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Synopsis.  Dokonano analizy wp³ywu kursu euro/z³oty na sytuacjê polskiego sektora rolno-spo¿ywczego po
przyst¹pieniu do UE. Zwrócono uwagê na wzrost transferów bud¿etowych do rolnictwa po przyst¹pieniu do
UE i wprowadzeniu Wspólnej Polityki Rolnej. Na przyk³adzie cen interwencyjnych, dop³at bezpo�rednich,
programów rozwoju obszarów wiejskich i handlu rolno-spo¿ywczego wykazano wp³yw kursu euro/z³oty na
sytuacjê polskiego sektora rolno-spo¿ywczego. Wykazano, ¿e eliminacja ryzyka kursowego oraz pe³ne wy-
korzystanie wynegocjowanych dla rolnictwa warunków cz³onkostwa w UE jest mo¿liwe jedynie przez spe³nie-
nie kryteriów zbie¿no�ci i wprowadzenie euro w Polsce.

Wstêp
Jednym z celów Unii Europejskiej jest stworzenie jednolitego, sprawnie funkcjonuj¹cego

obszaru gospodarczego. Ró¿ne waluty, które funkcjonowa³y w pañstwach Unii Europejskiej,
by³y przeszkod¹ w pe³nej integracji gospodarek. Pierwszego stycznia 1999 r. 11 pañstw Unii
Europejskiej wprowadzi³o euro: Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlan-
dia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia i W³ochy. Dwa lata pó�niej, 1 stycznia 2001 r., do tego
grona do³¹czy³a Grecja. Od 1 stycznia 1999 r. do koñca 2001 r. nie by³o jeszcze w obiegu
banknotów i monet euro. Euro funkcjonowa³o w formie bezgotówkowej. Banknoty i monety
euro zosta³y wprowadzone do obiegu 1 stycznia 2002 r.

Kurs euro wobec z³otówki po osi¹gniêciu najni¿szego poziomu w historii w po³owie 2001 r.
� wynosi³ 3,4 PLN, zacz¹³ wzrastaæ. Do lutego 2004 z³otówka traci³a na warto�ci, a kurs przekro-
czy³ poziom 4,9 PLN. Po przyst¹pieniu Polski do UE wyst¹pi³a tendencja do umacniania siê
z³otówki wobec euro, a w lutym i marcu 2005 kurs euro spad³ poni¿ej 4. W ostatnim okresie �
pierwsza po³owa lipca 2005 r. �  kurs waha³ siê w zakresie od 4,0 do 4,16.

Obserwowana znaczna zmienno�æ kursu euro/z³oty wp³ywa istotnie na warunki funkcjono-
wania podmiotów gospodarczych w Polsce. Najczê�ciej na ryzyko walutowe nara¿eni s¹ eks-
porterzy, importerzy oraz podmioty, które zaci¹gnê³y kredyty dewizowe, a tak¿e posiadaj¹ce



173Znaczenie kursu euro/z³oty dla polskiego sektora rolno-spo¿ywczego

�rodki pieniê¿ne i papiery warto�ciowe w walutach obcych oraz maj¹ce bie¿¹ce i przysz³e
nale¿no�ci i zobowi¹zania indeksowane lub denominowane w walutach obcych.

Od kursu z³otego zale¿y, po jakiej cenie nabywane s¹ maszyny, urz¹dzenia, linie technolo-
giczne, modernizowane polskie przedsiêbiorstwa i gospodarstwa domowe. Kurs z³otego wp³y-
wa na wiele dziedzin ¿ycia gospodarczego. Ryzyka tego nie nale¿y lekcewa¿yæ. Bardzo trudno
jest bowiem przewidzieæ zmiany kursu w przysz³o�ci. Polski rynek walutowy jest podatny na
wahania oraz uzale¿niony nie tylko od sytuacji w kraju, ale równie¿ od tego, co siê dzieje na
rynku miêdzynarodowym.

