
Leasing 

Zawsze warto rozważyć różne opcje 
Coraz szybsze tempo zmian w otoczeniu gospodarczym oraz rosnące oczekiwania 
rynkowe sprawiają, że znaczenia nabiera optymalizacja procesów produkcji, a z tym 
wiąże się konieczność stałego monitorowania pojawiających się nowych rozwiązań 
technologicznych i modernizowania posiadanego majątku trwałego. Wybór maszyn 
produkcyjnych dokonywany musi być starannie, z dużą dbałością o jakość i środowisko 
oraz z uwzględnieniem bardzo ważnego parametru, jakim są niskie koszty wytwarzania. 
To duże wyzwanie dla przedsiębiorstwa, dodatkowo wiążące się z koniecznością 
poszukiwania zewnętrznego źródła finansowania. 

W Grupie Banku Millennium czujemy się współodpowiedzialni za rozwój biznesu naszych 
Klientów, dlatego staramy się patrzeć na ich potrzeby rozwojowe kompleksowo. Budowanie 
szerokiej relacji z Klientem opartej na zrozumieniu potrzeb partnera nie jest sloganem, 
ale rzeczywistym, praktykowanym na co dzień sposobem działania. Dlatego dużą wagę 
przywiązujemy do wzajemnej wymiany informacji – pozwala nam ona szybko reagować 
i proponować Klientowi najbardziej efektywne i adekwatne do sytuacji rozwiązania. Temu 
służą właśnie niefinansowe kowenanty zawarte w umowie współpracy. 

Wspólna analiza potrzeb Klienta dokonywana przez specjalistów Banku i Millennium 
Leasing częstokroć wskazuje, że w wielu przypadkach optymalną formą finansowania 
danej inwestycji lub części programu inwestycyjnego jest leasing. Pozwala on firmom 
nie angażować znacznych środków własnych do zakupu kosztownego, nowego 
wyposażenia produkcyjnego. Mogą one planować wydatki w długim okresie, mając 
również na uwadze sezonowość swoich przychodów. Ponadto, z punktu widzenia 
f irmy, istotna jest możliwość korzystania ze wsparcia specjalistów leasingowych 
w negocjacjach z dostawcami maszyn (w zakresie terminów dostaw i płatności, 
warunków zakupu, w tym również z zagranicy, jeśli pochodzą z importu).

Małe i średnie przedsiębiorstwa chcące ubiegać się o wsparcie ze środków unijnych, 
mogą sf inansować swoją inwestycję również leasingiem i uzyskać jednorazową 
wypłatę środków z dotacji. Dofinansowanie takie dotyczy inwestycji w innowacje oraz 
podnoszenie konkurencyjności.

Oprócz pojedynczych transakcji firmy mogą również korzystać z odnawialnego limitu 
leasingowego, czyli 12-miesięcznej gwarancji dostępności środków finansowych do realizacji 
planów inwestycyjnych, w ustalonej wcześniej strukturze. Dzięki takiemu rozwiązaniu firma 
ma swobodę podpisywania kontraktów na świadczenie usług, bez obawy o ich sfinansowanie, 
możliwość szybkiego zakupu maszyn w trakcie trwania limitu oraz ich terminowej wymiany. 

Millennium Leasing będąca częścią Grupy Banku Millennium, posiada rozległe doświadczenie 
we wszystkich rodzajach finansowania leasingiem – od samochodów osobowych, poprzez 
transport ciężki, branżę kolejową czy maszyny i urządzenia niezależnie od ich rodzaju, 
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 Ustawa z dnia 26 stycznia 2017 r. 
o zmianie ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej. Ustawa 
zmienia art. 103 ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej poprzez 
wprowadzenie obowiązku dokonywania 
oceny przewidywanego wpływu 
projektu ustawy lub rozporządzenia na 
działalność mikroprzedsiębiorców oraz 
małych i średnich przedsiębiorców. 
Ocena ta powinna być dokonywana 
w postaci sporządzania odrębnej części 
uzasadnienia projektu ustawy lub 
rozporządzenia. Obowiązek powyższy 
nie będzie dotyczył projektów, które 
nie dotyczą majątkowych praw 
i obowiązków przedsiębiorców oraz 
praw i obowiązków przedsiębiorców 
wobec organów administracji publicznej.

