
 

 
akro & rynek 

 

 Masz pytania? 

Chcesz do nas dołączyć? 
Zapraszamy! 

Koło Naukowe „FINANSE i 
GOSPODARKA” 

SGGW w Warszawie – WNE 
ul. Nowoursynowska 166 

02-787 www.knfinanseigospodarka.sggw.pl 

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

  komentarz tygodniowy      
OPIEKUN KOŁA: Dr hab. Sylwester Kozak 
REDAKTORZY: Małgorzata Głowacka • Karolina Jemielity 
AUTORZY: Iwo Bachórz • Dawid Bródka • Monika Danilczuk • Bartosz Golnik • 
Paula Jerszewska • Anna Kaba • Radosław Pałkowski • Wioletta Sawicka • 
Krzysztof Śnieżko • Michał Tuszyński • Joanna Wojciechowska 
GRAFIKA: Jolanta Szyperska 

 

 

EDYCJA II 2016/2017 

 Nr  36 23 – 27 stycznia 2017 

 
 Gospodarka 
 

 BŚ: Polskie PKB zyska na inwestycjach i konsumpcji. 
Zdaniem instytucji, polska gospodarka wzrośnie o 3,1 proc. Rok 
2016 był słabszy niż zakładano. Wzrost wyniósł 2,5 proc. Było to 
w dużej mierze efektem słabego eksportu i niskich inwestycji. 

 GUS: Bezrobocie w grudniu na poziomie 8,3 proc. Po 1990 
roku nie odnotowano tak niskiej stopy bezrobocia w grudniu. 
Stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 8,2 proc, a w grudniu 
2015 9,8 proc. 

 292,4 mln pasażerów pociągów w 2016r. Urząd Transportu 
Kolejowego podaje, że jest to o ponad 12 mln więcej niż w roku 
poprzednim. Jest to wzrost o 4,3 proc. O prawie 10 proc. wzrosła 
także praca przewozowa, czyli iloczyn liczby pasażerów i 
odległości, która wyniosła 19,2 mld pasażero-kilometrów. 

 4,3 mld zł wyniósł transfer emigrantów do Polski w III 
kwartale 2016r. NBP podaje, że jest to bardzo zbliżona liczba 
do analogicznego okresu w roku 2015. O 0,1 mld zmniejszyły się 
transfery od migrantów długookresowych i o tyle samo 
zwiększyły przekazy od migrantów krótkookresowych. 

 Gospodarka Polski bardziej przygotowana na krach niż 10 
lat temu. Analiza DNB Banku i Deloitte pokazuje, że większość 
analizowanych sektorów nie dotknąłby znaczny spadek 
przychodów. Najmocniej krach wpłynąłby na handel detaliczny. 

 W tym roku w Polsce sprzedaż sprzętu AGD może wzrosnąć 
o ok. 5 proc. Sprzyjać temu będzie popyt na rynku 
mieszkaniowym i program 500 plus. W 2016 roku zanotowano 
w Polsce dość duży wzrost sprzedaży mieszkań, co powinno 
sprzyjać sprzedaży AGD. Każde zakupione mieszkanie wiąże się 
z zakupem co najmniej 4 dużych produktów AGD. 

 Instytucje finansowe 
 

 Syndyk SKOK Wołomin żąda wpłat na pokrycie 2,26 mld zł 
strat od członków upadłej kasy. Żądania wysłał do 7 tys. 
członków z pośród wszystkich 85 tys. Zgodnie z przepisami, 
poszkodowani chcąc zostać klientami kasy musieli najpierw 
zostać jej udziałowcami. Syndyk przewiduje podwyższoną 
odpowiedzialność członków kasy za powstałe straty do 
podwójnej wysokości wpłaconych udziałów. 

 Sejm przyjął nowelizacje ustawy o SKOK-ach, która 
łagodzi nadzór KNF nad małymi kasami. Czynności 
podejmowane przez KNF w ramach nadzoru będą ograniczone 
przede wszystkim do "analizy wyników czynności kontrolnych 
podejmowanych przez Kasę Krajową". Ustawa wprowadza 
definicję "małej kasy" (suma aktywów 20 mln zł, 
średnioroczna liczba członków nie przekracza 10 tys. osób). 