W okresie ostatnich kilku miesiêcy nasila siê w Polsce dyskusja na temat konsekwencji
zmian kursu z³otego dla polskiej gospodarki, w tym równie¿ dla sektora rolno-spo¿ywczego.
Wywo³a³ j¹ wystêpuj¹cy po akcesji do UE silniejszy wzrost warto�ci naszej waluty (aprecjacja
z³otego) wzglêdem euro oraz dolara. W wielu �rodowiskach artyku³owany jest g³ównie nega-
tywny wp³yw umacniania siê z³otówki na eksport polskich towarów, bez g³êbszej analizy istnie-
j¹cych uwarunkowañ. Po przyst¹pieniu do UE i objêciu polskiego rolnictwa Wspóln¹ Polityka
Roln¹ (WPR) kurs z³otego wzglêdem euro w sposób szczególnie istotny wp³ywa na polski
sektor rolno-spo¿ywczy. W dalszej czê�ci artyku³u poddano analizie przyczyny tego silnego
oddzia³ywania oraz wskazano mo¿liwo�ci eliminacji ryzyka kursowego.

Wspólna Polityka Rolna oparta na euro
Jest kilka zasadniczych powodów, dla których relacja z³otówki do euro jest znacznie bar-

dziej istotna dla sektora rolno-spo¿ywczego i obszarów wiejskich ni¿ dla innych sektorów
polskiej gospodarki. Przede wszystkim Wspólna Polityka Rolna (WPR), któr¹ zosta³o objête
polskie rolnictwo po akcesji, oparta jest w pe³ni na euro. Chodzi tu zarówno o ceny interwencyj-
ne i referencyjne, dop³aty bezpo�rednie, refundacje eksportowe, jak i dzia³ania wspieraj¹ce
rozwój obszarów wiejskich (np. wcze�niejsze emerytury, zalesianie, inwestycje w gospodar-
stwach, dop³aty do obszarów o trudnych warunkach gospodarowania) i inwestycje w infra-
strukturê wiejsk¹.

W perspektywie finansowej na lata 2004-2006 w bud¿ecie wspólnotowym zaplanowano
ponad 7,5 miliarda euro na wsparcie polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. �rodki te po
przeliczeniu na z³otówki i uzupe³nieniu z bud¿etu krajowego maj¹ szansê trafiæ do polskich
rolników, przetwórców, samorz¹dów i innych beneficjentów z obszarów wiejskich. Rzeczywisty
poziom i efektywno�æ wykorzystania tych �rodków zale¿eæ bêdzie od zdolno�ci absorpcyj-
nych, a wiêc ilo�ci i jako�ci przygotowanych wniosków i projektów, sprawno�ci administracji
oraz zapewnienia wspó³finansowania z bud¿etu krajowego i bud¿etu beneficjentów.

Objêcie polskiego rolnictwa Wspóln¹ Polityk¹ Roln¹
Objêcie polskiego rolnictwa WPR zasadniczo zmienia wysoko�æ i formy transferów bud¿e-

towych do rolnictwa i obszarów wiejskich. Formy wsparcia w ramach WPR s¹ ujednolicone.
Obejmuj¹ one:

� I filar, czyli dop³aty bezpo�rednie, skup interwencyjny i subsydia eksportowe,
� II filar, czyli program wsparcie obszarów wiejskich � PROW (np. renty strukturalne,

zalesianie, dop³aty do gospodarstw o niekorzystnych warunkach, wsparcie gospo-
darstw niskotowarowych i inne).

Obszary wiejskie wspierane s¹ równie¿ z funduszy strukturalnych w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego: �Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywno�ciowego oraz roz-
wój obszarów wiejskich 2004-2006� przez wsparcie np: m³odych rolników, inwestycji w gospo-
darstwach oraz z programu SAPARD, np.: inwestycje infrastrukturalne na wsi.
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Finansowanie WPR w ramach I filaru odbywa siê w ca³o�ci z bud¿etu wspólnotowego. Naj-
wa¿niejsz¹ pozycjê stanowi¹ dop³aty bezpo�rednie, których wysoko�æ dla polskich rolników
bêdzie ros³a z poziomu 25% pe³nych dop³at w 2004 roku do 100% w 2014 roku zgodnie z zasad¹
phasing-in1. Na podstawie Traktatu o Przyst¹pieniu, nowe pañstwa cz³onkowskie maj¹ mo¿li-
wo�æ uzupe³niania dop³at bezpo�rednich maksymalnie o 30% (pe³nych dop³at) z w³asnego bu-
d¿etu do czasu osi¹gniêcia pe³nych dop³at bezpo�rednich finansowanych z bud¿etu UE, tzn. do
roku 2014. W latach 2004-2006 czê�æ dofinansowania w ramach tych 30% pochodziæ mo¿e z II
filaru, jednak poziom dop³at wraz uzupe³nieniem z II filaru nie mo¿e przekraczaæ w tym okresie
�rednio 40% pe³nych dop³at. �rodki z II filaru wymagaj¹ zapewnienia wspó³finansowania z bud¿e-
tu krajowego, a tak¿e, w wiêkszo�ci dzia³añ, tzw. udzia³u w³asnego beneficjentów koñcowych.

