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ÚVOD
Vedecká monografia sa zameriava na tri oblasti. Prvou je zhodnotenie štrukturálnych zmien
v poľnohospodárstve na Slovensku po roku 2004. Druhou oblasťou je zhodnotenie miery
systematického rizika podnikania veľkých fariem. Treťou oblasťou je zhodnotenie dopadov
stropovania priamych platieb na farmy na Slovensku.
Vstup Slovenska do EÚ v roku 2004 spôsobil zmeny v poľnohospodárstve. Členstvo krajiny
v EÚ znamená aplikáciu politík EÚ na jej území. V rámci poľnohospodárstva je politikou EÚ
Spoločná poľnohospodárska politika, ktorá je jednou zo základných politík s veľkým podielom
na rozpočte EÚ. Spoločná politika nemá rovnaké dopady na všetky krajiny EÚ, lebo existujú
signifikantné rozdiely medzi krajinami a jeden nástroj dobre fungujúci v jednej krajine nemusí
priniesť rovnaké efekty v inej krajine. V prvej časti vedecká monografia analyzuje dopady
členstva v EÚ na základné charakteristikách štruktúry poľnohospodárstva. Hodnotí produkciu,
zameranie fariem, zamestnanosť a zmenu v trhovej aktivite po roku 2004. Dôvodov
rozdielnosti dopadov SPP na štruktúru poľnohospodárstva na Slovensku a v iných členských
krajinách je niekoľko. Všetky sú výsledkom historického vývoja. V prehľade literatúry preto
vedecká monografia analyzuje charakteristiky štruktúry a štrukturálnych zmien a historický
vývoj v oblasti poľnohospodárstva na Slovensku.
Po roku 2004 sa zmenila štruktúra výroby na Slovensku. Výrazne poklesla živočíšna výroba
a počet pracovných síl v poľnohospodárstve. V teoretickej časti vedecká monografia analyzuje
vzťah medzi zamestnanosťou a veľkosťou fariem a zamestnanosťou a orientáciou na rastlinnú
alebo živočíšnu výrobu. Podnikanie v poľnohospodárstve, tak ako v iných sektoroch, je
motivované dosahovaním rastu hodnoty pre vlastníka. Zisk sa po roku 1989 postupne stal
motívom podnikania aj v poľnohospodárstve na Slovensku. V rámci druhej oblasti preto
vedecká monografia hodnotí rentabilitu podnikania v závislosti od typu produkcie a právnej
formy podnikania. Okrem výnosnosti investor vo všeobecnosti posudzuje rizikovosť a likviditu.
Práca preto hodnotí rizikovosť na úrovni sektora ako celku formou systematického rizika.
S využitím modifikovanej teórie portfólia analyzuje mieru systematického rizika podľa právnej
formy a typu produkcie. Výsledky čiastočne vysvetľujú dôvody štrukturálnych zmien na
Slovensku po roku 2004.

DOI: https://doi.org/10.15414/2019.9788055221052

Treťou oblasťou vedeckej monografie je zhodnotenie dopadov stropovania priamych platieb
na Slovensku. Priame platby sú súčasťou I. Piliera SPP a predstavujú platby v prospech
farmárov – beneficientov za účelom najmä podpory príjmu v poľnohospodárstve. Európska
komisia už pre programovacie obdobie 2014-2020 rozhodla o povinnosti členských krajín
limitovať výšky priamych platieb pre veľkých beneficientov. Stanovila minimálne požiadavky
a členské krajiny mohli limitovanie sprísniť. Na Slovensku sú z hľadiska podielu na pôde
dominantné veľké farmy, preto by dopady stropovania boli na Slovensku väčšie, ako
v krajinách s malými farmami. V tretej časti vedecká monografia hodnotí dopady stropovania
priamych platieb pri niekoľkých scenároch stanovenia výšky stropu. Analyzuje dopady na
farmy ako aj charakteristiku fariem, ktoré by boli stropovaním dotknuté.
Vedecká monografia vo významnej miere využíva údaje o individuálnych veľkých farmách na
Slovensku, čo umožňuje detailnú analýzu príčin a dopadov. Základným zdrojom pre údaje je
rezortná štatistika vo forme Informačných listov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR pre subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva. Práca sa opiera o závery a
poznatky z publikovaných vedeckých prác autora a vznikla s podporou projektu Vplyv
integrácie a globalizácie na podnikateľské riziko v poľnohospodárstve na Slovensku (VEGA
1/0666/17).
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pričinili o vznik vedeckej monografie ako aj recenzentom
za ich kritické pripomienky.
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1

ŠTRUKTÚRA POĽNOHOSPODÁRSTVA, RIZIKOVOSŤ A SPOLOČNÁ
POĽNOHOSPODÁRSKA POLITIKA EÚ

V teoretickej časti vedecké monografia postupne analyzuje teoretické východiská štruktúry
poľnohospodárstva, systematického rizika a merania rizikovosti. Posledná časť prehľadu
literatúry hodnotí historický vývoj poľnohospodárstva na Slovensku a situáciu po vstupe
Slovenska do Európskej únie. Samostatne analyzujeme Spoločnú poľnohospodársku politiku
EÚ.
1.1

ŠTRUKTÚRA POĽNOHOSPODÁRSTVA

Štrukturálne zmeny v poľnohospodárstve - ako vo všetkých ostatných odvetviach
hospodárstva - sú charakterizované trvalou zmenou rozdelenia výrobných faktorov: práce,
pôdy a kapitálu. Zvyčajne zahŕňajú odchod pracovnej sily do iných sektorov a pokles počtu
fariem s následným rastom priemernej veľkosti fariem (Bogdanov et al., 2017). Niektorí autori
chápu štrukturálne zmeny komplexnejšie a nielen na úrovni primárnej produkcie. Zahŕňajú aj
ďalšie segmenty potravinového reťazca a v širšom zmysle celé vidiecke hospodárstvo
(Balmann et al., 1996, Swinnen a kol., 2005). Transformačný proces v poľnohospodárstve
krajín strednej a východnej Európy začal na začiatku 90. rokov a viedol k významným zmenám
v sektore poľnohospodárstva. Intenzita, komplexnosť a dynamika týchto zmien boli
neočakávané v porovnaní s predchádzajúcimi skúsenosťami (Deininger, 2002). Vzhľadom na
rozsah zmien a heterogénnosť pôvodných podmienok nie je prekvapujúce, že aj po takmer
troch desaťročiach reforiem je poľnohospodárstvo krajín strednej a východnej Európy výrazne
rozdielne. Niekoľko autorov naznačuje, že rozdiely medzi pôvodne socialistickými krajinami sú
ešte väčšie v roku 2010 ako v 90. rokoch minulého storočia (MMF, 2003). Konečným
výsledkom je súčasný stav, ktorý je charakteristický existenciou relatívne veľkých a efektívnych
poľnohospodárskych podnikov v Českej republike, malých samozásobiteľských fariem v
Bulharsku, vysoko špecializovaných veľkých poľnohospodárskych podnikov v bývalom
východnom Nemecku a malých a rôznorodých poľnohospodárskych podnikov v Slovinsku
(Buchenrieder et al., 2007).
Hlavnou funkciou poľnohospodárstva je zásobovanie rastúcej svetovej populácie potravinami.
Dopyt rastúcej populácie je významnou výzvou, čo naznačuje silný a rastúci dopyt po
potravinách. V tejto súvislosti môže byť prekvapujúce, že priemerná reálna cena potravín v
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posledných desaťročiach klesá. Je to možné len vďaka veľkému nárastu produkcie potravín a
výraznému nárastu produktivity.
Chavas (2001) považuje za faktory určujúce štruktúru poľnohospodárstva:
1. Poľnohospodársku produkciu a jej štruktúru
2. Štruktúru fariem v zmysle veľkosti fariem, organizácie fariem, technologického
vybavenia, ekonomickej výkonnosti
3. Rozhodnutia o vstupe a výstupe z odvetvia, mobilitu zdrojov v poľnohospodárstve a
trhy
1.1.1

Štruktúra poľnohospodárskej produkcie

Štruktúra poľnohospodárskej produkcie je ovplyvnená viacerými faktormi. Migrácia z
vidieckych oblastí smerom k mestským bola spojená s rastom priemyslu a služieb a prudkým
nárastom poľnohospodárskej produktivity práce spôsobenej vo veľkej miere mechanizáciou.
Veľký ekonomický rast spôsobuje výrazné zvýšenie migrácie pracovnej sily do miest a zároveň
spôsobuje pokles aktívnej pracovnej sily zamestnanej v poľnohospodárstve.
Štruktúru ovplyvňuje medzinárodný obchod a trhové mechanizmy, ktoré spôsobujú pokles
sebestačnosti tak na mikro úrovni ako aj makro (národnej) úrovni. Na úrovni fariem snaha o
prežitie tlačí manažérov smerom k zavádzaniu efektívnych výrobných systémov
prispôsobených miestnym podmienkam. Taktiež k rozvíjaniu marketingových zručnosti, ktoré
môžu využiť v rámci existujúcich príležitostí na trhu.

1.1.2

Štruktúra fariem v zmysle veľkosti fariem, organizácie fariem, technologického vybavenia,
ekonomickej výkonnosti

Veľkosť farmy a úspory z rozsahu
Otázky týkajúce sa štruktúry poľnohospodárstva a prežitia podniku sú už dlho predmetom
záujmu v literatúre. V centre tejto diskusie je vzťah medzi veľkosťou farmy a efektívnosťou,
zameraný na analýzu, či sú veľké farmy efektívnejšie ako malé farmy, alebo či je možné určiť
optimálnu veľkosť farmy (Gale (1993), Goetz a Debertin (1996), Lianos a Pafliarou (1986),
Weiss (1998)). Diskutované je ekonómia z rozsahu odzrkadľujúca vzťah medzi priemernými
výrobnými nákladmi a veľkosťou firmy.
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Konkurencieschopné firmy vyrábajúce v podmienkach rastúcich výnosov z rozsahu majú
tendenciu zvyšovať svoju veľkosť. To platí v prípade neexistencie bariér pre vstup a výstup
z odvetvia. Problematike určenia optimálnej veľkosti fariem sa venovalo viacero štúdií (De
Janvry (1981), Binswanger a Deininger (1997)).
Napríklad Binswanger a kol. (1993) tvrdia, že historický vznik veľkých poľnohospodárskych
podnikov v mnohých rozvojových krajinách bol založený na mocenských vzťahoch a
hospodárskych deformáciách, kde medzinárodná konkurencieschopnosť týchto fariem bola
často udržiavaná prostredníctvom dotácií s výraznými sociálnymi nákladmi. Takéto situácie
motivovali agrárne reformy, ktoré prerozdeľovali pôdu s cieľom zlepšiť spravodlivosť a
efektívnosť. V rozvojových krajinách sa často diskutuje o inverznom vzťahu medzi veľkosťou a
produktivitou farmy (napríklad Rao a Chotigeat (1981), Eswaran a Kotwal (1986), Binswanger
a kol. (1993)). Argumentom je, že v porovnaní s veľkými poľnohospodárskymi podnikmi, malé
rodinné farmy čelia nižším pracovným nákladom z dôvodu nižších nákladov na monitorovanie
pracovníkov (Agency cost). Malé farmy však môžu čeliť vyšším kapitálovým nákladom. V
takejto situácii je možné, že vzťah medzi veľkosťou a produktivitou poľnohospodárskych
podnikov je v tvare U, veľké farmy majú výhodu vo forme nižších kapitálových nákladov, zatiaľ
čo malé farmy majú výhodu v nákladoch na prácu (Binswanger a kol. (1993)).
V poľnohospodárstve rozvinutých krajín empirické dôkazy naznačujú, že funkcia priemerných
nákladov má typický tvar L: priemerné náklady majú tendenciu k poklesu v prípade malých
fariem a sú nižšie v prípade stredných a veľkých fariem ( Hall a Leveen (1978)). To naznačuje,
že pre malé farmy existujú úspory z rozsahu, neexistujú žiadne dôkazy o tom, že pre veľké
farmy existujú nevýhody z rozsahu a zároveň existuje pomerne široká škála veľkostí fariem,
kde sú priemerné náklady približne konštantné (Kislev a Peterson (1996)).
Vo všeobecnosti nie je možné určiť jednoznačnú univerzálnu optimálnu veľkosť farmy,
vzhľadom na rozdiely v prírodných podmienkach, technológiách, kvalite produkcie, daňovej
politike štátu, rizikovosti produkcie, regulácie v oblasti ekológie a z mnohých iných dôvodov.
Skutočnosť, že väčšina fariem sa zameriava na produkciu viacerých typov produkcie alebo
viacero plodín naznačuje, že v poľnohospodárstve sú prínosy diverzifikácie významné (Chavas,
(2001)). Tieto prínosy majú dve formy: prítomnosť úspor zo zamerania (economy of scope)
odrážajúcich znížené náklady spojené s výrobou viacerých výstupov a účinky diverzifikácie
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znižujúce riziko. Úspory zo zamerania sú v poľnohospodárstve významné (Femandez Cornejo
et al. (1992), Chavas a Aliber (1993)). Striedanie plodín prináša známe výhody. Umožňuje
rôznym plodinám lepšie využívať úrodnosť pôdy. Rotácia plodín tiež prispieva k zníženiu počtu
škodcov, čím sa znižuje potreba pesticídov. Nakoniec, integrované systémy rastlinnej a
živočíšnej výroby môžu zahŕňať výrobu krmovín, ktoré pomáhajú zlepšiť úrodnosť pôdy a
znižujú eróziu pôdy, zatiaľ čo hnoj môže zlepšiť kvalitu pôdy a zvýšiť výnosy.
Averzia voči riziku motivuje poľnohospodárov k jeho znižovaniu. Diverzifikácia môže byť
efektívnym spôsobom, ako znížiť vystavenie poľnohospodárov riziku. Existujú empirické
dôkazy, že zníženie rizika je významnou motiváciou pre diverzifikáciu fariem (Lin et al. (1974)).
Obe ekonomiky z rozsahu a prínosy spojené s diverzifikáciou fariem naznačujú silné stimuly
pre farmy, aby boli viacúčelovými podnikmi. To však nevysvetľuje trend smerom k
špecializovanejším farmám. Takýto trend naznačuje, že existujú aj významné výhody
špecializácie. Takéto výhody pochádzajú predovšetkým zo zvýšenej produktivity. Obvykle je
úloha lepšie vykonávaná špecialistom než nešpecialistom. Od veterinárneho lekára sa
napríklad očakáva lepšie zvládnutie problémov súvisiacich so zdravím zvierat na farme než od
všeobecného farmára. Špecializované riadenie a výroba sa však môže stať výnosná len pre
väčšie firmy.
Často sa výhody špecializácie prejavujú len nad určitú úroveň výroby. To naznačuje existenciu
dôležitého kompromisu medzi veľkosťou a diverzifikáciou fariem. Vzhľadom na zväčšenie
veľkosti poľnohospodárskeho podniku, výhody špecializácie a súvisiace zvýšenie produktivity
prevažujú výhody diverzifikácie. Výsledkom je, že economy of scope má tendenciu klesať
s veľkosťou farmy (Fernandez-Cornejo et al. (1992), Chavas a Aliber (1993)). To prináša
ekonomické zdôvodnenie toho, prečo väčšie farmy majú tendenciu byť špecializovanejšie ako
menšie farmy. Prevažujú u nich výhody špecializácie vo forme zvýšenia produktivity.
Technológia a organizácia poľnohospodárskych podnikov
Počas uplynulého storočia prešlo poľnohospodárstvo dvoma významnými zmenami: rýchlymi
technologickými zmenami (v rozvojových aj rozvinutých krajinách) a výrazným znížením
prácnosti

a zamestnanosti

v

poľnohospodárstve

(najmä

v

rozvinutých

a

novo

industrializovaných krajinách). Tieto dva faktory nie sú nezávislé. Technický pokrok bol
nevyhnutnou podmienkou zníženia pracovnej sily v poľnohospodárstve. Bez technického
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pokrotku by nebolo možné nasýtiť rastúce mestské obyvateľstvo. Vyvíjajúci sa trh práce má
spätné účinky na povahu technických zmien v poľnohospodárstve. V posledných desaťročiach
bol hlavným faktorom zodpovedným za hospodársky rast poľnohospodárstva v rozvinutých
krajinách rast produktivity (Capalbo a Antle (1988), Ball (1985), Ball et al. (1997)).
Rast produktivity v poľnohospodárstve USA bol v 80-tych rokoch v priemere väčší ako v
mnohých iných odvetviach (Jorgenson a Gollop (1992)). Autori zistili, že miera rastu
poľnohospodárskej produktivity v USA je štyrikrát väčšia ako zodpovedajúca miera zvyšku
hospodárstva. To zdôrazňuje význam poľnohospodárskych technických zmien v rozvinutých
krajinách. Avšak rozsah a povaha rastu poľnohospodárskej produktivity v rozvojových
krajinách je menej jednotná. Za posledné tri desaťročia sa produktivita pôdy a produktivita
práce výrazne zvýšili vo väčšine krajín (Pardey et al. (1991), Craig a kol. (1997)).
V rozvinutých krajinách bol v dvadsiatom storočí zaznamenaný výrazný hospodársky rast v
nepoľnohospodárskom sektore, ktorý zvýšil zamestnanosť mimo poľnohospodárstva a mzdu
v mestách. To vytvorilo rozdiely medzi poľnohospodárskym príjmom a nepoľnohospodárskym
príjmom a vytvorilo stimuly pre veľkú migráciu z vidieckych oblastí do mestských oblastí
(Schultz (1945)). V poľnohospodárstve výrazne kleslo množstvo rodinnej a nájomnej pracovnej
sily. Zníženie počtu nájomných pracovných síl viedlo k tomu, že typickými sa stali rodinné
farmy s malou alebo žiadnou nájomnou pracovnou silou. Vzhľadom k tomu, že celková
poľnohospodárska pôda bola vo väčšine rozvinutých krajín pomerne konštantná, tak zníženie
pracovnej sily pre rodinu viedlo k nárastu priemernej veľkosti poľnohospodárskeho podniku v
priebehu času. To tiež stimulovalo technológie šetriace pracovnú silu v poľnohospodárstve
a spôsobilo veľké zvýšenie produktivity práce v poľnohospodárstve. To poukazuje

