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WPŁYW ZMIENNOŚCI KURSU WALUTOWEGO
NA MIĘDZYNARODOWĄ KONKURENCYJNOŚĆ
POLSKIEGO SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO
Streszczenie: W otwartych gospodarkach polityka kursu walutowego jest bardzo ważnym
elementem polityki monetarnej. Równocześnie fundamentem otwartej gospodarki rynkowej
jest konkurencja, a zdolność podmiotów do konkurowania jest określana jako konkurencyjność. Kurs walutowy wywiera ogromny wpływ zarówno na całą gospodarkę narodową, jak
i na jej poszczególne sektory. Integracja gospodarcza z UE spowodowała, że wpływ unijnej
polityki gospodarczej na polską gospodarkę w znacznym stopniu jest determinowany kursem
walutowym. Dotyczy to także sektora żywnościowego, który podlega Wspólnej Polityce Rolnej. Polskie rolnictwo i przemysł spożywczy po integracji z UE osiągnęły sukces w handlu
zagranicznym, który można interpretować jako poprawę międzynarodowej konkurencyjności. Pojawia się kluczowe pytanie, na ile konkurencyjność polskiej żywności na rynkach zewnętrznych była wynikiem zmienności kursu walutowego.
Słowa kluczowe: kurs walutowy, konkurencyjność, sektor żywnościowy, handel zagraniczny.

1. Wstęp
Kurs walutowy (exchange rate) w literaturze ekonomicznej jest definiowany jako
cena jednej waluty wyrażona w jednostkach innej waluty1. Występują dwa sposoby wyrażania nominalnego kursu walutowego: bezpośredni (prosty) i pośredni (odwrotny). W większości krajów, w tym także w Polsce, kurs walutowy jest wyrażany
w sposób bezpośredni, tj. jest to liczba jednostek waluty krajowej płaconych za jednostkę waluty obcej. W USA i Wielkiej Brytanii notowania są dokonywane w sposób pośredni, tj. liczba jednostek waluty obcej płacona za jednostkę waluty krajowej.
Pośredni sposób wyrażania kursu walutowego bywa określany kursem odwrotnym
i w prezentacji graficznej lepiej odzwierciedla zmiany wartości (siły nabywczej)
waluty krajowej. W bezpośrednim sposobie wyrażania wzrost kursu walutowego
1

s. 81.

E. Chrabonszczewska, K. Kalicki, Teoria i polityka kursu walutowego, SGH, Warszawa 1996,
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na prezentacji graficznej odpowiada spadkowi wartości waluty krajowej (dewaluacji lub deprecjacji). Problem ten nie występuje w przypadku pośredniego sposobu
prezentacji, gdyż zmiany kursu pokrywają się ze zmianami wartości waluty (rys. 1).
Zmiany wartości waluty wynikające z bezpośredniego i pośredniego sposobu wyrażania kursu nie są symetryczne. Skala zmiany wartości waluty mierzona za pomocą
kursu prostego jest różna niż przy zastosowaniu kursu odwrotnego, a wyraża ją formuła (1).

1
𝐸𝐸𝑓𝑓𝑓𝑓 = �
− 1� ∙ 100%,
1 − 𝐸𝐸𝑑𝑑𝑑𝑑

(1)
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4,0

0,25

3,5
3,0

0,20
2000

2004

2008

bezpośredni

2012
pośredni

1 USD = ...PLN
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1 PLN = ...EUR

1 EUR = ...PLN

5,0

4,5

0,45

4,0
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3,5

0,35
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0,25

2,0

1 PLN = ...USD

gdzie: Efc – zmiana wartości waluty krajowej według kursu walutowego wyrażonego w sposób pośredni (odwrotny);
Edc – zmiana wartości waluty krajowej według kursu walutowego wyrażonego w sposób bezpośredni (prosty).

0,20
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2004
bezpośredni
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Rys. 1. Kurs walutowy w Polsce
Źródło: opracowanie własne, dane NBP.