Wsparcie w ramach I i II filaru oraz pomoc z funduszy strukturalnych ustalana jest w euro, a
ryzyko kursowe jest po stronie Polski i bud¿etu krajowego. Regu³y wsparcia wspólnotowego dla
rolnictwa i wsi s¹ przedmiotem negocjacji w ramach UE i znane s¹ z kilkuletnim wyprzedzeniem.
Poziom wsparcia podlega wieloletniemu (7 lat) planowaniu i równie¿ znany jest z wyprzedzeniem.

Specyfika Wspólnej Polityki Rolnej i wynegocjowane warunki cz³onkostwa prowadziæ bêd¹
do systematycznego wzrostu transferów bud¿etowych do polskiego rolnictwa i obszarów
wiejskich w okresie 2004-2013. Wydatki na rolnictwo, rozwój wsi i rybo³ówstwo (bez KRUS)
rosn¹ z 5,080 mld z³otych w roku 2003 do planowanych 9,749 mld z³otych w roku 2005, to jest o
92%. W roku 2004 transfery bud¿etowe by³y o 51% wy¿sze w stosunku do roku 2003.

Wp³yw kursu euro/z³oty na wsparcie polskiej wsi i rolnictwa
Komisja Europejska (KE) prowadzi rozliczenia dotycz¹ce WPR z Pañstwami Cz³onkowskimi

w oparciu o euro2 [Andrychowicz 1998]. Ryzyko kursowe znajduje siê po stronie kraju cz³on-
kowskiego, czyli bud¿etu krajowego i beneficjentów WPR, a wiêc rolników, przetwórców, pod-
miotów zajmuj¹cych siê przechowywaniem i handlem. Najwiêksze skutki zmian kursowych
(euro/z³oty) zwi¹zane s¹ z dop³atami bezpo�rednimi, dzia³aniami interwencyjnym i programami
rozwoju wsi, a tak¿e z sektorowym programem operacyjnym (SPO), stanowi¹cym czê�æ fundu-
szy strukturalnych.

Wzrost znaczenia kursu euro/z³oty po akcesji wynika z tego, ¿e zobowi¹zania bud¿etu
wspólnotowego zosta³y okre�lone w euro, a polscy beneficjenci bêd¹ otrzymywaæ wsparcie w
z³otówkach. Zarówno poziom dop³at bezpo�rednich, ceny interwencyjne, jak równie¿ �rodki na
pomoc strukturaln¹ i rozwój wsi zosta³y precyzyjnie zdefiniowane w Traktacie o Przyst¹pieniu
i rozporz¹dzeniach wspólnotowych. �rodki te wraz z realizacj¹ zadañ wynikaj¹cych z WPR
przeliczane s¹ na z³otówki, przy czym kurs z³otego wzglêdem euro  podlega zmianom. Przyczyny
zmian kursu wymiany le¿¹ g³ównie po stronie kraju cz³onkowskiego i chodzi tu zarówno o
d³ugookresowe zmiany tzw. kursu równowagi, jak i krótkookresowe wahania wokó³ tego kursu,
spowodowane m.in. bie¿¹c¹ polityk¹ makroekonomiczn¹ czy te¿ zmianami w nastawieniu inwe-
storów na krajowym rynku finansowym.

1 Zgodnie z Traktatem o Przyst¹pieniu dop³aty bezpo�rednie p³acone z bud¿etu UE dla polskich rolników
bêd¹ stopniowo wrastaæ wg nastêpuj¹cego schematu: 25% w 2004 r., 30% w 2005 r., 35% w 2006 r., 40%,
50%... a¿ do 100% w 2014 roku.