 UOKiK ukarał Raiffeisen Bank Polska. Bank naruszył 
zbiorowe interesy konsumentów, za co nałożono na bank 3,5 
mln zł kary. Dodatkowo bank ma zrekompensować straty 
konsumentów. Bank nie uwzględniał ujemnego LIBOR-u, a po 
wycofaniu się z tej praktyki nie naliczał ujemnego 
oprocentowania kredytów we frankach szwajcarskich. 

 PZU prosi UOKiK o zgodę na przejęcie Banku Pekao. 
Ubezpieczyciel złożył wniosek o przejęcie kontroli nad 
Bankiem    Pekao,    towarzystwem    funduszy   inwestycyjnych 

Pioneer Pekao Investment Management i Domem 
Inwestycyjnym Xelion. Odnośnie Pekao UOKiK sprawdzać 
będzie poziom koncentracji rynku w zestawieniu z Alior 
Bankiem, w którym PZU ma wiodący pakiet akcji. 

 PKO BP inwestuje w karty lojalnościowe. Bank zdecydował 
się na kupno 100% udziałów w polskim start-upie 
technologicznym. Firma Zencard wymyśliła wirtualną kartę 
płatniczą, która będzie kumulowała wszystkie posiadane przez 
klienta karty lojalnościowe. Gdy klient zapłaci swoją kartą lub 
telefonem w sklepie współpracującym z ZenCard, system 
automatycznie naliczy rabat. 

 Indywidualne Konta Mieszkaniowe nowym instrumentem 
wsparcia. Zamysłem ich wprowadzenia jest zachęcenie 
Polaków do oszczędzania środków na cele mieszkaniowe. Będą 
one zakładane w bankach lub SKOK-ach. Prace nad nim trwają w 
Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, a dotychczasowe 
propozycje zakładają m.in. zwolnienie z tzw. podatku Belki oraz 
premie za oszczędzanie z budżetu państwa. 

 Rynki finansowe  
 

 Ponad 5,7 mld zł zysku netto osiągnęło PKN Orlen w 2016 
roku. Udział w zysku miały m.in. rekordowa sprzedaż paliw na 
poziomie 10 mld litrów oraz wzrost sprzedaży na rynkach 
polskim, czeskim i litewskim. Taki wynik to również zasługa 
walki z szarą strefą, która zaczęła przynosić wymierne zyski. 

 WIG20 mWIG40  
 ZWYCIĘZCA TYGODNIA  
 MBANK +2,77 PFLEIDER +10,72  
 PRZEGRANY TYGODNIA  
 BZWBK -2,49 JSW -2,94  
 

 Ronson Europe chce zbudować 1600 mieszkań w Ursusie. 
Spółki zależne Ronson Europe juz podpisały warunkowe umowy 
kupna nieruchomości. Jak informuje Ronson, łączna cena 
sprzedaży praw do nieruchomości oraz wartość prac, których 
wykonanie jest konieczne, by umożliwić realizację inwestycji 
mieszkaniowych (a których wykonanie jest po stronie 
sprzedających), została ustalona na łączną kwotę 82 mln zł 
netto. 

 Polskie firmy nagrodzone. Przedstawiciele polskich firm 
Solaris Bus & Coach S.A. oraz Barlinek S.A. odebrali z rąk 
ambasadora RP w Sztokholmie nagrodę Mercurius za sukcesy na 
rynku szwedzkim. Autobusy marki Solaris od kilku lat jeżdżą po 
ulicach Szwecji a firma wygrywa kolejne przetargi. Firma 
Barlinek S.A. (producent podłóg), obecna jest na rynku 
szwedzkim od 1999roku, gdzie trafia aż 20% całej produkcji. 

