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Jak podał GUS, w  2016 roku podstaw ow e w yniki finansow e badanych przedsiębiorstw  były w yższe od notow anych przed rokiem .

Korzystniejsze niż przed rokiem  były rów nież podstaw ow e w skaźniki ekonom iczno-finansow e. Nakłady inw estycyjne były

jednak niższe od notow anych w  2015 roku (kiedy m iał m iejsce w zrost o 11,9%). Zdaniem  co czw artego badanego przedsiębiorcy

m iniony kw artał przyniósł pogorszenie kondycji firm y - oznacza to w zrost aż o 12,4 pkt proc. kw ./kw . - m ów i Izabella Młynarczyk,

analityk rynku Keralla Research.
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Pobierz darm ow y program  do rozliczeń PIT 2016

Zgodnie z danym i GUS, nom inalne inw estycje  przedsiębiorstw  zatrudniających co najm niej 50 osób zm niejszyły się w  IV kw . ub. r.

o 19,2% r/r w obec spadku o 10,5% w  III kw . Spadek dynam iki nakładów  na środki trw ałe m iał szeroki zakres i był efektem

niższych w kładów  inw estycji w  usługach, energetyce, przetw órstw ie i górnictw ie, które obniżyły dynam ikę inw estycji

odpow iednio o 6,1 pp., 1,5 pp., 1,0 pp. oraz 0,3 pp.

Szeroki zakres spadku dynamiki inw estycji był częściow o zw iązany z efektami w ysokiej bazy z IV kw . 2015 r., w ynikającymi z przyspieszonego

w ykorzystania środków  unijnych pod koniec perspektyw y 2007-2013 oraz niskiej absorbcji środków  na początku perspektyw y 2014-2020.

W kolejnych kw artałach oczekujemy stopniow ego w zrostu inw estycji przedsiębiorstw  w raz z w iększym napływ em środków  unijnych. W efekcie,

uw zględniając efekty niskiej bazy z 2016 r., prognozujemy, że inw estycje ogółem zw iększą się w  2017 r. o 5,3% w obec spadku o 5,5% w  2016 r.

.............................

Przychody z całokształtu działalności były w yższe o 5,1% od osiągniętych rok w cześniej, a koszty ich uzyskania w zrosły o 4,4%. W rezultacie
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materiałów  rosły w  skali roku w  tempie 5,0%, a koszty tej działalności w  tempie 4,6%.

Wyniki finansow e przedsiębiorstw  niefinansow ych w  2016 roku.

Wynik f inansow y ze sprzedaży produktów , tow arów  i materiałów  w yniósł 127,1 mld zł i był w yższy o 14,9% niż rok w cześniej. Wynik na

pozostałej działalności operacyjnej ukształtow ał się na poziomie 6,6 mld zł i był w yższy o 1,0 mld zł niż przed rokiem. Zanotow ano zmianę w yniku

na operacjach f inansow ych (z minus 8,1 mld zł przed rokiem do minus 2,3 mld zł).

Wynik f inansow y brutto w yniósł 131,4 mld zł w obec 108,2 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtow ały się na poziomie 20,4 mld zł w obec

16,7 mld zł. Wynik f inansow y netto w yniósł 111,1 mld zł i był w yższy o 21,3% niż przed rokiem. Zysk  netto w yniósł 134,4 mld zł i był w yższy o

11,6% od uzyskanego przed rokiem, a strata netto w yniosła 23,3 mld zł i zmniejszyła się o 19,4%.

Zysk netto w ykazało 81,5% ogółu przedsiębiorstw  (w obec 82,8% przed rokiem), a uzyskane przez nie przychody stanow iły 85,8% przychodów

z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw  (w obec 85,6% przed rokiem). W przetw órstw ie przemysłow ym zysk netto odnotow ało

83,6% jednostek (przed rokiem 84,7%), a udział uzyskanych przez nie przychodów  w  przychodach w szystkich podmiotów  tej sekcji w yniósł

90,5% (w obec odpow iednio 91,3% przed rokiem).