Kurs walutowy jest narzędziem sterującym w handlu zagranicznym, gdyż spełnia dwie funkcje: informacyjną i cenotwórczą2. Kurs walutowy, informując o cenie
walut obcych, wykorzystywany jest w decyzjach podmiotów gospodarczych dotyczących działalności handlowej i współpracy z zagranicą. Funkcja cenotwórcza polega na przenoszeniu zagranicznego układu i relacji cen na krajowy układ cen wraz
ze wszystkimi ekonomicznymi konsekwencjami dla gospodarki. Kurs walutowy
w znacznym stopniu decyduje o opłacalności transakcji handlowych i konkurencyjności produktów na rynkach zewnętrznych.

2

D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Ekonomia, PWE, Warszawa 1998.
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W badaniach ekonomicznych jest stosowany także realny kurs walutowy, który
jest miarą względnych cen dóbr pochodzących z różnych krajów wyrażoną w jednej
walucie i wyliczany jest za pomocą (2). Kategoria ta jest stosowana w analizach porównawczych międzynarodowej konkurencyjności, w tym przede wszystkim konkurencyjności cenowej3. W analizie kursu realnego duże znacznie może mieć dobór
odpowiednich wskaźników zmienności cen. Najpowszechniej jest wykorzystywany
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (Consumer Price Index), ale w zależności od potrzeb analitycznych możliwe jest stosowanie innych indeksów: np.
wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu (Industry Sold Production Price Index). Duże różnice w poziomie cen oraz wskaźnika inflacji mogą stwarzać problemy
z wyliczeniem realnego kursu walutowego, a przede wszystkim interpretacją konkurencyjności na tej podstawie. W szczególności dotyczy to lat charakteryzujących
się dużymi wahaniami koniunktury gospodarczej. W 2009 r. w warunkach kryzysu
gospodarczego wskaźnik inflacji (CPI) w Polsce wniósł 4%, podczas gdy w strefie
euro 0,3%. W tym samym okresie w Stanach Zjednoczonych wystąpiła deflacja,
wartości wskaźnika CPI wyniosły –0,7%. Przy tak dużych różnicach ocena konkurencyjności na podstawie kursu realnego jest bardzo wątpliwa.

gdzie: εr
εn
Pk, Pz
πk,πz

–
–
–
–

𝜀𝜀𝑟𝑟 = 𝜀𝜀𝑛𝑛 ∙

𝑃𝑃𝑘𝑘
𝑃𝑃𝑧𝑧

𝜀𝜀𝑟𝑟 = 𝜀𝜀𝑛𝑛 ∙

𝜋𝜋𝑘𝑘
,
𝜋𝜋𝑧𝑧

(2)

realny kurs walutowy,
nominalny kurs walutowy,
cena dobra w kraju i za granicą,
wskaźniki zmian cen w kraju i za granicą.

Kurs walutowy jest determinowany przez wiele różnorodnych czynników, które
można ogólnie podzielić na trzy grupy:
• ekonomiczne – stan gospodarki, inflacja, stopy procentowe, podaż i popyt na
rynku walutowym, stan bilansu handlowego i płatniczego, przepływ kapitałów,
polityka pieniężna i walutowa,
• polityczne – wszelkie napięcia i polityczne zaostrzenia sytuacji międzynarodowej, konflikty zbrojne itp.,
• psychologiczne – pesymistyczne i optymistyczne przewidywania stanu koniunktury i rozwoju gospodarki przez międzynarodowe instytucje gospodarcze i finansowe.
W dobie globalizacji gospodarki światowej i regionalnej integracji gospodarczej
wpływ kursu walutowego na realną sferę gospodarki jest duży. Problem uwidacznia
się wyraźnie w przypadku gospodarek otwartych na wymianę handlową z zagranicą oraz na duże przepływy kapitału inwestycyjnego (foreign investment) i spe3

2004.

