
Leasing 

Korzystny sposób finansowania maszyn  
i urządzeń 
Przy wyborze formy finansowania środków trwałych przedsiębiorcy rozważają wiele 
opcji. Wielu z nich, bez względu na skalę działalności wybiera leasing, wskazując na korzyści 
podatkowe oraz na inne istotne aspekty, które niesie za sobą ta forma finansowania.

Leasingiem można sfinansować większość środków trwałych. Warto jednak przy tym 
pamiętać, że leasing maszyn i urządzeń to inny rodzaj transakcji niż typowe proste 
finansowanie samochodów osobowych. Taka operacja stawia przed Klientem, jak 
również przed firmą leasingową, zupełnie inne wymagania. 

Firma leasingowa nie dokona co prawda za Klienta wyboru maszyn czy linii 
technologicznych, jednak na podstawie doświadczeń zdobytych przy realizacji podobnych 
transakcji może pomóc w wyborze już sprawdzonego dostawcy. Co więcej, odpowiedni 
partner f inansowy, posiadający specjalistów od kontraktów zakupowych, pozwala 
zabezpieczyć się przed podpisaniem niekorzystnych warunków dostawy. 

W Millennium Leasing Klient może liczyć na wszechstronną pomoc w procesie 
negocjacji i zawierania kontraktu. Z punktu widzenia przedsiębiorcy ustalenie 
korzystnych i bezpiecznych warunków płatności ma pozytywny wpływ na dodatkowe 
koszty finansowania przedmiotu leasingu oraz zabezpieczenie oczekiwanego terminu 
dostawy. Dodatkowym atutem Millennium Leasing jest obsługa samego procesu zakupu 
(także importu maszyn do Polski), w tym m.in. czynności związanych z odprawą celną 
i organizacją transportu maszyn do zakładu Klienta.

Korzystnym rozwiązaniem dla Klientów jest również możliwość zrefinansowania w leasingu 
zakupionej już maszyny czy urządzenia. W przypadku inwestycji sfinansowanych przez 
Klienta bezpośrednio za gotówkę, a potrzebującego środków finansowych na realizację 
innych zaplanowanych inwestycji, można zastosować tzw. leasing zwrotny techniczny, 
który pozwoli na uwolnienie zainwestowanych środków. 

Naszą filozofią działania jest współodpowiedzialność za rozwój biznesu naszych Klientów, 
dlatego wspierają ich nasi doradcy, doskonale rozumiejący specyfikę działalności firmy. 
Doradca przygotowuje analizę potrzeb, dzięki której Klient otrzymuje propozycję 
efektywnego f inansowania dostosowanego do jego konkretnej sytuacji, a nie 
ograniczającego się tylko do przebiegu krzywej utraty wartości maszyny czy urządzenia. 
Dzięki połączeniu dopasowanej do potrzeb oferty produktowej oraz wsparcia w zakupie 
przedmiotu leasingu Klient oszczędza zarówno czas, jak i środki finansowe.