na

existenciu spätného vplyvu nedostatku pracovných síl na technické zmeny. Vo všeobecnosti
sú tieto spätné väzby spojené s hypotézou o indukovanej inovácii (Binswanger (1974), Hayami
a Ruttan (1985)). Táto hypotéza uvádza, že relatívny nedostatok zdrojov ovplyvňuje
technologické zmeny tak, že sa využívajú vstupy, ktorých je dostatok a sú lacné a dochádza
k úspore zdrojov vzácnych a drahých. To je v súlade s technologickými zmenami šetriacimi
prácu, ktoré sú stimulované vyššími mzdami. Ale aj vývoj cien iných vstupov vplýva na
technologické zmeny. V období polovice 70. rokov bol v USA zaznamenaný rast cien energií,
hnojív a pesticídov. Existujú empirické dôkazy, ktoré naznačujú, že v tomto období došlo aj k
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niektorým zmenám v poľnohospodárskych technológiách zameraných na úsporu energií,
hnojív a pesticídov (Chavas a Cox (1997b)).
Používanie novej technológie je pomalým procesom, čo opisuje už Griliches (1957). Na
začiatku adaptácie môže niekoľko prvých používateľov technológie ekonomicky profitovať zo
zvýšenej produktivity, ktorú technológia prináša. Následne po prijatí väčšiny výrobcov nová
technológia prispieva k vyššej produkčnej výkonnosti sektora a nižším cenám potravín. V
dôsledku toho spotrebitelia výrazne získavajú z technického pokroku. Zároveň sa farmy, ktoré
si novú technológiu neosvoja, zvyčajne stretávajú s ekonomickými ťažkosťami v podobe
vyšších výrobných nákladov pri súčasnom poklese cien produkcie.
Pod pojmom „organizácia“ Chavas (2001) spája problematiku spolupráce a vzájomnej
integrácie. Väčšia špecializácia znížila rozsah činností a zvýšila potrebu trhovej výmeny pre
farmy a každý región. Špecializácia prispela k rastu efektívnosti, lepšej organizácii v zmysle
dopravných nákladov a znížila aj náklady na predaj.
Zatiaľ čo sa úloha poľnohospodárskych trhov zvyšuje, vertikálna koordinácia v niektorých
odvetviach závisí od zmlúv. Platí to najmä pre produkty s obmedzenou trvanlivosťou ako je
zelenina, kde je úzka súvislosť medzi kvalitou výrobkov a načasovaním hospodárskych
rozhodnutí. V týchto sektoroch obvykle existujú zmluvné vzťahy medzi výrobcami a
spracovateľmi, ktoré stanovujú kvalitu, množstvo a časový rozvrh výroby (Marion (1986)).
Tlakom na kvalitu a načasovanie produkcie môžu zmluvy prispieť k zlepšeniu efektívnosti
výroby a spracovateľského sektora. V niektorých živočíšnych výrobách zohrávajú zmluvy tiež
veľký význam. Napríklad odvetvie výroby hydiny je dobrým príkladom. Už v päťdesiatych
rokoch sa rýchlo vyvíjalo smerom k vertikálnej integrácii a to na základe zmluvných vzťahov
a bolo sprevádzané vyššou špecializáciou a rýchlym nárastom produktivity (Lasley et al.
(1988)). Podobný proces prebehol aj vo výrobe bravčového mäsa a do určitej miery aj v
produkcii hovädzieho mäsa. Boli identifikované tri faktory, prečo sa zvyšuje tlak smerom k
väčšej integrácii v poľnohospodárstve: rast efektívnosti, zvyšovanie produktivity a vplyv trhu
a trhových síl.
Farmári sú vo všeobecnosti cenovými príjemcami aj na strane vstupov a aj na strane výstupov.
Tým

rastie

pravdepodobnosť

zneužitia

postavenia

na

trhu

obchodníkmi

alebo

sprostredkovateľmi, ktorí môžu využívať svoje trhové postavenie vzhľadom na svoju veľkosť.
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To vyvoláva otázky o vplyve koncentrácie trhu na organizáciu a výkonnosť potravinárskeho
sektora (Marion (1986), Huang a Sexton (1996), Cotterill (1997)). Spomínaným riešením
problému neférových obchodných praktík je spolupráca farmárov pri predaji výstupov
a nákupe vstupov resp. krátke potravinové reťazce.

1.1.3

Rozhodnutia o vstupe a výstupe z odvetvia, mobilita zdrojov v poľnohospodárstve a trhy

Typická rodinná farma je silne ovplyvnená životným cyklom manažéra. Obzvlášť dôležité sú
dve fázy tohto životného cyklu: začiatok cyklu, keď sa mladý manažér rozhodne pracovať na
farme a koniec cyklu, keď sa starší manažér rozhodne odísť z poľnohospodárstva. Obdobie
medzi rozhodnutím o začatí podnikať v poľnohospodárstve až po ukončenie činnosti zahŕňa
rozhodnutia, ktoré sú podstatne menej dôležité. Jedným z dôvodov je časový horizont
rozhodnutia. To naznačuje pomerne nízku mobilitu poľnohospodárskej pracovnej sily v
krátkodobom horizonte. Podobne aj práva na pôdu zostávajú pod kontrolou toho istého
manažéra dlhší čas. Taktiež určitá časť kapitálu je zvyčajne špecializovaná, čo znamená, že má
len málo alternatívnych využití. Znamená to, že poľnohospodárstvo je odvetvím
charakterizovaným obmedzenou mobilitou zdrojov (práca, pôda, kapitál). Inými slovami,
zmeny v oblasti pôdy, kapitálu a práce v poľnohospodárstve sú časovo náročné (Schultz
(1945), Brandow (1977)). Táto znížená mobilita zdrojov je z veľkej časti výsledkom špecifík
poľnohospodárskej výroby. Ak existujú značné náklady na presun kapitálu alebo pracovnej sily,
vzniká

situácia špecifickosti aktív, ktorá ovplyvňuje proces

alokácie zdrojov

v

poľnohospodárstve. Ide o otázku fixnosti aktív analyzovanej v práci Johnson a Quance (1972).
Mobilita kapitálu
Mobilita kapitálu je v poľnohospodárstve ovplyvnená mierou utopených nákladov (sunk cost).
Investícia je utopená, ak je jednotková hodnota investície vyššia ako jednotková hodnota
speňaženia investície. K tomu dochádza vtedy, keď je obstarávacia cena väčšia ako hodnota
zostatková. Napríklad, zostatková hodnota dojárne je typicky takmer nulová, čo znamená, že
investícia do dojárne je takmer úplne utopená. Existencia utopených nákladov môže súvisieť
s transakčnými nákladmi a / alebo nedokonalosťami trhu. V prípade dojacieho zariadenia je
nedostatok alternatívnych použití a vysoké náklady hlavným dôvodom, prečo je zostatková
hodnota nízka. Vo všeobecnosti existuje ekonomický motív pre osoby s rozhodovacou
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právomocou vyhnúť sa utopeným nákladom. V podmienkach rizika to znamená, že utopené
náklady sú podnetom pre nezmenenie rozhodnutia a kontinuálne využívanie zdrojov
pôvodným spôsobom. Ako analyzovali Dixit (1989), Dixit a Pindyck (1994), to má tri dôsledky.
Jednak utopené náklady spôsobujú fixnosť aktív, keď investície nereagujú na malé zmeny v
ekonomických stimuloch (Johnson a Quance (1972)). To možno interpretovať ako "zlyhanie
trhu", kde zmeny relatívnych cien nemusia ovplyvňovať proces alokácie zdrojov. Po druhé,
fixnosť aktív je prekážkou ukončenia aktivity a to aj v prípade nízkej výnosnosti. Po tretie,
fixnosť aktív ovplyvňuje rizikovosť a spôsobuje pokles motivácie investovať. Inými slovami,
utopené náklady a riziko môžu vytvárať "prekážky vstupu" do poľnohospodárstva. Vasavada a
Chambers (1986) prezentovali empirické dôkazy podporujúce existenciu fixnosti aktív a
pomalých cenových zmien práce a kapitálu v poľnohospodárstve. Vzájomné pôsobenie
utopených nákladov a neistoty môže nepriaznivo ovplyvniť rozhodnutia o vstupe na trh a tým
aj celkovo fungovanie trhu (De Janvry et al. (1991), Goetz (1992)).
Pokroky v poľnohospodárskej technike a technológiách spôsobili rast produktivity
a výnosnosti kapitálu. Na druhej strane s tým spojené vysoké kapitálové požiadavky tiež sťažili
vstup do poľnohospodárstva. To vyvolalo určité obavy týkajúce sa prežitia rodinných fariem
(Gale (1993), Weiss (1998), Goetz a Debertiu (1996), Allanson (1992)). Weiss predstavuje
dôkazy a príklady z Rakúska, ktoré podporujú rozvíjajúcu sa dvojakú veľkostnú štruktúru
poľnohospodárskych podnikov: malé farmy na čiastočný úväzok a veľké poľnohospodárske
podniky sú životaschopné, zatiaľ čo stredné poľnohospodárske podniky klesajú v relatívnom
počte. Úloha mimo poľnohospodárskeho príjmu pri udržiavaní malých fariem bola dokázaná
(Hearn a kol. (1996), Lianos a Parliarou (1986)). Vládne politiky (napr. dotácie a podpora,
daňová politika) prispievajú k zvýšeniu veľkosti poľnohospodárskych podnikov (Lowenberg a
Boehlje (1986), Goetz a Debertiu (1996)). Existujú dôkazy, že prínosy poskytnutých grantov
a dotácií v poľnohospodárstve často nie sú spravodlivo rozdelené: väčšina výhod ide
v prospech veľkých fariem a pomerne bohatých rodín (Sumner (1990)). Nie je však jasné, ako
to ovplyvňuje rentabilitu na jednotku pôdy (ha) medzi malými farmami a veľkými
poľnohospodárskymi podnikmi. Okrem toho je ťažké rozlišovať medzi účinkami vládnych
politík a výsledkami technického pokroku.
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Mobilita pracovnej sily
Jednotlivci v poľnohospodárskych podnikoch majú možnosť výberu medzi prácou v
poľnohospodárstve a zamestnaním mimo poľnohospodárstva. Ako už bolo uvedené, migrácia
z vidieka do miest bola dôležitým aspektom štrukturálnych zmien v poľnohospodárstve počas
20-teho storočia. Rozhodnutia o migrácii závisia od povahy dopytu po pracovnej sile mimo
poľnohospodárstva. Napríklad v 50. a 60. rokoch 20. storočia rozširovanie priemyselnej výroby
vytvorilo v rozvinutých krajinách mnoho pracovných príležitostí v mestách. Taktiež bol
priemerný príjem domácnosti typicky vyšší v mestských oblastiach. Pretrvávanie medzery
príjmov

v

priebehu

niekoľkých

desaťročí

poukazuje

na

špecifickosť

práce

v

poľnohospodárstve. Je výsledkom dvoch faktorov (Chavas (2001)):
(1) investície do ľudského kapitálu v poľnohospodárstve sú čiastočne utopené, ak niektoré
poľnohospodárske zručnosti majú len málo alternatívnych využití mimo poľnohospodárskeho
sektora a
(2) rozhodnutia o migrácii zahŕňajú významné náklady na informácie a transakčné náklady. To
vedie k pomerne pomalému procesu prispôsobovania sa zmenám na trhu práce pracovnej sily
v poľnohospodárstve.
V priebehu niekoľkých desaťročí však tento proces môže viesť k masívnym zmenám
pracovných miest v rôznych odvetviach (ako v rozvinutých tak aj novo industrializovaných
krajinách). V rozvinutých krajinách rastie zamestnanosť v službách. Zníženie rozdielov
v príjmoch medzi vidiekom a mestom spôsobuje pokles motivácie pre migráciu do miest.
Vzhľadom na to, že v rozvinutých krajinách poľnohospodárstvo v súčasnosti zamestnáva len
niekoľko percent aktívnej populácie, je predpoklad veľkej migrácie na vidiek pod vplyvom
rastu príjmov v poľnohospodárstve malý. Preto je v poslednej dobe rozvoj vidieka spájaný
s nepoľnohospodárskymi aktivitami. Rast príjmov na vidieku mení dôležitosť otázok o výstupe
z odvetvia na otázky vstupu do odvetvia v zmysle potreby vzdelávania v oblasti inovácií,
technológií výroby a manažérskych zručností (Gale (1993)).
Trhy a obchod
Počas

niekoľkých

posledných

desaťročí

došlo

k

výraznému

zvýšeniu

úlohy

poľnohospodárskych trhov pri alokácii zdrojov. Koncom dvadsiateho storočia bol
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zaznamenaný rast dôležitosti trhov a zníženie úlohy vlády v poľnohospodárstve. Potreba
štrukturálnych zmien v 80. rokoch minulého storočia obhajovaná MMF a Svetovou bankou
posilnili úlohu poľnohospodárskych trhov pri alokácii zdrojov v poľnohospodárstve mnohých
rozvojových krajín (Brandow (1977)).
Obchodné rokovania GATT a WTO v 90. rokoch minulého storočia prispeli k zníženiu
obchodných bariér vo svetovom poľnohospodárstve. Zvýšená úloha trhov spôsobila zvýšenú
mobilitu zdrojov, najmä pokiaľ ide o kapitál. Vo všeobecnosti poľnohospodárska produkcia čelí
významnému cenovému riziku a výrobnému riziku. Zníženie účasti štátu prispelo k zvýšeniu
cenovej neistoty pre poľnohospodárov.
Zabezpečenie pomocou termínových trhov je efektívnym spôsobom na zníženie krátkodobých
účinkov cenového rizika. Na druhej strane využívanie trhov s termínovanými obchodmi a
opciami nedokáže eliminovať nepriaznivé účinky cenového rizika na dlhodobé investície.
Rôzne vládne programy, ako potravinová pomoc rozvojovým krajinám, programy na podporu
cien, štátna dotácia poistného a kompenzačné platby pri katastrofách, môžu tiež znížiť
utopené náklady. Všetky prispievajú k znižovaniu rizika a tým aj k znižovaniu negatívnych
vplyvov utopených nákladov (Chavas, (2001)).
Zatiaľ čo nové technológie zohrávajú významnú úlohu pri zabezpečení potravín pre rastúcu
svetovú populáciu, po roku 2000 rastie diskusia o bezpečnosti a kvalite potravín. Príkladom je
problematika ekologických potravín a výroby. Toto dokazuje súčasná diskusia o ekologických
potravinách a geneticky modifikovaných plodinách a zvieratách.
Hodnotenie kvality potravín vyvoláva otázky rozdielu medzi vnímaním obyvateľstva
a vedeckej základne. Problémom je, že neexistuje univerzálne hodnotenie toho, čo
predstavuje bezpečné jedlo. Existuje obava, že potraviny vyrobené pomocou nových
technológií môžu mať niektoré dlhodobé nepriaznivé účinky na ľudské zdravie (alebo na
životné prostredie). Účinky sú však ťažko merateľné v krátkodobom horizonte a tak vzniká
priestor pre diferenciáciu produktov na trhu s potravinami.
Úlohou vlády je poskytovať minimálne štandardy bezpečnosti potravín na ochranu ľudského
zdravia pred dobre zdokumentovanými rizikami a presadzovať ich na domácich aj
medzinárodných trhoch. Okrem toho sa vyvíjajú trhy pre produkty vyššej kvality, ktoré majú
vyššiu cenu. Dokonca aj v prípade neexistencie vedeckých dôkazov sú niektorí spotrebitelia
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ochotní zaplatiť viac za potraviny, ktoré vnímajú ako bezpečnejšie. S vhodnými informáciami
(napríklad označovaním) spotrebitelia majú možnosť vybrať si z výrobkov rôznej kvality na
základe vlastného hodnotenia relatívnej bezpečnosti potravín.
Ďalším aspektom je preferencia lokálnych produktov, ktoré majú dokázateľne pozitívny vplyv
na rozvoj vidieka a ekologický rozmer v zmysle, že potravina necestuje stovky kilometrov.

1.2

RIZIKO V POĽNOHOSPODÁRSTVE A JEHO KVANTIFIKÁCIA

Riziko sa vo všeobecnosti vzťahuje na odchýlku hodnoteného indikátora a jeho úroveň závisí
od volatility počas určitého obdobia. Riziko v poľnohospodárstve je predmetom celosvetového
záujmu od roku 1933, kedy bola zavedená koncepcia analýzy rizík (Hardaker et al., (2004)).
Poľnohospodárstvo je odvetvím, ktoré čelí mimoriadne veľkým rizikám, ktoré vyplývajú najmä
z prírodných faktorov, ktoré sú mimo kontroly farmárov. Výsledné rozdiely v
poľnohospodárskej produkcii spolu s relatívne nízkou cenovou elasticitou ponuky a dopytu
tiež spôsobujú, že poľnohospodárske trhy sú pomerne nestále (Tangermann, (2011)). Zdroje
rizík, ktoré sú relevantné v poľnohospodárstve, majú rôzne charakteristiky a môžu byť
klasifikované veľmi odlišne (Huirne et al., (2000), Holzman a Jorgensen, (2001)). Zdroje rizika
slovenského poľnohospodárstva zahŕňajú biologickú povahu produkcie, závislosť od
klimatických podmienok, sezónnosť, zdravie zvierat a rastlín, nestálosť cien, pravidlá politiky
a rozsah makroekonomických faktorov (Serenčéš et al., (2010)).
Riziko je možnosť vzniku udalosti s výsledkom, ktorý sa odchyľuje od očakávaného cieľa s
určitou pravdepodobnosťou. Ide o kvantifikovanú neistotu a mieru (váhu) hrozby. Riziko je
viac veličinou abstraktnou (nehmotnou), ale prostredníctvom pravdepodobnosti je
kvantitatívnou, sekundárnou veličinou (úvahou alebo výpočtom) odvodenou od hrozby
(Antušák, E. (2009)).
Súhrnne sa v literatúre nachádza viacero popisov a definícií rizika (Čejková, V. – Nečas, S.
(2006)). Riziko je:
•

kombináciou nebezpečenstiev,

•

možnosťou vzniku nešťastnej udalosti,

•

nepredvídateľnosť
predpovedaných),

(možnosť

vzniku

odlišnosti

skutočných

následkov

od
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•

možnosťou vzniku škody,

•

neistotou, ktorá sa týka škody

Z ekonomického hľadiska je základnou tézou teórie rizika skutočnosť, že euro, ktoré získame
bez rizika má väčšiu hodnotu ako euro získané s rizikom. Vo finančnom manažmente je
potrebné rešpektovať nielen faktor času, ale aj riziko s ktorým získavame peňažné príjmy
(Kucharčíková, A. a kol. (2011)).
Je potrebné pritom rozlišovať medzi rizikom a neistotou. Riziko predstavuje schopnosť popísať
súčasný stav a na tomto základe určiť pravdepodobnosti vzniku budúcich udalostí.
Nedostatočné množstvo informácii vyplývajúce z neistoty (pri ktorej neexistuje možnosť
určenia pravdepodobností) nám zabraňuje popísať súčasný stav a následne určiť možné
výsledky našich rozhodnutí v budúcnosti. Z uvedených dôvodov je neistota zdrojom frustrácie,
a preto sa vyvinula snaha o popísanie budúcich javov prostredníctvom pravdepodobnosti. Pod
pojmom pravdepodobnosť je možné si predstaviť snahu ľudí o popísanie, kvantifikovanie a
priradenie neistých javov do určitých kategórii rizika (Baláž, V. (2009))
Riziko podľa dôvodu a príčiny vzniku je možné klasifikovať do viacerých kategórií. V súčasnosti
existuje široká škála rizík s odlišnými charakteristikami a vlastnosťami (Merna, T. – Al - Thani,
F. (2007)):
1. Riziká interné a externé – Riziká môžu byť zapríčinené buď podnikom samotným tzv. interné
riziko (napr. vysoké vstupy do výroby a s tým spojená vysoká cena oproti konkurencii alebo
nereagovanie na stav dopytu na trhu). Dôvodom vzniku externého rizika je vplyv okolia (napr.
zmena politického systému v krajine).
2. Riziká ovplyvniteľné a neovplyvniteľné – na ovplyvniteľné riziká môže manažment podniku
reagovať a snaží sa ich využívať vo svoj prospech. Neovplyvniteľné riziká sa nedajú nijako
ovplyvniť manažmentom podniku.
3. Riziká predvídateľné a nepredvídateľné – v prípade predvídateľného rizika je manažment
podniku schopný odhadnúť, či riziko nastane, je možné ho predvídať. U nepredvídateľných
rizík nie je možné určiť, či sa riziko prejaví.
4. Riziká hmotné a nehmotné – hmotné riziko je merateľné. Môžeme ho zmerať a vypočítať.
Nehmotné riziká súvisia s duševnou činnosťou a označujú sa ako psychologické riziká.
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5. Skutočné a špekulatívne – skutočné riziko je viazané na udalosti, u ktorých je vždy
nepriaznivý výsledok. Pri špekulatívnom riziku je zámerom dosiahnuť z určitého rizika zisk.
6. Poistiteľné a nepoistiteľné – poistiteľné riziká sú také, ktoré sú poisťovne ochotné prevziať.
Ide o peňažné prenesenie rizika na tretie osoby. Nepoistiteľné riziká sa nedajú poistiť a
prípadné straty musí znášať konkrétny subjekt.
7. Systematické a nesystematické – systematické riziká sa menia v závislosti od vývoja
ekonomiky a ohrozujú všetky alebo väčšinu podnikateľských subjektov na trhu.
Nesystematické riziká sa vzťahujú iba na konkrétny podnik alebo podnikateľské projekty.