E. Czarny, Dlaczego kraje handlują ze sobą?, [w:] Globalizacja od A do Z, NBP, Warszawa
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kulacyjnego. Kluczowym zagadnieniem jest sposób wyznaczania i utrzymywania
na odpowiednim poziomie kursu walutowego. Uwzględniając wiele czynników, administracja rządowa prowadzi odpowiednią politykę pieniężną (monetarną), której
elementem jest polityka kursu walutowego. Polityka pieniężna to działania zmierzające do zapewnienia stabilności cen, która jest fundamentem długotrwałego wzrostu
gospodarczego. Polityka monetarna oddziałuje na podaż pieniądza i kursy walutowe. W literaturze wyróżnia się dwie podstawowe grupy systemów wyznaczania
kursu walutowego: regulowane i płynne4. W systemach regulowanych, często nazywanych kursami stałymi, kurs jest regulowany przez władze monetarne w ramach
przyjętego korytarza wahań5. Zmiany kursu mają zazwyczaj charakter jednorazowy
i w zależności od sytuacji gospodarczej polegają na obniżce (dewaluacji) lub podwyżce (rewaluacji). Płynny kurs jest wyznaczany na rynku walutowym jako wynik
relacji między popytem i podażą6. W systemie kursu płynnego zmiany wartości (siły
nabywczej) walut są rozciągnięte w czasie i zazwyczaj mają charakter stopniowy.
Wzrost wartości waluty jest określany jako aprecjacja, a jej spadek deprecjacja7.

2. System kursu walutowego w Polsce
W Polsce na podstawie regulacji ustawowych8 politykę walutową ustaloną przez
Radę Ministrów realizuje Narodowy Bank Polski w porozumieniu z Radą Polityki
Pieniężnej. W pierwszym okresie transformacji gospodarczej głównym celem polityki pieniężnej była walka z wysoką inflacją. W styczniu 1990 r. przeprowadzono
dewaluację złotego o 31,6%, a kurs ustalono w wysokości 9500 zł/USD. W wyniku
umacniania się złotego i słabnącej konkurencyjności polskich towarów na rynkach
zewnętrznych w maju 1991 r. przeprowadzono kolejną dewaluację do 11 000 zł/
USD. Ponadto kurs złotego zaczęto ustalać w odniesieniu do koszyka walut. W październiku 1991 r. wprowadzono system kursu pełzającego, a skalę miesięcznej dewaluacji zaplanowano na wysokości ok. 1,8%. W latach 1992-1995 w wyniku malejącej inflacji tempo miesięcznej dewaluacji było sukcesywnie obniżane do 1,2%.
Kolejnym etapem zmian w polityce kursowej było wprowadzenie systemu pełzającego pasma, a przedział wahań ustalono na ±7%. W kolejnym okresie następo-

4
J. Borowski, Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, NBP, Warszawa 2004.
5
W systemach regulowanych wyróżnia się: całkowitą dolaryzację (full dollarization), zarząd walutą (currency board), kurs stały (fixed-but-adjustable exchange rate), kurs pełzający (crawling peg).
6
W systemie kursów płynnych wyróżnia się systemy: kurs płynny w paśmie (floating within the
band), kurs płynny kierowany (dirtyfloat) oraz czysty kurs płynny (freefloat).
7
J. Rymarczyk, Handel zagraniczny organizacja i technika, PWE, Warszawa 1996.
8
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (DzU 2005 r. nr 1, poz. 2,
ze zm.).
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wała redukcja miesięcznego tempa dewaluacji do 0,3% miesięcznie w 1999 r., ale
rozszerzano pasmo wahań do ±15% oraz zmieniono strukturę koszyka walutowego9.
Rozszerzanie pasma wahań było przygotowaniem do wprowadzenia płynnego sytemu wyznaczania kursu10, który wprowadzono w kwietniu 2000 r. Decyzja
o upłynnianiu kursu walutowego miała ogromne znaczenie dla gospodarki, gdyż
wzrosło ryzyko kursowe, które z jednej strony determinowało konkurencyjność poszczególnych sektorów, ale równocześnie spadła podatność gospodarki na spekulacje walutowe.
Głównymi walutami rozliczeniowymi w handlu zagranicznym są euro i dolar
amerykański, ale na niektórych rynkach duże znacznie mają także inne waluty (np.
korona norweska, rubel). W latach 2000-2012 kursy głównych walut wykazywały
dużą zmienność, ale z wyraźną tendencją do aprecjacji złotego, w tym zwłaszcza
wobec dolara. Niewiele w tym zakresie zmieniło jednorazowe osłabienie złotego
w 2009 r. – odpowiednio o 23% i 29% (tab. 2). Kurs dolara w długim okresie osłabił się także względem euro. W 2000 r. jednostce waluty unijnej odpowiadało ok.
0,9 USD, a w ostatnich latach za jeden EUR należało zapłacić 1,35-1,45 USD.
Tabela 1. Wybrane założenia reformy systemu regulacji rynku cukru w Polsce
Lata

