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Synopsis. Artyku  analizuje wp yw zmian kursów walutowych na mi dzynarodowy handel 

produktami pochodzenia rolniczego w warunkach globalnej recesji. Analizowane s  zmiany w saldzie 

bilansu rolnego handlu zagranicznego poszczególnych krajów. Zwraca si  tak e uwag  na specyfik  

wymiany produktami pochodzenia rolniczego. 

S owa kluczowe: handel mi dzynarodowy, globalna recesja, kursy walutowe, towary pochodzenia 

rolniczego. 

Abstract. This paper analyzes influence of exchange rates on the international agricultural trade in the 

global recession terms. Changes in balance of agricultural foreign trade of many countries are 

analyzed. Also a special situation of commerce in agricultural products is focused on. 

Key words: international trade, global recession, exchange rates, agricultural products. 

Wprowadzenie 

Prezentowana analiza obejmuje zmiany kursów walutowych i ich wp yw na saldo 

bilansu handlu zagranicznego produktami pochodzenia rolniczego ró nych krajów w 

warunkach globalnej recesji gospodarczej. Recesja prowadzi do spadku popytu, 

wynikaj cego z ni szych dochodów znacznych grup ludno ci. Dlatego wzrasta odsetek 

nabywców poszukuj cych towarów relatywnie tanich, co prowadzi do wzrostu znaczenia 

globalnej konkurencji cenowej. Obni anie kursu danej waluty poprawia konkurencyjno  

cenow  towarów pochodz cych z tego kraju, przy jednoczesnym zachowaniu 

konkurencyjno ci jako ciowej. Mo e to mie  istotny wp yw na popraw  salda bilansu 

handlu zagranicznego. W pracy tej skoncentrowano si  na kursach g ównych walut wiata, 

czyli dolara ameryka skiego, euro (a przed jego wprowadzeniem marki niemieckiej), 

franka szwajcarskiego i jena japo skiego, a ostatnio tak e juana chi skiego. Uwzgl dniono 

tak e zmiany kursu z otego polskiego wgl dem euro. W mniejszym zakresie analizowano 

tak e zmiany kursów innych walut. 
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Zmiany kursu dolara ameryka skiego w fazach recesji 

Globalna recesja z ko ca lat 1990-ych rozpocz a si  w Azji, gdzie by a najsilniej 

odczuwalna, a nast pnie przenios a si , ale w mniejszym stopniu, na reszt  wiata. Dlatego 

nazwa  j  mo na recesj  azjatyck . W USA recesja ta odczuwalna by a w postaci spadku 

realnego PKB w trzecim kwartale 2000 r. o -0,5% oraz w trzech pierwszych kwarta ach 

2001 r. odpowiednio o -0,2%, -0,6% i -1,3%. Jednak za ca e lata 2000 i 2001 wykazany jest 

wzrost w realnym ameryka skim PKB odpowiednio o 3,7% i 0,8% [Staszczak 2007b; 

Economic … 2006]. Recesja ta przypad a na okres wprowadzania euro i pocz tkowego 

braku zaufania do tej waluty. Dlatego lata 1999-2001 charakteryzowa y si  silnym i 

znacznym umocnieniem si  dolara wzgl dem euro i franka szwajcarskiego, a jednoczesnym 

os abieniem si  dolara wzgl dem jena japo skiego w latach 1999-2000 i ponownym 

umocnieniem dolara wzgl dem jena w latach 2001-2002. Potwierdza to tez  o znacznej 

regulacji kursu japo skiej waluty w celu dopasowania go do potrzeb gospodarki Japonii. 

Jednak w latach 2002-2008 to euro okaza o si  walut  bardziej stabiln  i dolar zasadniczo 

os abia  si  w tym okresie, nie tylko wzgl dem euro lecz tak e wzgl dem franka 

szwajcarskiego, jena japo skiego i innych walut, np. juana chi skiego i wona z Korei 

Po udniowej (tab. 1). 