2 System agromonetarny stanowi integraln¹ czê�æ Wspólnej Polityki Rolnej. Do 31 grudnia 1998 r. ceny
instytucjonalne (np. ceny interwencyjne) oraz wszelkie dotacje oferowane w ramach WPR ustalane by³y
w ECU, a nastêpnie przeliczane na waluty krajów cz³onkowskich wg tzw. �zielonego� kursu. Kurs ten mia³
znacz¹cy wp³yw na dochody rolnicze, których poziom spada³ przy rewaluacji kursu �zielonego� ECU i
rós³  przy jego dewaluacji. W przesz³o�ci wielokrotnie zdarza³o siê, ¿e ró¿nice pomiêdzy kursem �zielo-
nym�, a kursem rynkowym by³y znacz¹ce. Jeszcze wcze�niej, aby zapobiec �zniekszta³ceniom� w handlu
pomiêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi stosowano tzw. pieniê¿ne kwoty wyrównawcze (ang. monetary
compensatory amounts, MCA).
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Interwencja na rynku rolnym
Jak istotny jest kurs z³otego do euro dla poziomu cen rynkowych, wyra�nie widaæ na

przyk³adzie tabeli 1 obrazuj¹cej ceny interwencyjne na podstawowe produkty rolne wyra¿one
w euro. Ceny instytucjonalne maj¹ce jednolit¹ warto�æ w euro na ca³ym obszarze UE-25, przyj-
muj¹ zmienne warto�ci w pañstwach cz³onkowskich UE z w³asn¹ walut¹, w tym w Polsce. W
takich warunkach wzrasta zarówno ryzyko dzia³alno�ci rolniczej w porównaniu do ryzyka dzia-
³alno�ci rolniczej prowadzonej w strefie euro, jak i zmienno�æ cen p³aconych przez konsumen-
tów, którymi s¹ równie¿ mieszkañcy wsi.

Stabilne i znane z du¿ym wyprzedzeniem ceny interwencyjne na rynku UE podlegaæ mog¹
istotnym zmianom w wyniku wahañ kursowych walut pañstw nienale¿¹cych do strefy euro. I
tak na przyk³ad cena interwencyjna zbó¿, miêdzy innymi pszenicy, wynosi 101,31 euro za tonê
i zosta³a okre�lona na kilka kolejnych lat. W Polsce ceny te s¹ trudne do prognozowania, gdy¿
zmieniaj¹ siê w zale¿no�ci od bie¿¹cego kursu euro/z³oty (mog¹ byæ bliskie 400 z³/tonê przy
kursie euro/z³oty zbli¿onym do 4 lub np. do 450 z³/tone przy kursie zbli¿onym do 4,5).

Interwencja na rynkach rolnych w ramach WPR i inne instrumenty, którymi zarz¹dza Agencja
Rynku Rolnego (ponad 40 ró¿nych instrumentów) jest bardzo szczegó³owo uregulowana od
strony rozliczeñ kursowych dla ka¿dego z instrumentów. Ryzyko kursowe znajduje siê po stronie
Pañstwa Cz³onkowskiego. Obowi¹zuj¹ kursy z okresu bliskiego danej operacji rynkowej3.
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Dop³aty bezpo�rednie i wspieranie rozwoju obszarów wiejskich
W okresie 2004-2006 zobowi¹zania sektora publicznego (�rodki

z UE i krajowe) mog¹ osi¹gn¹æ kwotê oko³o 11,5 miliarda euro
(przy za³o¿eniu stosowania, dopuszczalnego tzn. 30% uzupe³nia-
nia dop³at bezpo�rednich). Z tego, ponad 6 mld euro przypada na
I filar WPR, a ponad 5 mld euro na rozwój obszarów wiejskich. Z
kwoty 11,5 mld euro, oko³o 7,5 mld przypada na �rodki pochodz¹-
ce z bud¿etu UE i a¿ ponad 4 mld z bud¿etu krajowego. Wprowa-
dzenie WPR w Polsce prowadziæ bêdzie do wysokiego wzrostu
transferów bud¿etowych do polskiej wsi i rolnictwa [Plewa 2005].
�rodki na Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2004-
2006 wyra¿one w euro, zapisane zosta³y w Traktacie o Przyst¹pie-
niu. Rozliczenia z beneficjentami prowadzone s¹ w z³otych4.

Kurs euro/z³oty obowi¹zuj¹cy przy naliczaniu dop³at bezpo-
�rednich w roku 2004 okre�lony jest w Rozporz¹dzeniu Komisji Nr
1407/2004 z 2 sierpnia 2004. Okre�lony on zosta³, podobnie jak w
przypadku innych nowych Pañstw Cz³onkowskich, jako �redni
kurs za okres 01.01.2004-30.06.2004 i wyniós³ 4,73521.