Nominalny kurs walutowy (prosty)
1 USD = zł

1 EUR – zł

1 EUR = USD

Dynamika rok poprzedni = 100%
1 USD = zł

1 EUR – zł

2000

4,3464

4,0110

0,924

–

–

2001

4,0939

3,6685

0,896

94,2

91,5

2002

4,0795

3,8557

0,946

99,6

105,1

2003

3,8889

4,3978

1,131

95,3

114,1

2004

3,7059

4,5709

1,244

95,3

103,9

2005

3,2348

4,0254

1,245

87,3

88,1

2006

3,1038

3,8956

1,256

96,0

96,8

2007

2,7667

3,7782

1,367

89,1

97,0

2008

2,4092

3,5166

1,460

87,1

93,1

2009

3,1162

4,3276

1,389

129,3

123,1

2010

3,0157

3,9946

1,325

96,8

92,3

2011

2,9628

4,1189

1,390

98,2

103,1

2012

3,2570

4,1850

1,285

109,9

92,4

Źródło: obliczenia własne, dane NBP.
9
Koszyk walut miał następującą strukturę (dolar amerykański 45%, marka niemiecka 35%, funt
sterling 10%, frank szwajcarski 5% i frank francuski 5%). W dniu 1 stycznia 1999 r. nastąpiła zmiana
koszyka walutowego: euro 55% i dolar amerykański 45%.
10
Uchwała nr 30 Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie uznania za nieobowiązującą uchwały w sprawie zasad ustalania kursu złotego w stosunku do walut obcych (Monitor Polski
z dnia 21 kwietnia 2000 r.).
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W 2012 r. średni kurs euro wyniósł 4,185 zł i był prawie o 8% niższy niż przed
rokiem, ale tylko o 4,3% wyższy niż w 2000 r. Kurs dolara w 2012 r. ukształtował się
na poziomie 3,257 zł i był o 9,9% wyższy niż przed rokiem, ale był aż o 25% niższy
niż w momencie wprowadzenia płynnego systemu wyznaczania kursu. Pokazuje to
wyraźnie, jak silna była aprecjacja złotego w stosunku do dolara, co nie pozostało
bez wpływu na opłacalność transakcji eksportowych na rynki krajów trzecich.

