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 Gospodarka 
 

▪ Możliwe prawo jazdy bez adresu. Ministerstwo 

Infrastruktury rozważa tego typu rozwiązanie. Podobny 

pomysł zastosowano w nowych dowodach osobistych. 

Obecnie wymiana prawa jazdy kosztuje 100,50 zł. 

▪ UKE zgadza się na dopłaty za roaming. Wnioski w tej 

sprawie złożyło w samym poprzednim roku 12 operatorów, 

w tym Plus, Play i Orange. Operatorzy nie byli zadowoleni z 

faktu funkcjonowania zasady „Roam Like At Home”. 

▪ Nowy odcinek Zakopianki prawdopodobnie nie 

będzie oddany na czas. Wykonawcą jest firma Salini 

Impregilo z Włoch. Jedną z głównych trudności są 

przybudowy sieci energetycznej. 

▪ MP planuje rozszerzenie definicji bezrobotnego. Jako 

bezrobotny będzie mógł się zarejestrować chociażby rolnik 

posiadający gospodarstwo do 5 ha rozliczeniowych. Osoby 

zarejestrowane jako bezrobotne mogą liczyć na pomoc z 

Funduszu Pracy. 

▪ 550 zł granicą skrajnego ubóstwa w Polsce dla 

gospodarstwa jednoosobowego. Zasięg zjawiska 

regularnie się zmniejsza. W przypadku gospodarstwa 

czteroosobowego jest to 1486 zł. 

▪ W Gliwicach wyprodukowano o 18% mniej Opli niż w 

2016 r.. Był to mimo wszystko rekordowy rok, a obniżka 

wynika z zapotrzebowania rynku. W 2017 r. w Gliwickiej 

fabryce wyprodukowano ponad 165 tys. aut. 

▪ Osoby z kredytem z tzw. starego portfela dostaną 

pomoc. Ma być skierowana zarówno do indywidualnych 

kredytobiorców, jak i spółdzielni mieszkaniowych i będzie 

dotyczyć częściowych umorzeń. 

 Instytucje finansowe  

▪ Bank Pekao aktywny w Davos. Działania dotyczyły m.in. 

promocji polskiej gospodarki. Zorganizowany został np. 

polski panel dyskusyjny, a także konferencja Prezydenta RP 

Andrzeja Dudy. 

▪ Banki udzielają wysokich kredytów na mieszkania. 

Trzyosobowa rodzina z dochodem 6,5 tys. zł netto może 

liczyć na około 521 tys. zł na 25 lat. 

▪ PKO BP umożliwia założenie firmy drogą 

elektroniczną. Wypełnienie formalności ma docelowo 

zajmować kilka minut, a do dopełnienia formalności 

niezbędny jest Profil Zaufany. 

▪ Alior zwiększa poziom robotyzacji. Bank ogłosił 

stopniową robotyzację kolejnych 118 procesów 

operacyjnych systemu “Dronn" wspomagającego 

pracowników w zdalnej obsłudze klientów. W 2017 r. system 

objął: m.in. ponad 1.2 mln połączeń w sprawach windykacji.  

 Mapy ekonomiczne  

 

 Rynki finansowe  

 

▪ Orlen prezentuje wyniki kwartalne za Q4 2017 r. 

Przychody firmy w 4-tym kwartale wyniosły 24,734 mld zł 

(+8% r/r). EBITDA 2,65 mld zł (-16,70% r/r), natomiast zysk 

netto 1,52 mld zł (-11,1% r/r). W dniu ogłoszenia wyników 

kwartalnych ceny akcji spółki spadły o 1,17%.  

▪ Nowa Strategia Spółki Ciech. Spółka poinformowała o 

nowej strategii na 2018 r., m.in. rozszerzenie oferty środków 

ochrony roślin o 6 nowych produktów, rozszerzenie 

działalności międzynarodowej - w latach 2018-2021 planuje 

rejestrację ponad 20 produktów w strefie Europy Centralnej i  

Południowej oraz poszerzenie gamy substancji aktywnych z 2 

posiadanych w roku 2017 do 10 rodzajów w roku 2020.  

▪ Nowe segmenty działalności Grupy Energa. Będą nimi: 

elektromobilność i oświetlanie ulic. Spółka energetyczna 

zapowiada m.in rozszerzenie sieci punktów ładowania 

samochodów elektrycznych na Wybrzeżu z 10 do 50 stacji w 



2020 r.. Uruchomi współpracę z samorządami w sprawie 

montowania ładowarek dla komunikacji zbiorowej. 

▪ Grupa Azoty z kredytem inwestycyjnym. Podpisała 10- 

letnią umowę kredytu inwestycyjnego na kwotę 145 mln euro. 

Celem jest modernizacja ośrodków produkcyjnych i budowa 

m.in instalacji kwasu azotowego i zakładów compundingu 

tworzyw. Spłata kredytu rozpocznie się 3 latach. 