O ile kwota dostêpnych z UE �rodków w euro w ramach WPR,
jest �ci�le okre�lona, to jej wysoko�æ w z³otówkach ulega zmianie
ze wzglêdu na trudny do przewidzenia kurs euro/z³oty. Najwyra�-
niej widaæ to na przyk³adzie dop³at bezpo�rednich. Kwota prze-
znaczana z bud¿etu UE na te dop³aty (tzw. koperta finansowa)
wynios³a za rok 2004 � 659,86 mln. euro, a za 2005 rok wyniesie �
823,166 euro, czyli o prawie 25% wiêcej. Dop³aty bezpo�rednie
przeliczane by³y na z³otówki za rok 2004 po 4,73 z³ote/euro, czyli
po �rednim kursie z I-go pó³rocza 2004 r., gdy z³otówka by³a sto-
sunkowo s³aba.

Dop³aty bezpo�rednie za 2005 rok wyra¿one w euro zdecydo-
wanie wzrosn¹ w stosunku do 2004 roku. Wynika to z przyjêtego
harmonogramu wzrostu dop³at (5% zgodnie z zasad¹ phasing-in
zapisana w Traktacie o Przyst¹pieniu) oraz z nowych dop³at wpro-
wadzonych w wyniku reformy WPR g³ównie w sektorze mleka.
Pocz¹wszy od 2005 roku, przy przeliczaniu dop³at stosowany bê-
dzie kurs z 30 wrze�nia danego roku.

W tabeli przedstawiono stawki dop³at hektarowych w 2005
roku w zale¿no�ci od kursu euro/z³ na tle dop³at z 2004 roku. Wzrost
dop³at za 2005 rok wyra¿onych w z³otówkach (o 5%) mo¿liwy jest
przy kursie euro/z³ zbli¿onym do 4,2 i przy za³o¿eniu uzupe³nienia

cd. 3 ... dwa miesi¹ce i do koñca roku. Refundacja dokonywana jest na konto Ministerstwa Finansów w (EUR).
Kwota refundacji wyliczana jest przez Komisje Europejsk¹ przy zastosowaniu jednolitego kursu wymiany
dla wszystkich zadeklarowanych mechanizmów WPR. Kwoty p³atno�ci realizowanych dla poszczegól-
nych mechanizmów wyliczane s¹ na podstawie w³a�ciwej daty operacyjnej, wynikaj¹cej z rozporz¹dzeñ
dotycz¹cych poszczególnych mechanizmów WPR, dla których stosuje siê kurs wymiany Europejskiego
Banku Centralnego (EBC) obowi¹zuj¹cy w dniu daty operacyjnej.

4 Wysoko�æ kursu euro/z³oty dla dzia³añ 1-8 PROW na 2004 rok okre�lona jest w rozporz¹dzeniu Komisji
(WE) Nr 1117/2004 z dnia 16 czerwca 2004 r. Wysoko�æ kursu EUR do PLN dla dzia³ania 9 PROW na
2004 rok okre�lona jest w rozporz¹dzeniu Komisji (WE) Nr 1407/2004.
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dop³at podstawowych o 30% (zgodnie z aktualn¹ propozycj¹ rz¹du). Je�li 30 wrze�nia 2005 r.
przelicznik z³oty/euro nie bêdzie wy¿szy ni¿ 4,06, to dop³aty za 2005 rok wyp³acane w z³otów-
kach nie wzrosn¹, pomimo wzrostu w euro  prawie o 1/4.

Ryzyko kursowe nie jest jednostronne i przy deprecjacji z³otego wzglêdem euro sytuacja
mo¿e byæ odwrotna. Na przyk³ad p³atno�ci bezpo�rednie wyliczane w euro, ale wyp³acane
rolnikom w z³otych mog¹ wzrosn¹æ na skutek deprecjacji polskiej waluty.

Funkcjonowanie w ramach jednolitego rynku
Wa¿n¹ i wci¹¿ rosn¹c¹ rolê odgrywa wzrost powi¹zañ handlowych z UE po akcesji, bêd¹cy

wynikiem pe³nego, wzajemnego otwarcia rynków ¿ywno�ciowych i eliminacji wszystkich barier
(c³a, subsydia eksportowe) w ramach jednolitego rynku.