Spółka Millennium Leasing, będąca częścią Grupy Banku Millennium, posiada rozległe 
doświadczenie we wszystkich rodzajach finansowania leasingiem, zarówno środków 
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 ROZ P O R Z Ą DZ E N I E  R A DY 
MINISTRÓW z dnia 12 września 
2017 r. w sprawie wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za 
pracę oraz wysokości minimalnej 
stawki godzinowej w 2018 r. Zgodnie 
z treścią rozporządzenia od dnia  
1 stycznia 2018 r. ustala się minimalne 
wynagrodzenie za pracę w wysokości 
2100 zł oraz minimalną stawkę 
godzinową w wysokości 13,70 zł.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
SPR AWIEDLIWOŚCI z dnia 
2 sierpnia 2017 r. zmieniające 
rozpor z ądzen ie  w spr aw ie 
szczegółowego sposobu prowadzenia 
rejestrów wchodzących w skład 
Krajowego Rejestru Sądowego 
oraz szczegółowej treści wpisów  
w tych re jestrach . Zmiana 
r o z p o r z ą d z e n i a  w y n i k a 
z dostosowania polskiego prawa do 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2012/17/UE z dnia 13 czerwca 
2012 r. zmieniającej dyrektywę Rady 
89/666/EWG i dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2005/56/WE 
i 2009/101/WE w zakresie integracji 
rejestrów centralnych, rejestrów 
handlowych i rejestrów spółek. Na 
podstawie przywołanych przepisów 
europejskich wprowadzono system 
integracji rejestrów. System ten 
będzie się sk ładał z rejestrów 
państw członkowskich i usprawni 
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transportu, jak i maszyn czy urządzeń, niezależnie od ich rodzaju, wartości i stopnia 
zaawansowania. Bliska współpraca z Bankiem pozwala znacząco skrócić czas oczekiwania 
na decyzję leasingową.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Millennium Leasing. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji prosimy o kontakt ze swoim Doradcą lub Doradcą 
Millennium Leasing. Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej  
www.millenniumleasing.pl.

Prognozy makroekonomiczne

Gospodarka przyspiesza, ale dynamika 
inwestycji rozczarowuje 
Dane z zakresu rachunków narodowych 
potwierdziły bardzo dobry obraz polskiej 
gospodarki w trzecim kwartale, kiedy 
wzrost gospodarczy wyniósł 4,9% r/r 
wobec 4,0% r/r w drugim kwar tale. 
Tempo wzrostu zaskoczyło pozytywnie, 
jednak jego struktura okazała się mniej 
optymistyczna ze względu na niską 
dynamikę inwestycji. Głównym motorem 
gospodark i pozosta ła konsumpcja 
prywatna, która dodała 2,9 pkt proc. 
do dynamiki PKB. Inwestycje w środki 
trwałe dodały 0,6 pkt proc., a ich 
dynamika wyniosła 3,3% r/r. To bardzo 
słaby wynik, biorąc pod uwagę wysokie 
zwyżki inwestycji infrastrukturalnych 
f inansowanych ze środków unijnych. 
Niska dynamika inwestycji znalazła 
odzwierciedlenie w dalszym spadku 
stopy inwestycji rozumianej jako udział 
nominalnych nakładów na środki trwałe 
w nominalnym PKB, który po trzecim 
kwartale wyniósł zaledwie 17,6%, najniżej 
od co najmniej 2002 r., od kiedy dostępne 
są porównywalne dane. 

Niskie inwestycje f irm to brakujący 
element optymis tycznej wymowy 
publikowanych danych. W kolejnych 
kwartałach polska gospodarka utrzyma 
się na ścieżce solidnego wzrostu 
gospodarczego, wspieranego przez 
korzystne otoczenie globalne oraz 
ekspansywną politykę gospodarczą 
– f iskalną oraz monetarną. Wzrost 
gospodar c z y w yhamu je j ednak 
w stosunku do bardzo dobrego wyniku 
z trzeciego kwar tału. W czwar tym 
kwar ta le dynamika PKB wed ług 
naszych szacunków może być zbliżona 
do 4,5% r/r, pr zy spodziewanym 
wyhamowaniu wzrostu konsumpcji 

prywatnej i przyspieszeniu dynamiki 
inwes tycj i .  G łównym czynnik iem 
niepewności dla ścieżk i wzros tu 
gospodarczego pozos taje ścieżka 
odbudowy inwestycji f irm prywatnych. 
Bez ich ożywienia oczekiwać należy 
wyhamowania dynamiki PKB, ponieważ 
wzrost napędzany przez konsumpcję 
nie jest możliwy do utrzymania na 
tym poziomie w dłuższym horyzoncie. 
Niepewność prawno-insty tucjonalna, 
szczególnie zmienność i niepewność 
prawa, mogą wciąż ograniczać skłonność 
do podejmowania inwestycji. Wysokie 
wykorzystanie mocy wytwórczych oraz 
problemy z pozyskaniem pracowników 
przy utrzymującym się napływie nowych 
zamówień powinny jednak sprzyjać 
zwiększeniu intensywności inwestycji 
w środki trwałe i automatyzację produkcji.