▪ Zapasy ropy w Stanach Zjednoczonych spadły. 

Osiągnęły poziom najniższy od 2015 roku przy jednoczesnym 

rekordowym wydobyciu zbliżającym się do rekordowych 

poziomów sprzed pół wieku. Amerykańska ropa WTI osiągnęła 

poziom ponad 66 USD za baryłkę, z kolei europejska ropa Brent 

osiągnęła cenę 70 dolarów, co jest najwyższą ceną od listopada 

2014 roku. Zapasy miedzi, które monitorowane są przez giełdę 

metali w Londynie wzrosły o 8,3 % i wyniosły 299 600 ton, co 

jest najwyższym poziomem od ponad 3 miesięcy. Za sprawą 

trwającej deprecjacji dolara ceny złota zbliżyły się do 

maksimum z września 2017 r. Jednakże w euro, frankach bądź 

złotych metal ten pozostaje tańszy niż kilka miesięcy temu. 

▪ Złoty podążał według nastrojów ogólnoświatowych, 

które nie wypłynęło znacząco na polską walutę. 

Amerykańska waluta traci na wartości, mimo że FED 

zdecydował się wkroczyć na ścieżkę podwyżek. Dodatkowo 

wypowiedź sekretarza skarbu, która stwierdza naturalną 

słabość waluty za dobrą sytuację nie okazała się pomocna dla 

dolara. Euro pozostaje stabilne po posiedzeniu Europejskiego 

Banku Centralnego oraz konferencji Mario Draghiego.

 Spółka tygodnia  

 

Wittchen  spółka zarejestrowana w Łomiankach zajmująca 

się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów 

futrzarskich, artykułów skórzanych oraz obuwia. Wittchen 

został założony w 1990 roku i do dziś zarządzana jest przez 

jego twórcę - Jędrzeja Wittchena. Działalność spółki 

prowadzona jest w ponad 100 salonach, znajdujących się w 

Polsce, Rosji, na Ukrainie i Białorusi oraz przez sklep 

internetowy. Kolekcje dostępne w poszczególnych krajach 

różnią się wzorami dedykowanymi na konkretne rynki. W 

2015 roku w spółce pracowało około 321 osób. Według 

raportu KPMG Wittchen wymieniany jako jedna z najlepiej 

rozpoznawalnych marek w segmencie odzieży luksusowej w 

Polsce. Znaczącym akcjonariuszem firmy jest SIMEI 

Investments Ltd, który posiada ponad 13 mln akcji. Spółka 

zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w 2015 

roku, a obecnie (26.01.2018) cena akcji wynosi 22,20 zł. W 

2016 roku spółka osiągnęła 170 mln zł przychodów ze 

sprzedaży i zysk brutto 24,9 mln zł. Wskaźniki: ROA 9,73%, 

ROE 16,01%, cena/wartość księgowa (P/BV) 3,99, cena/zysk 

(P/E) 24,30.

   
 Udział handlu w tworzeniu PKB i wartości dodanej  

 
 

W 2015 roku udział handlu w tworzeniu PKB wyniósł 15,7% i był 

zanotowany spadek z 15,7%. Najwyższy poziom zanotowany 17% 

w 2012 - 2013 roku. Udział wartości dodanej brutto wynosi 17,7% 

w 2015r, i był to spadek o 0,01. Najwyższy poziom był zanotowany 

2012-2013 i wynosił 19,2%.   

Rozwojowi sektora handlu sprzyja wzrost dochodów ludności 

(skutek bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy) oraz trwającej do 

listopada 2016 roku deflacji (dodatkowo zwiększającej siłę 

nabywczą ludności). 
 

 
               Źródło: Raport HANDEL DETALICZNY I HURTOWY W POLSCE 

 
 

 Dane statystyczne   

   
Makroekonomia Data 
PKB r/r 4,9% Q3 2017 

CPI 2,1% 2017.12 

Stopa bezrobocia 6,6% 2017.10 

Wynagrodzenie prz. 4 973 zł 2017.12 

Produkcja 
przemysłowa 

2,70% 2017.12 

Stopa referencyjna 
NBP 

1,5% 
Od  

2015.03 
 

Stawki / Kursy 
walut  

1T ∆bps 

WIBOR 3M 1,72 0,00 
EURIBOR 3M -0,328 0,00 
LIBOR CHF 3M -0,7356 0,00 
EUR/PLN 4,13 -0,21 
USD/PLN 3,33 -0,53 
CHF/PLN 3,56 -0,45 
EUR/USD 1,24 0,34 

 

Giełdy (pkt) 1T ∆ % 
WIG  65 861 0,45 

WIG 20  2 600 0,43 

DAX 13 336 0,28 

FTSE  7 667 0,68 

DJI 26 481 0,34 

S&P500 2 853 0,52 
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