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 Gospodarka 
 

 GUS: Coraz mniej Polaków pomimo wzrostu liczby urodzin. 

W styczniu na świat przyszło w Polsce 35 tys. noworodków, co 

jest najlepszym wynikiem w pierwszym miesiącu roku od 

siedmiu lat. W tym samym miesiącu zmarło jednak aż 44 tys. 

Polaków. 

 

 Niższe ceny paliw na wiosnę. Tankowanie jest najtańsze w tym 

roku. Wiosenna obniżka cen będzie się utrzymywać. W 

mijającym tygodniu benzyna bezołowiowa 95 potaniała o 5 , a 

olej napędowy o 7 groszy na litrze. 

 

 Rosną koszty zatrudnienia w Polsce i UE. W czołówce państw 

UE w których nastąpił wzrost kosztów zatrudnienia jest Polska. 

Pierwsze miejsce zajmuje Rumunia. Koszty zatrudnienia w 

Polsce wzrosły w zeszłym roku o 5,4%. 

 

 PFRON uruchamia nowe programy wsparcia dla 

niepełnosprawnych. Instytucja informuje, że w ciągu roku 

zostanie zatrudnionych około 5 tys. osób niepełnosprawnych 

dzięki projektom: "Absolwent", "Praca-integracja" oraz "Stabilne 

zatrudnienie". 

 

 

 Instytucje finansowe 
 

 PZU planuje w najbliższych latach osiągać do 25% zysków 

z zagranicy. PZU nie przewiduje dalszych akwizycji w ramach 

repolonizacji banków. Obecnie ok. 8 % zysków jest 

realizowanych poza granicami Polski. PZU chce również 

zwiększyć swój obszar działalności, w przyszłości chce pojawić 

się na rynku globalnym. 

 

 Krajowa Administracja Skarbowa zyska nowe narzędzie 

walki z wyłudzeniami VAT. Na żądanie urzędników bank 

może zablokować firmie rachunek na 72h. Będą one 

przekazywać informacje o firmowych rachunkach do systemu 

informatycznego prowadzonego przez Krajową Izbę 

Rozliczeniową. 

 

 Ruszyła sprzedaż polis ubezpieczeniowych przez 

Facebooka. Allianz jako pierwszy w Polsce rozpoczął sprzedaż 

polis za pomocą social mediów. Sprzedaż ubezpieczeń odbywa 

się za pomocą stanowiącego część serwisu społecznościowego 

czatu Messenger. Na początek zakład zdecydował się 

umożliwić w tym kanale zakup prostych polis turystycznych. 

 

 PKB per capita w Europie i Polsce   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Rynki finansowe  
 

 PESA Bydgoszcz S.A. zobowiązała się dostarczyć 18 

tramwajów dla Bydgoszczy do września 2018 roku. 

Umowa ma wartość 141 mln zł, a także charakter ramowy, 

dzięki czemu jest możliwość zwiększenia zamówienia nawet o 

50% bez przetargu. Bydgoskie przedsiębiorstwo było jedyna 

firmą startującą do przetargu. Zainteresowany kontraktem był 

również Solaris, jednakże nie podjął on walki z konkurentem. 

 WIG20 mWIG40  
 ZWYCIĘZCA TYGODNIA  
 CYFRPLSAT +2,25 GETINOBLE +3,68  
 PRZEGRANY TYGODNIA  
 LOTOS -3,08 POLIMEXMS -6,67  
 

 Allegro Group kończy działanie Allegro.de. Popularna 

polska platforma sprzedażowa miała dzięki Allegro.de 

umożliwić Polakom oferowanie swoich produktów na rynku 

niemieckim. Według oficjalnych doniesień jest to 

konsekwencja przyjęcia nowej strategii skupionej wokół 

polskiej wersji serwisu. 5 kwietnia 2017 roku ma zostać 

wyłączona możliwość logowania się do Allegro.de. 

 Szacuje się, że Polacy w ubiegłym roku mogli kupić siedem 

ton złota. Największą  popularnością  cieszyły  się  porcje do  5 

gram. Polski rynek złota wart jest obecnie ok. 1mld zł.  W 2016 

 

sprzedano kilkanaście tysięcy sztabek do 5 gram, podczas gdy w 

2015 było ich "zaledwie" kilka tysięcy sztuk. 

 W 2017 roku Carrefour otworzy w Polsce 112 sklepów. Na 

ten wynik składać się będzie 100 sklepów osiedlowych, 10 

supermarketów i 2 hipermarkety. Zapowiadanych jest również 

ponad 20 modernizacji placówek w centrach handlowych. 