3. Problematyka konkurencyjności międzynarodowej
i metody jej oceny
Konkurencja (competition) jest podstawowym elementem gospodarki rynkowej.
W ekonomii neoklasycznej, określanej ekonomią rynku, konkurencja jest uważana
za główną siłę „porządkującą” gospodarkę poprzez zapewnienie efektywnej alokacji
rzadkich zasobów (koncepcja „niewidzialnej ręki rynku”). W tym kontekście konkurencja może być rozumiana jako rywalizacja rynkowa między podmiotami, przy
czym obszarów konkurowania może być wiele: ceny, koszty, innowacyjność, efektywność. Z konkurencją wiąże się pojęcie konkurencyjności (competitiveness), którą
w najprostszy sposób można zdefiniować jako zdolność podmiotów do konkurowania11. Zdolność konkurowania można interpretować jako umiejętność skutecznego
reagowania na oddziaływanie pięciu podstawowych sił konkurencji12. Konkurencyjność to kategoria ekonomiczna, która w ostatnich latach stałą się popularnym obszarem badań, w tym także w ekonomice rolnictwa i przemysłu spożywczego. Konkurencyjność jako kategoria teoretyczna jest trudna w badaniu realnie kształtujących
się procesów gospodarczych. Wielowymiarowy charakter konkurencyjności wynika
z mnogości czynników ją determinujących, a sytuację dodatkowo komplikuje brak
jednej powszechnie akceptowanej definicji konkurencyjności13.
W badaniach IERiGŻ-PIB nad konkurencyjnością krajowego sektora żywnościowego wyraźnie podkreśla się, że producenci powinni być konkurencyjni w porównaniu z podmiotami funkcjonującymi na rynkach zewnętrznych, a także wobec
zagranicznych firm obecnych na rynku wewnętrznym. Takie podejście jest z zgodne
z metodyką OECD, która konkurencyjność sektora ujmuje jako zdolność sprostania
międzynarodowej konkurencji. Na potrzeby badań konkurencyjność została zdefiniowana jako zdolność lokowania się krajowych producentów na rynkach zagranicznych – na rynku zarówno unijnym, jak i krajów trzecich – oraz zdolność rozwijania eksportu14.
W. Mantura, Identyfikacja czynników sukcesu i konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] Problemy strategii wdrażania rozwoju województwa wielkopolskiego, PTE, Poznań 2002.
12
M.E. Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, MT Biznes, Warszawa 2006, s. 24.
13
E. Skawińska, Konkurencyjność przedsiębiorstw inne podejście, PWN, Warszawa-Poznań 2004.
14
I. Szczepaniak, Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności, PW 2011-2014, nr 25, IERiGŻ-PIB, 2011, s. 9.
11
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Międzynarodowy aspekt konkurencyjności sektora żywnościowego powoduje,
że jej ocena może być przeprowadzona na podstawie analizy wyników handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi. Podstawowymi miarami konkurencyjności w ujęciu mezoekonomicznym są wskaźniki oceny handlu zagranicznego: saldo
wymiany, wskaźnik pokrycia importu eksportem, penetracja importowa rynku wewnętrznego oraz wskaźniki ujawnionych przewag komparatywnych RCAi i Lafaya
LFi czy też intensywność wymiany wewnątrzgałęziowej IITi15. Wymienione metody
pozwalają na szczegółową interpretację zmian zachodzących w handlu zagranicznym. Nie udzielają one jednak odpowiedzi na temat przyczyn i czynników determinujących konkurencyjność. W związku z tym, że konkurencyjność jest kategorią
wielowymiarową i wpływa na nią wiele różnych czynników, aby ocenić ich wpływ,
należy przeprowadzić analizę zależności przyczynowych.
Metodą umożliwiającą ocenę wpływu poszczególnych czynników jest statystyczna analiza korelacji i regresji. Współczynnik korelacji Pearsona rxy zmiennych
losowych x i y przyjmuje wartości z przedziału [–1,1], które są interpretowane jako
siła i kierunek zależności między badanymi zmiennymi (1-3). Wartości bliskie zeru
wskazują na brak zależności, a bliskie jedności o silnym pozytywnym lub negatywnym wpływie jednej zmiennej na drugą16. Znacznie szersze możliwości oceny
zależności przyczynowych stwarza analiza regresji, gdyż umożliwia interpretację
skali wpływu zmiennej lub wielu zmiennych niezależnych na zmienną zależną17.
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2
�)2
�∑𝑛𝑛
𝑖𝑖=1(𝑥𝑥𝑖𝑖 −𝑥𝑥̅ ) ∙�∑𝑖𝑖=1(𝑦𝑦𝑖𝑖 −𝑦𝑦

.