GUS

Wskaźnik poziomu kosztów  z całokształtu działalności dla ogółu przedsiębiorstw  w yniósł 95,0% (w obec 95,7% przed rokiem), w skaźnik

rentow ności ze sprzedaży produktów , tow arów  i materiałów  zw iększył się o 0,5 p.proc. i ukształtow ał się na poziomie 5,0%. Zw iększył się
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Popraw ę w skaźnika rentow ności obrotu netto odnotow ano m.in. górnictw ie i w ydobyw aniu (z minus 3,1% do 2,8%), w  w ytw arzaniu i

zaopatryw aniu w  energię elektryczną, gaz, parę w odną i gorącą w odę (z 2,4% do 6,6%), przetw órstw ie przemysłow ym (z 4,7% do 5,2%) oraz

handlu; napraw ie pojazdów  samochodow ych (z 1,9% do 2,3%). Najsilniejsze osłabienie w skaźnika rentow ności obrotu netto odnotow ano w

obsłudze rynku nieruchomości (z 6,7% do 3,3%), budow nictw ie (z 6,6% do 4,1%) oraz informacji i komunikacji (z 6,4% do 4,9%).

Wskaźnik płynności f inansow ej I stopnia w yniósł 38,8% (38,3% przed rokiem), a płynności f inansow ej II stopnia 102,0% (101,0%). Wskaźnik

płynności I stopnia pow yżej 20% uzyskało 51,1% przedsiębiorstw  (w obec 51,4% przed rokiem). Wskaźnik płynności II stopnia w  przedziale od

100% do 130% odnotow ało 12,1% badanych przedsiębiorstw  (w obec 12,0% przed rokiem).

W strukturze rodzajow ej kosztów  ogółem zw iększył się udział kosztów  w ynagrodzeń (o 0,5 p.proc.), usług obcych (o 0,3 p.proc.), ubezpieczeń

społecznych i innych św iadczeń (o 0,2 p.proc.), pozostałych kosztów  rodzajow ych oraz podatków  i opłat (po 0,1 p.proc.). Zmniejszył się udział

zużycia materiałów  i energii (o 0,7 p.proc.) oraz amortyzacji (o 0,5 p.proc.).

Z grupy przedsiębiorstw  objętych badaniem  51,6% w ykazało w  2016 roku sprzedaż na eksport (51,4% rok w cześniej).

Poziom sprzedaży eksportow ej był o 8,8% w yższy niż przed rokiem. Udział sprzedaży na eksport w  przychodach netto ze sprzedaży produktów ,

tow arów  i materiałów  ogółu badanych podmiotów  zw iększył się z 23,7% do 24,5%. Spośród jednostek eksportujących, zysk netto w ykazało

84,2% przedsiębiorstw  w obec 85,3% przed rokiem.

Podstaw ow e relacje ekonom iczno-finansow e tej grupy przedsiębiorstw  uległy popraw ie i były nieco lepsze niż dla ogółu

badanych przedsiębiorstw .

W 2016 roku nakłady ogółem badanych przedsiębiorstw  w yniosły 120,8 mld zł i były (w  cenach stałych) o 13,2% niższe niż przed rokiem (w  2015

roku odnotow ano w zrost o 11,9%, po 3 kw artałach 2016 r. spadek o 9,1%). Nakłady na budynki i budow le zmniejszyły się o 20,1%, natomiast na

maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia oraz środki transportu obniżyły się o 8,3%. Udział zakupów  w  nakładach ogółem w yniósł 63,4%

(przed rokiem 59,4%).