Kolejna globalna recesja gospodarcza rozpocz a si  w USA w 2008 roku, dlatego 

mo na j  nazwa  recesj  ameryka sk . Charakteryzowa a si  spadkiem realnego 

ameryka skiego PKB o -0,7% w pierwszym kwartale, wzrostem o 1,5% w drugim 

kwartale, kolejnym spadkiem o -2,7% w trzecim kwartale oraz gwa townym spadkiem o -

5,4% w czwartym kwartale 2008. Spadki w realnym ameryka skim PKB kontynuowane 

by y w pierwszej po owie 2009 roku o -6,4% w pierwszym kwartale i o -0,7% w drugim 

kwartale. Wzrost realnego ameryka skiego PKB pojawi  si  dopiero w trzecim kwartale 

2009 roku [Economic … 2010], ale mimo optymistycznych prognoz zako czenie recesji 

nie jest pewne. Niestabilna sytuacja gospodarcza w USA oraz kryzys finansowy Grecji, 

Hiszpanii i Portugalii mog  sprzyja  kontynuacji, a nawet nasileniu si  globalnej recesji. 

Recesja ta przypad a na okres bardzo s abego dolara i braku fundamentalnych podstaw dla 

jego umocnienia, z powodu ogromnych deficytów w ameryka skim bilansie handlu 

zagranicznego i obrotów bie cych [Economic … 2010] oraz ogromnego zad u enia USA 

w Chinach i Japonii [Camposagrado 2009]. W tej sytuacji dalsze znaczne os abienie dolara 

wydawa o si  konieczne, ale jednocze nie mog oby to doprowadzi  do ostatecznego 

upadku znaczenia tej waluty w mi dzynarodowym systemie walutowo-finansowym. Taka 

sytuacja nie by aby korzystna ani dla USA, które straci by jedyn  w swoim rodzaju 

mo liwo  zad u ania si  w swojej w asnej walucie, ani dla g ównych wierzycieli USA, 

czyli Chin i Japonii, które gwa townie straci yby cz  swoich oszcz dno ci i 

wierzytelno ci nominowanych w dolarach [Chu 2009; Hargrave-Silk 2009]. 

Prawdopodobnie dlatego w 2009 roku nast pi  wzrost kursu dolara ameryka skiego 

wzgl dem euro, franka szwajcarskiego, funta brytyjskiego, korony szwedzkiej, dolara 

australijskiego, dolara kanadyjskiego, peso meksyka skiego i wona korea skiego. Dolar 

ameryka ski os ab  tylko wzgl dem walut g ównych wierzycieli USA, czyli juana 

chi skiego i jena japo skiego (tab. 1). Po przej ciowym spadku kursu dolara wiosn  2010 

roku, ponowny wzrost jego kursu nast pi  w maju 2010 roku. Zacz a si  zatem 

potwierdza  prognoza o wzro cie kursu dolara w po owie 2010 roku [Dollar … 2009]. 

Jednak w d u szej perspektywie spadek kursu dolara wydaje si  nieunikniony. 
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Tabela 1. Kursy g ównych walut wiata wzgl dem dolara ameryka skiego w latach 1973-2009 oraz z otego 

polskiego wzgl dem euro w latach 1999-2009 

Table 1. Exchange rates of major currencies of the word versus the U.S. dollar in 1973-2009 and Polish zloty  

(PLN) versus euro in 1999-2009 
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**Uwaga: w przypadku euro, funta brytyjskiego i dolara australijskiego podane jest notowanie odwrotne, tzn. 

ilo  dolarów ameryka skich przypadaj ca na 1 euro, na 1 funta i na 1 dolara australijskiego. 

***Uwaga: kurs z otego polskiego PLN odniesiony jest do euro (a nie do dolara USA), czyli ilo  z otych 

przypadaj ca na jedno euro. 

ród o: [Economic… 2010; Eurostat… 2010],  

 

 

                                                 
2 EMU (European Monetary Union, Europejska Unia Walutowa). Nale  do niej te kraje Unii Europejskiej, które 

wprowadzi y euro w miejsce ich walut narodowych. W 1999 roku euro w formie niematerialnej wprowadzi y 

nast puj ce kraje: Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Hiszpania, Portugalia, W ochy, Austria, 

Finlandia, Irlandia i w 2001 r. Grecja. Poza EMU pozostaj  nast puj ce kraje starej Unii Europejskiej: Wielka 

Brytania, Szwecja i Dania. W 2002 roku wprowadzono do obiegu euro w formie monet i banknotów. Euro 

wprowadzi y nast pnie kolejne kraje: w 2007 r. S owenia, w 2008 r. Cypr i Malta i w 2009 r. S owacja. 
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Tabela 2. Saldo bilansu handlu zagranicznego ywno ci , napojami i wyrobami tytoniowymi, mld euro 