(3)

4. Ocena wpływu zmian kursu walutowego na międzynarodową
konkurencyjność polskiego sektora żywnościowego
Integracja z UE spowodowała, że polska gospodarka żywnościowa w coraz większym stopniu jest powiązana z rynkami zewnętrznymi i włączona w przybierające na
sile procesy globalizacyjne18. Potwierdzeniem tego są dynamicznie rosnące obroty
handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi, które jednoznacznie wskazują na proeksportowy charakter rozwoju sektora. Eksport stanowi ok. 20% produkcji sektora, ale równocześnie rynek wewnętrzny jest w ok. 15% zaopatrywany z importu19. Dużą część importu stanowią produkty z innych stref klimatycznych, które
J. Misala, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warszawa 2011.
A.D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000.
17
M. Adamowicz, Konkurencja i konkurencyjność w agrobiznesie. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 2-3, Warszawa 1999, s. 3-19.
18
P. Chechelski, Wpływ procesów globalizacji na polski przemysł spożywczy, Studia i Monografie
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po przetworzeniu są reeksportowane (np. owoce południowe, ryby, tytoń). W latach
2003-2012 eksport wykazywał większą dynamikę wzrostu niż import, w konsekwencji dodatnie saldo zwiększyło sześciokrotnie do 3,4 mld EUR (tab. 2). Duże dodatnie saldo sugeruje konkurencyjność sektora żywnościowego, tym bardziej że jest
on jednym z nielicznych działów gospodarki narodowej z dodatnim saldem handlu zagranicznego. Konkurencyjność potwierdzają również analizy ujawnionych
przewag komparatywnych, ale występuje duże jej zróżnicowanie w poszczególnych
branżach sektora żywnościowego20.
Tabela 2. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w Polsce
Wyszczególnienie

2012 r.
mld EUR

2003 = 100%

Średnioroczna dynamika
2011 = 100%

mld EUR

%

Eksport

16,3

406,5

106,8

1,36 (R2=0,9822)

18,9

Import

12,9

362,8

102,3

1,12 (R2=0,9993)

17,4

Saldo

3,4

612,4

128,7

0,24 (R2=0,7573)

28,2

Źródło: opracowanie własne, Centrum Analityczne Administracji Celnej, IERiGŻ-PIB.

Wyniki handlu zagranicznego polskimi produktami żywnościowymi w niewielkim stopniu były determinowane zmiennością kursu walutowego. W szczególności
dotyczyło to wymiany handlowej na rynku unijnym, który jest głównym rynkiem
zbytu polskiej żywności (80%). Analiza korelacji i regresji wykazała niewielki i nieistotny statystycznie wpływ kursu euro na saldo handlu zagranicznego z państwami
członkowskimi UE. Obroty handlowe rosły i poprawiało się saldo zarówno w warunkach aprecjacji i deprecjacji złotego względem waluty unijnej. Odmienna sytuacja występuje w handlu z krajami trzecimi, gdzie uwidacznia się silny wpływ zmian
kursu dolara amerykańskiego na poziom salda. W wymianie z tymi państwami występuje ujemne saldo, gdyż w strukturze towarowej przeważają produkty z innych
stref klimatycznych. Zgodnie z teorią handlu zagranicznego aprecjacja złotego wobec dolara w latach 2003-2008 skutkowała pogarszającym się saldem. W kolejnym
okresie deprecjacja złotego przyczyniła się do poprawy opłacalności eksportowych
transakcji i wzrostu salda (rys. 2).
Przykład unijnego rynku pokazuje wyraźnie, że konkurencyjność jest uzależniona od wielu czynników, a sam kurs walutowy nie może mieć decydującego wpływu, mimo że w znacznym stopniu determinuje konkurencyjność kosztowo-cenową.
Większe znacznie ma popyt na polskie produkty na rynku UE oraz duży postęp
w zakresie systemów jakości, standardów bezpieczeństwa zdrowotnego i innowacyjności krajowych producentów. Sukces w handlu zagranicznym jest także wynikiem bezpośrednich inwestycji zagranicznych koncernów żywnościowych, które
20
I. Szczepaniak, Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności, PW
2011-2014, nr 25, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011, s. 45-66.
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Piotr Szajner
na rynku państw trzecich