Wyniki uzyskane w handlu zagranicznym towarami rolno-spo¿ywczymi za 2004 rok i pierw-
sze miesi¹ce 2005 r. wskazuj¹ na wysok¹ dynamikê wzrostu polskiego eksportu, szczególnie do
pañstw UE (tab. 3). Warto�æ eksportu rolno-spo¿ywczego wynios³a 5,2 mld/euro i by³a o ponad
1,2 mld euro wy¿sza ni¿ rekordowa warto�æ eksportu za 2003 rok. Ro�nie udzia³ Pañstw Cz³on-
kowskich UE w polskim eksporcie ¿ywno�ci: 71,9% (wzrost o ponad 10 punktów procento-
wych w ci¹gu roku), a udzia³ importu z UE utrzymuje siê na poziomie zbli¿onym do 61%.
Dodatnie saldo przekroczy³o 850 mln euro. Najszybszy wzrost eksportu dotyczy³: wyrobów
cukierniczych i czekoladowych, cukru, miêsa wo³owego, mleka i przetworów mleczarskich oraz
chleba, pieczywa cukierniczego oraz ciasta. Wzrost importu dotyczy³ przede wszystkim miêsa
wieprzowego i drobiowego oraz alkoholi.

Zmienia siê struktura towarowa naszego eksportu. Polska eksportuje coraz wiêcej ¿ywno-
�ci przetworzonej i wysokoprzetworzonej. Do produkcji tych wyrobów zu¿ywane s¹ równie¿
surowce importowane, g³ównie ze strefy dolarowej, jak np. kakao. Przy silnej z³otówce wzglê-
dem euro i dolara obni¿eniu ulegaj¹ koszty importu, poprawiaj¹c konkurencyjno�æ eksportu.
Podobnie jest w przypadku importowanych komponentów paszowych, jak np. makuchy sojo-
we wykorzystywane w produkcji pasz dla zwierz¹t, których ceny spadaj¹ w warunkach umac-
niaj¹cej siê z³otówki i poprawiaj¹ op³acalno�æ produkcji zwierzêcej w Polsce.

Nale¿y równie¿ podkre�liæ, ¿e Polska jest znacz¹cym importerem towarów rolno-spo¿yw-
czych z innych stref klimatycznych, takich jak: ry¿, owoce cytrusowe, banany, kawa, herbata,
przyprawy. Silny z³oty powinien wp³yn¹æ na ni¿sze ceny p³acone przez konsumentów tych
produktów w Polsce, co ma szczególnie istotne znaczenie dla najmniej zamo¿nych grup ludno-
�ci, do których nale¿y wiêkszo�æ mieszkañców wsi.
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W okresie I-IV 2005 r. utrzymuje siê wysoka dynamika wzrostu eksportu towarami rolno-
spo¿ywczymi (wzrost o 39,5% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego).
Eksport ro�nie szybciej w porównaniu z rekordowym wzrostem w ca³ym roku 2004 wynosz¹-
cym 30,5%. Wzrost importu (o 22,3%) utrzymuje siê na poziomie zbli¿onym do wzrostu z  roku
2004, chocia¿ znacznie szybciej ro�nie import z UE (wzrost o 41,6% w okresie I-IV 2005 r. wobec
22,6% w 2004 roku). Powiêksza siê dodatnie saldo handlowe � wzrost o 309,7% (za okres I-IV
2005 w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego).  Na koniec 2005 roku dodat-
nie saldo powinno przekroczyæ 1 mld euro.

Dobre wyniki w handlu rolno-spo¿ywczym w pierwszych czterech miesi¹cach 2005 r. zosta-
³y osi¹gniête w warunkach relatywnie silnej z³otówki, szczególnie w stosunku do euro. Oznacza
to, ¿e przedsiêbiorstwa sektora rolno-spo¿ywczego coraz lepiej radz¹ sobie w tych warunkach.

Ceny ¿ywno�ci w Polsce bardziej wra¿liwe na kurs euro/z³oty
Zmienno�æ cen interwencyjnych wyra¿anych w z³otych, wynikaj¹ca ze zmienno�ci kursu

euro/z³oty, jest przenoszona (transmitowana) na ceny detaliczne ¿ywno�ci, choæ transmisja ta
nie jest zazwyczaj ani natychmiastowa, ani pe³na. Niemniej jednak umacnianie siê z³otówki
wp³ywa, chocia¿ z pewnym opó�nieniem, na obni¿enie cen detalicznych ¿ywno�ci na rynku
krajowym i odwrotnie os³abienie z³otówki przyczynia siê do wzrostu cen ¿ywno�ci.

