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 Stopa bezrobocia w Polsce wzrosła do 10,3%. Z końcem 
stycznia w urzędach pracy liczba zarejestrowanych bezrobotnych 
wyniosła 1 647,5 tyś. osób (o 84,2 tys. więcej niż miesiąc 
wcześniej). W ujęciu rocznym liczba bezrobotnych spadła o 271,1 
tys. osób ( 14,1%). Liczba nowo zarejestrowanych osób w 
styczniu br. wyniosła 223,6 tys. czyli mniej o 3,8% m/m i o 9,6% 
r/r. Wpłynęło 87 tys. ofert pracy więcej o 10,7% m/m i o 20,7% 
r/r. 

 

 ZUS-owi zabraknie pieniędzy na emerytury. ZUS wyliczył, że w 
ciągu najbliższych 5 lat na wypłaty rent i emerytur brakować 
będzie ok. 250 mld zł ( 400 mld w wersji pesymistycznej). W tej 
sytuacji możliwe są trzy ewentualności. Według optymistycznej w 
latach 2017-2021 na emerytury brakować będzie ok. 50 mld zł 
rocznie, według umiarkowanej ok. 56-68 mld zł, a pesymistycznej 
76 mld zł. 
 

 W 2017r. spadnie stawka podatku CIT dla małych firm. 
Według nowego projektu ustawy MF, dla małych 
przedsiębiorstw, których roczny przychód ze sprzedaży brutto 
nie przekroczy 1,2 mln euro, stawka CIT wyniesie 15% (aktualnie 
19%). Regulacje uszczelniające system podatków dochodowych i 
spadek stawki CIT przyniosą wzrost dochodów sektora finansów 
publicznych w wysokości 277 mln (213 mln zł dla budżetu 
państwa i 64 mln zł dla samorządów lokalnych). 

 

 Kurczy się rynek wódki w Polsce. Związek Pracodawców 
„Polski Przemysł Spirytusowy” oszacował, że sprzedaż na rynku 
napojów spirytusowych w okresie trzech kwartałów 2015 r. 
spadła o 2%. O 30% zmniejszyła się wartość inwestycji w tej 
branży. Wzrosła wartość eksportu (2,1%), mimo spadku jego 
wolumenu o 4,6%. Wartość sprzedaży detalicznej mocnych 
alkoholi w Polsce wynosi obecnie rocznie ok. 18 mld zł, wyrobów 
winiarskich ok. 5 mld zł, a piwa ok. 25 mld zł. 

 

 
Instytucje finansowe 

   

 Banki uzyskały w 2015 roku gorszy wynik finansowy niż rok 
wcześniej. Z danych Związku Banków Polskich wynika, że wynik 
finansowy netto w 2015 był o 4,3 mld zł niższy niż w 2014, banki 
zapłaciły o 910 mln zł mniej podatku CIT, a zatrudnienie spadło o 
1723 osoby. W 2015 banki zapłaciły 3,07 mld zł podatku, 2,25 mld 
zł na BFG, 0,17 mld zł na KNF i poniosły 2 mld zł kosztów 
związanych z brakiem odliczenia VAT. 

 

 KNF zawiesiła działalność SKOK Polska oraz wystąpiła do 
sądu o ogłoszenie jej upadłości. Zostało to spowodowane 
brakiem banków gotowych do przejęcia SKOK Polska, a także 
odmową udzielenia pomocy przez Kasę Krajową. Kasa posiadała 
ujemne fundusze własne w wysokości 92 mln zł, stratę bieżącą 
46,2 mln zł oraz stratę z lat poprzednich wynoszącą 65,9 mln zł. 
Aktualnie depozyty członkowskie zgromadzone przez 15,8 tys. 
członków SKOK Polska wynoszą 172,9 mln zł. 

 BGK podpisał z bankami umowy ws. gwarancji kredytowych. 
Przeznaczono 250 mln zł na gwarancje kredytowe dla mikro, 
małych i średnich firm. Środki pochodzą z pieniędzy unijnych z 
programu „Innowacyjna Gospodarka”. BGK podpisał umowy 
współpracy z 10 bankami. Gwarancje udzielane będą tylko do 
31.12.2016r. 