Table 2. Balance of external trade in food, drinks and tobacco, billion euro 

Kraj lub        Rok      

ugrupowanie 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

UE-27 b.d. b.d -8,49 -7,10 -8,80 -8,04 -8,75 -10,30 -11,01 -9,99 -13,63 -12,46

UE-25 b.d. b.d -8,30 -661 -8,03 -7,60 -7,89 -9,34 -9,85 -8,44 -11,43 -10,12

UE-15 -2,60 -6,06 -6,52 -4,89 -6,78 -6,37 -7,43 -8,96 -9,88 -8,69 -11,33 -9,44

Polska b.d. b.d. -0,44 -0,28 -0,16 0,00 0,78 1,19 1,99 2,50 2,36 2,12

Niderlandy 11,80 12,39 11,91 13,68 13,76 15,00 14,34 15,04 16,02 16,61 17,84 18,01

Francja 10,35 9,29 9,92 9,74 8,16 9,15 9,20 8,47 8,32 9,27 9,61 10,17

Dania 5,25 4,52 4,76 5,23 5,85 5,48 5,14 5,02 5,03 5,25 4,90 4,94

Belgia 1,54 1,57 1,97 2,59 2,80 2,63 2,58 2,88 3,24 3,49 3,46 3,41

Irlandia 2,99 2,94 3,25 3,58 3,01 2,88 3,03 3,15 3,04 3,51 3,23 2,48

Hiszpania 1,92 1,50 1,20 1,75 2,00 1,92 2,48 1,15 0,22 0,73 -0,19 1,05

Bu garia b.d. b.d. 0,21 0,14 0,10 0,21 0,12 0,15 0,20 0,08 -0,18 -0,06

Litwa b.d. b.d. -0,15 -0,08 -0,01 -0,03 0,04 0,07 0,19 0,23 0,41 0,29

W gry b.d. b.d. 1,08 1,16 1,47 1,28 1,19 0,88 0,69 0,77 1,40 1,40

Austria -1,16 -1,08 -0,81 -0,67 -0,60 -0,50 -0,18 -0,16 0,13 0,41 0,15 0,11

W. Brytania -8,56 -10,23 -11,35 -11,78 -13,96 -14,30 -14,40 -16,52 -18,48 -20,09 -21,26 -21,12

Niemcy -12,80 -12,36 -12,00 -10,44 -10,11 -10,02 -9,51 -8,24 -7,47 -8,03 -7,17 -5,62

W ochy -5,59 -5,68 -5,29 -5,58 -5,07 -4,56 -5,55 -6,33 -6,26 -6,74 -6,34 -5,10

Szwecja -1,90 -2,11 -2,30 -2,31 -2,34 -2,65 -2,71 -2,82 -2,91 -3,25 -3,60 -3,80

Portugalia -2,07 -2,54 -2,79 -2,82 -3,14 -2,86 -2,79 -2,83 -2,77 -2,91 -3,16 -3,22

Rumunia b.d. b.d. -0,39 -0,64 -0,85 -0,68 -1,02 -1,12 -1,32 -1,59 -2,12 -2,16

Grecja -1,01 -1,14 -1,23 -1,39 -1,21 -1,74 -1,98 -2,29 -2,06 -2,30 -2,70 -2,73

Czechy b.d. b.d. -0,53 -0,45 -0,52 -0,69 -0,71 -0,85 -0,73 -1,00 -1,17 -0,94

Cypr b.d. b.d. -0,21 -0,28 -0,30 -0,30 -0,29 -0,34 -0,39 -0,46 -0,55 -0,68

otwa b.d. b.d. -0,22 -0,29 -0,26 -0,28 -0,29 -0,31 -0,28 -0,34 -0,35 -0,71

Estonia b.d. b.d. -0,16 -0,18 -0,13 -0,16 -0,20 -0,23 -0,25 -0,23 -0,32 -0,37

Luksemburg b.d. b.d. -0,60 -0,62 -0,60 -0,62 -0,69 -0,79 -0,75 -0,75 -0,81 -0,85

Malta b.d. b.d. -0,22 -0,23 -0,24 -0,20 -0,21 -0,23 -0,24 -0,24 -0,29 -0,31

S owenia b.d. b.d. -0,26 -0,28 -0,29 -0,28 -0,30 -0,63 -0,52 -0,55 -0,67 -0,73

S owacja b.d. b.d. -0,32 -0,35 -0,43 -0,41 -0,32 -0,42 -0,53 -0,39 -0,68 -0,98

Finlandia -0,72 -0,90 -1,04 -1,04 -0,99 -1,07 -1,21 -1,30 -1,48 -1,51 -1,66 -1,92

