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 Gospodarka 
 

 Stopa bezrobocia wynosi 10,3%. Zmalało ono o 1,6 pp. r/r. 
Najniższe bezrobocie występuje w woj. Wielkopolskim (6,6%), 
Śląskim (8,5%) oraz Mazowieckim (8,8%). Liczba ofert pracy 
wzrosła o 48% m/m i o 33% r/r. 

 

 Wzrost szarej strefy w Polsce. Instytutu Badań nad Gospodarką 
Rynkową podaje, że wyniesie ona 339 mld zł. Główną cześć szarej 
strefy stanowią ukrywane dochody legalnie działających 
przedsiębiorstw oraz wynagrodzenia osób fizycznych z tytułu 
pracy nierejestrowanej. 
 

 Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. 
Główna stopa referencyjna wynosi 1,5%, stopa lombardowa - 
2,5%, stopa depozytowa – 0,5%, stopa redyskonta weksli – 
1,75%. Ostatnia obniżka stóp procentowych miała miejsce w 
marcu 2015 r. 

 

 
Instytucje finansowe 

   

 Sejm przyjął nowelę ustawy o BFG zmieniającą cykl płacenia i 
ustalania składek. Wprowadza ona zmiany z rocznego na 
kwartalny cykl ustalania składek i płacenia ich przez banki. 
Wysokość stawki na dany kwartał określać ma Rada Funduszu, nie 
później niż do końca kwartału, poprzedzającego kwartał, w 
którym opłata ma być wniesiona. 

 

 Raiffeisen Bank International zamierza zwolnić w Polsce 500 
pracowników. Koszty zatrudnienia są dla banku jednymi z 
najwyższych. Dodatkowo wprowadzenie podatku bankowego 
powoduje zwiększenie wydatków m.in. w postaci przekazania 
większej ilości pieniędzy na BFG i na fundusz wsparcia 
kredytobiorców, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. 

 Kolejny kryzys finansowy na świecie. Bank Rozrachunków 
Międzynarodowych (BIS) ostrzega przed załamaniem systemu 
finansowego na świecie. Powodami są m.in. nadmierne zadłużenie 
rządów, utrzymujące się ujemne stop procentowe, wzrost 
wartości dolara amerykańskiego, spadek ceny ropy oraz 
spowolnienie wzrostu gospodarczego Chin.  

 

 Kredyty hipoteczne o stałym oprocentowaniu. Taką ofertę 
wprowadzi PKO Bank Polski, co pozwoli na ustabilizowanie raty w 
czasie trwania kredytu. W 2015 r. PKO BP udzielił kredytów 
hipotecznych na kwotę 10 mld zł, osiągnął zysk netto 2,6 mld, a 
jego udział w rynku bankowym wynosi 22%. 

 Kredyty walutowe najbardziej zagrożone. Według danych NBP 
w IV kwartale 2015 r. wskaźnik kredytów zagrożonych w grupie 
kredytów mieszkaniowych walutowych przewyższył wskaźniki 
analogicznych produktów bankowych wyrażonych w złotówkach. 

 

 BGK udzielił firmom gwarancji de minimis na ponad 26,7 mld 
zł. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogły uzyskać kredyty o łącznej 
wartości 47,6 mld zł. Od połowy marca 2013 r. z programu 
skorzystało 102,85 tys. przedsiębiorców. 
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 Możliwość kolejnej koncesji Grupy Azoty Zakłady 
Chemiczne Police. W ciągu kilku tygodni Grupa spodziewa się 
otrzymać drugą koncesją na kopalnię fosforytów w Senegalu. 
Inwestycja w złoża to kontynuacja ekspansji na rynkach 
afrykańskich. Spółka od sierpnia 2013 posiada już jedną 
kopalnie w Senegalu. 
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ZWYCIĘZCA TYGODNIA  

 ALIOR BANK +3,92 COMARCH +5,18  

 
PRZEGRANY TYGODNIA  

 PGE -2,52 TRAKCJA PRKII -1,18  

   

 

 Comarch nawiązał partnerstwo technologiczne z Nokią. 
Firmy będą współpracować na polu platform do zarządzania 
łącznością oraz usług powiązanych z aplikacjami m.in dla branż: 
telekomunikacyjnej, motoryzacyjnej, elektroniki użytkowe 
finansów i bankowości, opieki zdrowotnej, produkcji, usług 
publicznych, bezpieczeństwa, a także transportu i logistyki. 

