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2. Hospodárska stratégia a jej spoločenská a 
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3. Štrukturálny stav podnikov vo vzťahu k odvetviu 
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odvetvia – návrhy fin. modulov 



Analýza - vývoj hlavných ukazovateľov od vstupu do 
EÚ v mld. EUR 



Ekonomická analýza 

• Produkcia komodít po vstupu do EÚ v zásade stagnuje 
     - VTR - menšia konkurencie schopnosť, vysoká nákladovosť 
      - odbyt a štruktúra produkcie a potr.priemyslu 
• Stagnujú  celkové výnosy odvetvia  
     - nízka úroveň intenzifikácie 
     - nízka úroveň  riadenia rizík 
     - vysoká fluktuácie trhov a slabé postavenie SR 
• Nízka úroveň EBITDA / pridanej hodnoty/ 
     - nediverzifikovaná výroba s malými nomin.pr.odnotami 
     - nízka finalizácia, nízka kooperácia a spoločné projekty 
 
 



Porovnanie cien – svet a SR 



Porovnanie cien svet a SR 



Porovnanie cien V4 -SR 



Porovnanie dotácií EÚ –SR 



Úvery 



Analýzy a závery 

• Vývoj cien vo svete , EÚ má klesajúcu tendenciu – EÚ i SR sa snaží tento 
pokles nahradiť rastom produkcie , čo pri prejave rizík / produkčných a 
trhových  je eliminované 

• EÚ má významne vyššiu schopnosť produkovať príjmy až trojnásobne 
vyššie / 2285 EURO/ha – SR – 1100 EURO/ha  – diverzifikácia, finanlizácia, 
spojenie výroby s potravinárskym priemyslom, VTR !!, ceny viď predch.  

• príjem je základom pre tvorbu pridanej hodnoty EBITDA, ktorá je základom 
ďalšieho rozvoja - pridaná hodnota je v SR 3x nižšia ako priemer EÚ 15 

• objem dotácií / priamych platieb je v SR 250 EURO/ha , v ČR 313, FR 308, 
      Maď.283, Poľsko 280,Nem.420, na druhej strane objem celkových dotácií 
vrátane PRV je jedným z najvyšších v EÚ /ha a objem dotácií na jednotku 
tržieb je jedným z najvyšších v EÚ  / 10 mld.EURO za 14 rokov/ 
Je zrejmé, že problém tvorby pridanej hodnoty, udržateľného rozvoja je 
komplexnejší problém a vyžaduje komplexný prístup     
 
 



2. Téma - Hospodárska stratégia 

• Poľnohospodárstvo – dlhodobo deklarované ako jedna z 
priorít vládnutia v SR 

• Nemá ale dlhodobo prejav v ucelenej komplexnej 
hospodárskej stratégii 

• SR zostala na tézach,  nemáme ciele, smer vektorov, kritéria,  
mechanizmus korekcií 

• Pred vstupom i po vstupe do EÚ nebola stratégia ako 
optimalizovať previazať privatizačný proces tak aby vznikol 
agrokomplex 

• Neboli kvantifikované dopady po vstupe ale ani ďalších 
obdobiach strategické korekcie 
 



2.Téma – hospodárska stratégia 

• nebola navrhnutá, podporovaná, stimulovaná, vytvorená 
efektívna infraštruktúra agrokomplexu 

• nestanovili sa dlhodobé priority prístupov k podnikom 
odvetvia z hľadiska zmien výrobnej štruktúry, zamerania 
výroby a hlavne neboli stanovené dlhodobé konkrétne 
projekty rozvoja  viď :/ PRV, I.Pilier, II.Pilier/ 

• nedefinovalo sa dlhodobo postavenie odvetvia vo vzťahu k 
vidieku, obciam z hľadiska ekonomického / odvody a dane/  

• nedefinovala sa dlhodobá štátna politika a štátna podpora 
vrátane nutných negociácií v Bruseli 

• nebol stanovený dlhodobý koncept budovania a rozvoja VTR  



2.Téma hospodárska stratégia. 

