
Komu pomogła łagodna zima 
GOSPODARKA i Branża budowlana i deweloperzy zacierają ręce, ponieważ inwestycje idą pełną parą. 
Powody do zadowolenia mają też producenci żywności, restauratorzy oraz firmy handlowe. 

KATARZYNA KUCHARCZYK 

Pogoda ma niebagatelny 
wpływ na kondycję poszcze
gólnych branż. Ostre mrozy i 
duże śniegi w ubiegłym roku 
wielu firmom zepsuły wynik. 
Teraz mają one powody do 
radości. - Słaba zima pomaga 
m.in. branży budowlanej i 
deweloperom, którzy prak
tycznie cały czas mogli realizo
wać inwestycje - mówi Marcin 
Stebakow, dyrektor działu 
analiz DM Banku BPS. Ponad
to wiele firm z tych branż po
prawiło portfele zleceń w sto
sunku do początku 2013 r. 

Nie tylko pogoda 

Na łagodnej zimie skorzysta
ją też producenci materiałów 
budowlanych i firmy przemy
słowe. Sprzyja im również 
ożywienie gospodarcze (dobre 
odczyty PMI). - Z kolei czynnik 
pogodowy może mieć tu pew
ne znaczenie po stronie kosz
towej. Chodzi m.in. o niższe 
koszty ogrzewania czy brak 
problemów z transportem 
- wskazuje Krzysztof Pado, 
analityk DM BDM. 

Trudno jednoznacznie pro
gnozować wpływ łagodnej 
zimy na gospodarkę i wyniki 
firm. Dotyczy to praktycznie 
każdej branży, również wspo
mnianych już deweloperów i 
budownictwa. - Oczywiście 
brak mrozów im sprzyja, gdyż 
roboty nie muszą być przery
wane. Ale odczyty ze stycznia 
obrazujące 4-proc. spadek 
wartości wykonanych robót 
budowlanych nie napawają 
optymizmem co do prognoz 
na kolejne miesiące i pokazują, 
że nie jest to jedyny czynnik 
decydujący o dobrej koniunk
turze w branży - komentuje 
Mateusz Hyży, analityk Grupy 
Trinity. 

Ważne ceny surowców 

Słaba zima to dobra wiado
mość dla producentów żywno
ści. - Zapowiadające się dobre 
zbiory zbóż powinny mieć 
pozytywny wpływ na rentow
ność ich biznesu. Jeśli nic się 
nie wydarzy w najbliższych 
tygodniach (np. nie będzie 
nagłych przymrozków wio
sną), to w tym roku ceny żyw

ności nie powinny być czynni
kiem napędzającym inflację -
uważa Stebakow. Należy mieć 
jednak na uwadze, że na cenę 
surowców rolnych wpływają 
też notowania na światowych 
rynkach. Te z kolei nie zawsze 
mają uzasadnienie fundamen
talne. Na spekulacyjne windo
wanie cen ziarna kakaowego 
jakiś czas temu skarżyło się 
wielu producentów słodyczy. 

Przedstawiciele branży 
spożywczej i handlowej nie 
kryją, że ta zima jest dla nich 
znacząco lepsza niż rok wcze
śniej. Na przykład produkują
ca napoje Kofola I kwartał 
2013 r. zakończyła ponad 5 mln 
zł pod kreską. Tłumaczyła to 
właśnie ostrą i śnieżną zimą. 
Wynikami nie zachwycili też 
dystrybutorzy FMCG (np. 
Eurocash). Również restaura
torzy nie mieli powodów do 
zadowolenia. Polacy siedzieli 
w domach, a lokale świeciły 
pustkami. W tym roku sytuacja 

wygląda znacznie lepiej. Syl
wester Cacek, prezes Sfinksa, 
nie kryje, że spółka pokaże 
lepsze wyniki za I kwartał niż 
przed rokiem m.in. właśnie z 
powodu łagodnej zimy. 

Narciarze uciekli 
za granicę 

Problematyczna jest sytu
acja spółek odzieżowo-obuw-
niczych. - Musiały one w 
grudniu wyprze dawać nad
mierne zapasy kosztem marży. 
Jednak warto też zauważyć, że 
w tym roku wcześniej zaczął 
się sezon sprzedaży wiosen
nych kolekcji, co z kolei powin
no sprzyjać wynikom spółek, 
które wprowadziły je do skle
pów - mówi Stebakow. Nato
miast nie ma żadnych wątpli
wości, że ciepła zima szkodzi 
tym firmom, które specjalizują 
się w sprzedaży sprzętu spor
towego, m.in. Intersportowi. 

