Komentarz na gorąco
Bilans płatniczy bez niespodzianek

17 maja 2010

Dane NBP odnośnie bilansu płatniczego za marzec były mniej więcej zgodne z oczekiwaniami. Deficyt wyniósł ok.
pół miliarda euro przy dalszym wyraźnym przyspieszeniu eksportu i importu (wyraźnie ponad 20% r/r). Na uwagę
zasługuje również dość wysoka nadwyżka w usługach, spory napływ środków unijnych oraz bardzo duży napływ
bezpośrednich inwestycji zagranicznych (ponad 1 mld €).
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Marcowe dane bilansu płatniczego opublikowane dziś przez NBP pokazały
deficyt obrotów bieżących na poziomie 559 mln €, co było dokładnie zgodne
z naszą prognozą i bardzo zbliżone do mediany prognoz rynkowych. Jak
można było oczekiwać, w obrotach handlowych odnotowano dalsze wyraźne
przyspieszenie. Eksport w ujęciu euro wzrósł o 24,1% r/r (my oczekiwaliśmy
28,9%), a import o 27% (nasza prognoza 31,2%). Deficyt obrotów bieżących
był niemalże równy deficytowi handlowemu, a pozostałe elementy
zbilansowały się. Bardzo duży deficyt w dochodach w wysokości nieco ponad
miliarda euro (dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu
zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach wyniosły wyniósł prawie
miliard euro) mniej więcej równał się nadwyżkom w usługach i transferach. W
przypadku usług nadwyżka w wysokości 350 mln € została osiągnięta
głównie dzięki sektorowi transportowemu (nadwyżka 265 mln), co potwierdza
ożywienie w handlu zagranicznym – zapewne zarówno popyt na polski
eksport jak i poprawę w popycie krajowym. Spora nadwyżka w transferach
bieżących wynikała ze stosunkowo wysokiego transferu środków UE w
wysokości 425 mln euro. Dodatkowo w transferach kapitałowych
zaksięgowano z tego tytułu prawie 350 mln euro.
Warto również zwrócić uwagę, że napływ bezpośrednich inwestycji
zagranicznych utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. W marcu wyniósł
on niemalże 1,3 mld euro - trzeci kolejny miesiąc powyżej 1 mld.
Dane dzisiejsze nie stanowiły niespodzianki i nie miały znacznego wpływu na
rynek. W kolejnych miesiącach tempo wzrostu eksportu i importu (w euro)
może nieco wygasnąć, a deficyt obrotów bieżących będzie się kształtował na
poziomie mniej więcej 2% PKB.
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