
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANAŽMENT RIZÍK V ODVETVÍ AGRO 
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ANKETA 

Note: 

Anketa : 

1/ Súhlasíte s tvrdením, že dochádza k významným zvyšujúcim sa výkyvom 

klímy s dôsledkami na produkciu, na ekonomiku podnikov, nestabilitu???  

 

2/ Súhlasíte s tým, že ekonomický vývoj na svete generuje ekonomické výkyvy, 

ktoré sa prejavujú i na ekonomike poľnohospodárstva, predovšetkým poruchách 

trhov a cien??? 

 

3/ Majú tieto výkyvy vplyv na trvalú udržateľnosť odvetvia a vidieka??? 

 

4/ Jestvujú vnútorné riziká vyplývajúce z nedostatočnej finalizácie , diverzifikácie 

a odbytovej     koncentrácie priamo v odvetví poľnohospodárstva??? 

 

5/ Je správne nastavená spoločná poľnohospodárska politika EÚ, a je  schopná 

čiastočne eliminovať tieto riziká a vytvárať podmienky pre stabilné 

poľnohospodárstvo??? 



AGENDA 

1.Riziká z výkyvov produkcie 

2.Riziká z výkyvov cien 

3.Riziká z absolútnej konkurencie 

4.Riziká z nedostatočnej účasti na vertikále obchodu a 

spracovania 

5.Riziká zo spoločnej politiky EÚ 

6.Riziká z neprepracovaných mechanizmov škôd 

7.Riziká z nedostatočnej aplikácie VTR 

 

8.Návrh dynamického modelu - systému 
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Note: 

1. Výkyvy produkcie  

v Európe  

 až 20% od dlhodobého priemeru a  

v SR  

30% od strednodobého priemeru.  

Dôsledok : 

Zvýšené nároky na manažment rizík z tohto vplyvu / manažment zásob, cash flow , rozhodovanie 

o podnikateľských plánoch ročných i strednodobých/ s priamymi dôsledkami priamymi / z poklesu 

úrody/ ale i nepriamymi práve z hore uvedených manažérskych rozhodnutí.  

Dopad až 50 mil.EURO v SR od strednodobých hodnôt 

2. Výkyvy cien  

v EÚ 

na úrovni 20% - 30% od strednodobého priemeru a rozdiel medzi maximom  a minimom 

100% 

 v SR  

v strednodobom pohľadu je až 250% rozdielu cien niektorých komodít.  

Dôsledok 

zvýšený nárok na cash manažment, platobné schopnosti, manažment záväzkov, neschopnosť vytvárať 

peňažné zdroje na včasné kontrakty vstupov – druhotné straty .  

Dopad až 130 mil.EURO v SR 

 

ANALÝZA 
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Analýza  

3. KONKURENCIA 

Ekonomicky t.zv.plná konkurencia. Strata účasti na obchode s tovarmi. 

Poľnohospodárstvo realizuje odbyt v jednoznačne úplnej konkurencii.  

Úplná absencia odbytových a zpeňažovacích zoskupení. Znamená to, že v rokoch tlaku 

na ceny nie je poľnohospodár partnerom pre vyšší stupeň vertikály a nemá možnosť sa 

primerane podieľať na pridanej hodnote. Expertné odhady možnosti zvýšenia marže sa 

pohybujú na úrovni na  

10 - 20 mil.EURO ročne 

 

4. MARŽA VO VERTIKÁLE 

 Vplyvom nedostatku participácie v zpracovateľskej a odbytovej vertikále / absencia 

spoločných spracovateľských podnikov/ sa významne obmedzuje schopnosť získať vyššiu 

pridanú hodnotu. Na pr. pri zvýšení participácie na spracovaní niektorých základných 

komodít / finalizácii/ je potenciál si prisvojiť pridanú hodnotu na úrovni  

10 mil. - 20mil.EURO ročne. 
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RADA MINISTROV POĹNOHOSPODÁRSTVA: 