S o l i d ny  w z r o s t  go s p o d a r c z y 
w połączeniu z rosnącą inf lacją będzie 
zmniejsza ł komfor t Rady Poli tyk i 
Pieniężnej, która obecnie utrzymuje 
stopy procentowe na rekordowo niskim 
poziomie. Grudniowe posiedzenie 
RPP nie pr zynios ło niespodziank i 
i zakończyło się stabilizacją parametrów 
polityki pieniężnej. W ocenie Rady 
w najbliższych kwar tałach utrzyma 
się obecnie obserwowana korzystna 
koniunktura w polskiej gospodarce, 
po czym w kolejnych latach oczekiwać 
można pewnego obniżenia się tempa 
wzrostu PKB. Komunikat zwraca uwagę, 
że inf lacja bazowa oceniana jest jako 
niska, a czynnikami ją podwyższającymi 
jest dynamika cen żywności oraz 
energii. Wymowa komunikatu sugeruje, 
że Rada ocenia przyspieszenie inf lacji  
w l is topadzie jako k rótkotrwa łe 

wynikające z czynników podażowych, na 
które oddziaływanie impulsów polityki 
pieniężnej jest ograniczone. Prezes 
NBP A. Glapiński zaznaczył podczas 
konferencji po posiedzeniu Rady, że 
dane nie zmieniają jego stanowiska, 
że do końca 2018 r. stopy procentowe 
pozostaną na dotychczasowym poziomie, 
jeśli bazowy scenariusz projekcji inf lacji 
będzie bliski rzeczywistości. 

Warto jednak zwrócić uwagę, że wyższe 
od oczekiwań dane dotyczące wzrostu 
gospodarczego w trzecim kwar tale 
2017 r. oraz inf lacji CPI w listopadzie 
powodują, że oczekiwania projekcyjne 
odnośnie do kształ towania się tych 
kategorii w przyszłości nie są już w pełni 
ak tualne . Jednocześnie późniejszy 
termin publikacji komunikatu, a także 
ostatnie wypowiedzi części członków 
Rady pozwalają sądzić, że w gremium 
tym zarysować się może przekonanie 
o konieczności podwyższenia kosztu 
pieniądza wcześniej niż scenar iusz 
prezesa banku centralnego. W takich 
uwarunkowaniach coraz trudniej będzie 
Radzie uzasadniać utrzymanie rekordowo 
niskich stóp procentowych. Podtrzymuję 
zatem ocenę, że komfort RPP będzie się 
zmniejszał w przyszłym roku, ponieważ 
inflacja będzie przyspieszać i już w drugiej 
jego połowie może przekroczyć cel 
inf lacyjny, co powinno skłonić Radę do 
podwyżki stóp.

   Grzegorz Maliszewski
Główny Ekonomista 

Bank Millennium

łączność między nimi. Tym samym 
ma on zapewnić dostęp do informacji 
o pr zedsiębiorcach wpisanych 
do rejestrów w danym państwie. 
Niezwłocznie po dniu wejścia w życie 
rozporządzenia sądy rejestrowe 
dokonają z urzędu zmiany oznaczenia 
form prawnych przedsiębiorców 
zagranicznych objętych systemem 
integr acj i  re jes t rów mających 
oddzia ł y w Polsce oraz nazw 
rejestrów, w których podmioty te 
są zarejestrowane, przez zastąpienie 
dotychczasowych oznaczeń i nazw 
oznaczeniami i nazwami zgodnym 
z listami form prawnych i rejestrów, 
określonymi w załącznikach do 
zmien ionego rozpor z ądzen ia . 
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