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Spoločná poľnohospodárska politika

Common Agriculture Policy



Vplyvy   domácej   politiky
Absencia národnej agrárnej stratégie.

Vláda SR má v programovom vyhlásení :
„ V rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ bude vláda SR 

presadzovať plošné zrušenie poľnohospodárskych dotácií. 
Dovtedy sa v záujme zachovania konkurencieschopnosti 

slovenských poľnohospodárov bude snažiť dosiahnuť 
nediskriminačné podmienky.“

Nízka štátna podpora v SR - len 2 €/ha,
(ČR, MR, PR – 55 €/ha, Rakúsko – 300 €/ha).



V akom  stave  je po vstupe do EÚ 
slovenské  poľnohospodárstvo ?

Vyhráva, remizuje 
či prehráva?



Pozrieme  sa  na  to  cez :
• pozitívne a negatívne dopady vstupu,
• priame platby z EÚ na oprávnenú plochu,
• vplyv domácej politiky,
• vývoj stavov hovädzieho dobytka a dojníc,
• produkciu mlieka a kvótu,
• zahraničný a domáci obchod,
• reformu cukru,
• výživu obyvateľstva ...



Pozitívne dopady na slovenské 
poľnohospodárstvo po vstupe SR do EÚ:

 zvýšila sa celková podpora do poľnohospodárstva v porovnaní s jej úrovňou pred
vstupom, (využívaním dotácií v rámci SPP) a dosiahla sa garantovaná výška priamych
platieb z EÚ v zmysle prístupovej zmluvy,

 stransparentnila sa podporná politika, čomu predchádzalo vytvorenie inštitucionálnych
opatrení v oblasti administrovania platieb (PPA) a prispôsobenia sa podnikov
požiadavkám hygienických, fytosanitárnych opatrení a Welfare zvierat,

 zlepšila sa ekonomická situácia – zvýšili sa dôchodky poľnohospodárskych podnikov,
 zvýšila sa produktivita práce, i keď často na úkor redukcie pracovných síl,
 posilnila sa bonita poľnohospodárskych podnikov vo vzťahu k bankovej sfére, čím sa

zvýšila dostupnosť cudzieho kapitálu – úverov,
 vytvorili sa predpoklady k nárastu konkurenčnej schopnosti,
 rozšíril sa trh, zrušili sa colné bariéry a rozšíril sa trh v rámci EÚ a tým obchodovateľné

možnosti pre vstup na jednotný trh s poľnohospodárskymi komoditami,

Zdroj : Ing. Peter Baco PhD., 2009



 vytvorila možnosť predaja obilia za intervenčné ceny (v prvých rokoch),
 väčší dôraz sa položil na rozvoj a podporu vidieka, čím sa vytvorili predpoklady 

na rozvoj a oživenie vidieka (nariadenie rady ES č. 1698/2005 o podpore 
rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre 
rozvoj vidieka), čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov,

 zvýšila sa ochrana pred dovozmi z tretích krajín, t.j. štátov mimo EÚ,
 zvýšili sa investičné stimuly, možnosť čerpania finančných prostriedkov na 

SAPARD, SOP-PaRV, PRV (modernizácia poľnohospodárskych podnikov),
 vytvorili sa predpoklady pre zvýšenie kvality a bezpečnosť potravín (systém 

riadenia podľa ISO 22 000, prijatie integrovaného orgánu potravinového 
dozoru v intenciách EÚ, zriadenie rýchleho výstražného systému pre potraviny 
SR),

 rozšírili sa možnosti odborného poradenstva,
 skvalitnilo sa podnikateľské prostredie,
 dôraz sa položil na životné prostredie. 

Zdroj :  Ing. Peter Baco PhD., 2009



Priemerné priame platby na 
oprávnenú plochu a príjemcu
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Negatívne dopady na slovenské 
poľnohospodárstvo po vstupe SR do EÚ:

 diskriminácia slovenských poľnohospodárov , rozdielna úroveň 
podpôr medzi pôvodnými a pristupujúcimi krajinami, ale aj 
oproti ČR a MR,

 uplatnenie nevhodného referenčného obdobia 
(charakteristického úpadkom produkcie),

 zvýšenie dovozu poľnohospodárskych produktov (čo sa odrazilo 
v znížení produkčnej výkonnosti poľnohospodárstva), čím sa 
nepriamo z vonku diktujú štrukturálne zmeny,

 motivácia farmárov k nevýrobe,
 pokles celkovej zamestnanosti (začína sa využívať práca na 

dohodu, živnosť ),

Zdroj :  Ing. Peter Baco PhD., 2009



Negatívne dopady na slovenské 
poľnohospodárstvo po vstupe SR do EÚ:

 pokles poľnohospodárskej produkcie, pokles počtov 
hospodárskych zvierat,

 zhoršovanie salda zahraničného obchodu,
 vplyv politiky obchodných reťazcov na ceny poľnohospodárov 

a spotrebiteľov,
 vylúčenie pôdy z poľnohospodárskej výroby (set-aside),
 nástup trendu obmedzovania trhových regulačných opatrení 

(najmä v poslednom roku, intervenčné nákupy, produkčné 
kvóty a exportné opatrenia). 