 Ustawa z dnia 26 stycznia 2017 r.  
o zmianie ustawy o ofercie publicznej 
i  warunkach wprowadzania 
instrumentów f inansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych. Ustawa 
uchyla art. 72 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzan ia  i ns t r umentów 
f inansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych dotyczący obowiązku 
ogłaszania wezwania w przypadku 
nabycia akcji spółki publicznej w liczbie 
powodującej zwiększenie udziału 
w ogólnej, określonej ustawowo 
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wartości i stopnia skomplikowania. Bliska współpraca pomiędzy podmiotami w Grupie 
pozwala znacząco skrócić czas oczekiwania na decyzję leasingową, a w przypadku gdy Klient 
współpracuje już z Bankiem, ten czas ulega dodatkowemu skróceniu. 

Zachęcamy do zapoznania się z ofer tą Millennium Leasing. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji prosimy o kontakt ze swoim Doradcą lub Doradcami 
Millennium Leasing. Zapraszamy również do odwiedzenia stron internetowych  
www.bankmillennium.pl oraz www.millenniumleasing.pl. 

Prognozy makroekonomiczne

Umiarkowany optymizm 

Wzrost gospodarczy w os tatnim 
kwartale minionego roku wyniósł 2,7% r/r,  
co oznacza , iż do łek ak tywności 
ekonomicznej w polskiej gospodarce 
przypadł na tr zeci kwar ta ł. Skalę 
poprawy koniunk tury gospodarczej 
jeszcze lepiej odzwierciedla wzrost 
kwar talny po odsezonowaniu, k tóry 
w czwartym kwartale wyniósł 1,7%, co 
było drugim najlepszym wynikiem w UE. 
Przyspieszenie wzrostu gospodarczego 
to pozytywna niespodzianka, szczególnie 
po bardzo słabych danych za trzeci 
kwartał. 

Optymizm nieco słabnie, jeśli spojrzy 
się na strukturę wzrostu. Głównym 
motorem gospodar k i  pozos t a ł a 
konsumpcja prywatna, która wzrosła 
o 4,2% r/r, dodając do dynamiki PKB 
2,1 pkt proc. Rosnące dochody realne 
gospodars tw domowych, wspar te 
wypłatą świadczeń socjalnych, a także 
poprawa nas trojów gospodar s tw 
domowych, k tórym pomaga bardzo 
dobra sy tuacja na r ynku pracy, 
wspierają wzrost konsumpcji. Czynnik 
ten pozostanie g łównym motorem 
wzrostu także w kolejnych kwartałach, 
choć dynamika konsumpcji wyhamuje 
w drugiej połowie roku, kiedy zacznie 
wygasać wpł yw programu Rodzina 
500+. 

P o z y t y w n i e  n a l e ż y  o c e n i ć 
wyhamowanie spadku inwes t yc j i 
w środk i t r wa łe , k tór y wyniós ł 
5,8% r/r wobec spadku o 7,4% r/r 
w trzecim kwartale. Po odsezonowaniu 
natomiast kwartalny spadek inwestycji 
wyniósł 0,6% kw./kw. i był najniższy 
w obecnym cyklu spadków. Jak można 
by ło pr zypuszczać , jes t to efek t 
odblokowania inwestycji budowlanych, 

na co wskazywał y miesięczne dane 
o produkcji budowlano-montażowej 
oraz napływie środków unijnych. 