Chiny 6,61 6,80 6,95 8,56 9,23 10,55 10,70 8,34 10,85 12,65 14,04 12,46

Kanada 4,72 3,29 3,51 4,89 6,09 4,90 3,44 4,47 3,96 3,62 3,63 4,77

Norwegia 1,45 1,57 1,74 1,92 1,69 1,60 1,12 1,15 1,58 1,67 1,33 1,28

Islandia 0,98 1,02 1,06 1,06 1,13 1,21 1,04 1,12 1,12 1,12 1,10 b.d.

USA 5,89 1,85 -1,69 -2,46 -3,91 -9,02 -9,49 -10,97 -13,81 -13,93 -7,13 1,83

USA* 21,0 14,9 10,7 12,3 14,3 11,2 12,0 7,4 3,9 5,6 18,1 34,8

Japonia -38,69 -35,12 -39,53 -47,54 -44,87 -42,31 -36,89 -37,27 -38,10 -36,59 -34,87 -38,12

Szwajcaria -2,19 -2,40 -2,49 -2,65 -2,70 -2,76 -2,82 -2,56 -2,57 -2,40 -2,27 -2,16

Uwagi: * Dane drugie dla USA (z gwiazdk ) w mld dolarów na podstawie [Economic… 2010]. Dane te oprócz 

danych wymienionych w tytule tej tabeli, czyli ywno ci, napojów i wyrobów tytoniowych zawieraj  tak e zbo a, 

bawe n  (których USA s  eksporterem netto, dlatego tak bardzo dane te ró ni  si  od danych Eurostatu) oraz 

zwierz ta ywe. Dane dla Chin bez Hong Kongu. b.d. – brak danych w Eurostat z dn. 11.05.2010. 

ród o: [Eurostat…  2010]. 
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Eksporterzy netto produktów rolnych z Unii Europejskiej 

Mimo e Unia Europejska jako ca o  posiada ujemne saldo bilansu handlu 

produktami rolnymi, to niektóre jej kraje cz onkowskie posiadaj  salda dodatnie. Do takich 

pozytywnych przyk adów nale y Polska, która od 2003 roku ma saldo dodatnie, pomimo 

ujemnego salda bilansu ca ego handlu zagranicznego. Ponadto polskie dodatnie saldo 

handlu produktami rolnymi wzrasta o w latach 2003-2006 (z 0,78 mld euro do 2,50 mld 

euro), za  od 2007 roku spada osi gaj c 2,36 mld euro w 2007 roku i 2,12 mld euro w 2008 

roku (tab. 2).  

Inne kraje UE osi gaj ce dodatnie saldo to Niderlandy (posiadaj ce najwi ksze 

dodatnie saldo (18,01 euro w 2008 roku), Francja (10,17 mld euro w 2008 roku), Dania 

(4,94 mld euro w 2008 roku), Belgia, Irlandia, Bu garia (która jednak w pierwszych dwóch 

latach cz onkostwa w UE osi gn a saldo ujemne), Hiszpania (która wyj tkowo w 2007 

roku uzyska a wyj tkowo saldo ujemne, za  w 2008 roku powróci o saldo dodatnie), Litwa 

od 2003 roku, W gry i Austria od 2005 roku (tab. 2). 

Importerzy netto produktów rolnych z Unii Europejskiej 

Unia Europejska jako ca o  posiada ujemne saldo bilansu handlu zagranicznego 

produktami rolnymi i dotyczy to zarówno „starej” UE licz cej 15 pa stw cz onkowskich 

(której ujemne saldo wynios o -9,44 mld euro w 2008 roku), jak i rozszerzonej UE licz cej 

25 krajów od 2004 roku (-10,12 mld euro w 2008 roku) i 27 krajów UE od 2007 roku (-

12,46 mld euro w 2008 roku). Mo na zaobserwowa  tak e tendencj  do wzrostu tego 

ujemnego salda do 2007 roku, kiedy osi gn o -13,63 mld euro dla UE-27, z wyj tkiem lat 

2002 i 2006, w których nast pi o drobne zmniejszenie ujemnego salda, za  od 2008 roku 

ponownie spad o ujemne saldo do -12,46 mld euro. Sytuacja taka mo e wskazywa  na 

wysokie ceny produktów rolnych pochodz cych z UE i w efekcie ich nisk  

konkurencyjno  cenow  na wiatowym rynku. Nale y tak e doda , e ujemne saldo UE 

osi ga mimo stosowania wielu dop at do produkcji rolnej i eksportu produktów rolnych 

(tab. 2). 