Riziko a neistota sú prítomné vo všetkých sférach spoločnosti a spoločenského života.
V podnikaní je odmenou za podstúpenie rizika zisk. Poľnohospodári na celom svete sú
vystavení riziku. Podpora poľnohospodárstva v USA a Spoločná poľnohospodárska politika
Európskej únie predstavujú vládne programy podpory poľnohospodárov a prostredníctvom
nich dochádza k efektívnemu odstráneniu niektorých zdrojov rizika (Hardaker, J. B. et al
(2004)).
Averzia voči riziku, jeho vyhľadávanie a neutrálny postoj k riziku predstavujú tri základné
postoje manažérov k riziku (Smejkal, V. (2010)). Vyhľadávanie rizika so sebou prináša
negatívne dôsledky, ale aj napriek tomu sa neodporúča, aby podnikatelia mali averzný prístup
k riziku a neochotu znášať ho. V súčasnej dobe sa stáva trendom prenos rizika.
Poľnohospodárstvo sa vyznačuje unikátnosťou. Niektoré riziká majú poľnohospodári spoločné
s ďalšími odvetviami ekonomiky, ale mnohé sú špecifické iba pre poľnohospodárske odvetvie.
Najvýznamnejšie riziká v poľnohospodárskom sektore sú (Tóth, M. a kol., 2009):
Ľudské riziká. Medzi tieto riziká môžeme zaradiť úmrtie pracovnej sily alebo smrť farmára. Vo
všeobecnosti ide o riziko zranenia alebo choroby. Spomínané riziká sú spoločné pre všetkých
zamestnancov a zamestnávateľov. Všeobecný sociálny alebo špecifický systém pre
poľnohospodársky sektor je základným krytím v EÚ. Poistný trh predstavuje doplnkové krytie.
Majetkové riziká. Medzi majetkové riziká patrí požiar, krádež, poškodenie strojov, budov a
ďalších zložiek majetku používaných v poľnohospodárskej výrobe. Zdrojom krytia týchto strát
je poistenie alebo štátna pomoc v prípade vzniku katastrof a spoločenských pohrôm.
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Produkčné riziká. Počasie, choroby zvierat a plodín predstavujú produkčné alebo výnosové
riziká. Variabilita výnosov predstavuje spôsob merania výnosového rizika. Podnebie, pôda a
produkčná metóda spôsobujú odlišnosť variability výnosov pre určitú plodinu od regiónu k
regiónu. Pre mnohých výrobcov je výnosové riziko nižšie pri živočíšnej výrobe, pretože na túto
produkciu má počasie menší vplyv. Variabilita hmotnosti prírastkov, mechanické chyby v
obslužných operáciách a choroby predstavujú riziko v živočíšnej produkcii.
Cenové riziká. Cenové riziko je merané prostredníctvom nepravidelnosti cien a predstavuje
riziko rastu cien vstupov alebo poklesu cien výstupov. V porovnaní s výnosmi, vývoj cien
nesleduje jasný trend. Cenové podpory sú pri mnohých produktoch zdrojom znižovania
cenového rizika.
Inštitucionálne riziká. Uvedené riziko sa spája so zmenami v štruktúre politiky (v
poľnohospodárskej oblasti a v iných odvetviach). Tieto zmeny vplývajú na produkciu a trhové
rozhodnutia. V konečnom dôsledku negatívne vplývajú na výsledok hospodárenia
poľnohospodárskeho subjektu. Medzi inštitucionálne riziká patrí aj riziko kontraktov a ich
porušenie.
Finančné riziká. Medzi finančné riziká patrí nedostatočná likvidita, pokles kurzov akcií, rast
nákladov kapitálu alebo kurzové riziko.

Všetky uvedené riziká majú vplyv na príjmovú stránku poľnohospodárskych podnikov a v
mnohých prípadoch spolu súvisia. Napríklad na cenové riziko vplýva inštitucionálne riziko
zmeny v podpornej politike.

Poľnohospodárstvo ako odvetvie sa vyznačuje mnohými špecifikami. Týmito špecifickými
prvkami sa odlišuje od ostatných podnikov v odvetví národného hospodárstva. Medzi
najvýznamnejšie špecifiká zaraďujeme nepretržitosť, sezónnosť, biologický charakter výroby,
dlhodobú cyklickosť a fixnosť fyzického kapitálu. Na rizikovosť poľnohospodárskej výroby
vplýva najmä závislosť priebehu a výsledkov pracovných procesov od klimatických podmienok
(Serenčéš, P. – Majerník, M. (2009)).
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Postoj k riziku v poľnohospodárstve má význam a dopad na spoločnosť ako celok. Averzia k
riziku predstavuje zmýšľanie, ktoré zabraňuje efektívnej alokácii poľnohospodárskych zdrojov.
Poľnohospodári, ktorí majú averzný (odmietavý) postoj k riziku môžu spomaľovať adaptovanie
nevyskúšaných zdokonalených technológií. Riziko v poľnohospodárstve sa dotýka
nasledujúcich subjektov:
•

poľnohospodárov (farmárov),

•

odborníkov na poľnohospodársku problematiku,

•

firiem (podnikov) predávajúcich alebo nakupujúcich od farmárov,

•

výskumných pracovníkov v poľnohospodárstve,

•

politikov (Hardaker, J. B et al. (2004)).

Vedecká monografia sa zameriava na systematické riziko. Členenie rizika na systematické
a nesystematické je v literatúre podrobne opísané. Systematické riziko je vyvolané spoločnými
faktormi a mení sa v závislosti na celkovom ekonomickom vývoji pre všetky subjekty na danom
trhu. Na subjekty vplýva v rôznej miere. Zdrojom môže byť napr. zmena peňažnej politiky, daní
alebo trhu. Vzhľadom k svojmu charakteru predstavuje makroekonomické riziko.
Nesystematické riziko (jedinečné alebo špecifické riziko) nie je závislé na celkovom
ekonomickom vývoji. Ide o riziká, ktoré sú špecifické pre jednotlivé podniky resp.
mikroekonomické riziká (Fotr, J. -Hnilica, J. (2009)).
Podniky nemôžu ovplyvňovať systematické riziká. Medzi systematické riziká zaraďujeme
politické, prírodné alebo geografické riziko. Na rozdiel od systematického je nesystematické
riziko ovplyvniteľné (Nývltová, R. – Marinič, P. (2010)).

Systematické riziko nie je možné diverzifikovať. Špecifické riziko vyplýva z konkrétnej situácie,
ktorá nastane v konkrétnom podniku. Na trhové riziko vplývajú makroekonomické udalosti.
Iba makroekonomické podmienky majú vplyv na výkonnosť trhu, pretože špecifické
podmienky sa na trhu spriemerujú vplyvom tisícich firiem a cenných papierov (Brealey, R. A. –
Myers, S. C. – Marcus, A. J. (2001)).
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Špecifické riziko sa viaže na konkrétny podnik a trhové riziko vo väčšine prípadov ovplyvňuje
iba ceny cenných papierov emitovaných firmou na trhu (Blake, D. (1995)). Špecifické riziko je
možné diverzifikáciou znižovať. Významný vplyv na zníženie rizika ma korelácia.
V hospodárskej praxi prevládajú projekty, ktoré sú pozitívne korelované a v menšom množstve
sa vyskytujú projekty štatisticky nezávislé resp. negatívne korelované. Príčinou je
predovšetkým to, že určitá zložka rizika týchto projektov predstavuje systematické riziko
vyvolané faktormi spoločnými pre všetky firmy a projekty. V prípade priaznivého vývoja
ekonomiky sa hospodárske výsledky firmy zlepšujú a v prípade nepriaznivého vývoja sa
zhoršujú (zložka systematického rizika je teda úplne pozitívne korelovaná). Druhú zložku rizika
predstavuje špecifické riziko, ktoré je pre jednotlivé firmy, resp. projekty špecifické a vyplýva
z ich odlišnej povahy, odvetvovej príslušnosti, vecnej náplne a tým aj špecifík určitých
rizikových faktorov ovplyvňujúcich hospodárske výsledky týchto firiem či projektov (Hnilica, J.
– Fotr, J. (2014)). Je veľmi častou situáciou, že aj rovnaký rizikový faktor môže mať odlišné
dopady na určité firmy alebo projekty. Napríklad výrazné zdraženie cien ropy negatívne
ovplyvní chemické podniky viazané na ropu ako surovinu a polotovary z ropy, dopravné
podniky, ale môže mať pozitívne dopady na firmy a projekty zamerané na alternatívne druhy
energií.
Systematické a nesystematické riziko má odlišné príčiny. V literatúre sa uvádzajú napríklad
(Fotr, J. – Souček, I. (2005)):
1. Príčiny vzniku systematického rizika: zmeny peňažnej a rozpočtovej politiky, zmeny
daňového zákonodarstva, celkové zmeny trhu - konjunkturálne cykly, zmeny cien základných
surovín a energií (napríklad ropy).
2. Príčiny vzniku nesystematického rizika: odchod kľúčových pracovníkov firmy, zlyhanie
významného subdodávateľa, vstup nového konkurenta na trh, havária výrobného zariadenia.
Problematika systematického rizika je podrobne analyzovaná v oblasti finančných investícií.
Sú uvádzané nasledovné trhové riziká finančných investícií:
•

Menové riziko – týka sa iba investícií smerovaných do investičných nástrojov (cenných
papierov) denominovaných v cudzích menách, ktorých výnos môže byť negatívne
ovplyvňovaný zmenami kurzov medzi menou tuzemskou a menami, v ktorých sú
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predmetné investičné nástroje denominované. V podstate ide o trhové alebo
nediverzifikovateľné riziko, ale do istej miery existuje možnosť jeho predpovede a je
možné sa proti nemu zabezpečiť.
•

Právne riziko – ide o riziko existujúce predovšetkým na finančných trhoch menej
vyspelých krajín s nedokonalým právnym systémom resp. o riziko vyplývajúce z
neznalosti právnych podmienok v zahraničí. Je súčasťou trhového alebo
nediverzifikovateľného rizika, ktoré môžeme do určitej miery predpovedať a vhodným
teritoriálnym umiestnením investícií sa mu môžeme čiastočne vyhnúť.

•

Operačné riziko – pramení z ľudských chýb, taktiež z chýb alebo výpadkov
informačného a prenosového systému, ako aj z prípadných podvodov účastníkov
finančného trhu. Predstavuje nediverzifikovateľné trhové riziko.

•

Inflačné riziko – uvedené riziko súvisí s nebezpečím rastu miery inflácie (cenovej
hladiny), čo má nepriaznivý dopad na reálnu výnosnosť finančných investícií.
Nominálne miery výnosov (nominálne výnosové percentá) väčšiny finančných
nástrojov síce pri stúpajúcej inflácii rastú, ale to nemusí platiť pre ich reálne hodnoty.
Vysoká miera inflácie ovplyvňuje trhové ceny (kurzy) jednotlivých druhov investičných
finančných nástrojov (cenných papierov), ktoré vykazujú zvýšenú volatilitu a mnohé z
nich môžu začať klesať. Inflačné riziko je súčasťou trhového rizika a taktiež nie je
diverzifikovateľné.

•

Riziko udalostí – jedná sa o riziko súvisiace s možnosťou vzniku resp. zverejnením
významných a zároveň neočakávaných nepriaznivých udalostí, ktoré môžu výrazne
negatívne

ovplyvniť

trhové

ceny

(kurzy) cenných

papierov.

Je

súčasťou

nediverzifikovateľného trhového rizika (Rejnuš, O. (2014)).

Graficky je vzťah medzi systematickým, nesystematickým (špecifickým) rizikom, ktoré spolu
tvoria celkové riziko v literatúre uvádzaný nasledovne (obrázok 1):
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Obrázok 1 Systematické, špecifické a celkové riziko portfólia

Zdroj: Marinič, P.: Hodnotový management ve finančním řízení (2014, s. 45)

Systematické riziko zahŕňa politické riziko, ekonomické riziko, pohyby devízových kurzov,
úrokových mier, likvidity, inflácie a riziko udalosti, ktorá bude ovplyvňovať celý trh. Špecifické
riziko tvorí podnikateľské riziko, finančné riziko, riziko likvidity podniku, manažmentu a iných
súvislostí špecifických pre podnik (Kislingerová, E., (2001)).
Existuje niekoľko prístupov na meranie poľnohospodárskeho rizika vyplývajúceho z odlišného
zamerania autorov. Niektoré z nich sú zamerané na poľnohospodárske riziká jednotlivých
poľnohospodárskych podnikov, iné zohľadňujú celkovú úroveň rizikovosti poľnohospodárstva
ako celku (El Benni a Finger, (2013), Špička a Vilhelm, (2013), Just and Pope, (2003)). Keďže
jednotlivé farmy možno považovať za aktíva investora, poľnohospodárski výrobcovia tiež
venovali pozornosť konceptu diverzifikácie a teórie portfólia. V teórii portfólia je celkové riziko
štandardne merané modelom štandardnej odchýlky výnosu akcií (Markowitz, (1952)). Farmy
však predstavujú nekótované spoločnosti. Akcie v pôvodnom modele predstavujú majetkové
cenné papiere a výnosnosť akcií odzrkadľuje len návratnosť vlastného kapitálu investovaného
do podnikania. Preto možno predpokladať, že na to, aby bolo možné merať riziko
nekótovaných spoločností, by sa mohla zohľadniť aj odchýlka návratnosti vlastného kapitálu
ROE. Riziková analýza poľnohospodárstva s využitím Markowitzovho prístupu bola aplikovaná
v niekoľkých štúdiách, avšak mnohé z nich nemali agregovaný charakter. Napríklad Peterson
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a Leuthold (1987) využili portfóliový prístup na analýzu problému hovädzieho dobytka,
Sanchirico et al (2005) používajú teóriu portfólia na rozvoj optimálneho riadenia rybolovu,
Gempesaw et al, (1988) použil tento model na farmy v regióne Delaware, alebo v štúdii Libbin
et al (2004) uplatnil portfóliový model Markowitza priamo na farmy v Novom Mexiku.

1.3

HISTORICKÝ VÝVOJ POĽNOHOSPODÁRSTVA NA SLOVENSKU

Slovensko bolo historicky predovšetkým poľnohospodárskou krajinou kvôli priaznivým
prírodným podmienkam. Po druhej svetovej vojne, ale aj v poslednom období sa situácia v
poľnohospodárstve zmenila, a to ako pozitívne tak aj negatívne (Falťanová, (2008)).
Po druhej svetovej vojne bolo Slovensko poľnohospodárskou krajinou s takmer polovicou
populácie, konkrétne 48,1%, zaoberajúcou sa poľnohospodárstvom (Faltus a Prùcha, (1967)).
Vývoj poľnohospodárstva bol prepojený s obdobím rozvoja spoločnosti - v prípade
poľnohospodárstva to znamenalo formovanie podmienok pre modernú masovú výrobu
(Demo et al., (2001)).
História poľnohospodárstva po 2. svetovej vojne na Slovensku sa dá zhrnúť do troch etáp:
1) Konfiškácia majetku
2) Odstránenie veľkých vlastníkov pôdy v roku 1947
3) Pozemková reforma v roku 1948, podľa ktorej boli pozemky s veľkosťou vyššou ako 50
hektárov vykúpené a v roku 1949 zákon o družstvách (kolektivizácia)
Združstevňovanie v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia a vznik štátnych majetkov
spôsobil monopol štátu v oblasti kapitálu v poľnohospodárstve. Centrálne plánovaná
ekonomika mala v poľnohospodárstve za cieľ zabezpečenie potravinovej sebestačnosti.
Ekonomická úroveň krajiny postupne zaostávala za krajinami, ktoré boli pôvodne ekonomicky
zaostalejšie ako Československo (Holec, (1997)).
Podiel zamestnancov v ekonomike sa počas socializmu výrazne zvýšil. Na druhej strane došlo
k prudkému poklesu počtu súkromných poľnohospodárov a kapitalistickí podnikatelia spolu
so súkromnými remeselníkmi a obchodníkmi zmizli. Vytvorili sa nové spoločenské skupiny ako
družstevní poľnohospodári a socialistická inteligencia. Časť týchto zmien súvisela s
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prirodzeným hospodárskym rozvojom, industrializáciou krajiny, s rastom produktivity práce v
poľnohospodárstve a tiež s mechanizáciou poľnohospodárskej práce, rozvojom terciárneho
sektora atď. Druhým aspektom bola diskriminácia a presadzovanie administratívnych opatrení
dôsledkom budovania socializmu. Trieda družstevných poľnohospodárov bola vytvorená pod
silným ekonomickým a administratívnym tlakom (Barnovský, (2007)).
Demo et al. (2001) podrobnejšie opisuje tieto obdobia z pohľadu poľnohospodárstva. Obdobie
normalizácie alebo takzvaného reálneho socializmu bolo obdobie kolektivizácie a socializácie
(hlavne od roku 1949 do roku 1959). Po roku 1960, kedy Československo zmenilo ústavu a
názov na Československú socialistickú republiku, prestal existovať významný počet
súkromných farmárov. Dominantné boli veľké podniky s masovou poľnohospodárskou
výrobou zamerané na rastlinnú a živočíšnu výrobu. Následne sa v rokoch 1970 až 1989 systém
výroby v poľnohospodárskych družstvách interne zlepšoval a družstvá preukázali svoju
životaschopnosť a význam. Všetky tieto procesy riadila Komunistická strana Československa.
Charakteristickým znakom takéhoto ekonomického systému bolo plánovanie, štátna
regulácia, priame a nepriame riadenie štátu. Vo všeobecnosti, ako uviedol Yoder (2003),
politické a ekonomické rozhodnutia boli prijímané na najvyššej úrovni strany.