Zdroj :  Ing. Peter Baco PhD., 2009







• národná kvóta SR pre dodávku a priamy predaj 
SKM : 1 104 709,13 ton  ( po 1.4.2012 )

• kvotačný rok 2010/2011 :   1 082 941,99 ton
 dodávka  :  795 950 ton,
 priamy predaj  :  22 060 ton,
 spolu  :  818 010 ton, 

Plnenie národnej kvóty :  76,38 %
(dodávka nákupcom po korekcii na skutočne dodaný tuk)

Mliečna  kvóta





• Priemerná spotreba v r. 2010 :  155,4  kg na 
obyvateľa ročne,

• Celková spotreba :  829 250 ton,
• Saldo :   - 11 240 ton,    sebestačnosť  98,4 %,
• Projekt  „ Objav mlieko“,
• Priemerná spotreba v r. 2011 (predpoklad) :  

163  kg na obyvateľa ročne,

Spotreba mlieka a
mliečnych výrobkov v SR



• Sebestačnosť  94 %,
• Odporúčaná výživová dávka : 220 kg na obyvateľa,
• Pri odporúčanej výživovej dávke celková spotreba  

SR   1 177 000 ton ročne,
• Je to viac ako naša kvóta,
• Sebestačnosť  na dnešnú produkciu len 69,5 % !

Spotreba mlieka a
mliečnych výrobkov v SR







• pri vstupe do EÚ národná produkčná 
kvóta SR   215 tis. ton,

• spotreba cukru v SR  175 tis. ton ročne,  
33 kg/obyvateľa, 

• Vyrokovali  sme produkciu na úrovni 
123 %  sebestačnosti.

Produkcia cukru v SR

Zdroj :  Slovenský cukrovarnícky spolok



• aktuálna národná produkčná kvóta SR   112 319,5 ton,
• funkčné cukrovary Trenčianská Teplá ( Nord Zucker ) 

a Sereď ( Agrana ),
• zatvorené cukrovary : Trebišov, Rimavská Sobota, 

Trnava, Pohronský Ruskov, Dunajská Streda ...
• Sebestačnosť poklesla zo  123 % na  64 %, 
• v Maďarskej republike funkčný jediný cukrovar, krajine 

zostala štvrtina kvóty, dováža ročne 200 tis. ton,
• výsledok reformy : prestal sa vyrábať cukor tam, kde 

boli najnižšie náklady na vypestovanie cukrovej repy,
• CAP po roku 2014 prinesie : „...koniec produkčných 

obmedzení ( cukor ).“

Reforma cukorného režimu





Záporná  bilancia  zahraničného 
agropotravinárskeho  obchodu   
v  SR za rok 2010  - 997 mil. €

( v ČR v r. 2010   240 mil. € )

„Najvýznamnejšou vývoznou komoditou bola 
čokoláda, naopak na strane dovozu 

dominovalo bravčové mäso.“
Zdroj:  Zelená správa SR 2010, str. 14

Zahraničný  obchod



Vnútorný trh



Vnútorný  trh
Podiel slovenských 

potravín v obchodných 
reťazcoch v r. 2010: 

32,4 %!
( 39,4 % v r. 2009,  42,8 % v r. 2008 )

Zdroj : Únia potravinárov SR



Výživa  obyvateľstva



• Nadmerná spotreba, čiže konzumácia vyššia ako sú 
odporúčané výživové dávky  potravín, bola v 
prípade bravčového mäsa, hydiny a tukov,

• Nedostatočná spotreba v dôsledku nižšej
konzumácie ako sú odporúčané výživové dávky 
potravín bola v prípade hovädzieho 
mäsa, strukovín, ovocia, mlieka a mliečnych 
výrobkov, zemiakov, rýb, zeleniny a obilia v 
hodnote v múky.