Pozytywną wymowę danych osłabia 
wysoka kontr ybucja do wzros tu 
gospodarc zego zmiany zapa sów 
(wynios ła 1,4 pk t proc. , najwięcej 
od trzeciego kwar tału 2013 r.), co 
oznacza, iż czynnik ten odpowiadał za 
nieco ponad połowę całego wzrostu 
gospodarczego w ostatnich tr zech 
miesiącach minionego roku. Jest to 
najbardziej zmienny element PKB , 
a jego przyspieszenie nie gwarantuje 
u t r z yman ia  podobne j  dynamik i 
w kolejnych kwar tałach. W efekcie 
popyt finalny, mierzący PKB bez zapasów 
i importu wzrósł w czwartym kwartale 
o 3,5% r/r, podobnie jak w trzecim. 
W tym zakresie zatem przyspieszenie 
wzrostu nie nastąpiło.

Dane wysokiej częstotliwości, w tym 
w yn ik i  produkc j i  pr zemys łowe j 
i sprzedaży detalicznej w styczniu 
potwierdzi ł y poprawę koniunk tury 
gospodarczej tak że na początku 
bieżącego roku , czemu spr zy ja ł 
korzystny efekt kalendarzowy i większa 
liczba dni roboczych w styczniu. Dane 
o sprzedaży detalicznej wskazują 
na mocną konsumpcję pr ywatną . 
Optymistyczne nastroje gospodarstw 
domowych (wyprzedzający wskaźnik 
ufności konsumenckiej jest na poziomie 
na jwyższym w his tor i i  badania) 
w połączeniu z niskim bezrobociem 
i rosnącymi dochodami, będą wspierały 
wyniki konsumpcji prywatnej w kolejnych 
miesiącach, choć w drugiej połowie 
roku ustąpienie korzystnego wpływu 
programu Rodzina 500+ wpłynie na 
obniżenie się jej dynamiki. 

Wyn i k i  p rodukc j i  budow lano - 
-montażowej za styczeń potwierdzają 
natomiast stopniowe odradzanie się 
inwestycji. Styczeń przyniós ł trzeci 
z rzędu jej miesięczny wzrost po 
odsezonowaniu. Łącznie w ostatnich 
t r zech mies iącach w yn iós ł  on 
10,8%, najwięcej od połowy 2011 r. 
Przyspieszenie produkcji w zakresie 
budowy obiektów inżynierii lądowej 
i wodnej (w styczniu wzrost o 5,7% r/r)  
potwierdza odblokowanie środków 
unijnych i ożywienie w zakresie 
inwestycji infrastrukturalnych. Dane 
za styczeń i luty wskazały co prawda 
na wyhamowanie przyrostu war tości 
zgłoszonych wniosków i podpisanych 
umów o płatność, jednak spowolnienie 
to może mieć charakter przejściowy. 
W tym roku oczekujemy sprawniejszego 
wykorzystania środków unijnych, co 
będzie wspierało stopniową odbudowę 
inwestycji infrastrukturalnych. Ryzykiem 
dla tego scenariusza jest konieczność 
u t r z ymania dyscyp l iny f i sk a lne j , 
wymuszającej ostrożność w zwiększaniu 
wydatków inwestycyjnych samorządów 
czy innych podmiotów publicznych.

Dane za ostatnie miesiące dają podstawę 
do umiarkowanego optymizmu, sugerując 
możl iwe pr zyspieszenie dynamik i 
PKB. Należy jednak pamiętać o wielu 
czynnikach ryzyka – polityka gospodarcza 
nowego prezydenta USA, wybory we 
Francji i Niemczech, odradzające się 
problemy Grecji mogą podkopać nastroje 
w globalnej gospodarce, co może mieć 
także niekorzystny wpływ na sytuację 
gospodarczą w Polsce. 

   Grzegorz Maliszewski
Główny Ekonomista

Bank Millennium

liczbie głosów. Rezygnacja z wezwania 
określonego w art. 72 ustawy nie będzie 
równoznaczna z umożliwieniem „cichego” 
przejmowania kontroli nad spółkami 
publicznymi, bowiem na akcjonariuszach 
spoczywa obowiązek notyfikacyjny 
związany z nabywaniem znacznych 
pakietów akcji spółek publicznych.

Prezentacja handlowa. Niniejsza publikacja nie stanowi porady. W kalendarium prawnym zostały umieszczone wybrane akty prawne.
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