Najw iększy spadek nakładów  (w  cenach bieżących) w ystąpił w  dostaw ie w ody; gospodarow aniu ściekami i odpadami; rekultyw acji (o 51,3%

w obec w zrostu przed rokiem o 9,3%), w  transporcie i gospodarce magazynow ej (o 48,3% w obec w zrostu przed rokiem o 16,6%), w

budow nictw ie (o 21,1% w obec w zrostu przed rokiem o 41,4%), w ytw arzaniu i zaopatryw aniu w  energię elektryczną, gaz, parę w odną i gorącą

w odę (o 18,6% w obec w zrostu o 27,4%).

Wzrosły natomiast nakłady w  administrow aniu i działalności w spierającej (o 14,6% w obec w zrostu przed rokiem o 32,7%), w  handlu; napraw ie

pojazdów  samochodow ych (o 7,0% w obec spadku przed rokiem o 2,2%), w  przetw órstw ie przemysłow ym (o 4,4% w obec w zrostu o 14,4%).
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GUS

1/Dane prezentow ane w  niniejszym  opracow aniu dotyczą 17 481 podm iotów  gospodarczych prow adzących księgi rachunkow e, w

których liczba pracujących w ynosi 50 i w ięcej osób. Dane nie obejm ują rolnictw a, leśnictw a, łow iectw a
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Wskaźnik Kerna ukazujący nastroje w  mikro, małych i średnich f irmach w  Polsce nieznacznie popraw ił się, ale nastroje w ciąż są bardzo słabe.

Przede w szystkim w pływ  ma na to ocena sytuacji gospodarczej kraju.

Ponad 43 proc. przedsiębiorców  negatyw nie oceniło kondycję ekonom iczną Polski i jest to jeden z najsłabszych w yników  od 4

lat. Poprzednio tak w ielu sceptyków  rejestrow ano w  2013 roku - w ynika z najnow szego badania Instytutu Keralla Research,

który od ośm iu lat, co kw artał m onitoruje nastroje i plany zakupow e przedsiębiorców  MŚP w  Polsce.

Sukcesyw nie rośnie liczba przedstaw icieli f irm sektora MŚP, którzy gorzej oceniają sytuację gospodarczą w  Polsce - od trzeciego kw artału

2016 roku odsetek pesymistów  w zrósł o 18,5 pkt. proc. i osiągnął 43 proc. Przedsiębiorcy sektora mikro, małych i średnich f irm sceptycznie

ocenili poprzedni kw artał, czyli ostatni kw artał zakończonego już roku. Rów nocześnie od trzeciego kw artału ubiegłego roku sukcesyw nie

topnieje odsetek przedsiębiorców  pozytyw nie oceniających kondycję krajow ej gospodarki. Obecnie optymistów  jest jedynie 8,6 proc.

Reprezentanci sektora MŚP negatyw nie oceniają też sytuację w  firm ie

Zdaniem  co czw artego badanego przedsiębiorcy m iniony kw artał przyniósł pogorszenie kondycji firm y - oznacza to w zrost aż

o 12,4 pkt proc. kw ./kw . - m ów i Izabella Młynarczyk, analityk rynku Keralla Research. - Z badania w ynika, że na niekorzystną

sytuację w  kraju w skazują przede w szystkim usługodaw cy oraz f irmy zatrudniające 10 - 49 pracow ników .

Do przyszłości przedsiębiorcy podchodzą z umiarkow anym optymizmem i prognozują na ten kw artał popraw ę sytuacji zarów no w  f irmie, jak i

w  kraju. Ten optymizm w płynął na lekką popraw ę w skaźnika nastrojów , który uw zględnia oceny dotyczące przeszłości i przyszłości. W tym

pomiarze KERN w yniósł minus 64,66 i jest lepszy o 2.29 kw ./kw .