1.3.1

Vývoj slovenského poľnohospodárstva po roku 1989

Podľa Reuvida (2004) "... Slovenské poľnohospodárstvo prešlo významnými zmenami od roku
1989, keď sa poľnohospodárstvo sústreďovalo na poľnohospodárske družstvá a štátne
poľnohospodárske podniky. Hospodárska transformácia úplne zmenila spôsob podnikania a
do roku 2000 bolo približne 19 000 samostatne zárobkovo činných poľnohospodárov
pracujúcich v oblastiach s rozlohou od 1 do 700 hektárov, pre ktorých poľnohospodárstvo nie
je nevyhnutne jediným zdrojom príjmu. "
V období do roku 1990, malo poľnohospodárstvo významnú pozíciu z dôvodu rozsahu výroby
a zamestnanosti. Zmeny národného hospodárstva po roku 1989 mali väčší vplyv na
poľnohospodárstvo než na ostatné sektory. Veľké štátne farmy boli rozdelené na menšie a to
bol aj prípad družstiev počas dvoch vĺn privatizácie v rokoch 1992 a 1994. Privatizácia však
nebola pred rokom 1997 dokončená a tento proces ovplyvňoval rad otázok, napríklad
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problémy spojené s vlastníctvom pôdy, likvidáciou štátnych podnikov, organizačné zmeny v
sektore, ale predovšetkým veľký počet zmien v legislatíve (Námerová, (1997)).
Relatívny význam poľnohospodárstva v národnom hospodárstve postupne klesal, čo sa
odrazilo na hospodárskej a výrobnej výkonnosti, keď v rokoch 1990 až 1999 produkcia klesla
o 35 percent. Na druhej strane služby a ostatné sektory zaznamenali oživenie a rast (Pokrivčák,
(2003)). Reštrukturalizácia výroby a jej prispôsobenie hospodárskej efektívnosti boli dôvodmi
pre zmeny v poľnohospodárskej prvovýrobe v tomto období. Potravinársky priemysel
zaznamenal menší progres v reštrukturalizácii a prispôsobení sa trhovej ekonomike
a porovnaní s poľnohospodárskou prvovýrobou. Rast cien v tomto období spôsobil okamžitý
rast produkcie (Stehlo a Kovác, (1999)).
Významný vplyv na zmeny mali aj opatrenia vo forme dotačnej politiky Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s úmyslom podporiť peňažné toky a financovanie.
Významné zmeny boli uskutočnené na základe Koncepcie poľnohospodárskej politiky a Zmluvy
o pristúpení s cieľom splnenia požiadaviek Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ
(Némethová, Dubcová, Kramáreková, (2014)).
Nižšie uvedené významné zmeny sa dotkli poľnohospodárstva na Slovensku po roku 1989:
•

zníženie štátnej pomoci a zastavenie dotácií,

•

prudký pokles dopytu, ktorý spôsobil umiestnenie výroby na domácom a na
zahraničnom trhu za značne neférových podmienok,

•

neprimerané zvýšenie cien vstupov,

•

importný tlak po liberalizácii obchodu,

•

tlak na zvýšenie cien surovín ako kompenzácie nákladov na privatizáciu,

•

pokles poľnohospodárskej výroby (rastlinnej a živočíšnej výroby),

•

zníženie počtu zamestnancov a pretrvávajúce rozdiely v mzdách voči priemeru
v národnom hospodárstve,

•

príprava na vstup do EÚ,

•

nejednoznačnosť celkovej dlhodobej politiky a rozvojovej stratégie národného
hospodárstva a poľnohospodárstva,

•

vstup Slovenska do EÚ (v roku 2004) a aplikovanie SPP na Slovensku
(Debrecéniová, (2008)).
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V súčasnosti z celkovej plochy Slovenska 49 000 km² tvorí poľnohospodárska pôda 48%.
Pozostáva z približne 71% ornej pôdy a 28% trvalých trávnych porastov. Pre slovenské
poľnohospodárstvo sú typické veľké poľnohospodárske podniky (priemerná veľkosť farmy na
Slovensku v roku 2015 bola 77, 5 hektárov, zatiaľ čo v EÚ priemerne 14,4 ha). Navyše stále
existujú problémy súvisiace s vlastníctvom pôdy v dôsledku kolektivizácie a následnej
privatizácie, čo znamená, že sa prenajímajú až tri štvrtiny poľnohospodárskej pôdy. Z celkovej
poľnohospodárskej pôdy je 65% pôda s prírodnými obmedzeniami, ktoré znižujú jej produkčný
potenciál a 16% je v rámci siete Natura 2000, ktorá je tvorená chránenými oblasťami s
najcennejšími a ohrozenými druhmi živočíchov (Európska komisia, (2016)).
Príjmy v poľnohospodárstve boli v období od 2004 do roku 2011 prevažne nižšie ako
priemerné mzdy a roku 2012 dosiahli 60% priemernej mzdy. Vo všeobecnosti však príjmy z
poľnohospodárstva rastú rýchlejším tempom. Pokiaľ ide o obchodnú bilanciu v
poľnohospodárstve, stále je vyššia hodnota dovozu ako vývozu, avšak hodnota vývozu rástla
v období rokov 2004 – 2013 väčšou dynamikou (Európska komisia, (2014)).

1.3.2

Spoločná poľnohospodárska politika EÚ

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) je celoeurópsky systém dotácií zameraný na
poľnohospodársky sektor. Okrem priameho dopadu na poľnohospodárstvo môžu dotácie
stimulovať vidiecke hospodárstvo vo všeobecnosti a zvyšovať zamestnanosť v iných sektoroch
ako poľnohospodárstvo (Blomquist a Nordin, (2017)).
Európska komisia (2017a) považuje poľnohospodárov za stabilných dodávateľov potravín,
ktorí vyrábajú potraviny za dostupné ceny udržateľným spôsobom pre viac ako 500 miliónov
Európanov. V Európskej únii (EÚ) je poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel významným
odvetvím. Zahŕňa 22 miliónov poľnohospodárov a zamestnancov v poľnohospodárstve a
približne 44 miliónov pracovných miest je na poľnohospodárstvo naviazaných v odvetviach
ako spracovanie potravín, maloobchod s potravinami a potravinárske služby. Hodnota vývozu
potravín a nápojov sa v uplynulých desiatich rokoch každoročne zvyšuje o osem percent a v
roku 2015 dosiahla 129 miliárd eur.

DOI: https://doi.org/10.15414/2019.9788055221052

Ciele SPP sú definované ako:
• pomoc poľnohospodárom formou podpory príjmov - podľa trhovej orientácie (čo znamená
produkciu, ktorá spĺňa požiadavky spotrebiteľov) a súvisí s udržateľnosťou životného
prostredia, dobrými životnými podmienkami zvierat a zdravím a bezpečnosťou potravín,
• pomoc trhovými opatreniami - zameranými na kompenzáciu vplyvu vonkajších faktorov, ako
je vysoká volatilita cien alebo poveternostné podmienky,
• zabezpečiť trvalú udržateľnosť rozvoja vidieka - prostredníctvom programov rozvoja vidieka,
ktoré špecificky reagujú na potreby rozvoja vidieka v každej z 28 krajín EÚ (Európska komisia,
(2017a)).

História a významné reformy SPP
Vznik SPP sa datuje do 50. rokov, keď po druhej svetovej vojne bola snaha reagovať na dva
hlavné problémy: zabezpečenie potravín pre obyvateľov a príjmov poľnohospodárov.
Spoločnosť bola vojnou zdecimovaná, čo sa dotklo aj poľnohospodárstva a predovšetkým
obyvateľov, ktorí trpeli nedostatkom potravín (Foreman-Peck, (1983)). Problémom bola najmä
vysoká závislosť na dovoze potravín (považovaná za politickú slabosť) a nedostatok cudzích
mien, najmä amerických dolárov (Hoffmeyer, (1958)). SPP bola spustená v roku 1962 a
vybudovaná na spoločných trhoch šiestich zakladajúcich krajín Belgicko, Francúzsko,
Nemecko, Taliansko, Luxembursko a Holandsko. Colná únia bola zrealizovaná v roku 1968
(Adebajo, (2017)). V súčasnosti je SPP realizovaná na území všetkých členských krajín EÚ.
Za najdôležitejšie reformy a zmeny uskutočnené v rokoch 1992, 2000, 2003 a 2013 je možné
považovať:
•

1992 – MacSharryho reforma zmenila podobu SPP čiastočným prechodom od podpory
produkcie prostredníctvom cien k podpore producentov prostredníctvom priamej
podpory príjmov. Napriek nesúhlasu poľnohospodárskych záujmových skupín a mnohých
členských štátov bola táto reforma vykonaná a výrazne stabilizovala rozpočtové výdavky,
ale vo všeobecnosti neznížila náklady na SPP. Reforma umožnila prijatie dohody
o poľnohospodárstve v rámci Všeobecnej dohody o clách a obchode, ktorá na rokovaniach
Uruguajského kola GATT (Cunha a Swinbank, (2011)).
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•

Agenda 2000 - znamenala zníženie cenovej podpory. Okrem toho táto reforma pozostáva
z dotácií vyplývajúcich z environmentálnych a iných aspektov (Wier et al., (2002)). Počas
tejto reformy bola SPP rozdelená na dva piliere, z ktorých Prvý pilier pokrýva opatrenia na
podporu trhu a príjmov a Druhý pilier je zameraný na posilnenie politiky rozvoja vidieka.
Nové boli aj nástroje, ako je modulácia priamej pomoci posilňujúca Druhý pilier a prísnejšie
povinnosti krížového plnenia, ktoré spĺňajú minimálne environmentálne normy (Ferrer a
Kaditi, (2007))

•

2003 - Fischlerova reforma bola významná a radikálna, pretože zaviedla schému jednotnej
platby nezávislej na produkcii statkov, t.j. priame platby sa stali oddelenými od výroby, čo
v podstate znamená, že poľnohospodári sú povinní udržiavať pôdu v dobrom
environmentálnom poľnohospodárskom stave. Takýto systém však vyústil do vyšších
nájomných cien pozemkov, čo znamenalo zníženú schopnosť dosiahnuť cieľ zabezpečenia
ochrany príjmov poľnohospodárov (Brady, Kellerman, Sahrbacher, (2009)). Dôležitá súčasť
tejto reformy bola implementácia koncepcie "krížového plnenia", ktorá spája platby
týkajúce sa bezpečnosti potravín, zdravia zvierat a dobrých životných podmienok zvierat a
ochrany životného prostredia s cieľom ich zlepšenia. To znamená, že príjem dotácií závisel
od splnenia definovaných požiadaviek (Stawicka, (2009)).

•

2008 - Health check- zjednodušenie a modernizácia SPP odstránením obmedzení pre
poľnohospodárov, aby mohli lepšie reagovať na signály trhu a riešiť nové výzvy, napríklad
bioenergiu, zmenu klímy a vodu (Európska komisia, (2017b)).

•

2013 – Greening -"zelené" priame platby sa stali súčasťou podpory výrobcov v tejto
reforme. Sú zamerané na integráciu trvalo udržateľného poľnohospodárstva a posilnenia
vzťahu medzi zodpovednosťou voči životnému prostrediu a poľnohospodárskou výrobou.
Konkrétne až 30% finančných zdrojov sa viaže na ekologické postupy, ako sú trvalé
udržiavanie pasienkov, diverzifikácia plodín atď. (Boulanger a Philippidis, (2015),
Matthews, (2013)).

Kritika SPP
Závery mnohých štúdií poukazujú na negatívne vplyvy SPP. Napríklad priame platby môžu mať
pozitívny aj negatívny vplyv na produktivitu a efektívnosť prostredníctvom príjmového efektu.
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Pozitívne je, že poľnohospodárom sú poskytované príjmy, ktoré možno využiť na udržanie
technológií alebo na zlepšenie efektívnosti riadenia fariem. Môže sa však prejaviť aj negatívny
vplyv v podobe menšej motivácie k lepším výsledkom a produkcii, pretože majú vyššie resp.
dostatočné príjmy plynúce z dotácií. Možnými následkami môže byť zníženie technickej
efektívnosti, nedostatok úsilia nájsť metódy znižujúce náklady alebo nadmerné investície,
ktoré sa prejavujú v neefektívnom využívaní zdrojov (Mathews, Salvatici, Scoppola, (2017)).
Platí to najmä v prípade viazaných platieb alebo čiastočne viazaných platieb (pred rokom
2005), ktoré podľa všetkého znížili produktivitu, ale prechod na oddelené platby eliminoval
tento negatívny vplyv. Hoci nedávne výskumy poukazujú, že ekonomický význam takýchto
účinkov nebol veľký (Zhu, Lansink, (2010), Rizov, Pokrivčák, Ciaian, (2013), Kazukauskas,
Newman, Sauer, (2014)).
Ďalej je kontroverzný vplyv na životaschopnosť a ekonomickú príťažlivosť rôznych odvetví
poľnohospodárstva. Priame platby v rámci SPP prispeli napríklad k štrukturálnej zmene
poľnohospodárstva v Litve, ktorá vedie poľnohospodárske podniky k produkcii obilnín
a ostatné typy produkcie sa stali menej atraktívnymi (Volkov, Droždz, (2016)).
Ďalšou otázkou je otázka možných efektov ekologizácie (Greening) SPP. Výskum zameraný na
"Akčný plán pre Baltské more" ukázal, že reforma ekologizácie spôsobuje pokles produkcie
hlavných plodín, rast cien, mierne intenzívnejšiu produkciu v ostatných regiónoch a len mierne
zvýšenie príjmov poľnohospodárov v dôsledku malej intenzity poľnohospodárstva (Was,
Zawalinska, Britz, (2014)).
1.3.3

Slovenské poľnohospodárstvo po vstupe do EÚ

Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie znamenal významné zmeny hlavne v dotačnej
a podpornej

politike.

Bolo

ukončené

viazanie

dotácií

na

konkrétne

odvetvia

poľnohospodárskej výroby, resp. na konkrétne produkty a zmenil sa časový harmonogram
vyplácania priamych platieb.
V literatúre sú dotácie v poľnohospodárstve a dotačná politika často diskutovanou
a analyzovanou otázkou. Významnú úlohu mali v období po druhej svetovej vojne, kedy bolo
potrebné zabezpečiť výrobu dostatočného množstva potravín a zároveň aj chrániť
producentov (Tangermann, Š. (2005)). V súčasnosti sa vyplácajú najmä preto, aby pomohli
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zvýšiť príjem poľnohospodárov a farmárov. Jednotlivé krajiny či zoskupenia štátov by si pritom
mali jasne stanoviť, ktoré ciele chcú prostredníctvom agrárnej politiky podporovať, ale tak,
aby to nedeformovalo domáci a medzinárodný trh.
Na Slovensku administruje agrodotácie Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), ktorá má
právo dotácie skrátiť, dokonca penalizovať, v prípade ak poľnohospodár uvedie vo svojej
žiadosti o dotáciu nesprávne údaje. Na základe týchto faktorov začali banky poskytovať
preklenovacie úvery na výmeru pôdy, ktorá je najmenej rizikovou súčasťou žiadosti. Po týchto
úveroch je najväčší dopyt (Záborský, J. (2005)).
Rok 2004 bol prelomovým a poľnohospodárske podniky sa prispôsobovali meniacim sa
ekonomickým podmienkam. V intenciách Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej
únie bol zavedený mechanizmus administrácie a vyplácania podpôr. Podporami, ktoré sa stali
zárukou pre komerčné banky, sa zabezpečil prístup poľnohospodárskych podnikov k cudzím
zdrojom. Štandardizovali sa daňové podmienky. Na druhej strane rozšírením spoločného
trhového priestoru sa zostrila konkurencia a zvýšená ponuka tovarov ovplyvnila realizačné
ceny, tržby a tým aj hospodársky výsledok poľnohospodárskych podnikov (Chrastinová, Z.
(2008)).
Podnikateľské subjekty veľmi citlivo reagujú na podporné prostriedky z kvalitatívneho
hľadiska, ako i z hľadiska platobného kalendára. Pre mnohé z nich sú dotácie jediným zdrojom
prostriedkov na reštrukturalizáciu výrobných programov, na obnovu a modernizáciu
technológií a ďalšieho financovania výroby (Gozora, V. (2005)).
Dotácie po vstupe Slovenska do EÚ začali posúvať doteraz stratové poľnohospodárstvo
k významnejším ziskom. Dotácie pomáhajú aj celkovej modernizácii agrosektora a veľmi
rýchlo prispeli aj k zlepšeniu vzťahov firiem s bankami. Tie považujú vyššie dotácie za
dostatočnú záruku, a tak začali farmárom poskytovať pôžičky vo väčšom rozsahu ako doteraz
(Haluza, I. (2005)).
Pred vstupom boli na Slovensku podpory do poľnohospodárstva v nasledovnej štruktúre:
•

v nenávratných prostriedkoch štátneho rozpočtu,

•

v nenávratných prostriedkoch účelových štátnych fondov (príspevky),

•

v návratných prostriedkoch účelových štátnych fondov (pôžičky),
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•

v zárukách účelových štátnych fondov (pôžičky) a štátneho peňažného ústavu za úvery
poskytnuté obchodnými bankami,

•

podpora

cien

poľnohospodárskych

komodít

z

prostriedkov

Intervenčnej

poľnohospodárskej agentúry SR.
Po vstupe do EÚ sa podpora finančných tokov do poľnohospodárskych podnikov v SR realizuje
v súlade so Spoločnou poľnohospodárskou politikou kombináciou zdrojov z rozpočtu EÚ a
štátneho rozpočtu SR formou:
•

priamych platieb,

•

podpory z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu,

•

podporou trhu v rámci trhových poriadkov SPP (intervenčné nákupy, exportné dotácie,
dotácie na skladovanie atď.),

•

národné podpory (Serenčéš, P. (2006)).