Do krajów UE posiadaj cych ujemne saldo zaliczaj  si  Wielka Brytania (posiadaj ca 

najwi ksze w UE ujemne saldo, które w 2008 roku by o niemal dwukrotnie wi ksze od 

ujemnego salda ca ej UE i wynosi o -21,12 mld euro), Niemcy (-5,62 mld euro w 2008 

roku, przy czym ich ujemne saldo zmniejsza si  systematycznie od 1997 roku), W ochy (-

5,10 mld euro w 2008 roku), Szwecja, Portugalia, Rumunia, Grecja, Czechy, Cypr, otwa, 

Estonia, Luksemburg, Malta, S owenia, S owacja, Finlandia. Zatem te kraje mo na nazwa  

importerami ywno ci netto. (tab. 2). 

Globalni eksporterzy netto produktów rolnych 

Najwi kszymi eksporterami netto produktów rolnych na wiecie spoza Unii 

Europejskiej nale  nast puj ce kraje: Chiny (których dodatnie saldo w 2008 roku 

osi gn o 12,46 mld euro), Kanada (której dodatnie saldo w 2008 roku osi gn o 4,77 mld 

euro), Norwegia i Islandia (tab. 2).  
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Pozostaje jednak problem Stanów Zjednoczonych, które wed ug Eurostatu od 1999 

roku do 2007 roku by y importerem ywno ci netto (osi gaj c w 2007 roku ujemne saldo -

7,13 mld euro), za  dopiero w 2008 roku sta y si  ponownie eksporterem ywno ci netto 

(osi gaj c dodatnie saldo wynosz ce 1,83 mld euro). Jednak, wed ug danych rz dowych 

USA, kraj ten jest w ca ym badanym okresie od 1997 roku eksporterem netto produktów 

rolnych (osi gaj cym w 2007 roku dodatnie saldo wynosz ce 18,1 mld USD a w 2008 roku 

dodatnie saldo wynosz ce 34,8 mld USD, tab.). Tak du a rozpi to  w danych wynika z 

odmienno ci produktów, które uwzgl dniane s  przy obliczaniu tego salda w UE i USA. 

Eurostat uwzgl dnia ywno , napoje i tyto , za  dane rz du USA uwzgl dniaj  oprócz 

powy szych tak e produkty rolne nieprzetworzone, np. zbo a i bawe n  (USA s  ich 

eksporterem netto) oraz zwierz ta ywe (uwagi do tab. 2). 

Innym wa nym eksporterem netto produktów rolnych jest Kanada, która posiada stale 

dodatnie saldo tymi produktami. Saldo to w 2008 roku osi gn o 4,77 mld euro (tab. 2). 

Globalni importerzy netto produktów rolnych 

Wielkim wiatowym importerem netto produktów rolnych jest Japonia, która 

osi gn a w 2008 roku ujemne saldo wynosz ce -38,12 mld euro. Ujemne saldo tego kraju 

wprawdzie ulega wahaniom, ale jest stale bardzo du e (tab. 2). 

Innym znacz cym importerem netto Szwajcaria, której ujemne saldo w 2008 roku 

osi gn o -2,16 mld euro (tab. 2).  

Wp yw zmian kursów walutowych w warunkach recesji na globalny 
handel produktami rolnymi 

Zmiany kursów walutowych wp ywaj  w pewnym stopniu na ceny produktów 

rolnych, mimo e globalny i unijny handel tymi produktami podlega wielu regulacjom, 

których wp yw na ceny tych towarów jest wi kszy. Jednak, w warunkach spadku 

globalnego popytu podczas recesji gospodarczej, nawet ma e zmiany cen mog  mie  

wp yw na wielko  sprzeda y. Na handel wp ywaj  tak e czynniki pozacenowe, np. jako , 

opakowanie itp., ale czynniki te nie s  zwi zane ze zmianami kursów walutowych.  