• nezaložila sa komplexná politika vo vzťahu k 
poľnohospodárskej pôde, jej ochrany, využitia vrátane pôdy 
spravovanej SPF 

• nebol riešený koncepčne systém riadenia, manažmentu 
produkčných a trhových rizík, ktoré sa v SR prejavujú už 20 
rokov 

• Skúsme oceniť absenciu dlhodobej stratégie     10 rokov 
• štátna pomoc cca  25 – 30 mil EURO ročne         350 mil.EURO 
• zavedenie náhrad z titulu rizík                        cca 300 mil.EURO 
• zníženie daní z majetku                                    cca 100 mil.EURO 

 



2.Téma – hospodárska stratégia 

• VTR   odhad prínos na ha.p.p ročne 10 EURO/ha  
   t.j 500 pracovníkov  VTR                                            180 mil.EURO 
efektívna distribúcia podpôr / PRV/10% z 3,5 mld. 350 mil.EURO 
                                       1 380 000 000 EURO 
 



3. Téma – Podnikateľská štruktúra analýza  

• Ako hodnotiť rozvoj odvetvia ?  A/Ako jeden podnik alebo 
B/ako množinu, ktorá je heterogénna ? globálny pohľad má 
vysokú chybovosť a zavádza. 

• Podnikateľská štruktúra – vysoká diverzifikácia foriem, 
veľkosti, zameraní, úrovni ekonomickej, riadiacej 

• 16 tis.subjektov napojených na dotácie, Takmer 14 
tis.subjektovz toho väčšina  nie je postavená na podnikaní 

• 1000 subjektov stredne veľkých a veľkých a 1000 subjektov 
menších fariem pod 400 ha 

• 1000 veľkých a stredných podnikov je rozhodujúca 
ekonomická sila odvetvia / 75% zamestnanosti,80% tržieb v 
SR, 90% živočíšna výroba 
 
 



3. Téma – Podnikateľská štruktúra analýza 

Úroveň podnikov je významne heterogénna : 
- významné regionálne rozdiely  Produkčné oblasti – marginálne 

oblasti 50% z produkčných / nákladové modely bez rozvoja/ 
- významné rozdiely v úrovni manažmentu, zameraní, aplikácii 

VTR – rozdiely v ekonomike 
- z toho vznikají rozdiely v stabilnom vývoji 
- 60%-80% je v jedn. rokoch ziskových / t.zn. 40-20% stratových 
      so všetkými konsekvenciami/ pri 50 mil.zisku je príležitosť 20 
mil.ročne 
Na tieto témy je potrebné zamerať poradenstvo, aplikáciu VTR, 
podpory VTR? 



4.Téma - Riziká odvetvia a možnosť finančného 
mechanizmu 

1.Riešenie dopadov rizík ad hoc je neefektívne, nedostatočné a 
netransparentné 
2.V SR ale i iných štátoch absentuje . / SR jedno z najnižších 
poistení v EÚ / ale i úhrada udalostí/ 
3. Riziká a ich vplyv sú komplexný jav  / riziká zo straty produkcie, 
riziká z poklesov trhov/ cien 
4. Metódy eliminácie : 
- ad hoc – fondy – poistenie – ale i dočasné cudzie zdroje 
 
 



4.Téma – Riziká odvetvia a možnosť finančného 
mechanizmu 

• Dôvod návrhu : 
• Strata príjmu : - nedostatok zdrojov na nákup, mzdy... 
• EBITDA : strata zdrojov na rozvoj / investície splácanie dlhov.../ 
• Problémy s plánovitou tvorbou zdrojov na rozšírenú 

reprodukciu 
• Obmedzenie slobodného manažmentu smerovania podniku 
• Pokles ratingov 



4. Téma  -Riziká odvetvia a možnosť finančného 
mechanizmu 

• Modul financovania prechodných nedostatkov prev. zdrojov  
• Účel : zvýšenie príjmu pri prepadoch cien alebo produkcie 
• Nástroje: systém dpočasných záruk SZRB za komerčné úvery 
• Schéma : rámcové zmluvy medzi komerčnými bankamia SZRB, 

spoločný postup a produkt 
• Ingerencie : farmári po preukázaní dopadov rizík/ napojenie 

na inf. systém MPSR a preukázaní napojenia na fond rizík, 
poistenie 

• Kvantifikácia : možná kapacita cca 70 mil.EURO, púodľ vplyvu 
rizík 



4.Téma – Riziká odvetvia a možnosť finančného 
mechanizmu. 

• Modul financovania prechodných 
nedostatkov investičných zdrojov  

• Účel :zabezpečenie inv.zdrojovv prípadoch výpadkov príjmov 
• Nástroje: systém dlhodobých záruk SZRB za komerčné úvery 
• Schéma : rámcové zmluvy medzi komerčnými bankamia SZRB, 

spoločný postup a produkt 
• Ingerencie : farmári po preukázaní dopadov rizík/ napojenie 

na inf. systém MPSR a preukázaní napojenia na fond rizík, 
poistenie 

• Kvantifikácia : možná kapacita cca 50 mil.EURO, podľavplyvu 
rizík 
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