Priame platby majú charakter bežného transferu finančných prostriedkov poľnohospodárom.
Z hľadiska časového obdobia ich vyplácanie zasahuje do dvoch rozpočtových rokov (7
mesiacov) a vyplácajú sa od 1.12. bežného do 30.6. nasledujúceho roka. Medzi hlavné skupiny
užívateľov priamych platieb patria predovšetkým samotní žiadatelia (farmári), ktorí
prostredníctvom PPA požiadali o financovanie v rámci jednotlivých podporných programov v
systéme priamych podpôr.
Blaas, G. - Božík, M. (2004) sa zaoberajú redistribučnými účinkami jednotnej platby na plochu
vo vzťahu k jednotlivým regiónom Slovenska a k výrobcom s rozdielnou intenzitou
a zameraním výroby. Kým štandardná schéma podpory do vstupu Slovenska do EÚ znamenala
predovšetkým podporu regiónov a podnikov s vysokým podielom ornej pôdy, jednotná platba
na plochu, ktorá sa vypláca na hektár užívanej poľnohospodárskej pôdy v dobrom stave, stiera
rozdiely v podpore medzi intenzívnymi a extenzívnymi oblasťami. Týmto sa valorizuje význam
kompenzačných národných priamych platieb, ktoré môžu pomôcť tlmiť extenzifikačné účinky
jednotnej platby na plochu.
Farkašová, M. (2006) hodnotí Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ a jej uplatňovanie na
Slovensku z negatívnej stránky. Podpory prehĺbili regionálnu rozdielnosť a neprispeli k rastu
konkurencieschopnosti agrosektora. Súčasný systém priamej podpory vedie poľnohospodárov
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k znižovaniu produkcie, čo oslabuje celkovú agrárnu ekonomiku a vedie k úpadku výrobnej
základne a vidieckej infraštruktúry.
Podľa Pokrivčáka, J. (2009) je najviditeľnejším aspektom vstupu SR do EÚ v poľnohospodárstve
podstatný nárast priamych platieb, ktoré výrazne podporili príjmy poľnohospodárov. Na
druhej strane sú však priame platby v nových členských štátoch stále nižšie ako v starých.
Rozdiely sa však postupne znižujú. V budúcnosti sa bude klásť dôraz na rozvoj vidieka a na
ochranu životného prostredia.
Vstup Slovenska do EÚ a prevzatie nástrojov SPP malo z globálneho hľadiska pozitívny dopad
na vývoj poľnohospodárstva SR. Najmä výrazné zvýšenie podpôr v porovnaní s predvstupovým
obdobím

ovplyvnilo

kladný

hospodársky

výsledok

celého

odvetvia.

V porovnaní

s predvstupovým rokom bolo všetko toto výrazné zvýšenie v prospech rastlinnej výroby, zatiaľ
čo v živočíšnej výrobe bola úroveň podpôr nižšia. Napriek nižším sumám smerujúcim do
poľnohospodárstva v porovnaní s okolitými krajinami a zvýšenej konkurencii na trhu
s agrokomoditami, v dôsledku rozšírenia EÚ sa slovenskí výrobcovia prispôsobili novým
podmienkam na trhu. Uplatňovanie jednotnej platby na plochu umožňuje prvovýrobcom
pružnejšie reagovať na signály trhu, čo sa prejavilo presunom pestovania plodín do
priaznivejších pôdno-klimatických podmienok (Izakovičová, B, - Ďuričová, I. (2006)).
Do poľnohospodárstva plynie každoročne veľké množstvo finančných prostriedkov vo forme
dotácií. Cieľom týchto podpôr je okrem prosperity poľnohospodárskych podnikov, zaistenia
priemerných príjmov, dôstojných pracovných a životných podmienok poľnohospodárskeho
obyvateľstva aj spoluúčasť poľnohospodárstva na zachovaní a rozvoji vidieckeho prostredia,
udržanie osídlenia vidieka a udržiavanie krajiny. Poľnohospodárska prvovýroba je pomerne
málo flexibilná v porovnaní so sférami priemyslu a služieb, čo je okrem iného spôsobené
závislosťou poľnohospodárstva na hospodárskom roku. Táto skutočnosť determinuje vplyv
agrárnej politiky na reguláciu poľnohospodárstva, a to tak, že účinok finančných prostriedkov
vynaložených na konkrétne účely sa prejaví až v ďalšom časovom horizonte (Střeleček, F.
- Lososová, J. (2007)).
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2

CIEĽ A METODIKA VEDECKEJ MONOGRAFIE

Podľa autorov uvedených v prehľade literatúry sa štrukturálne zmeny v poľnohospodárstve na
Slovensku po roku 2004 prejavili zmenou štruktúry výroby, zamestnanosti a zmenou právnych
foriem poľnohospodárskych subjektov podnikajúcich na pôde. Inštituciálnou zmenou bola
aplikácia Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá znamenala zvýšenie dotácií
v poľnohospodárstve na Slovensku v porovnaní s predvstupovým obdobím pred rokom 2004.
V trhovej ekonomike je základným cieľom podnikania dosahovanie rastu hodnoty pre
vlastníka sprevádzaného určitou mierou rizika. V podmienkach Európy je dominantný
kontinentálny Stakeholder wealth maximization model, ktorý umožňuje dosahovanie rastu
hodnoty pre vlastníka s obmedzeniami iných stakeholderov ako štátu, odborov a iných
subjektov. Vplyv iných stakeholderov je podstatne vyšší ako v prípade Anglo-amerického
ekonomického modelu uplatňovaného napríklad v USA.
Predkladaná vedecká monografia má za hlavný cieľ zhodnotenie štrukturálnych zmien
a rizikovosti poľnohospodárskej prvovýroby na Slovensku po roku 2004. Ide o obdobie, ktoré
sa viaže na vstup Slovenskej republiky do EÚ. V poľnohospodárstve na Slovensku bola od roku
2004 aplikovaná Spoločná poľnohospodárska politika EÚ (SPP), ktorá sa v súčasnosti
pripravuje na zmeny súvisiace s novým programovacím období. Každé takéto obdobie so
sebou prináša zmeny v nástrojoch SPP a to platí aj pre obdobie po roku 2021.
Na dosiahnutie hlavného cieľa boli definované tri čiastkové ciele:
1. Zhodnotenie štrukturálnych zmien v poľnohospodárstve na Slovensku,
2. Kvantifikácia rentability a systematického rizika podnikania veľkých fariem na
Slovensku
3. Zhodnotenie možných dopadov potenciálnych zmien SPP v podobe limitovania výšky
podpory pre veľké farmy - stropovania.
Štrukturálne zmeny sú hodnotené na základe zmien v oblasti produkcie a zmien na úrovni
fariem. Zhodnotia sa zamerania sa fariem na produkciu vybraných komodít rastlinnej
a živočíšnej výroby. Taktiež sa monografia zameriava na zhodnotenie vývoja zamestnanosti
v poľnohospodárstve na Slovensku.
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Inštitucionálna zmena v podobe aplikácie Spoločnej poľnohospodárskej politiky priniesla
jednak podporu vo forme I. a II. Piliera SPP ale aj povinnosti dodržiavať podmienky stanovené
pre farmárov v členských štátoch EÚ. Zvýšená podpora by mala zvyšovať rentabilitu fariem.
Na druhej strane spoločný trh a voľný pohyb tovarov a služieb zvyšuje konkurenčný tlak.
Monografia analyzuje rentabilitu a rizikovosť jednotlivých úrovní zamerania sa fariem na
rastlinnú a živočíšnu výrobu ako aj dominantných právnych foriem v poľnohospodárstve na
Slovensku.
Veľkou diskusiou v súčasnosti je problematika limitovania podpory veľkých fariem v krajinách
EÚ nazývaná aj stropovanie priamych platieb. Stanovenie maximálnej výšky podpory na jednu
farmu by vo väčšine krajín EÚ nespôsobilo farmám žiadne problémy z dôvodu dominancie
malých rodinných fariem. Monografia zhodnotí štruktúru fariem na Slovensku a dopady
stropovania v alternatívnych scenároch na úrovni fariem ako aj na úrovni Slovenska.

Údajová základňa využitá pri napĺňaní cieľov vedeckej monografie vychádza z Informačných
listov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Dáta pozostávajú
zo súvah, výkazov ziskov a samotných IL MPRV SR poľnohospodárskych podnikov slovenskej
prvovýroby.
Charakteristika súboru dát na základe IL MPRV SR
Informačné listy MPRV SR obsahujú údaje o subjektoch poľnohospodárskej prvovýroby.
Získavajú sa osobitne pre farmy s jednoduchým a farmy s podvojným účtovníctvom. Databáza
fariem s podvojným účtovníctvom je pre charakteristku poľnohospodárskej prvovýroby na
Slovensku podstatná, lebo tieto farmy majú dominantný podiel na obhospodarovanej pôde,
zamestnanosti a výrobe. Nasledovná tabuľka obsahuje charakteristiku súboru fariem IL MPRV
PÚ, ktorý bol využitý pri spracovaní jednotlivých kapitol. Tabuľka 1 informatívne poskytuje
prehľad o rozsahu databázy za roky 2015 a 2016.
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Tabuľka 1 Charakteristika rozsahu databázy IL MPRV SR PÚ
č.r.
Počet fariem

2015

2016

1512

1538

Aktíva celkom

0001

3 719 892 206

3 915 866 055

Tržby z rastlinnej výroby

2042

692 458 054

736 558 232

Tržby zo živočíšnej výroby
Priznané podpory spolu (bežné
dotácie z č.ú. 648)
Výsledok hospodárenia pred
zdanením
Ročný priemerný ev. počet
zamestnancov prepočítaný

2044

443 821 606

419 236 455

2160

386 764 917

381 842 160

2570

31 568 485

70 238 011

3010

31 764

31 071

Ročné mzdy v EUR
Obhospodarovaná poľn. pôda v
užívaní spolu podľa Deklarácie poľn.
pozemkov (LPIS, IACS)

3030

297 332 008

308 071 767

6010

1 348 575

1 323 217

Zberová plocha celkom

6200

991 560

974 722

Zdroj: vlastné spracovanie
Druhým zdrojom údajov sú výkazy Poľ spracované Národným poľnohospodárskym
a potravinárskym centrom (NPPC) ako aj údaje Európskeho štatistického úradu – Eurostat
a správy a analýzy Európskych inštitúcií (Európska komisia, DG Agri a Európska rada).
Kvantifikácia systematického rizika na úrovni sektora ako celku vychádza z Markowitzovej
teórie portfólia. Pri jednotlivých analýzach sú vytvárané portfóliá fariem podľa zamerania
analýzy:
•

portfólio všetkých poľnohospodárskych podnikov,

•

portfólio podnikov rastlinnej výroby,

•

portfólio podnikov živočíšnej výroby,

•

portfólio obchodných spoločností

•

portfólio družstiev

•

portfóliá podľa podielu tržieb zo živočíšnej výroby na celkových tržbách.

Zdrojom údajov boli Informačné listy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (IL
MPRV SR) pre jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva (PÚ). Pre jednotlivé
analýzy boli využité údaje definované v úvode jednotlivých častí vedeckej monografie.
Metodika je pri každej analýze rovnaká a riziko a výnos jednotlivých portfólií bude
kvantifikovaný prostredníctvom časových období s využitím kĺzavých priemerov alebo dvoch
samostatných období. Teória portfólia je vo svojej podstate konštruovaná pre aktíva
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kótovaných podnikov obchodovaných na burze a ich cenné papiere. Modifikovaná
Markowitzova teória portfólia je využitá na kvantifikáciu rizikovosti podnikania
v poľnohospodárstve SR s využitím rentability vlastného kapitálu ako náhrady za výnosnosť
investície. Vychádzame pritom z princípu, že výnosnosť farmy meraná percentuálnym
zhodnotením investovaného kapitálu (ROE, (1)) je ekvivalentom rentability investície, ktorú
použil Markowitz na určenie rizika portfólia v prípade finančných investícií. Prevažná väčšina
slovenských poľnohospodárskych podnikov spadá do kategórie nekótovaných podnikov
(unlisted comanies, unqouted comapnies), ktoré nezískavajú svoj kapitál pomocou akcií
obchodovaných na burze. Preto je v našom prípade nutné oprieť sa pri konštrukcii a výpočte
rizika a výnosu portfólií o iné vstupné hodnoty ako sú ceny aktív. Problém estimácie rizika
nekótovaných spoločností riešil rad štúdií viacerých zahraničných autorov, ktorí v danom
prípade vychádzajú a používajú ukazovatele získané z účtovných a finančných výkazov. Ball,
Brown (1969) ako prví merali riziko nekótovaných spoločností pomocou informácií z
účtovných výkazov pričom sa zamerali na variabilitu zisku; Hill, Stone (1980) sa vo svojej štúdií
opierajú o zmenu ukazovateľov rentability, konkrétne rentabilitu vlastného kapitálu (ROE) a
rentabilitu cudzieho kapitálu (ROA); Fama, French (1995) využili spomedzi ukazovateľov
účtovnej hodnoty firmy k trhovej hodnote (book to market ratio); Campbell, Vuolteenaho
(2004) považujú na najvhodnejší prístup k výpočtu využitie variability peňažného toku (cash
flow).
Meranie rizikovosti je v teórii portfólia založené na meraní volatility výnosnosti portfólia.
Ročnú výnosnosť na úrovni farmy (1) a priemernú výnosnosť farmy (2) sme merali nasledovne:

𝑅𝑂𝐸𝑖 =

𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝𝑜 𝑧𝑑𝑎𝑛𝑒𝑛í
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

EROE i = i =1 ROE i  d i

(1)

t

(2)

Kde ROEi je entabilita vlastného kapitálu farmy i, di je váha ROEi na sledovanom období (v
prípade 5 rokov je di = 0.20), t je počet rokov v sledovanom období. Rizikovosť individuálnej
farmy (σi ) bola meraná prostredníctvom štandardnej odchýlky.
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i =



t
i =1

( ROE i − EROE i ) 2  d i

(3)

Kde σi je štandardná odchýlka individuálnej rentability vlastného kapitálu (individuálna
rizikovosť farmy), ROEi je rentabilita vlastného kapitálu farmy i, EROEi je priemerná rentabilita
vlastného kapitálu farmy i za sledované obdobie.
Rizikovosť portfólia fariem (σp ) určujú tri premenné: váha (podiel) farmy na celkovom
portfóliu (wi), štandardná odchýlka individuálnej farmy – individuálna rizikovosť (σi), a
kovariancia medzi ROEi a ROEj (σij). V prípade trhového portfólia zloženého zo všetkých fariem
je váha wi jednotlivých fariem určená podielom fariem a trhu, ktorá bola stanovená ako podiel
vlastného kapitálu farmy na vlastnom kapitále všetkých fariem. Kovariancia predstavuje vzťah
medzi výnosnosťou fariem (4) a kovariačnou maticou (5). Riziko portfólia je potom určené
vzťahom 6.

1 n
 ( ROE i − EROE i )(ROE j − EROE j )
n i =1
σ11 σ12 σ13 … σ1k
σ21 σ22 σ23 … σ2k
∑ = σ31 σ32 σ33 … σ3k
⋯
[ σk1 σk2 σk3 … σkk ]

 ij =

p =



n

i =1

wi2   i2 + i =1  j =1 wi  w j   ij
n

n

(4)

(5)

(6)

Kde wi je individuálna váha farmy i (vlastný kapitál farmy) v portfóliu a n je početnosť fariem.
Očakávaný výnos portfólia EROEp je odhadovaný súčinom váh a individuálnych očakávaných
výnosností EROEi jednotlivých fariem zahrnutých do portfólia (7).

