji z wrześniowego posiedzenia FED wzmianki o 
przyszłych podwyżkach stóp procentowych w USA. 

 

  

 

 Cena Ropy Brent utrzymuje się w przedziale 51-53 USD za 
baryłkę. Na wahania jej ceny miały wpływ, początkowo chęć 
dołączenia Rosji do ograniczenia jej wydobycia, a potem wzrost 
jej zapasów. Złoto utrzymuje się w kanale 1245-1265 USD za 
uncję, pozostając wrażliwe na sygnały z rynków finansowych, a 
także komentarze członków FEDu. Cena miedzi znacząco spada, 
z około 4820 USD za tonę na początku tygodnia do 4670 USD w 
piątek. Powodem jest nieoczekiwany spadek chińskiego 
eksportu o 5, 6 % r/r. 

 

 



   

 Spółka tygodnia środowiskiem akademickim wspierając projekty badawcze m. 
in. na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, Politechnice 
Gdańskiej i Uniwersytecie Warszawskim. W swoich działaniach 
realizuje politykę odpowiedzialności społecznej angażując się 
projekty naukowo-edukacyjne, sportowe oraz związane z etyką 
w biznesie. Za podejmowane działania została nagrodzona 
tytułami Lidera Biznesu, Rynkowego Lidera Innowacji oraz 
Najbardziej Innowacyjnej Firmy. 

 
 
    Grupa Adamed  specjalizuje się w 14 obszarach 
terapeutycznych takich jak antybiotykoterapia, kardiologia, leki 
przeciwbólowe czy dermokosmetyki. Posiada 30 lat 
doświadczenia w zakresie prowadzenia badań uzyskując 94 
patenty w dziedzinie farmacji. W swoim portfolio posiada obecnie 
ponad     250    produktów  .    Grupa    Adamed    współpracuje   ze  

 

   

 Rynek nabiału w Polsce wg kategorii 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). 

 

 

   

 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 
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RYNEK NABIAŁU W POLSCE  
WG KATEGORII W 2015 
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Źródło: Dairy Food Market in Poland: Market Snapshot to 2020. 

1 000

3 000

5 000

7 000

9 000

11 000

13 000

1 500

11 500

21 500

31 500

41 500

51 500

61 500

2012 2013 2014 2015

WIG (LHS) WIG20 (RHS)

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

2,5

2,9

3,3

3,7

4,1

4,5

4,9

2012 2013 2014 2015

EUR/PLN (LHS)

USD/PLN (LHS)

EUR/USD (RHS)

PLN USD

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

-0,3

-0,1

0,1

0,3

0,5

0,7

0,9

2012 2013 2014 2015

EURIBOR 3M (LHS)

LIBOR 3M USD (LHS)

WIBOR 3M (RHS)

%


