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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
„Rzeczpospolita” po raz 18. zaprezentowała zestawienie czołowych polskich
przedsiębiorstw. Za najlepszą firmę pro-

dukcyjną uznano spółkę Sanok Rubber Company (dawne Sanockie Zakłady Przemysłu
Gumowego Stomil Sanok). Cyfrowy Polsat
jest najlepszą firmą w branży infrastruktura,
handel i usługi, a w usługach finansowych –
PZU. Filary Budżetu to nagrody przyznawane
dla firm płacących najwyższe podatki. W tym
roku otrzymały je BZ WBK oraz PGNiG.
W nowej kategorii „najlepsza firma nowej
gospodarki” nagrodę otrzymał CD Projekt
za spektakularny sukces, jakim jest sprzedaż
20 mln egzemplarzy gier z trylogii wiedźmińskiej. Jej przychody wzrosły z 96 do niemal
800 mln złotych. Zatrudnienie zwiększyło się
o 34 proc. – do 200 osób.
Firmom coraz trudniej będzie rekrutować nowych pracowników wśród osób
zarejestrowanych w urzędach pracy.

Oznacza to, że stopa bezrobocia będzie wolniej spadać w kolejnych latach. W 2016 roku
liczba osób bez zatrudnienia zmniejszyła się
o 14 proc. (217 tys. osób). Gdyby w kolejnych latach tempo poprawy było utrzymane,
to w 2020 roku stopa bezrobocia mogłaby wynieść 3 proc. Ta wartość wskazuje na idealną
sytuację na rynku pracy, w której w urzędach
rejestrują się jedynie osoby zmieniające pracę.
Obecnie w kilku miastach w Polsce mamy już
bardzo niewielkie bezrobocie (w Poznaniu,
Wrocławiu, Warszawie, Sopocie), jednak analitycy wskazują, że 3-proc. stopa bezrobocia
w skali kraju w ciągu najbliższych lat nie jest
możliwa do osiągnięcia. Szacują, że na koniec 2017 roku stopa bezrobocia obniży się
o ok. 0,8 proc. w porównaniu z końcem 2016
roku, a w 2018 roku poprawa wyniesie tylko
0,3 pkt proc.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Zdrowia i pogody ducha”.
Nagrodę wylosowała: Maria Gwizd z Rudy Śl.

Piwo przez wieki

Wróżenie z piany
Jeśli wierzyć statystykom, jedna czwarta Polaków przywitała Nowy Rok toastem piwem
zamiast tradycyjną lampką szampana i innymi
napojami bąbelkowymi. Mimo że światowe
spożycie piwa spadło po raz pierwszy od 30
lat – o 0,3 proc., do 183,78 mld litrów – nas
to nie dotyczy. Winni są temu chińscy urzędnicy, którzy po kampanii antykorupcyjnej
ogłoszonej przez chińskiego prezydenta Xi
Jinpinga ograniczyli swój udział w zakrapianych imprezach. W naszym kraju 2017 rok będzie ciekawy dla branży piwnej i pod względem właścicielskim, i prawnym.

Ż ubr z  K raju K witnącej
W iśni
W pierwszej połowie 2017 roku Asahi
Group Holdings Ltd., japoński gigant alkoholowy, oficjalnie zostanie nowym właścicielem
największego polskiego koncernu – Kompanii
Piwowarskiej (35-proc. udział w rynku). Zapłacił za niego 7,3 mld euro. Oprócz m.in. Lecha,
Żubra i Tyskiego do portfolio producenta z Kraju Kwitnącej Wiśni wejdą też cztery środkowoeuropejskie browary – Pilsner Urquell w Czechach, Topvar na Słowacji, Ursus w Rumunii
i Dreher na Węgrzech. Transakcja ta jest częścią
przekształceń własnościowych wymuszonych
przez antymonopolowe regulacje unijne, ale
piwoszy interesują bezpośrednie konsekwencje przejęcia. Asahi zapewnia, że zachowa
browary i popularne marki, nie wyklucza też
próbnej produkcji swojego najpopularniejszego
piwa – Asahi Super Dry. Specjaliści nie wróżą
temu pomysłowi powodzenia, ponieważ Polacy

