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Podsumowanie

Na podstawie analizy wartości wskaźni
ków dura tion  i ATR można stwierdzić, 
ryzyko stopy procentowej jest w Polsce 
niewielkie. Średnia długość okresu, po 
jakim koszty obsługi długu dostosowy
wały się do nowej wartości rynkowych 
stóp procentowych w okresie XII 2006 
-  VII 2014 wynosiła 3,5 roku do 4 lat. 
Przeciętna długość okresu, na który usta
lano koszty obsługi długu w tym okresie 
wyniosła od 4 lat do 4 lat i 9 miesięcy. Są 
to wartości na tyle wysokie, by skutecz
nie minimalizować ten rodzaj ryzyka, 
a jednocześnie na tyle krótkie, by móc 
wykorzystywać zmiany na rynku finan
sowym do aktywnego zarządzania kosz
tami obsługi długu. Minimalizacja tych 
kosztów jest bowiem jednym z prioryte
tów zarządzania długiem publicznym. 
Potwierdza to analiza terminów rzeczy
wistej zapadalności skarbowych instru
mentów dłużnych oraz ocena udziału 
instrumentów zmiennoprocentowych 
w łącznej kwocie długu. Ministerstwo 
Finansów aktywnie wpływa na strukturę 
terminową i przedmiotową zobowiązań,

dążąc m. in. do obniżania kosztów obsłu
gi zadłużenia. Jest to zgodne z założe
niami przyjmowanymi w S tra teg iach  
za rządzan ia  d ług iem  p u b lic zn ym , opra
cowywanych zgodnie z wymogami usta
wy o finansach publicznych.
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Przychody polskich przedsiębiorstw nie- 
finansowych w drugim kwartale 2014 r. 
wzrosły o 2,3% w stosunku do analo
gicznego okresu roku poprzedniego, jest 
to więc kolejny (piąty z rzędu) kwartał, 
w którym sprzedaż rośnie. Wydaje się to

potwierdzać trwanie dobrej koniunktury, 
co wyraża się też wzrostem PKB: według 
wstępnych szacunków GUS w 2. kwarta
le 2014 r. jego wyrównany sezonowo 
wzrost rok do roku wyniósł 3,2%, co jest 
wskaźnikiem prawie tak dobrym, jak 
w poprzednim kwartale (3,5%).

Ocena wskaźnika dynamiki przychodów 
zależy jednak od punktu widzenia. 
Wzrost sprzedaży jest oczywiście zjawi
skiem pożądanym, zwłaszcza że jest to
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wzrost długotrwały (od ponad roku) 
i realny, skoro inflacja osiągnęła niemal 
zerowy poziom, a wskaźnik wzrostu cen 
producenckich jest wręcz ujemny. 
Z drugiej jednak strony dynamika ta 
wbrew oczekiwaniom nie zwiększa się, 
lecz pozostaje względnie stała: wskaźnik 
jest praktycznie identyczny w każdym 
z ostatnich czterech kwartałów. Daleko 
mu również do poziomów z 2011 roku, 
kiedy notowano wzrosty przekraczające 
12%. Co więcej, odwróciła się tendencja 
dotycząca wyniku finansowego 
-  pierwszy raz od ponad roku 
wykazał on spadek (o 10,6%) 
w porównaniu z wartością z ana- 50 
logicznego okresu rok wcześniej. 40
Rentowność obrotu netto za 30
ostatnie 4 kwartały obniżyła się 2 0

z 4,0% do 3,8%, zatem tu rów- 10 

nież nastąpiło wyhamowanie 0
tendencji wzrostowej, choć po- -10 
gorszenie wskaźnika jest nie- -20 
znaczne.

Mimo malejących wartości zysków i ich 
relacji do przychodów, sektor energetycz
ny pozostaje wciąż najbardziej rentowny, 
ze wskaźnikiem rentowności obrotu netto 
za ostatnie 4 kwartały na poziomie 8,2%, 
znacznie dystansującym przetwórstwo 
przemysłowe (4,1%), transport (2,8%), 
handel (1,9%), a zwłaszcza budownictwo 
(1,1%). Z wymienionych sektorów 
nieznaczną poprawę tego wskaźnika 
w 2. kwartale 2014 r. wykazały tylko 
branże transportowa i handlowa.