Ten jednak nie czeka biernie 
na rozwój sytuacji i już od 
dłuższego czasu stara się kon
centrować na produktach ca
łorocznych, by jak najmniej 
uzależniać wyniki od nieprze
widywalnej zimy. 

Ciepły, praktycznie bez-
śnieżny grudzień i niewiele 
lepszy pod tym względem 
styczeń mocno biją w wyniki 
operatorów kolejek górskich i 
właścicieli tamtejszych ośrod
ków. Przedstawiciele branży 
nie kryją, że grudzień był dla 
nich fatalny. Jak mówił Piotr 
Gosek, szef Polskich Kolei Li
nowych, w niedawnym wywia
dzie dla „Rz", brak śniegu sam 
w sobie nie jest jeszcze proble
mem, bo można naśnieżać 
stoki. Ale gdy jest za ciepło, 
wtedy jest to już niemożliwe. 
- A tak właśnie było w grudniu. 
Co gorsza, wiał bardzo silny 
halny i branża poniosła z tego 
tytułu podwójne straty: nie 
dość, że wiatr spowodował 

spore zniszczenia, to jeszcze 
skłonił turystów do wcześniej -
szych powrotów - podkreślał. 
Słaba zima dla PKL to i tak 
mniejszy problem niż np. dla 
właścicieli stoków. Działalność 
tej firmy jest bowiem całorocz
na i gros przychodów uzysku
je ona w okresie wiosenno-
-letnim. 

Łagodna zima psuje wpraw
dzie wyniki przedstawicielom 
krajowej branży turystycznej, 
ale z drugiej strony pomaga 
biurom podróży, bo Polacy 
coraz częściej wybierają się na 
narty za granicę. 

Tymczasem widać, że pol
skie ośrodki turystyczne mogą 
być łakomym kąskiem dla za
granicznych graczy. W piątek 
słowacki TMR poinformował o 
przejęciu Szczyrkowskiego 
Ośrodka Narciarskiego. Chce 
go rozwijać i modernizować. W 
najbliższym czasie zakłada 
inwestycje o wartości 30 mln 
euro. * 

wzrosła w grudniu 2013 r. 
produkcja przemysłowa 

w górę poszła produkcja 
budowlano-montażowa 

* Dzięki dość wysokim temperaturom, wielu 
deweloperów nie przerywało inwestycji 

• Zima była fatalna m.in. dla operatorów kolejek 
górskich i właścicieli ośrodków narciarskich 

spadła produkcja w segmencie 
dotyczącym energii i gazu 

•DOSTAWCY GAZU I ENERGII 

Przedstawiciele branży w tarapatach 
Względnie wysokie temperatury 
w ostatnich kilkunastu tygodniach 
przełożyły się m.in. na niższe zużycie 
gazu. To z kolei bije w wyniki PGNiG. 
Zresztą było to już widać w sprawozdaniu 
finansowym tej spółki za IV kwartał 2013 r. 
Jednocześnie eksperci podkreślają, że 
interpretacja wpływu ciepłej zimy na wyniki 
spółek z sektora energetycznego wbrew 
pozorom nie jest łatwym zadaniem, bo 
przecież na rezultaty firm ma wpływ wiele 
innych czynników. 

Trudno np. prognozować, w jakim stopniu 
zmniejszenie zużycia energii z tytułu 
ogrzewania gospodarstw domowych 
zniweluje wzrost zapotrzebowania 
przemysłowego wynikający z poprawiającej 
się koniunktury gospodarczej. Niekiedy 
jednak czynnik pogodowy jest na tyle 
istotny, że nie sposób go bagatelizować. 
- Dobrym aktualnym przykładem wpływu 
pogody na wyniki firm z tego sektora może 
być ostatnia zima w Stanach Zjednoczo
nych, która przyczyniła się do kilkudziesię-

cioprocentowego wzrostu ceny gazu na 
lokalnym rynku. W Polsce jednak nie 
mieliśmy do czynienia ze znacznymi 
zmianami cen surowców energetycznych 
spowodowanymi tegoroczną cieplejszą 
zimą - komentuje Dominik Niszcz, analityk 
DM Raiffeisen. Teraz to nie łagodna zima 
spędza dostawcom gazu sen z powiek. 
Kluczowa jest sytuacja za naszą wschodnią 
granicą. Rodzi się pytanie, co w praktyce 
oznaczałaby dla branży eskalacja konfliktu 
na Krymie. -kmk 
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