Planowany jest też remodeling centrów handlowych, m.in. w 

Szczecinie, Białymstoku, Głogowie, Chorzowie czy Zgorzelcu. 

 Brent spada do 50,8 USD za baryłkę. Było to spowodowane 

wzrostem zapasów o 4,95 mln baryłek do rekordowych 533,11 

mln baryłek. Miedź spada do 5 800 USD za tonę, przez 

zakończenie 40-dniowego strajku w największej kopalni rud 

miedzi na świecie Złoto wciąż rośnie. W tym tygodniu osiąga 1 

250 USD za uncję w odpowiedzi na deprecjację dolara po 

ostatniej podwyżce stóp procentowych w USA. 

 Umocnienie złotówki oraz euro, a także osłabienie dolara. 

Wzrost wartości złotówki był spowodowany protokołem z 

ostatniego posiedzenia RPP, gdzie członkowie rozpatrują 

podniesienie stóp procentowych. Umocnienie euro było 

spowodowane wysypem dobrych danych dotyczących głównych 

europejskich gospodarek. Na niekorzyść dolara przemawia 

ochłodzenie oczekiwań związanych z kolejną podwyżką stóp 

procentowych w Rezerwie Federalnej. 

   

 Spółka tygodnia  

 

   RAFAKO S.A.  jest spółką branży energetycznej. Została 

założona w 1949 roku, a obecnie zatrudnia około 2000 osób. 

Zajmuje się projektowaniem i produkcją kotłów i urządzeń 

ochrony środowiska. Dodatkowo przedsiębiorstwo realizuje 

założenia społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez 

podejmowanie działań takich jak sadzenie drzew razem ze  

społecznością lokalną, ograniczanie emisji zanieczyszczeń oraz 

organizację konferencji naukowych. RAFAKO sponsoruje lokalne 

drużyny sportowe oraz wspiera imprezy biegowe. Spółka weszła 

na Giełdę Papierów Wartościowych w marcu 1994, a jej obecna 

wartość rynkowa wynosi 682 mln zł. 

   

 Rynek ryb i owoców morza w Norwegii w 2016r.  

 

 Wg raportu Canadean, sprzedaż na rynku ryb i owoców 

morza w Norwegii w 2016r. wynosiła 17,2 mld PLN (wzrost 

o 3% r/r). Rynek znajduje się w fazie wzrostowej, a 

całkowita wartość sprzedaży ma wzrosnąć o ok. 3% do roku 

2018. Największą popularnością cieszą się surowe 

obrobione ryby i owoce morza pakowane na tackach, które 

stanowią 22,7% całkowitej sprzedaży. Tendencję wzrostową 

odnotowują również świeże ryby i owoce morza 

sprzedawane na stoiskach. Ich prognozowana średnioroczna 

stopa wzrostu wynosi 3,6% (2015-2020). 
 

 

   
 Dane statystyczne  

 

Makroekonomia Data 

PKB r/r 2,7% 2016 kw. 4 

CPI 1,9% 2017.01 

Stopa bezrobocia 8,6% 2017.01 

Wynagrodzenie m. 4 277 zł 2017.01 

Produkcja przemysłowa 1,2% 2017.02 

Stopa referencyjna NBP 1,5% od 2016.02 
 

 

 

 

 

Kursy walut 1T ∆ % 

EUR/PLN 4,26 -0,47 

USD/PLN 3,95 -1,10 

CHF/PLN 3,98 -0,24 

EUR/USD 1,08 0,92 
 

Stawki (%) 1T ∆ bps 

WIBOR 3M 1,73 0,00 

EURIBOR 3M -0,33 0,00 

LIBOR CHF 3M -0,73 0,00 
 

 

Giełdy (pkt) 1T ∆ % 

WIG  59 070 -2,27 

WIG 20  2 235 -2,71 

DAX 12 064 -0,26 

FTSE  7 262 -1,24 

DJI 20 597 -1,52 

SP500 2343,98 -1,44 
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Rynek ryb i owoców morza w Norwegii  
w 2016r. 

Ryby i owoce morza w puszce 

Ryby i owoce morza mrożone - przetworzone 

Ryby i owoce morza mrożone - przetworzone całe 

Ryby i owoce morza suszone 

Ryby i owoce morza świeże 

Ryby i owoce morza głęboko mrożone 
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