Zdroj:  Zelená správa SR 2010, str. 9

Výživa  obyvateľstva



Značka  kvality SK  nemôže 
nahradiť  koncepčnú 

podporu predaja 
slovenských  potravín

... výrobok musí najmenej v jednom znaku
vykazovať nadštandardné kvalitatívne
charakteristiky, ktoré zvyšujú jeho kvalitu a
pridanú hodnotu a zaručujú, že tento výrobok
je na kvalitatívne vyššej úrovni v porovnaní s
obdobnými výrobkami na trhu.



Samospráva  už viac ako 10 rokov žiada
vytvoriť viac zdrojový

Slovenský agropotravinársky 
marketingový fond 

príkladom môže byť

Agrárna marketingová agentúra 
AMA v Rakúsku.



Pokles domácej produkcie, úpadok výrob 
s najväčšou pridanou hodnotou :

zeleninárstvo, ovocinárstvo, 
kvetinárstvo,  vinohradníctvo, 
chmeliarstvo, cukrovarníctvo, 

chov  ošípaných, hydiny, mliečneho dobytka, 
potravinárstvo ...

... po  vstupe  SR
do  EÚ ...



Tragická realita
Reálna výkonnosť slovenského 
poľnohospodárstva  klesne do  

roku  2014  pod  50 % 
výkonnosti  v  roku 1990.



Prečo nemôžeme súhlasiť
s dvojrýchlostnou spoločnou 
poľnohospodárskou politikou

po roku 2013 ?
 Kapitálová vybavenosť

Nižšie pracovné náklady vs. vyššia produktivita práce
 Ceny vstupov a výstupov

Deklarované zvyšovanie konkurencieschopnosti 
európskeho poľnohospodárstva



Čo musíme mať na zreteli!
Obchod s poľnohospodárskou pôdou vo svete 

narástol v roku 2010 oproti stabilnému 
ročnému predaju do roku 2009

10 násobne !



Investície  rozvíjajúcich  sa ekonomík  do  pôdy :

 Čína kupuje pôdu v Sudáne, Alžírsku či Zimbabwe,
 Egypt skúpil pozemky v Ugande,
 Saudská Arábia expanduje do Etiópie a Pakistanu,
 Spojené arabské emiráty sa sústredili na Kazachstan,
 Líbyjský režim investoval do ukrajinského pôdneho  fondu.

MPRV Slovenskej republiky  navrhuje výrazne 
znížiť  alebo  úplne  zrušiť   poplatky   za  záber 
poľnohospodárskej   pôdy.                          



Ktorá je „dobrá“ spoločná 
poľnohospodárska politika ?

...  iba  10%  prostriedkov  zo  SPP ide 
farmárom,  26%  ide  majiteľom  pôdy, 
36%  potravinárskym  firmám ...
Zdroj :  Správa OECD, 2004

V  roku 2014  pôjdu  prostriedky  ...



Ďakujeme ...
© Vladimír Chovan, 2011


	Agroprogress      konferencia 19. októbra 2011�ELESKO  WINE  PARK�
	Snímka číslo 2
	Spoločná poľnohospodárska politika
	Vplyvy   domácej   politiky
	Snímka číslo 5
	Pozrieme  sa  na  to  cez :
	Pozitívne dopady na slovenské poľnohospodárstvo po vstupe SR do EÚ: �
	Snímka číslo 8
	Priemerné priame platby na oprávnenú plochu a príjemcu
	Negatívne dopady na slovenské poľnohospodárstvo po vstupe SR do EÚ: �
	Negatívne dopady na slovenské poľnohospodárstvo po vstupe SR do EÚ: �
	Snímka číslo 12
	Snímka číslo 13
	Snímka číslo 14
	Snímka číslo 15
	Snímka číslo 16
	Snímka číslo 17
	Snímka číslo 18
	Snímka číslo 19
	Snímka číslo 20
	Snímka číslo 21
	Snímka číslo 22
	Snímka číslo 23
	Snímka číslo 24
	Vnútorný  trh
	Snímka číslo 26
	Snímka číslo 27
	Značka  kvality SK  nemôže nahradiť  koncepčnú podporu predaja slovenských  potravín
	Samospráva  už viac ako 10 rokov žiada� vytvoriť viac zdrojový�Slovenský agropotravinársky marketingový fond �príkladom môže byť�Agrárna marketingová agentúra �AMA v Rakúsku.�
	Snímka číslo 30
	Tragická realita
	Prečo nemôžeme súhlasiť�s dvojrýchlostnou spoločnou poľnohospodárskou politikou�po roku 2013 ?
	Čo musíme mať na zreteli!
	Investície  rozvíjajúcich  sa ekonomík  do  pôdy :
	Ktorá je „dobrá“ spoločná poľnohospodárska politika ?
	Ďakujeme ...