.....“Komisia už oznámila, že z krízového fondu 

poskytne kompenzácie pestovateľom zeleniny a 

výrobcom mlieka, ktorí sú stratoví vinou ruských 

sankcií. Odškodné by malo byť vo výške 344 

miliónov eur. To však znamená, že v krízovom 

fonde pre poľnohospodárov na rok 2015 zostane 

už len 88 miliónov eur. To je podľa ministrov 

poľnohospodárstva smiešna suma pre nové 

opatrenia na podporu poľnohospodárov alebo pre 

prípad nepredvídaných situácií.“ ........  
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5. SPOLOČNÁ POLITIKA EÚ 

 

Dlhodobý boj medzi systémy EX ANTE A EX POST  

 doposiaľ podporný systém ex ante / to zn. podporuje poľnohospodársku činnosť bez 

ohľadu na mieru výkyvov hospodárenia, mieru potreby týchto zdrojov v čase 

ekonomických pádov, v čase kríz.  

Trvalo sa zvyšujúce výkyvy v hospodárení v dôsledku cenových a klimatických vplyvov 

a významné kolísanie príjmov. Ignoruje i ekonomický a sociální proces - zánik obrovského 

počtu fariem, zväčšovania fariem.  

Analýza vývoja odvetvia ukazuje na to, že objektívne merané vplyvy a výkyvy tvoria až 

90% výkyvov v hospodárení a len 10 % je spôsobených neodbornosťou 

hospodárenia. Pri lineárnom a plošnom vynakladaní prostriedkov na priame platby sa 

v niektorých rokoch posilňuje zisk a v niektorých rokoch nestačí na krytie strát. To 

spôsobuje, že v niektorých úspešných rokoch sa posilňuje investičná aktivita, tendenciam 

výplaty dividend pre rodinu i vlastníkov, rozpočty sú prebytkové. 

V špatných rokoch dochádza potom k rastu záväzkov, nedostatku cash, obmedzeniu 

možností intenzifikačných faktorov, zastavení investovania, rozpadu strednodobých 

podnikateľských plánov.  

??????????????    mil .EURO ???????? 
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ANALÝZA 



Analýza 

6. POISTNÉ MECHANIZMY 

Riziká z nekrytia definovaných dopadov vo výrobe. V SR a v zásade ani Európe nie sú 

dostatočne rozvinuté systémy t zv. „ špatných poistných príčin“ / sucho, záplavy, cenové 

prepady a pod. I tieto riziká sú regionálne i plošne významné . Štátne zásahy nie sú 

dostatočné. Iba na tomto grafe je zrejmý pokles náhrad škôd o  

10 mil.EURO 
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ANALÝZA 

7. VTR 
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Riziká z absencie implementácie VTR a vedeckých poznatkov a postupov 

v poľnohospodárskej praxi. V SR nie je vytvorená dostatočná štruktúra 

aplikácie portfóliového prenosu VTR a postupov priamo k poľnohospodárskym 

podnikov.  

 

To spôsobuje významné rozdiely medzi podnikmi a zabraňuje plošnému 

zavedeniu obecně aplikovateľných postupov.  

Nedostatočný a opozdený je i vývoj sústav hospodárenia eliminujúcich 

súčasné a očakávané zmeny klimatu. To v konečnom dôsledku znižuje 

schopnosť rozvoja a stability podnikov. Zatiaľ nikto nekvantifikoval možné 

celkové prínosy zriadenia systému transferu VTR, ale určite sa dá očakávať, že 

by boli v rádoch desiatok mil.EURO 
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230 000 000 EURO 



Závery : 

1. Väčšina z portfólia uvedených rizík vzniká a pôsobí bez relevantnej  

možnosti podnikateľa ich odstrániť alebo eliminovať 

vnútropodnikovými zdrojmi, opatreniami.  

2. Je zrejmé, že väčšina týchto rizík a predovšetkým ich vplyv na 

úroveň stability a rozvoj, trvalú udržateľnosť má rozhodujúci rozmer. 

Za predpokladu, že je podnikovo zvládnutá základná výroba 

a podnikový manažment -je to zásadný problém slovenského 

poľnohospodárstva.  

3. Z tohto záveru vychádza vízia nových základov manažmentu rizík 

v podmienkach EÚ,  SR. 