Wskazana wcze�niej bezpo�rednia zale¿no�æ cen interwencyjnych podstawowych towa-
rów rolnych od kursu euro/z³oty jest jednym, ale nie jednym czynnikiem powoduj¹cym, ¿e po
przyst¹pieniu do UE ceny detaliczne ¿ywno�ci w o wiele wiêkszym stopniu zale¿¹ od kursu
euro/z³oty. Wysoki wzrost cen ropy na rynkach �wiatowych w ostatnich kilkunastu miesi¹cach
mo¿e byæ czê�ciowo ³agodzony przez silniejsz¹ z³otówkê wzglêdem dolara, co ma istotny wp³yw
na koszty produkcji rolnej, a po�rednio równie¿ na ceny ¿ywno�ci.

Przedsiêbiorcy wykorzystuj¹cy g³ównie surowce krajowe mog¹ równie¿ odnie�æ korzy�ci z
silnej z³otówki. Coraz czê�ciej dokonuj¹ zakupów �rodków produkcji, np. maszyn i urz¹dzeñ czy
nowych technologii pochodz¹cych z importu, za które trzeba p³aciæ b¹d� to w dolarach, b¹d� w
euro. Niektórzy z polskich przedsiêbiorców zaci¹gnêli kredyty w walutach obcych i w takich
przypadkach silna waluta krajowa jest dla nich czynnikiem korzystnym.

Wzmacniaj¹ca siê w �rednim i d³ugim okresie z³otówka, stawia w najtrudniejszej sytuacji
mniejsze podmioty, które efektu umacniania siê z³otówki nie s¹ w stanie zrównowa¿yæ obni¿e-
niem kosztów, np. przez zwiêkszenie wydajno�ci pracy, skali produkcji. Tendencja do aprecjacji
z³otego wywieraæ bêdzie coraz wiêkszy wp³yw na kszta³towanie wyników handlu rolno-spo-
¿ywczego i wp³ywaæ na obni¿anie cen ¿ywno�ci.

Eliminacja ryzyka kursowego
Przedsiêbiorcy reprezentuj¹cy sektor rolno-spo¿ywczy (przetwórcy, eksporterzy) napoty-

kaj¹cy trudno�ci w zwi¹zku z aprecjacj¹ z³otego czêsto postuluj¹ obni¿enie stóp procento-
wych, celem os³abienia kursu z³otego w stosunku do walut obcych. Do�wiadczenia innych
pañstw naszego regionu pokazuj¹ jednak, ¿e obni¿enie stóp procentowych nie musi prowadziæ
automatycznie do os³abienia waluty krajowej. W Czechach, pomimo, ¿e stopy procentowe
pozostaj¹ na bardzo niskim poziomie (oko³o 1,5%), korona umacnia siê z podobnych powodów
jak z³oty w Polsce, a mianowicie atrakcyjno�ci regionu i nap³ywu inwestycji zagranicznych.
Nieskuteczne okaza³y siê równie¿ nie tak dawne wysi³ki Wêgier maj¹ce na celu os³abienie
forinta przez interwencjê na rynku walutowym i zmiany stóp procentowych.

Stabilizacja warunków funkcjonowania polskich podmiotów w ramach jednolitego rynku,
jak równie¿ bardziej stabilne ceny ¿ywno�ci dla konsumentów s¹ mo¿liwe do trwa³ego utrzyma-
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nia przez spe³nienie kryteriów zbie¿no�ci [Borowski 2004] sformu³owanych w Traktacie z Ma-
astricht i wprowadzenie euro.

Traktat, który zosta³ podpisany w 1992 r., stanowi, ¿e aby wprowadziæ euro, nale¿y spe³niæ
5 kryteriów, tzw. kryteriów zbie¿no�ci. Kryteria te s¹ nastêpuj¹ce: (a) inflacja nie mo¿e przekra-
czaæ wiêcej ni¿ o 1,5 pkt. proc. �redniej inflacji z trzech krajów Unii Europejskiej o najni¿szej
inflacji; (b) d³ugoterminowe stopy procentowe nie mog¹ przekraczaæ wiêcej ni¿ o 2 pkt. proc.
�redniej stóp procentowych w trzech krajach Unii Europejskiej o najni¿szej inflacji; (c) kurs
walutowy musi byæ stabilny co najmniej przez 2 lata przed wprowadzeniem euro; (d) deficyt
bud¿etowy nie mo¿e przekraczaæ 3% produktu krajowego brutto; (e) d³ug publiczny nie mo¿e
przekraczaæ 60% produktu krajowego brutto.