Wp yw zmian kursów walutowych na saldo bilansu handlu 
zagranicznego produktami rolnymi eksporterów netto z UE  
w warunkach recesji 

Recesja azjatycka mia a stosunkowo ma y wp yw na handel produktami rolnymi. 

Polska, która w okresie recesji azjatyckiej by a jeszcze importerem netto produktów 

rolnych i nie nale a a do UE, zmniejszy a ujemne saldo podczas tej recesji z -0,44 mld euro 

w 1999 roku do -0,28 mld euro w 2000 roku i do -0,16 mld euro w 2001 roku (tab. 2). Ta 

korzystna sytuacja wyst pi a pomimo umacniania si  kursu z otego polskiego wzgl dem 

euro w latach 1999-2001 (tab. 1). Oznacza to, e wzrost obrotów z UE w okresie 

przedakcesyjnym mia  dla Polski znacznie wi ksze znaczenie ni  wp yw recesji z Azji i 
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zwykle niekorzystny dla eksporterów wzrost kursu rodzimej waluty wzgl dem euro. Po 

zako czeniu si  tej globalnej recesji Polska sta a si  eksporterem netto produktów rolnych 

w 2003 roku, co wi za o si  z planowanym wówczas wst pieniem do UE. 

Jednak pocz tek recesji ameryka skiej w 2008 roku, który przypad  jeszcze na ostatni 

rok umacniania si  z otego polskiego  (tab. 1), mia  negatywny wp yw na polski handel 

produktami rolnymi i wp yn  na spadek dodatniego salda z 2,36 mld euro w 2007 roku do 

2,12 mld euro w 2008 roku (tab. 2). 

Lata recesji azjatyckiej przypadaj  na okres os abienia si  euro wzgl dem dolara (tab. 

1). Wi e si  to ze spadkiem dodatniego salda Niderlandów I Francji w 2000 roku oraz 

Irlandii I Hiszpanii w 2001 roku. Natomiast Belgia nie odczu a efektów recesji i jej 

dodatnie saldo wzrasta o w latach 1999-2001. Zatem os abienie euro by o dla tego kraju 

korzystne. Przej ciowy spadek tego dodatniego salda nast pi  dopiero w latach 2002-2003 

(tab. 2). 

Z kolei recesja ameryka ska, która rozpocz a si  w 2008 roku, przypad a jeszcze na 

okres umacniania si  euro wzgl dem dolara (tendencja ta odwróci a si  dopiero w 2009 

roku, tab. 1) i nie wp yn a negatywnie na dodatnie, rosn ce w 2008 roku, salda bilansu 

handlu produktami rolnymi Niderlandów, Francji i Hiszpanii. Spadek dodatniego salda 

wyst pi  natomiast w Irlandii i Belgii (tab. 2). 

Wp yw zmian kursów walutowych na saldo bilansu handlu 
zagranicznego produktami rolnymi importerów netto z UE  
w warunkach recesji 

Unia Europejska jako globalny importer produktów rolnych (UE-15, UE-25 i UE-27) 

odnotowa a pewien korzystny spadek ujemnego salda bilansu handlu zagranicznego 

produktami rolnymi podczas recesji azjatyckiej w 2000 roku (tab. 2), co mo e wi za  si  ze 

spadkiem kursu euro w tym okresie (tab. 1). Podobnie niewielki spadek ujemnego salda 

wyst pi  na pocz tku recesji ameryka skiej w 2008 roku, z -11,32 mld euro w 2007 roku 

do -9,44 mld euro w 2008 roku dla UE-15 oraz z -13,58 mld euro w 2007 roku do -12,46 

mld euro w 2008 roku dla UE-27 (tab. 2), tym razem pomimo umocnienia si  euro 

wzgl dem dolara (tab. 1). 

Poszczególni importerzy netto z UE ze strefy euro wykazuj  ró ne kierunki zale no ci 

od recesji i zmian kursu euro. Niemcy wykazuj  stale zmniejszaj ce si  ujemne saldo, bez 

wzgl du na recesj  i kurs euro. W ochy, na pocz tku recesji azjatyckiej i spadku kursu euro 

wzgl dem dolara, wykazywa y pewien spadek ujemnego salda w 1999 roku i w 2001 roku 

oraz na pocz tku recesji ameryka skiej w 2008 roku, pomimo umacniania si  euro 

wzgl dem dolara (tab. 1 i 2). Szwecja wykazywa a stale rosn ce ujemne saldo bez wzgl du 