EROE p = i =1 EROE i  wi
n

(7)
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Na analýzu dopadov stropovania na slovenské poľnohospodárstvo bola využitá databáza
Informačné listy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Použili sme definitívne
údaje za rok 2016. Priame platby v databáze tvoria stĺpce 4706 (SAPS) a 4706 (Greening).
Greeningové platby sme zahrnuli do stropovania z dôvodu, že tvoria významnú časť priamych
platieb a podporujú príjmy poľnohospodárov, pričom majú relatívne nízky obmedzujúci vplyv
na farmy. Osobné náklady tvorí stĺpec 2370 v databáze Informačné listy. Metodicky boli farmy
rozdelené na dve skupiny:
•

zastropované

•

nezastropované

Zastropované farmy sú farmy, ktoré by stratili časť podpory v prípade stanovenia stropu zo
strany EÚ resp. národnej autority (MPRV SR). Nezastropované sú farmy, ktorých aktuálna
výška podpory nedosahuje stanovený strop.
Hodnotia sa dopady troch úrovní stropu – scenárov na základe indikovaných limitov
stropovania zo strany Európskej komisie. Každý zo scenárov má dve verzie. Prvá verzia
nezohľadňuje osobné náklady a druhá verzia zohľadňuje osobné náklady. Uvažovanie
o zohľadnení osobných nákladov vychádza z podstaty dotačnej politiky EÚ, ktorej jeden
z hlavných cieľov je podpora príjmu.
V rámci analýzy vplyvov stropovania sú hodnotené rozdiely medzi zastropovanými
a nezastropovanými farmami na základe ukazovateľov:
Pôda (v ha)
Dotácie (v EUR)
Priemerný podiel rastlinnej výroby
Produkcia (v EUR na ha)
Priemerná zamestnanosť (počet zamestnancov na 100 ha)
Priemerný zisk (v EUR na ha)
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3

ŠTRUKTÚRA SLOVENSKÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA

Slovenské poľnohospodárstvo bolo a neustále aj je poznačené vplyvom kolektivizácie. Veľké
poľnohospodárske podniky vo forme družstiev a štátnych podnikov boli v podstate jedinou
formou hospodárenia počas obdobia 1948-1989. Pod vplyvom kolektivizácie zanikli súkromní
roľníci a rodinné farmy. Vznikli veľké poľnohospodárske podniky s rozlohou nad 1000 ha
a namiesto súkromných roľníkov družstevníci. V tomto období zohrávalo poľnohospodárstvo
významnú úlohu v zamestnanosti na vidieku.
V súčasnom období pretrváva na Slovensku dominancia veľkých fariem. Z tabuľky 2 vyplýva,
že počet subjektov (fariem a podnikov v poľnohospodárstve) rastie.
Tabuľka 2 Zmeny v štruktúre fariem na Slovensku z hľadiska veľkosti v rokoch 2007-2018
výmera [ha]
Súčet
Rok

0-5
Počet fariem

5-10

10-50

50-100

100-250

250-500

nad 500

7 406

2 505

2 953

769

716

420

1 016

15 785

18 613

17 540

64 445

54 424

114 248

149 193

1 463 107

1 881 569

7 345

2 515

3 113

762

746

435

1 022

15 938

18 550

17 739

68 230

54 150

118 168

152 955

1 455 016

1 884 808

7 294

2 520

3 259

777

757

436

1 015

16 058

18 542

17 830

70 564

55 447

120 818

154 339

1 444 699

1 882 240

7 305

2 605

3 503

777

784

440

1 019

16 433

18 673

18 531

75 053

55 493

124 570

156 304

1 439 526

1 888 151

7 413

2 787

3 740

775

833

434

1 028

17 010

18 943

19 620

79 666

55 906

132 478

154 475

1 420 086

1 881 174

7 639

2 904

4 028

819

839

452

1 027

17 708

19 585

20 495

85 086

58 323

133 055

160 950

1 405 724

1 883 220

7 859

3 161

4 074

868

872

511

1 008

18 353

20 100

22 401

87 199

62 355

138 875

183 408

1 367 448

1 881 786

8 037

3 367

4 262

925

868

528

997

18 984

20 450

24 027

92 597

65 911

138 338

190 986

1 339 639

1 871 948

7 826

3 370

4 295

928

897

524

1 003

18 843

19 910

24 117

94 508

65 524

142 624

187 571

1 336 995

1 871 249

7 603

3 402

4 344

943

901

537

1 001

18 731

19 212

24 390

95 952

66 190

144 532

192 847

1 317 605

1 860 728

2009
Pôda v ha
Počet fariem
2010
Pôda v ha
Počet fariem
2011
Pôda v ha
Počet fariem
2012
Pôda v ha
Počet fariem
2013
Pôda v ha
Počet fariem
2014
Pôda v ha
Počet fariem
2015
Pôda v ha
Počet fariem
2016
Pôda v ha
Počet fariem
2017
Pôda v ha
Počet fariem
2018
Pôda v ha

Zdroj: Poľnohospodárska platobná agentúra, vlastné spracovanie
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V súčasnom období pretrváva na Slovensku dominancia veľkých fariem. V roku 2018 dosiahol
počet podporovaných fariem 18 731. ;Od roku 2007 sa počet subjektov zvýšil o 2 946. Z hľadiska
početnosti od roku 2007 rastú všetky veľkostné kategórie fariem s výnimkou fariem nad 500
hektárov. Z hľadiska početnosti dominujú na Slovensku farmy do 5 hektárov, ktorých bolo v roku
2018 40,6%. Dominancia veľkých fariem je zreteľná z podielu na obhospodarovanej pôde. Podľa
Poľnohospodárskej platobnej agentúry v roku 2018 1001 subjektov obhospodarovalo až 1,317 mil.
hektárov z celkového počtu 1,861 mil. hektárov s nárokom na dotácie – priame platby. Situáciu

opisuje nasledujúci obrázok 2.
Obrázok 2 Štruktúra fariem na Slovensku v roku 2016 z hľadiska veľkosti
80%

1600

70%
60%

1200

50%
40%

800

30%
20%

400

10%
0%

0

1,28%

od 10 do
50
4,95%

od 50 do
100
3,52%

od 100 do
250
7,39%

od 250 do
500
10,20%

42,34%

17,74%

22,45%

4,87%

4,57%

2,78%

5,25%

2,5

7,1

21,7

71,3

159,4

361,7

1343,7

od 0 do 5

od 5 do 10

Podiel na celkovej výmere

1,09%

Podiel na počte fariem
Priemerná UAA v ha

Podiel na celkovej výmere

Podiel na počte fariem

nad 500
71,56%

Priemerná UAA v ha

Zdroj: Poľnohospodárska platobná agentúra, vlastné spracovanie

Situácia na Slovensku je odlišná od situácie vo väčšine členských štátov EÚ. Vo väčšine iných
členských štátoch EÚ, najmä v členských štátoch EÚ už pred rokom 2004, dominujú malé
rodinné farmy. Výhodou veľkých fariem je využitie ekonómie z rozsahu. Ide o výhodu, kedy
veľké farmy benefitujú vo forme nižších jednotkových nákladov v porovnaní s malými
farmami. V EÚ je podpora vo forme Spoločnej poľnohospodárskej politiky odviazaná od
produkcie a farmy dostávajú finančné prostriedky z I. Piliera SPP buď na základe historického
princípu, alebo na základe veľkosti obhospodarovanej pôdy. Výška platby na jedného
beneficienta je v jednotlivých krajinách rozdielna. Väčšina fariem v EÚ poberá platby od 2 000-
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20 000 EUR (33,82% platieb) a 20 000-200 000 EUR (45,09% platieb), ako opisuje nasledovná
tabuľka 3.
Na Slovensku až 22% platieb v roku 2014 bolo vo výške viac ako 500 000 EUR, zatiaľ čo priemer
za 21 krajín EÚ v tejto veľkostnej kategórii bol len 4,67% (tabuľka 3). Platby vo výške viac ako
500 000 EUR tvoria viac ako priemernú úroveň v krajinách Bulharsko, Chorvátsko, Česká
republika, Maďarsko, Nemecko a Slovensko. Najväčší podiel platieb nad 500 000 EUR je
v krajinách bývalého Československa, čiže v Českej republike (27,1%) a na Slovensku (22%).
Tabuľka 3 Štruktúra platieb podľa veľkosti v prospech beneficientov vo vybraných krajinách EÚ

Štát

≥ 0 a <2000 €

≥ 2 000 a

≥ 20 000 a

≥ 200 000 a

<20 000 €

<200 000 €

<500 000 €

≥ 500 000 €

Rakúsko

4,80%

68,10%

26,20%

0,70%

0,30%

Belgicko

1,10%

32,10%

65,90%

0,80%

0,00%

Bulharsko

5,90%

19,10%

46,80%

20,40%

7,90%

Chorvátsko

34,30%

42,60%

13,10%

3,40%

6,80%

Česka republika

1,10%

9,70%

29,50%

32,70%

27,10%

Dánsko

1,30%

17,80%

72,40%

8,00%

0,60%

Estónsko

8,40%

27,80%

54,70%

8,40%

0,60%

Fínsko

2,50%

58,90%

38,10%

0,30%

0,00%

Francúzsko

0,80%

18,40%

78,90%

0,80%

1,20%

Nemecko

1,50%

29,40%

49,50%

12,70%

6,80%

Maďarsko

6,50%

26,40%

37,10%

14,40%

15,60%

Írsko

1,90%

55,60%

42,10%

0,30%

0,00%

Taliansko

13,30%

42,10%

38,10%

4,60%

2,00%

Lotyšsko

22,40%

36,50%

36,50%

4,10%

0,50%

Litva

20,40%

39,00%

32,60%

7,20%

0,80%

Holandsko

1,40%

28,60%

66,30%

3,50%

0,20%

Poľsko

26,90%

52,30%

16,10%

2,80%

1,80%

Slovensko

2,00%

6,90%

30,90%

38,10%

22,00%

Španielsko

7,00%

43,30%

44,60%

3,60%

1,50%

Švédsko

3,70%

33,40%

60,00%

2,70%

0,30%

Spojené kráľovstvo

1,30%

22,20%

67,40%

6,90%

2,00%

Priemer

8,02%

33,82%

45,09%

8,40%

4,67%

Zdroj: vlastné spracovanie na základe European Commission, Directorate General for Agriculture and
Rural Development, Report on the distribution of direct aids to the producers

Na Slovensku tvoria platby do výšky 2 000 EUR len 2% z celkových platieb, platby od 2 000 EUR
do 20 000 EUR na prijímateľa 6,9% z celkových platieb. Platby od 20 000 EUR do 200 000 EUR
na jedného beneficienta tvoria 30,9% z celkového objemu platieb. Zvyšok tvoria platby nad
200 000 EUR na jedného beneficienta (60,1% celkových platieb).
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Na Slovensku veľké farmy obhospodarujú až 71,58% pôdy. Vzhľadom na aplikáciu Jednotnej
platby na plochu ako nástroja na rozdeľovanie priamych platieb z I. Piliera to znamená, že
71,58% SAPS na Slovensku dostáva len 997 subjektov. Pri výške sumy priamych platieb v roku
2016 na úrovni 380 000 000 EUR to znamená, že 997 subjektov čerpalo až 272 000 000 EUR. Z
celkového objemu dotácií z I. Piliera tvoria platby nad 200 000 EUR na jedného beneficienta
60,1%. V starých členských krajinách dominujú malé farmy a aj dotácie z I. Piliera na jedného
beneficienta sú podstatne nižšie. Je logické, že rovnaké nástroje spôsobujú rôzne zmeny
a reakcie fariem na jednotlivé nástroje SPP EÚ. Cenová a mzdová hladina na Slovensku je stále
pod priemerom EÚ. Ceny tovarov sa pod vplyvom spoločného trhu vyrovnali viac, ako cenová
hladina služieb. Hlavným dôvodom pomalšieho dobiehania cenovej úrovne priemeru EÚ
v oblasti služieb je úroveň miezd. Mzdy na Slovensku sú výrazne pod úrovňou miezd v starých
členských krajinách EÚ, ale aj v porovnaní s Českou republikou.
Platby na jedného beneficienta do 20 000 EUR predstavujú až 41,84% v 21 krajinách EÚ.
V starých členských krajinách táto výška podpory nepostačuje na krytie ročných miezd vrátane
odvodov čo i len jedného pracovníka. Z tohto dôvodu malé farmy potrebujú generovať
dodatočné prímy z predaja produktov rastlinnej a živočíšnej výroby. Produkcia je nevyhnutná
pre malé farmy, alebo sú vlastníci nútení diverzifikovať svoje príjmy a ich príjem
z poľnohospodárstva tvorí len časť celkových príjmov.
Veľké farmy z hľadiska teórie benefitujú z ekonómie z rozsahu a dokážu byť oveľa efektívnejšie
ako malé farmy. Dominancia veľkých fariem je z tohto hľadiska výhodou Slovenska.
V nasledujúcej časti vedecká monografia analyzuje dopady tejto skutočnosti na štruktúru
produkcie po roku 2004 ako aj dopady na zamestnanosť. Podľa teórie citovanej v prehľade
literatúry sú veľké farmy lepšie kapitálovo vybavené a majú tendenciu nahrádzať prácu
kapitálom a technológiami viac ako malé farmy.
3.1

ZMENY V ŠTRUKTÚRE PRVOVÝROBY NA SLOVENSKU PO ROKU 2004

Vstupom do EÚ sa na Slovensku začala aplikovať Spoločná poľnohospodárska politika EÚ.
Farmy generujú zisk pre vlastníka, ktorý je kladným rozdielom medzi výnosmi a nákladmi.
Výnosy v bežných cenách v poľnohospodárstve od roku 2004 stagnujú, čo opisuje tabuľka 4.
Celkové výnosy sektora boli v roku 2004 2,2103 Mld. EUR (prepočítané konverzným kurzom)
a v roku 2016 2,2315 Mld. EUR. Zisk sektora v roku 2004 bol 52,2 Mil. EUR a v roku 2016 50,4
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Mil. EUR. Z hľadiska výnosov a rentability sektora bol kritický rok 2009. Dôvodom prepadu
výnosov boli nepriaznivé klimatické podmienky ako aj prepad v cenách vybraných komodít.
Farmy generujú v prevažnej väčšine zisk (cca. 70%) a celková rentabilita v poľnohospodárstve
na Slovensku je nízka.
Tabuľka 4 Vývoj výnosov, nákladov a zisku od roku 2004 v bežných cenách (v Mil. EUR)
2004

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Výnosy

2210,3

2718,9

1775,8

2019,0

2434,6

2362,0

2349,1

2400,3

2230,7

2231,5

Náklady

2158,1

2664,3

1879,3

2032,9

2361,0

2327,9

2351,6

2334,6

2193,9

2181,1

52,2

54,7

-103,5

-13,9

73,6

34,1

-2,5

65,7

36,8

50,4

Zisk

Zdroj: Zelená správa MPRV SR

Z hľadiska produkcie sa farmy na Slovensku zaoberajú najmä rastlinnou výrobou, ktorej
produkcia rastie a živočíšna výroba klesá (tabuľka 5). V roku 2004 tvoril podiel živočíšnej
produkcie 54% a predstavoval hodnotu 1,0939 Mld. EUR. V roku 2016 klesol podiel živočíšnej
produkcie na 38% a predstavoval hodnotu 0,7314 Mld. EUR.
Tabuľka 5 Vývoj Hrubej poľnohospodárskej produkcie, rastlinnej a živočíšnej výroby od roku 2004
2004

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

HPP

2015,6

1820

1644,1

1696,8

2090,9

2213,2

2233,4

2202,6

1944,5

1945

RV

921,7

816,4

876,2

957,9

1238,3

1230,6

1244,2

1309,5

1160,8

1213,6

ŽV

1093,9

1003,6

767,9

738,9

852,6

982,6

979,3

893,1

783,7

731,4

46%

45%

53%

56%

59%

56%

56%

59%

60%

62%

54%

55%

47%

44%

41%

44%

44%

41%

40%

38%

Podiel
RV
Podiel
ŽV

Zdroj: Zelená správa MPRV SR

Od roku 2004 došlo k výraznému posunu v štruktúre produkcie. Dominujú komodity, ktoré nie
sú náročné na ľudskú prácu, majú nižšiu pridanú hodnotu a umožňujú využitie ekonómie
z rozsahu. Počty fariem zaoberajúcich sa pestovaním vybraných druhov rastlinnej výroby je
v tabuľke 6. Najviac fariem sa zaoberá produkciou obilnín a olejnín. Producentov ovocia
a zeleniny je málo a ich počet výrazne klesá. Nasledujúca tabuľka sumarizuje početnosti fariem
zaoberajúcich sa rastlinnou výrobou na Slovensku od roku 2004 do roku 2016. Štatistika
zahŕňa vybrané druhy rastlinnej výroby, ktorá je sledovaná NPPC, konkrétne Výskumným
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ústavom ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva prostredníctvom výkazu Poľ.
Sledované sú základné komodity obilnín, olejnín a ovocia a zeleniny.
Tabuľka 6 Počet fariem zaoberajúcich sa pestovaním vybraných druhov RV
Komodita

2004

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Pšenica

3 760

4 104

3 987

3 479

3 524

3 620

3 651

2721

3254

3 303

Jačmeň

3 566

3 676

3 367

2 608

2 635

2 782

2 556

1902

2599

2 305

761

674

587

464

400

437

508

332

256

270

Kukurica

2 000

1 991

1 946

1 848

2 144

2 209

2 242

1776

1778

1 801

Repka

1 085

1 648

1 652

1 613

1 453

1 141

1 323

1121

1117

1 133

Slnečnica

1136

1072

1211

1108

1 163

1 145

1 125

956

1041

1 082

Jablká

436

373

370

364

324

306

295

283

n.a.

n.a.

Broskyne

181

157

154

149

139

132

123

120

n.a.

n.a.

Slivky

204

187

189

186

176

172

169

166

n.a.

n.a.

54

49

51

47

41

40

37

35

n.a.

n.a.

Rajčiaky spolu

205

89

89

55

53

56

50

42

31

29

Mrkva spolu

245

84

74

72

74

82

80

59

54

48

Kapusta spolu

310

152

118

101

119

134

138

78

90

85

Paprika zeleninová

250

125

117

96

87

95

82

64

71

61

Raž

Ríbezle

Zdroj: Poľ, CD MPRV SR, výpočty NPPC-VÚEPP
Poznámka:
Od roku 2013 boli sledované jednotlivé strediská, čo znamená, že jedna farma mohla byť započítaná viackrát.
Od roku 2014 sú sledované farmy a preto jedna farma pestujúca komoditu na viacerých strediskách je
započítavaná počtom 1.
n.a. údaj nedostupný

Z početností fariem jednoznačne vyplýva, že od roku 2004 došlo na Slovensku k výraznému
odklonu od pestovania ovocia a zeleniny. Počet fariem, ktoré sa v roku 2004 zaoberali
pestovaním jabĺk klesol zo 436 fariem na 283 v roku 2014. Počet pestovateľov broskýň klesol
zo 181 v roku 2004 na 120 v roku 2014. Podobne dramaticky klesali aj počty pestovateľov
ostatných druhov ovocia a zeleniny. Je možné konštatovať, že počet fariem zaoberajúcich sa
pestovaním komodít rastlinnej výroby náročnejších na pracovnú silu na Slovensku klesá. Na
druhej strane rastú počty pestovateľov obilnín a olejnín, čo sú typické plodiny vhodné na
pestovanie na veľkých plochách s využitím moderných technológií a techniky znižujúcich
nároky na ľudskú prácu. Ekonómia z rozsahu má väčší efekt práve pri týchto komoditách.
Živočíšna produkcia je orientovaná na produkciu mlieka a mäsa. V roku 2015 bolo na
Slovensku registrovaných 908 producentov kravského mlieka, čo opisuje tabuľka 7. Z hľadiska
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produkcie sú dominantné farmy s počtom od 50 do 300 dojníc. Sektor v poslednom období
výrazne ovplyvnilo odstránenie mliečnych kvót a následná mliečna kríza. V porovnaní s rokom
2004 došlo k poklesu chovateľov dojníc z 1 151 na 908 v roku 2015. Počet chovateľov dojníc
na Slovensku zaznamenal pokles. Čo sa týka počtu zvierat na jednotlivých farmách podnikov,
v porovnaní s rokom 2004 došlo k poklesu počtu fariem s počtom od 1 do 10 dojníc o 124,
pokles fariem s počtom od 11 do 50 dojníc bol o 288 fariem. Podobný pokles bol zaznamenaný
aj v ostatných veľkostných kategóriách fariem s výnimkou najväčšej kategórie s počtom dojníc
nad 1 000. Počet fariem aj podnikov zaoberajúcich sa chovom dojníc za účelom produkcie
mlieka na Slovensku od roku 2004 klesá. Živočíšna produkcia a aj chov dojníc je náročný na
prácu. Pokles fariem zaoberajúcich sa chovom dojníc a produkciou mlieka spôsobuje pokles
zamestnanosti v poľnohospodárstve.
Tabuľka 7 Počet podnikov v SR zaoberajúcich sa výrobou kravského mlieka
Intervaly počtu