2,8

4,5

2,0

4,0

1,2
0,4

3,5

2003

2007

2011

saldo

3,0

3,0

-1,0

2,5

2003

kurs EUR

2007

2011

saldo

2,0

kurs USD

0,5

2,8

saldo w mln EUR

saldo w mln EUR

3,5

0,0

-0,5

3,5

2,1
y=

1,4

-4,721x2

+ 36,99x - 69,61
R² = 0,4737

0,7
0,0

4,0

0,5

1 USD = ...PLN

5,0
saldo w mln EUR

3,6

1 EUR = ... PLN

saldo w mln EUR

na rynku UE

3,2

4,0
1 EUR = ...PLN

4,8

0,0
y = 0,6434x - 2,4582
R² = 0,8346

-0,5
-1,0

2,1

2,8

3,5

4,2

1 USD = ...PLN

Rys. 2. Zmienność kursu walutowego i saldo handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi
Źródło: opracowanie własne, dane NBP, Centrum Analityczne Administracji Celnej, IERiGŻ-PIB.

wykorzystując silną pozycję na rynku globalnym, eksportują produkty wytwarzane
w Polsce. Nie bez znaczenia może być fakt, że część transakcji handlowych na rynkach zewnętrznych jest realizowana z mniejszym zyskiem. Eksport zmniejsza podaż
na rynku wewnętrznym, co pozwala utrzymywać ceny na wysokim poziomie. Innymi
słowy eksport żywności może być częściowo „finansowany” przez krajowych konsumentów, ale taka sytuacja występuje w wielu krajach rozwiniętych gospodarczo.

5. Podsumowanie
Po integracji z UE sektor rolno-spożywczy znacząco zwiększył eksport i osiągnął
poprawę salda handlu zagranicznego. Analiza wyników wymiany handlowej wskazuje na poprawiającą się konkurencyjność żywności na rynkach międzynarodowych.
Analiza statystyczna wykazała, że rosnący eksport netto do UE nie był skorelowany
z wahaniami kursu euro. Poprawa konkurencyjności była wynikiem procesów restrukturyzacyjnych i modernizacyjnych w rolnictwie i przemyśle spożywczym. Fundamentami przewag konkurencyjnych są poprawa efektywności gospodarowania,
jakości i standardów bezpieczeństwa zdrowotnego oraz innowacyjności. W handlu
zagranicznym z krajami trzecimi występuje ujemne saldo, ale jego zmiany były sko-
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relowane z kursem dolara, który determinował opłacalność transakcji handlowych
i wpływał na konkurencyjność na rynkach zewnętrznych.
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THE IMPACT OF EXCHANGE RATED VOLATILITY
ON THE COMPETITIVENESS OF POLISH FOOD SECTOR
ON INTERNATIONAL MARKETS
Summary: The exchange rate policy in open economies is considered a very important tool
of monetary policy. At the same time competition is a base for open market economy while
the ability of economic units to compete is defined as competitiveness. Exchange rate has got
considerable influence on the entire domestic economy as well as on its particular sectors.
Economic integration with the EU led to a fact that the impact of the EU economic policies on
Polish economy is to a large extent determined by the exchange rate. It also refers to the food
sector which is under the influence of the CAP as well. The performance of Polish agriculture
and food industry as regards foreign trade can be perceived as an improvement in international competitiveness. Therefore there is a question to be raised to what extent the competitiveness of Polish food on foreign markets has been determined by changes in the exchange rate.
Keywords: exchange rate, international competition, food sector, foreign trade.
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