Wprowadzenie euro uwa¿ane przez wielu jako zwieñczenie procesu integracji europejskiej
stanowi wielkie wyzwanie, którego realizacja przynie�æ mo¿e wiele korzy�ci, ale niesie równie¿
ryzyko pewnych kosztów. Na ten temat istniej¹ szczegó³owe analizy ekonomiczne i bogata
literatura [Borowski 2004]. Bez rozwijania tego obszernego tematu mo¿na stwierdziæ, ¿e w opinii
wiêkszo�ci ekonomistów bilans korzy�ci i kosztów przemawia za wprowadzeniem euro w Pol-
sce. Eliminacja ryzyka kursowego w ramach jednolitego rynku wskazywana jest jako jedna z
g³ównych korzy�ci wej�cia do strefy euro. Wprowadzenie euro wymaga opracowania i konse-
kwentnej realizacji odpowiedniej strategii w tym zakresie5.

W interesie polskiego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spo¿ywczego, bardziej ni¿ jakiegokol-
wiek innego sektora, le¿y pe³ne wykorzystanie wynegocjowanych warunków cz³onkostwa w
UE i szybka eliminacja ryzyka kursowego. Cel ten skutecznie mo¿na osi¹gn¹æ przez spe³nienie
odpowiednich kryteriów i wprowadzenie euro w Polsce. Umo¿liwi to lepsze rozwi¹zywanie
wielu problemów polskiej wsi i rolnictwa:

� euro w Polsce oznaczaæ bêdzie koniec zak³ócania warunków konkurencji wynikaj¹cego
z wahañ kursowych; ceny interwencyjne zbó¿, mleka w proszku, mas³a czy wo³owiny,
bêd¹ rzeczywi�cie takie same jak w pozosta³ych pañstwach strefy euro,

� warto�æ subsydiów, dotacji oraz wsparcia programów rozwoju wsi i udzia³u w³asnego w
tych programach, bêdzie mo¿na zaplanowaæ z dok³adno�ci¹ do jednego euro z wyprze-
dzeniem kilkuletnim; wyeliminowanie ryzyka kursowego u³atwi racjonalizacjê planowa-
nia bud¿etowego pocz¹wszy od bud¿etu gospodarstwa rolnego, gminy, a na bud¿ecie
krajowym skoñczywszy.

Polska wie�, rolnicy i przedsiêbiorcy sektora rolno-spo¿ywczego maj¹ szansê przyczyniæ siê
do wprowadzenia pozytywnych przemian w Polsce, korzystnych dla ca³ej spo³eczno�ci wiejskiej.
Wyzwania, przed jakim stoimy w zwi¹zku z wprowadzenia euro s¹ pod pewnymi wzglêdami po-
dobne do tych zwi¹zanych z przyst¹pieniem do UE (z zachowaniem wszelkich proporcji). W
osi¹gniêciu tego celu bardzo potrzebne i pomocne bêdzie pozytywne nastawienie i zaanga¿owa-
nie �rodowisk wiejskich. Bowiem tak jak euro jest potrzebne polskiej wsi, tak przeprowadzeniu
wielkiej operacji wprowadzenia euro w Polsce, potrzebne jest zrozumienie, wsparcie i pozytywne
zaanga¿owanie �rodowisk zwi¹zanych ze wsi¹ i sektorem ¿ywno�ciowym.

5 Strategia wej�cia Polski do strefy euro zostanie przedstawiona przez resort finansów w ostatnim tygodniu
lipca 2005 r. Strategia ta ma pokazywaæ drogê przyst¹pienia wraz z analiz¹ czynników ryzyka. Program
konwergencji zak³ada spe³nienie kryteriów z Maastricht w 2007 roku i wej�cie Polski do strefy euro w
2009 roku.
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Summary
In the article, impact analysis of exchange rate euro/zloty on polish agri-food sector situation after

accession to the EU has been done. The high increase of budgetary transfers to the agricultural sector after
accession to the EU and introduction of Common Agricultural Policy has been presented. On the example of
intervention prices, direct payments, rural development programmes and food trade, the influence of the
euro/zloty exchange rate on the situation of the Polish agri food sector has been displayed. It has been proved
that the elimination of the exchange rate risk and the full utilization of negotiated membership conditions in
the EU for agriculture are possible only across the implementation of the convergence criteria and the euro
introduction in Poland.
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