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Duża nadwyżka handlowa dzięki wzrostowi eksportu
Dane o bilansie płatniczym za listopad zaskoczyły w górę nadwyżką w wysokości 620 mln € (wobec konsensusu rynkowego -230
mln €). Tempo wzrostu eksportu przyśpieszyło do 12,6% r/r, podczas gdy import urósł o 5,4% r/r. Dane sugerują, że popyt
zagraniczny na polskie towary pozostaje mocny, prawdopodobnie pod wpływem przyspieszającego wzrostu gospodarczego w
strefie euro i słabego złotego. To także sugeruje, że wzrost PKB w IV kw. 2015 r. może być lepszy od oczekiwań, zbliżając się do
4% r/r, pod wpływem wyższego dodatniego wkładu eksportu netto.
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Dane nt. bilansu płatniczego za listopad okazały się sporym zaskoczeniem. Saldo obrotów
bieżących zanotowało nadwyżkę 620 mln €, podczas gdy konsensus rynkowy wynosił -230
mln €, a nasza prognoza -380 mln €. Głównym źródłem niespodzianki były wyniki handlu
towarami – wzrost eksportu przyspieszył do imponującego poziomu 12,6% r/r (najwyżej od
marca), a wzrost importu wyniósł 5,4% r/r. Te dane sugerują, że następuje ożywienie popytu
zagranicznego na polskie towary, któremu sprzyja zapewne przyspieszenie wzrostu
gospodarczego w strefie euro i słaby kurs złotego (szczegółowe dane GUS i Eurostatu nt.
handlu zagranicznego w podziale geograficznym pokazywały ożywienie w handlu z krajami
Europy Zachodniej już od kilku miesięcy). Zakładamy, że pozytywne tendencje w zakresie
eksportu będą kontynuowane, ponieważ wzrost gospodarczy w Europie (w tym w
Niemczech) pozostanie w najbliższych kwartałach solidny. Jednocześnie umiarkowany
wzrost importu sugeruje brak (jak na razie) znaczących zmian w tendencjach dotyczących
popytu krajowego. To może się zmienić w II połowie 2016 r., kiedy gospodarstwa domowe
otrzymają zastrzyk gotówki w ramach programu 500+.
Wyraźnie lepsze od prognoz saldo handlu zagranicznego w listopadzie implikuje naszym
zdaniem ryzyko w górę dla prognoz PKB na IV kwartał 2015. Prawdopodobnie saldo
towarów i usług w całym IV kwartale okaże się lepsze od oczekiwań, w efekcie czego wkład
tzw. eksportu netto do dynamiki PKB również będzie wyraźnie dodatni, a wzrost PKB może
przyspieszyć do blisko 4% r/r.
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