przywiązani są do rodzimych marek, a trwająca
od kilku lat rewolucja piwna opiera się głównie
na regionalnych browarach rzemieślniczych.
Analitycy przewidują, że skutkiem
przemeblowania na rodzimym rynku może
być nieznaczny wzrost cen – Kompania Piwowarska w poprzednich latach zaniżała ceny
swoich produktów, by zdobyć jak największy
udział w rynku i być atrakcyjnym kąskiem
dla zagranicznego inwestora. Nowi japońscy
właściciele planują zmasowane kampanie
marketingowe, których koszt będą chcieli
sobie odbić przez wzrost ceny detalicznej.
Nie wiadomo jeszcze, jak zareagują konkurenci KP – Grupa Żywiec i Carslberg – czy
wykorzystają okazję, że nowicjusz-gigant będzie stawiał pierwsze kroki na polskim rynku
i wyjdą z własnymi inicjatywami, np. niższą
ceną piwa, czy dostosują się do warunków,
które narzuci największy gracz.

P iwo na wokandzie
Styczeń 2017 roku może przynieść daleko
idące konsekwencje dla amatorów spożywania
piwa pod chmurką. Trzech sędziów Sądu Najwyższego będzie wtedy rozprawiało nad tym,
jaka jest definicja bulwaru. Jaki związek ma bulwar z piwem? Wszystko zaczęło się w 2015
roku, gdy Marek Tatała, inicjator akcji Legalnie
nad Wisłą, otworzył butelkę piwa na schodkach warszawskiego Bulwaru Flotylli Wiślanej
po lewej stronie Wisły. Zgodnie z przepisami
ustawy o trzeźwości nie można spożywać alkoholu na ulicach, placach i w parkach. Ukarany
mandatem przez patrol policji za niedozwolone
picie alkoholu na ulicy aktywista nie przyjął go,

Średnie oprocentowanie 10 najlepszych lokat półrocznych wynosi teraz

argumentując, że zgodnie z ustawą o drogach
publicznych bulwar to betonowy obiekt oddalony od ulicy, stanowiący umocnienie pasa
rzeki. Funkcjonariusze byli innego zdania, powołując się na przepisy ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Akcja warszawskiego działacza była
prowokacją, która miała przynieść rozgłos
sprawie, o którą walczy jego stowarzyszenie
– o możliwość legalnego picia piwa na bulwarach. Po nieprzyjęciu mandatu odwołał się
on do sądu w celu rozstrzygnięcia dyskusyjnej
kwestii. Sąd rejonowy uznał go za winnego popełnienia wykroczenia z ustawy o wychowaniu
w trzeźwości, odstąpił jednak od wymierzenia
kary. W wyroku powołał się na rozporządzenie
MAiC, według którego: „Ulica to wydzielony
pas terenu posiadający swoją nazwę, przeznaczony do ruchu pojazdów i ruchu pieszych.
Może to być też most, aleja albo właśnie bulwar”. Mimo wszystko skierował do Sądu Najwyższego zapytanie o decyzję, która z wielu
definicji ulicy powinna być prawnie wiążąca.
We wniosku stwierdził, że zbyt szeroka definicja ulicy może ograniczyć prawo obywateli
do korzystania z przestrzeni publicznej.
Jakie ma to znaczenie dla miłośników
piwa w całej Polsce? Jak wiadomo, prawo
w naszym kraju nie opiera się na precedensach (jak np. w USA), ale znawcy prawa podkreślają, że inne sądy mogą brać pod uwagę
stanowisko Sądu Najwyższego i przy swoich
wyrokach kierować się jego autorytetem.
Pozostaje tylko trzymać kciuki, by uchwała
(jakakolwiek by była) zadowoliła piwną brać.

MAREK KOWALIK

1,9 proc. w skali roku. Z kolei przeciętna
stawka dla depozytów z takim terminem sięga
1,2 proc. Wyższe stawki są promocją obliczoną
na przyciągnięcie nowych klientów, tzn. klient
musi powierzyć bankowi środki, które nie były
wcześniej deponowane. Najwyższe oprocentowanie, 2,2 proc. w skali roku, oferuje Idea
Bank. Wysokość wkładu to minimum 500 złotych, a maksymalna wysokość 1 mln złotych.
BOŚ Bank oferuje EKOlokatę SUPERprocentującą z oprocentowaniem 2,1 proc. w skali
roku. Wymaga się od klienta posiadania lub
założenia konta osobistego. Minimalna kwota
to 1 tys. złotych (brak maksymalnej). Oferta
Nest Banku na sześć miesięcy, z odsetkami
2,1 proc. w skali roku, to Lokata na Nowe
Środki, tylko dla tych, którzy założą w tej instytucji rachunek osobisty.
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