Index ZAIR obrazujący skalę zakupów  prow adzonych przez f irmy MŚP spadł o 4,40 pkt. i w ynosi minus 63,80 pkt. i w  relacji do pomiaru w

poprzednim kw artale jest gorszy o 4,40 pkt. Spadła w ięc skłonność MŚP do inw estow ania. W tej fali pomiaru przedsiębiorców  pytano o

skłonność do inw estycji w  ośmiu obszarach zakupow ych. Niemal w  każdym z nich w  relacji do poprzedniego kw artału badani planują mniej

inw estycji. Najbardziej ograniczone zostaną w ydatki zw iązane z zakupem now ego oprogramow ania (spadek o 24,3 pkt.) oraz działaniami

marketingow ymi (regresja na poziomie 23,7 pkt.).
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Pom im o dobrej koniunktury na rynku pracy, nie w szyscy m ogą być pew ni zatrudnienia. Widać w yraźny w zrost zw olnień

grupow ych - pisze dzisiejsza "Rzeczpospolita".

"Bank  BGŻ, PKO BP, PZU, Alior Bank, Orange, Skanska, Makro Cash & Carry, T-Mobile - to tylko część najbardziej znanych z ponad 800 f irm, które

w  ubiegłym roku i na początku 2017 r. zgłosiły do urzędów  pracy plany zw olnień grupow ych" - pisze "Rzeczpospolita".

Dane Ministerstw a Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ykazują, że po spadku w  2015 r., gdy liczba osób objętych grupow ymi cięciami była

najniższa od dekady, ubiegły rok przyniósł tu znaczący w zrost. Liczba osób zgłoszonych do zw olnienia zw iększyła się do 35,1 tys., a w ięc o

ponad 40 proc. w  porów naniu z 2015 r. Jeszcze bardziej - bo praw ie o 55 proc. - zw iększyła się liczba faktycznie zw olnionych pracow ników .

Dziennik pow ołuje się na opinię ekspertów  rynku pracy i ekonomiści, którzy tw ierdzą, że nie jest zjaw isko kryzysow e. Ich zdaniem nie należy go

w iązać ze zmianą koniunktury na rynku pracy, która "nadal pow inna sprzyjać pracow nikom i kandydatom do pracy". W kolejnych miesiącach

zatrudnieniu pow inno sprzyjać prognozow ane przyspieszenie tempa w zrostu PKB i odbudow a popytu na inw estycje  (m.in. dzięki w iększemu

w ykorzystaniu funduszy z Unii Europejskiej).

Nie oznacza to jednak, że zw olnień nie będzie, szczególnie w  sektorze f inansow ym, gdzie trw a konsolidacja banków, a dodatkow o f irmy

dostosow ują się do zmian technologicznych.

"Wzrost zw olnień grupow ych w  2016 r. oraz pierw sze duże zw olnienia zaplanow ane w  2017 r. (głów nie w  bankow ości i telekomunikacji)

w skazują, że now e technologie: systemy bankow ości internetow ej i obsługi online, w ymuszają zw olnienia pracow ników  zajmujących się

bezpośrednią obsługą klientów " - w yjaśnia Aleksander Kornatow ski, w icedyrektor Wojew ódzkiego Urzędu Pracy w  Warszaw ie, które notuje

najw ięcej zgłoszonych i zrealizow anych zw olnień.

Według danych urzędu w śród firm , które w  ub. roku zw olniły najw ięcej osób (ponad 500), były Bank BGŻ BNP Paribas (który

restrukturyzow ał zatrudnienie po fuzji BGŻ i BNP Paribas), Skanska i T-Mobile.
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Biznes w INTERIA.PL to najświeższe informacje gospodarcze, a więc aktualne kursy walut, notowania giełdowe i wiadomości z GPW. Serwis funkcjonuje jako niezbędnik każdego przedsiębiorcy - dowiedz się, na
jakiej zasadzie działa firma i giełda, jak rozliczyć PIT, co zmieniło się w prawie gospodarczym oraz jakie fundusze inwestycyjne i waluty warto nabyć. Przeczytaj rekomendacje ekspertów i z sukcesem pomnażaj swój
kapitał.
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