Komentarz na gorąco
Załamanie w handlu zagranicznym

12 lutego 2009

Znaczenie głębszy od prognoz spadek eksportu i importu pod koniec 2008 r. zwiększa ryzyko dla prognoz
wzrostu gospodarczego, wskazując, Ŝe wpływ recesji za granicą na polską gospodarkę jest mocniejszy niŜ
szacowano. Znacznie głębsze załamanie w handlu zagranicznym dopiero przed nami. Naszym zdaniem to kolejny
argument dla RPP aby kontynuować cykl obniŜek stóp procentowych, a dane które napłyną z polskiej gospodarki
w najbliŜszych tygodniach najprawdopodobniej potwierdzą wyraźne wyhamowanie aktywności ekonomicznej.
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Deficyt obrotów bieŜących w grudniu wyniósł 1,92 mld €, do czego przyczynił
się przede wszystkim mocny spadek eksportu (aŜ -16,4% r/r) i nieco
mniejszy, ale teŜ znaczny spadek importu (o 13,5% r/r). O ile poziom deficytu
nie był daleki od prognoz rynkowych (ok. 2 mld €, nasza prognoza na
poziomie 1,4 mld €), to skala spadków obrotów handlowych znacznie
przekracza oczekiwania. Konsensus rynkowy wskazywał na spadek eksportu
w grudniu o 10,8% r/r, a nasza prognoza o 11,6%; w przypadku importu
rynek oczekiwał spadku o 8,9%, a my o 14,5% r/r. Wolumen eksportu w euro
spadł w grudniu do 6,8 mld, najniŜszego poziomu od trzech lat. Najwyraźniej
załamanie koniunktury na rynkach zagranicznych i spadek popytu miał
znacznie głębsze i szybsze przełoŜenie na polską gospodarkę niŜ mogło się
wcześniej wydawać (być moŜe dlatego, Ŝe nałoŜył się na to problem z
opcjami walutowymi u części przedsiębiorców).
DuŜa skala spadku eksportu juŜ w grudniu potwierdza nasze przewidywania,
wskazujące, Ŝe na początku 2009 roku zobaczymy załamanie obrotów
handlowych w o wiele większej skali, prawdopodobnie przekraczającej 25%
r/r. Trzeba pamiętać, Ŝe równocześnie import teŜ mocno hamuje i moŜliwe,
Ŝe w kolejnych miesiącach za sprawą rekordowej deprecjacji złotego i
osłabienia popytu krajowego jego spadki będą nawet głębsze niŜ eksportu,
co spowoduje, Ŝe wpływ eksportu netto na PKB w tym roku nie będzie
negatywny. JeŜeli jednak chodzi o dane za IV kw. 2008, deficyt w obrotach
towarów i usług był znacznie wyŜszy niŜ szacowaliśmy, co oznacza naszym
zdaniem ryzyko tego, Ŝe dane nt. wzrostu PKB za 2008 rok mogą zostać
zrewidowane (GUS podając wstępny szacunek PKB nie posiadał pełnych
danych nt. handlu zagranicznego w IV kw). Trudno przesądzić, czy rewizja
będzie dotyczyła tylko zmiany struktury wzrostu (np. niŜsza konsumpcja i/lub
inwestycje) czy zostanie skorygowane w dół tempo wzrostu całego PKB. W
kaŜdym z tych przypadków trudno mówić o powodach do optymizmu.
W grudniu zanotowano odpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich,
wprawdzie niewielki (-125 mln €), ale pierwszy po okresie 2,5 roku
nieprzerwanego napływu. Stopień finansowania deficytu obrotów bieŜących
przez napływ inwestycji bezpośrednich zmalał na koniec roku do 44% (wobec
90% w 2007), a jeśli uwzględnimy napływ funduszy z UE, do 67% (117 w
2007).
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