 

Táto vízia nevyžaduje prostriedky zdrojov nad úroveň súčasných 

rozpočtov EÚ a SR, nemá v zásade investičné náklady, smeruje 

k vyššej účinnosti a efektívnosti súčasných zdrojov  
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ZÁVERY 



NÁVRHY 

 

A/ Zmena systému podpory EÚ. 
EK by mala analyzovať účinnosť doposiaľ aplikovaného systému vo vzťahu k eliminácii 

pred tým uvedených okruhov rizík a nie technokratických časových radov výsledkov. / 

správa o zdraví systému/ Som presvedčený, že výsledkom analýzy musí byť potvrdenie 

mojich predchádzajúcich rámcových záverov. To znamená, že súčasná sústava 

nedostatočne eliminuje tieto riziká. Zdroje do systému nie sú dostatočne efektívne 

využívané v zmysle možných účinkov. 

 

Znamená to, že EÚ je  pred úlohou ako po roku 2020 novo koncipovať budget AGRO a 

politiku podpory s prechodom na EX ANTE. 

 

a/ rozdeliť rozpočet významne v prospech časti na elimináciu rizík – predovšetkým 

rizík z fluktuácie klimatu, produkcie a rizík cenových pádov 

b/ financovanie eliminácie rizík tak, že bude zavedený fondový režim podpory 

dôsledkov s vopred určenými pravidlami, algoritmy a finančnými schémami 

c/ vytvoriť úplne nový model štatistiky a informatiky, ktorý bude sledovať 

predovšetkým vplyvy krízových stavov a stanovovať parametry využitia zdrojov na 

tieto artefakty 

FOND RIZÍK ZDESAŤNÁSOBIŤ. 
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Nová schéma Európske spoločné agrárne politiky 

c/vytvoriť v EK DG6 administráciu  eliminácie rizík na úrovni globálnej spoločnej politiky trhu EÚ  - tá by 

zabezpečovala systém intervencií, eliminácie produkčnýc a príjmových  prepadov a distribúciu na 

jednotlivé štátne politiky 

 

Predstava komplexného pokrytia rizík na úrovni krajín: 

 

Spoločný fond na úrovni jednotlivých krajín 
/ alebo systém na základe zmluvnom/ na elimináciu rizík agro : 

 

Účastníci / základná maska v SR/: 

MPSR, PPA, podniky, verejnoprávne inštitúcie, banky, poisťovne, /SZRB/,  
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Manažment rizík v poľnohospodárstve 

 

Zdroje : 
a/ rozpočet podpory rizík z EÚ – distribúcia iba v prípade výkyvov  produkcií a 

príjmov v krajine, alebo v EÚ  

 

b/štátne zdroje- rozpočtované zdroje v trojročnom pláne štátneho rozpočtu 

 

c/zápožičkové zdroje bánk samostatne na základe samostatného modulu záruk 

a parametrov poskytovania úverov na preklenutie nedostatkov zdrojov 

 

d/ záručný fond SZRB- prechod  od úverovania na tvorbu masívneho záručného 

fondu,  

 

e/súkromné zdroje / povinný alebo dobrovoľný ročný odvod podnikov / alebo 

alternatívne ročné pripisovanie na podnikateľský účet každého jedného podniku 

zo zdrojov EÚ/ 
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Manažment rizík v poľnohospodárstve 

Funkcie navrhovaného systému: 
a/Vyplácanie nenávratných a návratných pomocí na elimináciu rizík / záplavy, sucho, katastrofy 

 

b/Eliminácia produkčných / príjmových / výkyvov pod  / „normál“/,  modernizácia systému 

súkromného skladovania, intervenčných nákupov 

 

c/Poskytovanie prechodného financovania  v rámci záručného mechanizmu pri prechodnom 

nedostatku príjmov 

 

d/ systém vyplácania poistného za „ nepoistitelné škody“ rozpracovanie alternatívy povinného 

poistenia 

 

e/ vnútorná štruktúra systému / normy, moduly, aplikácie, spúšťače 

 

f/samostatná informatika previazaná na EÚ, zlepšenie cenovej, produkčnej informatiky 

 

g/ distribučné kanály / PPA.....  
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Manažment rizík v poľnohospodárstve 

 

●V prezentácii som návrhovo neriešil  

riziká  zo zaostávania VTR, riziká  z 

postavenia konkurencie, riziká z 

nedostatočného vývoja diverzifikácie a 

finanlizácie. 

●Ich dopady sú minimálne tak veľké 

ako riziká z volatility trhov, klimatu, 

produkcie a cien 
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