2004

2008

2009

2010

1 – 10

485

536

505

460

432

482

428

490

361

11 – 50

391

343

299

278

279

296

88

277

103

51 - 100

332

276

262

269

271

235

53

244

38

101 - 300

435

384

379

358

332

339

287

304

261

301 - 500

94

90

70

75

74

62

93

65

95

501 - 1000

39

24

26

24

23

23

48

18

46

nad 1000

1

3

2

3

3

3

5

2

4

1151

1122

1056

1001

958

1 003

990

997

908

zvierat

Počet podnikov
spolu

2011

2012

2013

2014

2015

Zdroj: Poľ, CD MPRV SR, výpočty NPPC-VÚEPP

V rámci priameho predaja sa mlieko distribuuje pre účely humánneho konzumu, kŕmenia
hospodárskych zvierat alebo sa presúva do vlastnej prevádzky na spracovanie. Podľa
rezortného výkazu Poľ bolo na Slovensku v roku 2015 evidovaných 40 podnikov, ktoré
spracovávali kravské mlieko vo vlastnej prevádzke. Pozitívne je, že ich počet sa za posledných
päť rokov viac ako zdvojnásobil.
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Chovom ošípaných sa zaoberalo v roku 2015 758 fariem a ich počet od roku 2004 klesol o 714.
Pokles počtu podnikov zaoberajúcich sa chovom ošípaných bol vo všetkých veľkostných
kategóriách. Percentuálne najmenší pokles bol v najmenšej veľkostnej kategórii od 1 po 10
zvierat (pokles o 22,6%). Ostatné veľkostné kategórie zaznamenali pokles o viac ako 40%.
Situáciu zachytáva tabuľka 8.
Tabuľka 8 Počet podnikov v SR zaoberajúcich sa chovom ošípaných
Intervaly počtu
zvierat

2004

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1 – 10

465

553

475

440

407

439

424

390

360

11 – 50

338

236

210

183

171

166

176

166

160

51 - 100

101

77

73

58

51

59

61

64

58

101 - 500

253

132

123

110

106

90

93

97

93

501 – 1 000

133

78

65

49

44

44

32

40

32

nad 1 000

209

113

111

90

70

71

74

64

55

840

860

850

811

758

Počet podnikov
spolu

1472

1162

1028

920

Zdroj: Poľ, CD MPRV SR, výpočty NPPC-VÚEPP

Od roku 2004 Slovensko zaznamenalo dramatický pokles fariem zaoberajúcich sa chovom
ošípaných. Chov ošípaných sa v súčasnosti koncentruje v podnikoch s počtom zvierat viac ako
500. Niektorí producenti sú vysoko efektívni aj kvôli prenosu know-how zo zahraničných
materských fariem.
Počet podnikov uskutočňujúcich porážky ošípaných z vlastného chovu v posledných rokoch
klesol na 131. Porazené zvieratá sa predali na ďalšie spracovanie podnikom mäsového
priemyslu, priamo spotrebiteľom alebo do zariadení spoločného stravovania. Okrem toho sa
mohli zužitkovať aj priamo na farme. Hmotnosť zužitkovaná priamo na farme sa v roku 2015
podieľala 17,5%-ami na celkovej hmotnosti porazených ošípaných na farme.
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Počet podnikov, ktoré sa zaoberajú chovom jatočného HD je zachytený v tabuľke 9. Od roku
2004 sa počet zvýšil z 1043 podnikov na 1423 podnikov. Z hľadiska intervalov počtu zvierat sa
zvýšili počty podnikov chovajúcich 1 až 10 kusov jatočných zvierat, ktorý je v rámci danej
špecifikácie dominantný. Taktiež vzrástli počty podnikov chovajúcich 301 a viac kusov
jatočných zvierat. Viac ako 500 ks jatočného hovädzieho dobytka na Slovensku v súčasnosti
chová len päť podnikateľských subjektov.
Tabuľka 9 Počet podnikov zaoberajúcich sa chovom jatočného HD (ks)

Intervaly počtu zvierat

2004

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1 – 10

717

788

832

802

776

964

1035

1060

806

11 – 50

370

312

310

295

288

343

367

398

313

51 - 100

137

130

120

108

101

120

135

130

81

101 - 300

90

63

69

65

57

73

73

73

78

301 - 500

14

9

8

6

5

5

4

8

16

501 - 1000

2

3

1

2

2

3

1

1

4

nad 1000

0

0

0

0

1

0

1

0

1

1043

1 056

1 062

1040

987

Počet podnikov (chov
jatočného HD)

Počet podnikov spolu
(HD celkom)

1 808

1 960

2 003

1 971

1 964

1 228

1 307

1 318

1 423

2 124

2 237

2 421

2 269

Zdroj: Poľ, CD MPRV SR, výpočty NPPC-VÚEPP

Počet podnikov registrujúcich chov HD vzrástol z počtu 1808 v roku 2004 na 2269 v roku 2015.
Počet podnikov uskutočňujúcich porážky HD z vlastného chovu sa v posledných piatich rokoch
zvýšil viac ako o tretinu a v roku 2015 dosiahol počet 390 fariem. Porazené zvieratá sa predali
na ďalšie spracovanie podnikom mäsového priemyslu, priamo spotrebiteľom alebo do
zariadení spoločného stravovania. Hmotnosť zužitkovaných zvierat na farme v roku 2015 sa
podieľala 36,7%-ami na celkovej hmotnosti porazeného hovädzieho dobytka na farme.

Chov oviec je na Slovensku atraktívny a čoraz viac podnikateľských subjektov oň prejavuje
záujem. Podľa údajov v tabuľke 10, kým v roku 2004 chovalo ovce 807, v roku 2015 sa
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predmetnou činnosťou zaoberalo až 1112 podnikateľských subjektov (+37,8 %). Rastie počet
fariem, ktoré chovali maximálne 10 ks zvierat, avšak najväčší počet podnikov (357) chová viac
ako 300 ks oviec. Počet podnikov v tejto veľkostnej kategórii vzrástol len o 20 podnikov
v porovnaní s rokom 2004. Z hľadiska počtu fariem rástli aj všetky ostatné veľkostné kategórie
počtov zvierat.
Tabuľka 10 Počet podnikov zaoberajúcich sa chovom oviec (ks)
Intervaly počtu
zvierat

2004

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1-10

58

119

118

105

112

133

118

141

144

11-50

141

194

188

191

199

225

254

230

247

51 - 100

89

94

102

99

105

123

126

121

111

101 - 200

94

104

126

123

128

148

140

159

158

201 - 300

88

97

83

94

89

90

89

88

95

nad 300

337

368

389

381

385

383

373

372

357

Počet podnikov
spolu

807

976

1006

993

1018

1102

1100

1111

1112

Zdroj: Poľ, CD MPRV SR, výpočty NPPC-VÚEPP

Na Slovensku sa v posledných piatich rokoch zvýšil počet podnikov uskutočňujúcich porážky
jatočných oviec z vlastného chovu a v roku 2015 dosiahol 162 fariem. Čistá živá hmotnosť
porazených oviec na farme však od roku 2011 klesla o 10 %.
V roku 2015 sa chovom hydiny zaoberalo 401 subjektov, ich počet v porovnaní s rokom 2004
vzrástol z 341 na 401 v roku 2015. V roku 2015 sa na slovenských farmách chovalo 12,8 mil. ks
hydiny. Na celkovom počte hydiny sa najviac podieľali kurčatá (49,1 %) a sliepky (47,1 %).
Zvyšok tvorili kačice (1,3 %), morky (1,0 %) a ostatné druhy (1,5 %). Podiel husí bol
zanedbateľný (0,2 %). Z celkového počtu kurčiat sa 81,4 % kurčiat použilo na výkrm a 18,6 %
na chov. Situáciu opisuje tabuľka 11.
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Tabuľka 11 Počet podnikov zaoberajúcich sa chovom hydiny (ks)
Ukazovateľ

2004

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Kurčatá na chov

44

55

50

45

38

47

38

40

41

Kurčatá na výkrm

78

69

69

54

57

85

64

65

72

Sliepky (nosnice)

283

427

371

296

374

386

400

356

350

Kohúty

204

312

258

196

258

265

277

254

236

Husi

35

50

54

32

40

45

53

49

51

Kačice

79

96

95

68

77

82

80

68

69

Morky

44

61

67

42

45

59

57

51

43

341

477

427

343

417

439

457

399

401

Hydina spolu

Zdroj: Poľ, CD MPRV SR, výpočty NPPC-VÚEPP
Poznámka:
Hydina spolu opisuje počet podnikov, zaoberajúcich sa chovom aj viacerých druhov hydiny, súčet hydina spolu
je menší ako súčet jednotlivých druhov v tabuľke vyššie.

V rámci sledovanej položky sa porazené kategórie hydiny spotrebujú priamo na farme
(spoločné stravovanie a pod.), alebo sa v rámci priameho predaja z dvora ponúknu
spotrebiteľom (môže ísť aj o dodávky do podnikov verejného stravovania). Väčšina z nich sa
však predá na ďalšie spracovanie. Na farme sa nespotrebuje ani jedno percento zabitej hydiny,
avšak pri jednotlivých druhoch hydiny je situácia diferencovaná a v jednotlivých rokoch
variuje. V prípade kačíc, husí a sliepok je podiel spotrebovaný na farme viac ako 40%, zatiaľ čo
v prípade koncentrovanej výroby kurčiat a moriek je podiel pod 1%.
Živočíšna produkcia na Slovensku prešla od roku 2004 signifikantnými zmenami. Niektoré
kategórie zvierat rástli, iné výrazne poklesli. V porovnaní rokov 2004 a 2015 došlo
k najvýraznejšiemu poklesu fariem, ktoré sa zaoberali chovom dojníc a ošípaných. Tieto boli
tradičnou súčasťou poľnohospodárskej prvovýroby na družstvách a štátnych majetkoch pred
rokom 1989. Výrazný pokles zamerania na chov týchto druhov zvierat je z pohľadu chovateľov
vysvetľovaný nerentabilitou výroby.
Ostatné druhy živočíšnej výroby ako chov HD, chov oviec ako aj chov hydiny z hľadiska počtu
podnikov rástli. Jedným z dôvodov je aj skutočnosť, že pre nárok na platbu z I. Piliera je
potrebná zaťaženosť VDJ (minimálne 0,3 VDJ na hektár pôdy).
Celková hodnota živočíšnej produkcie od roku 2004 má klesajúci charakter. Dôvody tohto
poklesu budeme bližšie analyzovať na individuálnych farmách v samostatnej časti práce.
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3.2

ZMENY V ZAMESTNANOSTI V POĽNOHOSPODÁRSTVE NA SLOVENSKU PO ROKU 2004

Zamestnanosť v poľnohospodárstve na Slovensku klesá. Od roku 2004 klesol počet pracujúcich
zo 86 600 pracujúcich na 50 100 v roku 2016. Ide o 42,2% pokles od vstupu Slovenska do EÚ
(tabuľka 12).
Tabuľka 12 Vývoj počtu pracujúcich (v tis.) a priemernej mzdy (v EUR) v poľnohospodárstve SR
2004

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Pracujúci v poľnohospodárstve

86,6

72,3

65,3

54,9

52,1

50,4

50,6

51,5

52,3

50,1

Priemerná mzda

534

586

598

618

628

630

640

653

655

702

Zdroj: Zelené správy MPRV SR

V súčasnosti zamestnanosť v poľnohospodárstve klesá vo všetkých členských štátoch EÚ (s
výnimkou Írska a Malty). V porovnaní s bázickým rokom 2005 klesol počet pracovných síl
v roku 2016 na úroveň 74% (tabuľka 13). V porovnaní s rokom 2005 zo štyroch krajín V4
zamestnanosť podľa Eurostatu klesla najviac práve na Slovensku na úroveň 47,57%
v porovnaní s rokom 2005. Pokles bol nižší v Českej republike, Poľsku a najnižší pokles
zamestnanosti v poľnohospodárstve z krajín V4 bol zaznamenaný v Maďarsku.
Tabuľka 13 Vývoj počtu pracovných síl vo vybraných členských štátoch EÚ v porovnaní s rokom
2005 (Labor imput, v %, 2005=100%)
EÚ 28
Česká republika
Nemecko
Maďarsko
Rakúsko
Poľsko
Slovensko

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

93
91
95
88
93
100
92

91
87
93
82
91
100
91

88
82
91
85
90
97
87

81
78
90
85
87
84
57

79
76
89
84
86
84
58

78
76
88
83
86
84
58

78
76
86
85
85
85
55

76
75
87
89
83
85
55

75
75
85
85
82
85
49

74
75
85
84
81
85
48

Zdroj: Eurostat

Práca je jedným z výrobných faktorov. Produkcia na hektár meraná prostredníctvom Standard
output je v nasledujúcej tabuľke spolu so zamestnanosťou na 100 ha a produktivitou. Hodnota
produkcie z hektára na Slovensku v roku 2013 predstavovala 953 EUR a bola porovnateľná
s hodnotou produkcie z hektára v Rumunsku (918 EUR). Hodnota produkcie v Maďarsku (1198
EUR), Českej republike (1274 EUR) a Poľsku (1512 EUR) je vyššia (tabuľka 14).
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Tabuľka 14 Porovnanie produkcie, zamestnanosti a produktivity v poľnohospodárstve vo
vybraných členských štátoch EÚ
Produkcia v EUR / ha
(Standard output)

Zamestnanosť na 100 ha
(AWU)

Produktivita (EUR/AWU)

Rakúsko

2 080

4,10

50 732

Česká republika

1 274

3,00

42 467

Dánsko

3 657

2,00

182 850

706

2,30

30 696

Fínsko

1 489

2,50

59 560

Francúzsko

2 052

2,60

78 923

Nemecko

2 770

3,10

89 355

Grécko

1 668

9,60

17 375

Maďarsko

1 198

9,30

12 882

Taliansko

3 620

6,80

53 235

Lotyšsko

527

4,40

11 977

Litva

671

5,10

13 157

Luxembursko

2 395

2,70

88 704

Nórsko

3 423

4,40

77 795

Poľsko

1 513

13,30

11 376

Portugalsko

1 238

8,90

13 910

Rumunsko

918

11,90

7 714

Slovensko

953

2,70

35 296

Španielsko

1 544

3,50

44 114

Švédsko

1 541

2,00

77 050

Estónsko

Zdroj: Eurostat, vlastné prepočty

Zároveň zamestnanosť na 100 ha na Slovensku (2,70) je rovnaká ako v Luxembursku (2,70)
a porovnateľná s Francúzskom (2,60). Ide pritom o krajiny s podstatne vyššou cenou práce.
Vyššia zamestnanosť na 100 ha je dokonca v Nemecku, Českej republike a Rakúsku. Cena
práce v týchto krajinách je tiež vyššia. Na Slovensku je nízka hodnota produkcie na hektár
a farmy výrazne znižovali zamestnanosť od roku 2004. Jedným z možných dôvodov je veľkosť
fariem v kombinácii so Spoločnou poľnohospodárskou politikou EÚ. Farmy dostávajú dotácie,
ktoré závisia na obhospodarovanej pôde. Viac hektárov znamená vyššie dotácie. Situácia je
zobrazená v nasledujúcom obrázku 3.
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Obrázok 3 Porovnanie zamestnanosti a produkcie vo vybraných členských štátoch EÚ

Zdroj: Eurostat, vlastné spracovanie
Veľké farmy na Slovensku majú tendenciu znižovať náklady tým, že znižujú počet pracovníkov.
V porovnaní s krajinami s malými farmami je pokles zamestnanosti na Slovensku oveľa vyšší.
Veľké farmy na Slovensku majú tendenciu nahradiť pracovnú silu technológiou viac ako malé
farmy.
Veľké farmy na Slovensku sa správajú racionálne a reagujú na súčasné nastavenie SPP. Vo
výrobe sa sústreďujú viac na plodiny než na živočíšnu výrobu, ktorá je oveľa intenzívnejšia na
prácu. V rastlinnej výrobe sa veľké farmy zameriavajú na produkty s nízkou pridanou hodnotou
a plodiny, v ktorých sa môže využívať intenzívna veľká poľnohospodárska technológia. Preto
je rast rastlinnej výroby na Slovensku spôsobený zameraním sa na obilniny a olejniny a výrobu
s nízkou pridanou hodnotou. Veľké farmy profitujú z ekonómie z rozsahu. Zmenu správania sa
veľkých fariem pod vplyvom SPP analyzujeme v nasledujúcej kapitole.
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4

RENTABILITA A SYSTEMATICKÉ RIZIKO PODNIKANIA VEĽKÝCH FARIEM V
SR

Údaje použité pre analýzu boli získané z databázy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky v období rokov 2000 - 2013. Údaje boli následne triedené podľa
právnej formy poľnohospodárstva na skupinu poľnohospodárskych družstiev a obchodných
spoločností (akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným). Z hľadiska početnosti
od roku 1994 došlo k postupnému poklesu počtu družstiev a postupnému rastu počtu
obchodných spoločností. Situáciu opisuje nasledovná tabuľka 15.
Tabuľka 15 Vývoj počtu družstiev a obchodných spoločností
1994

1998

2002

2006

2010

2014

1098

1227

1201

1352

1281

1457

70

415

561

787

777

970

Družstvá

1028

812

640

565

504

487

Podiel obchodných spoločností

6,4%

33,8%

46,7%

58,2%

60,7%

66,6%

93,6%

66,2%

53,3%

41,8%

39,3%

33,4%

Celkový počet fariem
Obchodné spoločnosti

Podiel družstiev

Zdroj: IL PÚ MPRV SR, vlastné prepočty

Druhé členenie je podľa výrobného zamerania na skupinu rastlinných fariem a skupinu fariem
zameraných na živočíšnu produkciu. Kritériom pre zatriedenie bol percentuálny podiel
výnosov z rastlinnej výroby (alebo živočíšnej výroby) na celkových výnosoch subjektu.
Keď mal subjekt viac ako 50% výnosov z produkcie plodín (RV), bol zatriedený do skupiny
fariem s prevažne rastlinnou produkciou. Analogicky sa uskutočnil výber aj pre farmy
s prevažne živočíšnou produkciou (ŽV).
Celkové analyzované obdobie rokov 2000-2013. Pre odstránenie vplyvu individuálneho roku
a pre účely aplikácie metodiky výpočtu rizikovosti boli použité kĺzavé priemery za vždy 5-ročné
obdobie. Celkový sledovaný horizont tak bol rozdelený na 10 období: (2000-2004, 2001-2005,
2002-2006, 2003-2007, 2004-2008, 2005-2009, 2006-2010, 2007-2011, 2008-2012, 2009 2013 ). Na zaradenie farmy do jednotlivej skupiny musela farma existovať počas daného
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obdobia v každom roku. Počet fariem použitých na výpočet v každom 5-ročnom období je
popísaný v tabuľke 16 nižšie.
Rentabilita fariem bola meraná rentabilitou vlastného kapitálu a rizikovosť prostredníctvom
modifikovanej Markowitzovej teórie portfólia. Prístup modeluje stav agregácie všetkých
fariem do dvoch skupín podľa členenia na družstvá a obchodné spoločnosti resp. farmy
s prevažne rastlinnou výrobou a s prevažne živočíšnou výrobou. Výsledok opisuje celkovú
rentabilitu danej skupiny fariem ako aj celkovú rizikovosť. Úroveň rizikovosti všetkých fariem
indikuje výšku systematického rizika podnikania v poľnohospodárstve pre jednotlivé kategórie
fariem.
Celkové výsledky analýzy sú v tabuľke 16. Je možné konštatovať, že rentabilita podnikania
meraná rentabilitou vlastného kapitálu je v poľnohospodárskej prvovýrobe na Slovensku
dlhodobo nízka. Rizikovosť všetkých fariem sa pohybovala od 1% až po 3,61%. Celkovo bolo
do výpočtu zaradených 785 fariem v priemere za jedno obdobie.
Tabuľka 16 Vývoj rentability a rizikovosti veľkých fariem na Slovensku
Obdobie
Všetky
farmy
Družstvá

