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Gospodarka
 Wzrost gospodarczy osiągnął 4%. Pod tym względem jest to
najlepszy kwartał polskiej gospodarki od ponad roku. W
ostatnim kwartale 2016 roku wzrost gospodarczy wyniósł 2,5%.
 Na innowacyjność firm w Polsce Wschodniej zostanie
przeznaczone 195 mln zł z budżetu. 1/3 tej kwoty ma
posłużyć na inwestycje dla przedsiębiorstw zajmujących się
projektami biznesowymi w średnich miastach makroregionu.
Zdaniem resortu, pierwszeństwo dla firm ze średnich miast w
POPW jest częścią pakietu działań, mających na celu odwrócenie
niekorzystnych tendencji na tych obszarach.
 Deloitte: 71% dyrektorów finansowych w Polsce
potwierdza wysoką niepewność ekonomiczną. Dla
porównania, w Europie Zachodniej takiego zdania jest 61% CFO.
Najnowsza edycja badania, przeprowadzona od lutego do marca,
wykazała, że optymizm netto polskich dyrektorów finansowych
jest najniższy od 2013 roku.
 Więcej odstępstw od ograniczeń handlu w niedzielę.
Pomysłodawcy sugerują np. możliwość handlu na giełdach, w
portach i na lotniskach. Projekt obywatelski zakłada handel bez
ograniczeń przez siedem niedziel w roku.
 Puls Biznesu: Sklepy stacjonarne niezagrożone
zamknięciem. Uratować ma je coraz większe wypełnienie
elektroniką. Zalicza się do nich m. in. systemy rejestrowania
zakupów, aplikacje do płacenia smartfonem, inteligentne
oświetlenie czy interaktywne lustra z reklamami.
 KUKE: O 20,4% mniej upadłości w kwietniu r/r. W stosunku
do marca ich liczba wzrosła jednak o 2,4%. Od maja 2016 do
kwietnia 2017 działalność gospodarczą zakończyło 569
przedsiębiorstw.

Instytucje finansowe
 Restrukturyzacja SKOK Nike. Banki, które są zainteresowane
udziałem w procesie Spółdzielczej Kasy OszczędnościowoKredytowej Nike, mogą zgłaszać oferty do Komisji Nadzoru
Finansowego do 30.05.2017 r. Komisja umorzyła przejęcie SKOK
Nike przez inną spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową.
KNF kieruje się potrzebą zapewnienia otwartości i
konkurencyjności w procesie restrukturyzacji.
 Zgoda na objęcie przez Pawła Surówkę stanowiska prezesa
PZU. Rada Nadzorcza PZU powołała go na to stanowisko 13
kwietnia. Paweł Surówka był doradcą finansowym w Bank of
America Merrill Lynch, później pełnił funkcję członka zarządu
Boryszewa. Do stycznia 2016 roku był doradcą prezesa PKO
Bank Polski i dyrektorem bankowości korporacyjnej i
inwestycyjnej na Niemcy. Od połowy 2016 roku do kwietnia
2017 roku pełnił stanowisko prezesa PZU Życie.
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 Banki jednymi z największych pracodawców w kraju.
Mimo to ich sytuacja pogarsza się: kurczy się sieć oddziałów, a
w sektorze ubywa etatów. Według KNF, na koniec I kwartału w
sektorze pracowało 167 tys. osób. To o 3 tys. mniej niż w I
kwartale 2016 roku. Od 2011 roku, kiedy banki zatrudniały
rekordową liczbę pracowników, ubyło ok. 10 tys. etatów.
Przyczyną zmian jest rozwój bankowości mobilnej i
internetowej oraz dostosowania biznesu do niskich stóp
procentowych.
 Spadek zysku netto banków. W okresie styczeń-marzec
2017r. wyniósł on 2,84 mld zł. Jest to spadek o 11,4% w skali
roku. Wynik z odsetek wyniósł 10,13 mld zł (wzrost o 10,1%),
zaś wynik z prowizji sięgnął 3,26 mld zł (wzrost o 4,3%).
 Komisja Europejska wycofuje skargę z Trybunału
Sprawiedliwości. Sprawa dotyczyła niewdrożenia do
krajowego prawa unijnych przepisów dotyczących naprawy
oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków.