Dynamika przychodów z całokształtu działalności 
"̂Dynamika wyniku finansowego netto
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Przyrost przychodów wykazały 
prawie wszystkie ważniejsze 
sekcje gospodarki. Przoduje tu 
budownictwo, które może się 
poszczycić 14%-owym wzro
stem przychodów (a jeszcze 
w 4. kwartale 2013 r. dynamika 
ta była w tej sekcji ujemna). 
Spadek sprzedaży natomiast po 
raz kolejny dotyka branżę ener
getyczną, jednak dynamika tych 
spadków wyraźnie słabnie. Co 
do wyniku finansowego, wzrosty 
wobec analogicznego kwartału 
rok wcześniej ponownie wykaza
ły sektory: transport (o 23,8%) 
i handel (o 16,4%), zaś w ener
getyce, budownictwie i przemyśle 
odnotowano spadki (odpowied
nio o 11,2%, 19,6% i 23,9%).
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Wykres 1. Dynamika wyników kwartalnych 
[przyrost w % w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego]

■ Energetyka
■ Transport

Przemysł
•Handel

» Ogółem 
•Budownictwo

Wykres 2. Rentowność obrotu netto za ostatnie 4 kwartały [w %]
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Płynność przedsiębiorstw jest ciągle 
jeszcze daleka od wysokich poziomów 
z roku 2010, ale po wyraźnej poprawie 
w 1. kwartale 2014 roku w 2. kwartale 
następuje stabilizacja: płynność II stopnia 
wynosi 100,6 %, a I stopnia 35,2%. Tra
dycyjnie wysoką płynność wykazuje 
branża energetyczna (odpowiednio 136,6% 
oraz 71,5%), a niską -  branża handlowa 
(74,3% i 20,2%).

Dynamikę nakładów inwestycyjnych
w 1. kwartale 2014 r. należy ocenić pozy
tywnie, sektor przedsiębiorstw niefinan-

sowych ogółem wykazał nakłady o 14% 
wyższe od analogicznego okresu rok 
wcześniej. Przodującymi sektorami są tu 
ponownie transport (wzrost o 46,4%) 
i handel (wzrost o 25,3%). W budownic
twie wartość inwestycji była o 5,2% 
niższa, niż przed rokiem, ale ujemna 
dynamika słabnie, pozwalając oczekiwać 
w najbliższym czasie wartości dodatnich. 
Wzrostowi inwestycji sprzyjał tani pie
niądz (Wibor 3M ok. 2,7% w 1. kwartale 
2014 r., a obecnie już poniżej 2,5%) oraz 
poprawa nastrojów społecznych: wyprze
dzaj ący wskaźnik ufności konsumenckiej, 

choć ujemny, rósł konsekwentnie 
od początku 2013 roku (zauwa
żalny spadek pojawił się dopiero 
w lipcu br., co niewątpliwie ma 
związek z konfliktem ukraiń
skim).

Dane o inwestycjach pojawiaj ą 
się z większym opóźnieniem, stąd 
ich brak za 2. kwartał 2014 r. 
Trudno odgadnąć, czy przedsię
biorstwa są skłonne zwiększać 
inwestycje (co jest dobrym pro
gnostykiem dla gospodarki), czy 
raczej zwyciężyły obawy zwią
zane z obecnymi konfliktami 
zbrojnymi (Ukraina, Bliski 
Wschód) i ich ewentualnymi 
reperkusjami. Dodatkowo mamy 
do czynienia z nowym w Polsce 
zjawiskiem, jakim jest deflacja -  
spadek cen odnotowano w lipcu 
i sierpniu, a nadwyżki żywności 
spowodowane przez rosyjskie 
embargo (oraz niskie stopy pro
centowe) mogą wydłużyć trend 
spadkowy poza sezon letni, 
w którym wzrost cen zawsze jest 
spowolniony. Mimo to uważa 
się, że obserwowany spadek cen 
nie ma charakteru długotermi
nowego, lecz przejściowy.

płynność II stopnia (podwyższona) [lewa oś] 
płynność I stopnia ( ~ gotówkowa) [prawa oś]
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Wykres 3. Wskaźniki płynności przedsiębiorstw niefinansowych [w %]

Przemysł Budownictwo
Handel Transport

Wykres 4. Dynamika nakładów inwestycyjnych 
[przyrost w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego]
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