  

 
Masz pytania? 

Chcesz do nas dołączyć? 
Zapraszamy! 

Koło Naukowe „FINANSE i 
GOSPODARKA” 

SGGW w Warszawie – WNE 
ul. Nowoursynowska 166 

02-787 

 

 finanseigospodarka@gmail.com | www.fb.com/finanseigospodarka  

 OPIEKUN KOŁA: Dr hab. Sylwester Kozak 
REDAKTORZY: Małgorzata Głowacka • Karolina Jemielity 
AUTORZY: Dominika Chyrchała • Monika Danilczuk • Anna Kaba • Piotr 
Dariusz Kalicki • Wioletta Sawicka •  Maciek Sokołowski  •  Magdalena 
Szymańska  • Michał Tuszyński  
GRAFIKA: Jolanta Szyperska 

 

  

 W 2015 roku banki oraz SKOK-i udzieliły łącznie 7,3 mln 
kredytów konsumpcyjnych (spadek o 4,5 % r/r ). Nastąpił 
jednak ich wzrost wartości o 4,2 % r/r i wynosił 79,5 mld zł. 
Średnia kwota udzielonego kredytu wzrosła o 9,1% do poziomu 
10,8 tys. zł. Wartość udzielonych kredytów       mieszkaniowych 
w 2015 roku wzrosła o 3%. Banki udzieliły 196,5 tys. kredytów 
na łączną kwotę 41,8 mld zł (w 2014 r. było to 194 tys. kredy-
tów o wartości 40,4 mld zł).  

 

  

 Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w 2015 r. 
wyniosła 39,3 mld zł. Daje to wzrost o 15,5% w stosunku do 
roku 2014, m.in. dzięki szybkiemu wzrostowi akcji 
kredytowych pod koniec roku. Kwota przeciętnego 
zobowiązania wynosiła 214 tys. zł (wzrost o 1% r/r), a kredyty 
z wkładem własnym wynoszącym 50%-70% stanowiły 7,22%, 
a powyżej 70% - 7,6% wszystkich umów kredytów 
mieszkaniowych. 

 

 

 
Rynki finansowe 

 

 

 PGNiG planuje zbudować do 2020 r. korytarz dostaw gazu z 
Norwegii. Według szacunków spółki, aby projekt był najlepiej 
efektywny ekonomicznie musi mieć przepustowość co najmniej 
7 mld m3 gazu rocznie. Dzięki inwestycji gaz z Norwegii mógłby 
płynąć nie tylko do Polski, ale i do innych krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej, w tym też do Ukrainy. 

 

  

   

 WIG20 mWIG40  

 
ZWYCIĘZCA TYGODNIA  

 KGHM +4,43 KERNEL HOLDNIG +7,98  

 
PRZEGRANY TYGODNIA  

 mBank -3,99 ECHO INVESTMENT -2,60  

 
 

 

 

 Ministerstwo Skarbu Państwa analizuje liczne sektory pod 
kątem ewentualnych fuzji. Na razie nie zapadły żadne decyzje 
w tej sprawie i w najbliższych miesiącach nie powinniśmy 
oczekiwać żadnych zmian. Dotyczy to również spółek 
paliwowych. 

 

  

 Asseco Poland podpisało kontrakt z ARiMR o wartości 12,9 
mln zł netto. Umowa dotyczy wykonania zadań mających na 
celu zapewnienie ciągłości działania aplikacji SIA oraz 
prawidłowego przeprowadzenia wypłat pomocy finansowej dla 
rolników. 

 

  

 Obniżka kar przewinienia na rynku finansowym. 
Ministerstwo finansów zgodziło się nawet na ośmiokrotne 
obniżenie niektórych sankcji, np. związanych z brakiem 
zawiadomień o stanie posiadanych znacznych pakietów akcji. 
Spadną one odpowiednio z 8 mln zł (w przypadku osób 
fizycznych) i 40 mln zł (dla innych podmiotów) do 1 mln zł i 5 
mln zł. 