Mapy ekonomiczne

Rynki finansowe

 Wielka inwestycja w EC Żerań. Elektrociepłownia Żerań

 Asseco Poland podpisał umowę z GPW. Dotyczy ona
wdrożenia i uruchomienia systemu Promak TS. Jest to system
do obsługi handlu instrumentami finansowymi, który spełnia
wymogi dyrektywy unijnej MIFID II. Ma zostać uruchomiony w
pierwszym dniu sesyjnym 2018 roku.
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 Rentowne akcje producentów gier. Pomimo ogólnych
spadków cen akcji wszystkich producentów gier, analitycy DM
Vestor radzą kupować akcje 11 bit studios. Wyceniają akcje
spółki na 255,80 zł wobec kursu na GPW, który nie przekracza
200 zł. Cena akcji ma wzrosnąć m.in. dzięki premierze nowej
produkcji firmy "Frostpunk" w IV kwartale 2017 roku.

będzie rozbudowana. Ma zostać wybudowany nowy blok
gazowo-parowy. Wykonania podejmą się Polimex-Mostostal
oraz Mitsubishi Hitachi. Koszt całego przedsięwzięcia to ok. 1,5
mld zł (1,1 mld zł oraz 111,9 mln euro). Dzięki inwestycji
możliwe będzie wycofanie najstarszych kotłów węglowych, co
ma się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa energetycznego
aglomeracji warszawskiej.
 Rozwój stokrotki. Emperia Holding zapowiedziała
podtrzymanie planu. Zapowiada otwarcie 90 nowych sklepów
na terenie Polski w 2017 roku. Kumulacja otwarć ma nastąpić w
II połowie roku. W I kwartale otwarto już 23 sklepy. Planowana
jest również budowa centrum dystrybucyjnego w Lublinie.
 Brent silnie odbija do 52,6 USD. Powodem jest przewidywane
przedłużenie cięć w produkcji w krajach OPEC. Miedź utrzymuje
się na względnie stałym poziomie 5 587 USD za tonę. Na jej cenę
wpływały m.in. obawy o spowolnienie gospodarcze Chin, co
spowodowało chwilowy spadek jej wartości w drugiej połowie
tygodnia. Złoto odbija do 1 225 USD za uncję, z powodu
zawirowań politycznych w Stanach Zjednoczonych i
oczekiwanego
łagodniejszego
tempa
wzrostu
stóp
procentowych.

Spółka tygodnia
PBG S.A. zajmuje się tworzeniem instalacji gazu ziemnego i
ropy naftowej oraz modernizacją istniejących baz
magazynowych. Realizacje prowadziło m.in. na Stadionie
Narodowym w Warszawie oraz PGE Arenie w Gdańsku. Za
swoją działalność otrzymało liczne wyróżnienia: Lider
Budownictwa Inwestycji, Bezpieczna budowa czy też Byki i

niedźwiedzie. Podejmując inicjatywy takie jak ochrona orła
bielika, sadzenie drzew czy propagowanie honorowego
krwiodawstwa realizuje politykę społecznej odpowiedzialności
przedsiębiorstw. Spółka weszła na Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie w sierpniu 2004, a jej obecna
wartość wynosi 2 821 mln zł.

Sprzedaż motocykli w Polsce w 2016
W Polsce w 2016 roku spadła sprzedaż motocykli. W samym
październiku obniżyła się ona o 5,5% w stosunku do
poprzedniego roku. Może być to spowodowane
wprowadzeniem nowych przepisów, Nowo rejestrowane
motocykle muszą m.in. spełniać normy emisji spalin Euro 4,
a motocykle powyżej 125cc muszą być wyposażone w
system hamowania anti-lock. Wiodącymi markami są Romet
Motors Junak i Yamaha, które stanowią 42% rynku.
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