 

  

 Dobre wyniki firmy CD Projekt dzięki grze "Wiedźmin 3". W 
2015 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki CD 
Projekt wyniosły 800 mln zł, a zysk netto 350 mln zł. Firma 
zapowiedziała rozwój systemu cyfrowej dystrybucji gier i ma 
ambitny plan znaleźć się w pierwszej trójce najbardziej 
uznanych producentów. 

 

  

 Umocnienia złotego wobec euro i osłabienia do 
amerykańskiego dolara. Wpłynęły na to dobre nastroje na 
globalnych rynkach, presja na euro pod wpływem polityki ECB i 
brak luzowania ze strony RPP. Wartość euro spadła z powodu 
czwartkowej decyzji Rady Prezesów EBC o obniżce stóp 
procentowych i zwiększaniu podaży pieniądza w strefie euro. 

 

  

 Złoto stabilnie 1260 USD za uncję. Od grudnia ubiegłego roku 
ceny kruszcu wzrosły aż o 20%. 

 

 

 Zawirowania na rynkach surowców. Ceny ropy Brent i WTI 
wzrosły w tym tygodniu do odpowiednio 40 USD i 39 USD za 
baryłkę. Jest to spowodowane możliwymi rozmowami między 
OPEC, a pozostałymi eksporterami ropy, na temat zamrożenia 
jej wydobycia. Cena za tonę miedzi wynosi 4900 USD. Jest ona 
nadal wrażliwa na sytuację makroekonomiczną Chin, a także na 
zmiany kursu dolara. 

 

  

  

 
Spółka tygodnia 

   

 Vercom S.A. to prężnie rozwijająca się spółka branży 
technologicznej. Na rynku funkcjonuje od 10 lat, a do jej 
kluczowych produktów należą Redlink oraz EmailLabs. 
Pierwsza z platform umożliwia wysyłanie w pełni 
spersonalizowanych informacji SMS lub E-MAIL, dzięki 
możliwości połączenia się z bazą danych zleceniodawcy. 
Każdego miesiąca za pośrednictwem serwisu wysyłanych jest 
około miliarda wiadomości. Drugi z serwisów to serwer SMTP 
umieszczony w chmurze. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom  
 



 
dostarczalność masowych wiadomości sięga tu 99,8%. Spółka 
Vercom pomaga również zaplanować kampanię marketingową 
i   umożliwia    dotarcie    do    wielu    potencjalnych    odbiorców.  
 
 

 
Realizowała zlecenia takich marek jak Netia czy IKEA, a za swoje 
produkty była wielokrotnie nagradzana m. in. przez Microsoft 
czy też BIG InfoMonitor. 

 Sektor IT w Polsce  
   

 

Sprzedaż sektora IT w Polsce wg raportu PMR wyniosła 31,3 mld 
PLN w 2014 r., (wzrost o 4,1% r/r). Jest to prawie trzykrotny 
wzrost wartości w stosunku do początku dekady. Największy 
udział w sektorze miał rynek usług IT, warty 12,9 mld PLN. 
Najdynamiczniej w 2014 r. rozwinął się natomiast rynek 
software (wzrost o 1,5% r/r). Wzrost wartości sektora mógł 
wynikać ze wzrostu wartości dolara amerykańskiego w 
czwartym kwartale 2014 r. Firmy IT wskazują na rosnącą rolę 
produktów związanych z obliczeniami w chmurze, wirtualizacją 
zasobów oraz zdalną kontrolą, co przekłada się na rozwój 
infrastruktury technicznej branży. Co roku obserwowany jest 
wzrost powierzchni serwerowej o 4000-7000 m2. 

  

 

 

   

 Dane statystyczne  

Makroekonomia Data 

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

CPI -0,7% 2016.01 

Stopa bezrobocia 10,3% 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 4,29 -0,80 

USD/PLN 3,83 -2,09 

CHF/PLN 3,91 -1,08 

EUR/USD 1,12 1,34 
 

Stawki (%) 1T ∆ bps 

WIBOR 3M 1,67 0 

EURIBOR 3M -0,23 -1,6 

LIBOR CHF 3M -0,78 1,88 
 

Giełdy (pkt) 1T ∆ % 

WIG  47 182 1,68 

WIG 20  1 911 1,99 

DAX 9 831 0,07 

FTSE  6 140 -0,96 

DJI 17 213 1,21 

SP500 2 022 1,11 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzęt 
komputerowy: 

12,7; 40%

Usługi: 12,9; 
41%

Oprogramowanie: 
5,8; 19%

Struktura produktowa sektora IT w Polsce    
[w mld PLN]

Źródło: Overview of the IT market in Poland 2015, PMR
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