 Umocnienie złotego wobec euro. Złoty był jedną z najsilniej 
umacniających się walut wobec euro wśród walut rynków 
wschodzących. Poprawa nastrojów na globalnych rynkach oraz 
rosnący popyt na ryzykowne aktywa wspierają złotego. Zgodnie 
z protokołem z ostatniego posiedzenia RPP w kolejnych 
kwartałach oczekiwana jest stabilizacja stóp procentowych. Po 
inauguracyjnym przemówieniu nowego prezydenta USA 
Donalda Trumpa kurs dolara spadł wobec najważniejszych 
walut. 



 

 Ropa Brent kończy tydzień na poziomie 55,5 USD za 
baryłkę. Cena zmniejszyła się mimo początkowego wzrostu w 
kierunku 57 USD za baryłkę, co było reakcją na konsekwentne 
zmniejszanie dostaw ropy z krajów OPEC. Miedź wzrasta do 
892 USD    za    tonę,    po    zasygnalizowaniu    przez    Freeport 

 

 
McMoRan, jednego z największych globalnych producentów, 
możliwym ograniczeniem działalności swojej indonezyjskiej 
kopalni. Złoto spada do 1 190 USD za uncję. Jest to wynik 
osiągnięcia kolejnych szczytów przez indeksy Dow Jones i 
SP500. 

   

 Spółka tygodnia  

 

   SYNEKTIK S.A.  dostarcza innowacyjnych rozwiązań dla 
branży diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej. Prowadzi 
laboratoria badawcze oraz tworzy aparaturę medyczną. Jako 
pierwsza w Polsce zajęła się produkcją radiofarmaceutyków 
wykorzystywanych w onkologii. Synektik zajmuje się również 
pisaniem     oprogramowania   obsługującego   różnorodne   dane  

medyczne. Na swoje zaawansowane badania uzyskuje dotacje z 
programów takich jak SME Instrument Horyzont 2020 czy też z 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Spółka weszła na Giełdę 
Papierów Wartościowych w sierpniu 2011, a jej obecna wartość 
rynkowa wynosi 128 mln zł. 

   

 Rynek alkoholi mocnych w Polsce w 2016 r.  

 

 

Wg raportu Canadean, sprzedaż na rynku 
alkoholi mocnych w Polsce w 2016r. wynosiła 
21,6 mld PLN (wzrost o 1,1% r/r). Rynek 
znajduje się w fazie wzrostowej, a całkowita 
wartość sprzedaży ma wzrosnąć o ok. 1,2% do 
roku 2018. Największą popularnością cieszy się 
wódka (np. Sobieski, Finlandia), która stanowi 
77,8% całkowitej sprzedaży. Tendencje 
wzrostowe odnotowuje również whisky (m.in. 
Jack Daniel’s, Johnnie Walker) oraz likiery (np. 
Sheridan&#39;s). Prognozowana średnioroczna 
stopa wzrostu wynosi 1,3% (2015-2020). 

 

 

   

 Dane statystyczne  

 

Makroekonomia Data 

PKB r/r 2,5% 2016 kw. 3 

CPI -0,5% 2016.10 

Stopa bezrobocia 8,2% 2016.10 

Wynagrodzenie m. 4 259 zł 2016.10 

Produkcja przemysłowa 1,9% 2016.11 

Stopa referencyjna NBP 1,5% od 2016.02 
 

Kursy walut 1T ∆ % 

EUR/PLN 4,34 -0,69 

USD/PLN 4,05 -0,98 

CHF/PLN 4,07 -0,25 

EUR/USD 1,07 0,00 
 

Stawki (%) 1T ∆ bps 

WIBOR 3M 1,73 0,00 

EURIBOR 3M -0,33 -2,00 

LIBOR CHF 3M -0,73 1,00 
 

Giełdy (pkt) 1T ∆ % 

WIG  55 657 3,89 

WIG 20  2 084 3,89 

DAX 11 814 1,58 

FTSE  7 105 -0,39 

DJI 20 094 1,30 

SP500 2 290 1,01 
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RYNEK ALKOHOLI MOCNYCH W POLSCE W 2016 R. 

Alkohole specjalne 
Wódka 
Likiery 
Whisky 

Źródło: Spirits Market in Poland: Market Snapshot to 2020. 
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