na recesj  (tab. 2) i kurs korony szwedzkiej (tab. 1). Podobnie Wielka Brytania wykaza a 

rosn ce ujemne saldo, bez wzgl du na recesj  azjatyck  (tab. 2) i na kurs funta (tab. 1). To 

ujemne saldo spad o nieznacznie dopiero na pocz tku recesji ameryka skiej, z -21,26 mld 

euro w 2007 roku do -21,13 mld euro w 2008 roku (tab. 2), co mog o wi za  si  z 

os abieniem funta wzgl dem dolara (tab. 1). 
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Wp yw zmian kursów walutowych na saldo bilansu handlu 
zagranicznego produktami rolnymi globalnych eksporterów netto  
w warunkach recesji 

Chiny jako najwi kszy globalny eksporter netto produktów pochodzenia rolniczego 

spoza UE posiada y rosn ce dodatnie saldo bilansu handlu zagranicznego tymi produktami 

w okresie recesji azjatyckiej oraz przed jej rozpocz ciem i po jej zako czeniu (tab. 2). 

Korzystny wp yw na t  sytuacj , oprócz niskich kosztów produkcji w Chinach, móg  mie  

spadek kursu juana chi skiego wzgl dem dolara ameryka skiego w tym okresie (tab.1). 

Natomiast na pocz tku recesji ameryka skiej w 2008 roku nast pi  spadek chi skiego 

dodatniego salda bilansu handlu zagranicznego produktami rolnymi z 14,04 mld euro do 

12,46 mld euro (tab. 2). W tym okresie jednak kurs dolara wzgl dem juana umacnia  si  

(tab. 1), co mog o mie  niekorzystny wp yw na chi skie saldo, oprócz spadku popytu 

globalnego zwi zanego z recesj . 

USA podczas recesji azjatyckiej i umacniania si  dolara sta y si  (wed ug Eurostatu) 

importerem ywno ci netto, osi gaj c ujemne saldo w wysoko ci -1,69 mld euro w 1999 

roku, jednak ich ujemne saldo zwi ksza o si  tak e po zako czeniu recesji i podczas 

spadku kursu dolara. Pozycj  globalnego eksportera ywno ci netto USA odzyska y 

(wed ug Eurostatu) dopiero na pocz tku recesji ameryka skiej w 2008 roku, osi gaj c 

wówczas dodatnie saldo 1,83 mld euro (tab. 2). To korzystne saldo USA osi gn y w 

pierwszym roku recesji i w ostatnim roku os abiania kursu dolara wzgl dem wi kszo ci 

walut wiata (tab. 1). Jest zatem widoczny pewien wp yw recesji i zmian kursów 

walutowych na ich saldo.  

Trend ten potwierdzaj  rz dowe dane ameryka skie, wed ug których jednak USA stale 

s  eksporterem netto produktów pochodzenia rolniczego, za  ich dodatnie saldo wzros o z 

18,1 mld USD w 2007 roku do 34,8 mld USD w 2008 roku (tab. 2). Jednak w okresie od 

stycznia do listopada 2008 roku dodatnie saldo wynosi o 33,2 mld USD i spad o w okresie 

od stycznia do listopada 2009 roku do 23,2 mld USD [Economic … 2010]. To niekorzystne 

zjawisko mo e wi za  si  ze wzrostem kursu dolara wzgl dem wi kszo ci walut w 2009 

roku, zw aszcza w dwóch pierwszych kwarta ach 2009 roku (tab. 1, dane kwartalne). 

Niestety brakuje danych o zmianach kursów walut Norwegii i Islandii. W przypadku 

Islandii Eurostat nie podaje jeszcze danych o saldzie bilansu handlu zagranicznego 

produktami rolnymi za 2008 rok. 

