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Pozytywne sygnały z polskiej gospodarki – Andrzej Czarnecki, 
Dyrektor Inwestycyjny ds. Papierów Dłużnych Union Investment TFI

Sytuację gospodarczą  
w kraju możemy określić 
aktualnie na poziomie 
tzw. strefy komfortu. 
Wzrost gospodarczy 
jest znacznie powyżej 
potencjalnego i wynosi 
4%, więc ostatni okres 
możemy zaliczyć 
do udanych.

Andrzej Czarnecki
Dyrektor Inwestycyjny  
ds. Papierów Dłużnych  
Union Investment TFI



• Korzystne otoczenie pozytywnie wpływa na wyniki funduszy 
pieniężnych i obligacyjnych.

 
Sytuacja gospodarcza w Polsce jest aktualnie bardzo dobra. Na tyle, że możemy mówić o tzw. strefie komfortu. 
Wzrost gospodarczy w naszym kraju jest znacznie powyżej potencjalnego i wynosi 4%. Dodatkowo na koniec 
czerwca budżet państwa odnotował nadwyżkę w wysokości kilku miliardów złotych. W znaczącym stopniu 
przyczyniła się do tego rosnąca dynamika wpływów z podatku VAT. 

Ta komfortowa dla polskiego rządu sytuacja jest korzystna również dla uczestników funduszy obligacyjnych. 
Niewielkie potrzeby pożyczkowe państwa, a w konsekwencji mniejsza liczba emisji obligacji, stabilizują ceny już 
wyemitowanych papierów wartościowych. Wpływa to pozytywnie na ceny obligacji zmiennoprocentowych, 
co jest widoczne w wynikach funduszy pieniężnych. Atrakcyjne wyniki inwestycyjne wypracował m.in. fundusz 
UniKorona Pieniężny. Dobrze radzą sobie też fundusze obligacyjne – szczególnie UniObligacje Aktywny, którego 
niezmienną receptą na sukces jest aktywne zarządzanie. Przy tak korzystnym otoczeniu gospodarczym oraz inflacji 
na poziomie 1,5% Rada Polityki Pieniężnej może ze spokojem utrzymywać stopy procentowe na niezmienionym 
poziomie. A to dobra wiadomość dla osób inwestujących w fundusze pieniężne i obligacyjne.

Masz pytania?
tfi@union-investment.pl
www.union-investment.pl

801 144 144
(22) 449 03 33 (od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 18.00) 

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). 

Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje 

zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane 

wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa 

funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku 

inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl.

Niniejszy materiał zawiera opinię ekspercką. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych  

w niniejszym materiale.
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