 

  

 Złoty umocnił się w stosunku do euro i stracił do dolara. 
Euro traci na wartości w oczekiwaniu na marcowe posiedzenie 
ECB, które prawdopodobnie zdecyduje o dalszym luzowaniu 
polityki monetarnej. Do spadku EUR/USD przyczyniła się z kolei 
niepewność związana z przyszłym referendum ws. pozostania 
Wielkiej Brytanii w UE. 

 

 

 Złoto rośnie do ok. 1240$ za uncję. Jest to spowodowane 
zawirowaniami na rynkach. 

 

 



  

 Zawirowania na rynkach surowców. Cena miedzi wynosi 
4600 USD za tonę. Spadek popytu spowodował, że jej cena przez 
rok spadła o ponad 23%. Ceny ropy Brent i WTI spadają do 
odpowiednio 33,7 USD i 31,3 USD za baryłkę. Jest to 
spowodowane zapewnieniami Arabii Saudyjskiej o nie 
obcinaniu produkcji ropy przez ich kraj. 

 

  

 
Spółka tygodnia 

   

 OPTeam SA jest polską firmą IT założoną w 1988 roku. Firma 
jest integratorem zaawansowanych rozwiązań IT. Aktywność 
firmy skupia się na: budowie sieci teleinformatycznych (LAN,   
 

 
WAN, systemy teletransmisyjne); wdrażaniu rozwiązań polityki 
bezpieczeństwa danych (backup, archiwizacja, macierze), 
dostępu do Internetu oraz zasilania; kompleksowej realizacji 
ośrodków Data Center; wdrażaniu oprogramowania 
systemowego i aplikacji biznesowych. Klientami firmy są spółki 
z sektora energetycznego (PGE, PGNiG), budownictwa (Grupa 
Geopol), a także szkoły wyższe (AGH, Politechnika 
Warszawska) oraz instytucje finansowe (NBP, mBank). Liczba 
firm wykorzystujących produkty spółki przekroczyła 120. Z 
usług spółki korzystają także przedsiębiorstwa działające w 
Niemczech i na Ukrainie. 

 Rynek konsol i gier komputerowych (pudełkowych)  
   

 Według danych GfK Polska, wartość polskiego 
rynku konsol i gier pudełkowych w okresie 
styczeń-wrzesień 2015 r. osiągnęła 650 mln zł, tj. 
wzrosła o 8,5% r/r. Dane obejmowały sprzedaż 
konsol i gier wydawanych na nośnikach 
fizycznych. Najpopularniejsze były gry 
przygodowe (35% sprzedaży), sportowe (18%) i 
RPG (9%). Coraz chętniej kupowane są gry na 
konsole 8. generacji, których sprzedaż stanowiła 
33% rynku, tj. wzrost o 25 pkt proc. Faktyczna 
sprzedaż była w badanym okresie większa, ze 
względu na coraz popularniejszą dystrybucję 
cyfrową, która wg CDP.pl (jednego z 
dystrybutorów) stanowi ok. 25-30% całego 
rynku. 

 

 
Źródło: http://www.gfk.com/es-ar/insights/press-release/polski-rynek-konsol-i-gier-pudelkowych-jest-wart-650-mln-zl/ 

 

   

 Dane statystyczne  

Makroekonomia Data 

PKB r/r 3,9% 2015 kw. 4 

CPI -0,7% 2016.01 

Stopa bezrobocia 9,8% 2015.12 

Wynagrodzenie m. 4 101 zł 2016.01 

Produkcja przemysłowa 1,4% 2016.01 

Stopa referencyjna NBP 1,5% od 2015.03 
 

Kursy walut 1T ∆ % 

EUR/PLN 4,37 -0,50 

USD/PLN 3,97 2,09 

CHF/PLN 4,01 0,52 

EUR/USD 1,10 -2,16 
 

Stawki (%) 1T ∆ bps 

WIBOR 3M 1,69 0 

EURIBOR 3M -0,20 -3,4 

LIBOR CHF 3M -0,81 -5,66 
 

Giełdy (pkt) 1T ∆ % 

WIG  45 385 3,50 

WIG 20  1 826 3,43 

DAX 9 278 3,46 

FTSE  5 961 4,44 

DJI 16 521 3,43 

SP500 1 934 3,71 
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