Z kolei Kanada, posiadaj ca stale dodatnie saldo bilansu handlu zagranicznego 

produktami rolnymi, wykazuje wyra ny wzrost tego salda w okresie recesji azjatyckiej w 

latach 2000-2001 (z 3,51 mld euro w 1999 roku do 4,8 mld euro w 2000 roku i do 6,09 mld 

euro w 2001 roku) oraz na pocz tku recesji ameryka skiej w 2008 roku (z 3,63 mld euro w 

2007 roku do 4,77 mld euro w 2008 roku) (tab. 2). Pewien wp yw na korzystny wzrost 

dodatniego salda Kanady móg  mie  spadek kursu dolara kanadyjskiego wzgl dem dolara 

ameryka skiego podczas recesji azjatyckiej. Jednak na pocz tku recesji ameryka skiej w 

2008 roku dolar kanadyjski jeszcze nieznacznie umacnia  si  wzgl dem dolara 

ameryka skiego, a tendencja odwrotna zacz a si  dopiero w 2009 roku (tab. 1). 
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Wp yw zmian kursów walutowych na saldo bilansu handlu 
zagranicznego produktami rolnymi u globalnych importerów netto  
w warunkach recesji 

Japonia wykazuje wysokie ujemne saldo bilansu handlu zagranicznego produktami 

rolnymi, które wzrasta o podczas recesji azjatyckiej z -35,12 mld euro w 1998 roku (recesja 

w Azji zacz a si  wcze niej) do -47,50 mld euro w 2000 roku (recesja w Azji zako czy a 

si  tak e wcze niej ni  w USA i w Europie) (tab. 2). Kurs jena pocz tkowo spada , ale w 

latach 1999-2000 ponownie wzrasta  (tab. 1), co mog o negatywnie wp yn  na wielko  

salda. Równie  na pocz tku recesji ameryka skiej w 2008 roku wzros o ujemne saldo 

Japonii z -34,87 mld euro w 2007 roku do -38,12 mld euro w 2008 roku (tab. 2). Kurs jena 

od 2008 roku umacnia  si  (tab. 1), co mog o mie  negatywny wp yw na japo skie saldo. 

Z kolei ujemne saldo bilansu handlu zagranicznego produktami rolnymi Szwajcarii 

wykaza o wzrost podczas recesji azjatyckiej, osi gaj c odpowiednio -2,49 mld euro w 1999 

roku, - 2,65 mld euro w 2000 roku i -2,70 mld euro w 2001 roku. Jednak to ujemne saldo 

ros o jeszcze do 2003 roku, czyli po zako czeniu recesji (tab. 2). Kurs franka 

szwajcarskiego pocz tkowo obni a  si  wzgl dem dolara, za  od 2001 roku umacnia  si  

(tab. 1), co mog o wp yn  na t  negatywn  tendencj . Ujemne saldo Szwajcarii spad o 

nieznacznie na pocz tku recesji ameryka skiej z -2,27 mld euro w 2007 roku do -2,16 mld 

euro w 2008 roku (tab. 2), poprawa ta nast pi a pomimo umacniania si  franka 

szwajcarskiego w tym okresie (tab. 1). 

Wnioski 

Analiza wykaza a niewielk  zale no  sald bilansu handlu zagranicznego produktami 

rolnymi u eksporterów i importerów netto od globalnych recesji i od zmian kursów 

walutowych. Mo e to wynika  z faktu wyj tkowej pozycji ywno ci w zakupach 

konsumentów, czyli z konieczno ci nabywania produktów spo ywczych nawet w 

warunkach z ej sytuacji gospodarczej [Staszczak… 2009]. Wprawdzie w fazach recesji 

cz  ludno ci zast puje ywno  drog  ywno ci  tani  (co nie by o przedmiotem tej 

analizy), ale nie zmienia to faktu nabywania ywno ci. Ponadto regulacje 

mi dzynarodowego handlu produktami rolnymi maj  wi ksze znaczenie dla obrotów ni  

zmiany kursów walutowych. Równie  czynniki pozacenowe, np. jako , maj  istotny 

wp yw. Jednak czynniki te tak e nie by y przedmiotem niniejszej analizy.  

Niestety brakuje tak e danych dotycz cych sald bilansu handlu zagranicznego 

produktami rolnymi poszczególnych krajów za rok 2009 (z wyj tkiem danych za okres od 

stycznia do listopada 2009 roku dla USA), kiedy recesja ameryka ska przybra a wi ksze 

rozmiary. S  tylko dane z pocz tku tej recesji, czyli z 2008 roku. By  mo e dopiero 

g boka recesja wykaza aby wi ksze zale no ci sald bilansu handlu zagranicznego 

produktami rolnymi poszczególnych krajów od zmian kursów walutowych. Nie 

wykluczone jest, e je li obecna recesja, czyli tzw. recesja ameryka ska, nie zako czy si  

szybko a pog bi, to mo na b dzie wykaza  wi ksze zale no ci w tym zakresie. 
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