Obchodné
spoločnosti
Farmy s
prevažne
RV
Farmy s
prevažne
ŽV

Rentabilita
Rizikovosť
Počet fariem
Rentabilita
Rizikovosť
Počet fariem
Rentabilita
Rizikovosť
Počet fariem
Rentabilita
Rizikovosť
Počet fariem
Rentabilita
Rizikovosť
Počet fariem

20002004
-0.40
2.61
686
-1.38
2.83
465
3.83
2.10
221
0.97
3.64
245
-0.88
2.28
441

20012005
-0.02
2.64
715
-1.32
2.76
458
5.15
2.43
257
1.18
3.75
271
-0.50
2.22
444

20022006
0.18
2.26
735
-1.31
2.45
451
5.19
2.04
284
1.05
3.27
288
-0.20
1.85
447

20032007
0.67
1.91
791
-1.03
2.43
443
5.38
1.23
348
1.66
3.10
338
0.15
1.30
453

20042008
1.99
1.00
826
0.42
0.89
443
5.80
2.03
383
3.78
2.00
389
0.88
0.53
437

20052009
0.45
3.61
828
-1.20
3.53
431
4.20
4.03
397
1.26
4.75
413
-0.13
2.83
415

20062010
0.20
3.41
802
-1.44
3.46
411
3.52
3.49
391
0.88
4.51
422
-0.38
2.64
380

20072011
0.93
3.40
802
-0.77
3.59
405
3.99
3.26
397
2.36
4.84
446
-0.53
2.38
356

20082012
0.78
2.99
823
-1.24
3.26
407
3.99
2.77
416
2.46
4.48
465
-1.14
1.94
358

2009 2013
0.08
2.62
841
-1.96
3.06
400
3.19
2.14
441
1.42
4.27
487
-1.62
0.94
354

Zdroj: IL PÚ MPRV SR, vlastné prepočty

Porovnanie rentability a rizikovosti družstiev a obchodných spoločností
Rentabilita Družstiev ako právnej formy bola v sledovanom období o 5,55% nižšia ako
rentabilita obchodných spoločností. Družstvá sú dlhodobo menej rentabilná právna forma.
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Jedným z dôvodov je množstvo pôvodných vlastníkov a z toho plynúce zvýšené Agency cost.
Náklady na monitorovanie súladu cieľov vlastníkov a manažmentu sú v prípade veľkého počtu
vlastníkov vyššie ako v prípade menšieho počtu vlastníkov. Výsledne sa vyššie agency cost
prejavujú nižším rastom hodnoty pre vlastníka a dlhodobo nižším ziskom. Družstvá ako právna
forma sú menej ziskovo orientované a ich početnosť na Slovensku dlhodobo klesá. To
znamená, že sú postupne nahrádzané inou právnou formou (Obchodnými spoločnosťami).
V trhovej ekonomike je dosahovanie zisku legitímnym cieľom. To platí aj pre
poľnohospodárstvo. Rozdiel medzi rentabilitou Družstiev a Obchodných spoločností je
zobrazený v obrázku 4.
Obrázok 4 Porovnanie rentability (ROE) družstiev a obchodných spoločností (v %)

Zdroj: IL PÚ MPRV SR, vlastné prepočty

Rizikovosť podnikania bola meraná na základe volatility dosahovanej rentability meranej
prostredníctvom ROE. Rozdiely v rizikovosti podnikania právnej formy (Družstvá vs. Obchodné
spoločnosti) sú podstatne menšie ako rozdiely v rentabilite. Pridaním všetkých existujúcich
fariem v sledovaných obdobiach do príslušnej kategórie právnej formy sme simulovali situáciu,
akému riziku by investor čelil, keby kúpil všetky farmy v poľnohospodárstve na Slovensku za
cenu rovnajúcu sa ich celkovému vlastnému imaniu. Riziko všetkých fariem sa pohybovalo od
1 do 3,61% ROE. Keď sme rozdelili všetky farmy podľa právnej formy, obchodné spoločnosti
dosiahli vyššiu návratnosť s nižšou mierou rizika. Výsledky sú v nasledujúcom obrázku 5.
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Obrázok 5 Porovnanie rizikovosti družstiev a obchodných spoločností (v % ROE)

Zdroj: IL PÚ MPRV SR, vlastné prepočty

Znamená to, že obchodné spoločnosti podnikajú s nižšou volatilitou ROE v porovnaní s
družstvami, ale rozdiely sú do 1,5%. Dôležité je však uvedomiť si, že družstvá podnikali
v priemere so stratou pri podobnej úrovni rizika v každom období. Táto skutočnosť je zrejmá
zo vzájomného vzťahu medzi rentabilitou a rizikovosťou jednotlivých právnych foriem
v obrázku 6.
Obrázok 6 Porovnanie vzťahu medzi rentabilitou a rizikovosťou družstiev a obchodných spoločností

Zdroj: IL PÚ MPRV SR, vlastné prepočty

Racionálny investor berie do úvahy 3 faktory (investičný trojuholník): výnos, riziko a likviditu.
Za predpokladu, že podnikanie a investície do poľnohospodárstva oboch skupín právnych
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foriem sú rovnako likvidné, bude rozhodovanie závisieť od rozdielov vo výnose a riziku
investovania do poľnohospodárstva. Na základe týchto dvoch faktorov je podnikanie
obchodných spoločností pre racionálneho investora správna voľba. Podnikanie obchodných
spoločností je výrazne viac rentabilné a dokonca družstvá sú dlhodobo stratové. Rizikovosť
obchodných spoločností je mierne vyššia, ale negatívum je kompenzované podstatne vyššou
rentabilitou (v priemere o 5,55%).
Porovnanie rentability a rizikovosti fariem s prevažne RV a ŽV
Na Slovensku dlhodobo klesá živočíšna výroba. Zhodnotenie rentability a rizikovosti fariem
s prevažne rastlinnou výrobou a fariem s prevažne živočíšnou výrobou poskytne možné
vysvetlenie poklesu podielu živočíšnej výroby na celkovej poľnohospodárskej produkcii na
Slovensku. Z obrázku nižšie je zrejmé, že v každom zo sledovaných období bola rentabilita
fariem s prevažne rastlinnou produkciou vyššia ako rentabilita fariem s prevažne živočíšnou
produkciou. Z porovnania je zrejmé, že rozdiely v rentabilite sú menšie, ako rozdiely
v rentabilite medzi družstvami a obchodnými spoločnosťami. Produkcia je veľmi úzko
prepojená, a preto aj vývojové trendy sú podobné. Rentabilita fariem s prevažne rastlinnou
výrobou je však v každom období pozitívna, zatiaľ čo rentabilita fariem s prevažne živočíšnou
výrobou je pozitívna len v dvoch z desiatich sledovaných období (obrázok 7).
Obrázok 7 Porovnanie rentability (ROE) fariem s prevažne rastlinnou výrobou a fariem s prevažne
živočíšnou výrobou (v %)

Zdroj: IL PÚ MPRV SR, vlastné prepočty
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Je potrebné poznamenať, že kľúčom pre zatriedenie farmy do skupiny s prevažne rastlinnou
alebo živočíšnou výrobou bol podiel výnosov z príslušnej výroby na celkových výnosoch. Farma
s 51% podielom výnosov z rastlinnej výroby bola zaradená do skupiny fariem s prevažne
rastlinnou výrobou. Farma so 49% podielom výnosov s rastlinnej výroby na celkových
výnosoch bola zaradená do skupiny fariem s prevažne živočíšnou výrobou. To znamená, že
v súbore aj jednej aj druhej skupiny fariem bolo veľa zmiešaných fariem, ktoré boli technicky
na základe stanoveného kritéria zaradené do príslušnej skupiny. Napriek tejto skutočnosti je
rozdiel v rentabilite zreteľný.
Rizikovosť jednotlivých skupín je v obrázku 8. Rastlinná produkcia je viac riziková ako
podnikanie v oblasti živočíšnej výroby. Použitá metodika simuluje rizikovosť podnikania fariem
s prevažne RV alebo ŽV spôsobom agregácie všetkých fariem s danou charakteristikou do
jednej farmy. Nejde teda o priemernú rizikovosť, ale rizikovosť portfólia fariem s danou
charakteristikou.
Obrázok 8 Porovnanie rizikovosti fariem s prevažne rastlinnou výrobou a fariem s prevažne
živočíšnou výrobou (v % ROE)

Zdroj: IL PÚ MPRV SR, vlastné prepočty

Racionálny investor nehodnotí rentabilitu samostatne bez zohľadnenia rizikovosti. Zo
vzájomného porovnania rentability (výnosu) a rizikovsti rastlinnej a živočíšnej výroby
v obrázku 9 je zrejmé, že rastlinná výroba je rentabilná a živočíšna výroba stratová. Daná
skutočnosť sa prejavuje aj na početnosti fariem v skupinách. Počet fariem v skupine
s prevažne rastlinnou výrobou vzrástol v sledovanom období o 100%. Početnosť fariem
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s prevažne živožíšnou výrobou poklesla o 19,7%. Farmy prispôsobujú svoju štruktúru výroby
na základe rentability a rizikovosti. V sledovanom období je racionálny posum smerom
k preferovaniu rastlinnej výroby. Jedným z dôvodov je aj spôsob nastavenia dotačnej politiky,
ktorá je naviazaná na plochu.
Obrázok 9 Porovnanie vzťahu medzi rentabilitou a rizikovosťou fariem s prevažne RV a ŽV

Zdroj: IL PÚ MPRV SR, vlastné prepočty

Vyššia rentabilita fariem sa potvrdila v každom zo sledovaných období. V nasledujúcej časti
monografia bližšie analyzuje vplyv podielu rastlinnej a živočíšnej výroby na základe
detailnejšieho zatriedenia do skupín podľa podielu rastlinnej a živočíšnej výroby a produkcii
prostredníctvom viacerých intervalov podielu.

4.1

ROZDIELY VO VÝKONNOSTI VEĽKÝCH FARIEM NA ZÁKLADE PODIELU PRODUKCIE

Z analýzy v predchádzajúcej časti je možné konštatovať, že podiel živočíšnej výroby klesá na
Slovensku z dôvodu výrazne nižšej rentability. V analýze boli pritom farmy rozdelené na dve
skupiny podľa podielu rastlinnej výroby alebo živočíšnej výroby. Ak mala farma podiel výnosov
z rastlinnej výroby viac ako 50%, bola zaradená do skupiny fariem s prevažne rastlinnou
výrobou. Ak mala farma podiel výnosov zo živočíšnej výroby viac ako 50%, bola zaradená do
skupiny fariem s prevažne živočíšnou výrobou. Na hlbšiu analýzu umožňujúcu pozorovanie
miery špecializácie na rastlinnú výrobu a živočíšnu výrobu sme farmy detailnejšie rozdelili na
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7 skupín podľa podielu živočíšnej výroby na celkových tržbách. Boli vytvorené skupiny a neskôr
portfóliá fariem so 100%-tným podielom živočíšnej výroby, menej ako 100-80%-tným
podielom živočíšnej výroby, s menej ako 80-60%-tným podielom živočíšnej výroby, s menej
ako 60-40%-tným podielom živočíšnej výroby, s menej ako 40-20%-tným podielom živočíšnej
výroby, s menej ako 20 až menej ako 0%-tným podielom živočíšnej výroby a skupinu fariem
s 0%-tným podielom tržieb so živočíšnej výroby.
Analyzovaný súbor veľkých fariem na Slovensku popisuje nasledovná tabuľka 17.
V sledovanom období rokov 2004-2014 súbor fariem z IL MPRV SR obsahoval od 1285 po 1490
fariem v jednotlivých rokoch. Podiel živočíšnej výroby mal klesajúci trend a bol v súlade
s celkovým poklesom podielu živočíšnej výroby v celom sektore. Klesajúci počet pracovníkov
v sektore sa prejavil rastom počtu hektárov na zamestnanca. Aplikovanie SPP zvýšilo veľkosť
dotácií ako aj podiel dotácií na tržbách fariem.
Tabuľka 17 Charakteristika súboru pre analýzu vplyvu podielu produkcie na rentabilitu a rizikovosť

Ukazovateľ

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Počet fariem

1285

1410

1364

1364

1317

1382

1304

1412

1480

1483

1490

Podiel ŽV

57,8% 54,6% 53,9% 52,8% 49,4% 50,5% 46,7% 44,0% 40,2% 39,6% 41,0%

Zisk na hektár v EUR

21,7

-1,0

8,2

41,4

31,4

-68,0

-7,8

52,2

21,9

-13,0

40,8

Zisk na zamestnanca v EUR

534

-26

229

1201

962 -2154

-271

1955

880

-529

1435

Počet hektárov na zamestnanca

24,6

26,8

27,9

29,0

30,7

31,7

34,6

37,4

40,2

40,7

35,2

Dotácie na hektár v EUR

123

184

205

238

267

289

323

298

280

271

272

Podiel dotácií na tržbách (%)

18,1% 25,4% 27,9% 31,1% 32,6% 34,5% 50,8% 43,8% 34,3% 31,1% 32,2%

Zdroj: IL PÚ MPRV SR, vlastné prepočty

Všetky ukazovatele sme následne sledovali aj v jednotlivých skupinách fariem rozdelených
podľa podielu živočíšnej výroby na celkových tržbách.
Sledované boli dve obdobia. Prvým obdobím bolo obdobie rokov 2004-2008 a druhým
obdobie 2010-2014. Ide o 5-ročné obdobia a každý z ukazovateľov vyjadruje priemernú
hodnotu danej skupiny fariem. Riziko je určené na základe rovnakej metodiky
v predchádzajúcej časti práce. Je aplikovaná modifikovaná teória portfólia. Výsledky sú
v nasledovných tabuľkách 18 a 19.
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Tabuľka 18 Výkonnosť fariem podľa podielu živočíšnej výroby v rokoch 2004-2008
Podiel živočíšnej výroby na celkovej produkcii v %
Všetky farmy
Ukazovateľ

0

(0-20)

<20-40) <40-60) <60-80) <80-100)

100

Priemerná rentabilita (ROE)

1,83%

6,47%

9,48%

2,53%

1,14%

0,08%

2,05%

-7,18%

Riziko

1,21%

4,21%

5,70%

1,47%

1,80%

1,10%

0,39%

9,51%

Podiel na celkovom počte fariem

100%

15,22%

10,41% 13,84% 17,96% 17,62%

21,17%

3,78%

240,69

203,76

206,2

209,19

220,95

255,82

298,73

315,23

28,7

31,04

50,3

31,08

25,78

26,63

27,8

21,8

26,36

83,54

53,99

31,49

17,81

8,89

28,83

-86,08

2593,14 2715,78

978,93

459,13

236,71

Dotácie na hektár v EUR
Počet hektárov na zamestnanca
Zisk na hektár v EUR
Zisk na zamestnanca v EUR

756,45

801,33 -1876,83

Podiel dotácií na tržbách (%)

0,3

0,22

0,4

0,25

0,24

0,32

0,49

0,23

Tržby na zamestnanca v EUR

22665

29032

26045

25767

23845

21010

17017

30294

Zdroj: IL PÚ MPRV SR, vlastné prepočty
Tabuľka 19 Výkonnosť fariem podľa podielu živočíšnej výroby v rokoch 2010-2014
Podiel živočíšnej výroby na celkovej produkcii v %
Všetky farmy
Ukazovateľ

0

(0-20)

<20-40) <40-60) <60-80) <80-100)

100

Priemerná rentabilita (ROE)

1,60%

7,33%

2,76%

1,70%

1,32%

-1,14%

-0,26%

0,18%

Riziko

1,95%

4,92%

5,31%

2,81%

4,34%

1,58%

0,97%

1,77%

Podiel na celkovom počte fariem

100%

21,04%

16,70%

14,10% 13,45% 11,71%

16,49%

6,51%

288,86

220,36

247,17

270,3

293,26

323,62

364,72

371,1

Počet hektárov na zamestnanca

39,75

58,7

55,26

39,06

33,36

35,24

34,27

31,76

Zisk na hektár v EUR

26,24

120,47

40,22

33,56

-6,4

-10,69

5,11

10,43

7071,07 2222,36 1310,83 -213,43 -376,62

174,96

331,4

Dotácie na hektár v EUR

Zisk na zamestnanca v EUR

1043,2

Podiel dotácií na tržbách (%)

0,34

0,22

0,35

0,29

0,32

0,42

0,5

0,46

Tržby na zamestnanca v EUR

33309

59526

38559

36307

30267

27149

24994

25413

Zdroj: IL PÚ MPRV SR, vlastné prepočty

Hodnotenie rentability v závislosti od podielu tržieb zo živočíšnej výroby
Rentabilita farmy meraná ukazovateľom ROE predstavuje efekt výroby pre vlastníka. Cieľom
podnikania je rast trhovej hodnoty a dlhodobo vyššia úroveň rentability prispieva k rastu
hodnoty pre vlastníka. Z výsledkov analýzy veľkých fariem na Slovensku je zrejmé, že
dosahovanie vyššej rentability fariem s nízkym podielom živočíšnej výroby (menej ako 20%) je
jedným z dôvodov poklesu celkovej živočíšnej produkcie na Slovensku (obrázok 10). Rastlinná
výroba je zisková a s rastom podielu tržieb z rastlinnej výroby rastie rentabilita.
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Obrázok 10 Vývoj rentability fariem v závislosti od podielu tržieb zo živočíšnej výroby

Zdroj: IL PÚ MPRV SR, vlastné prepočty

Rentabilita fariem s podielom živočíšnej výroby 0% bola 6,47% priemerne ročne v období
rokov 2004-2008. Podobne to bolo aj v období rokov 2010-2014, kedy rentabilita dosiahla
7,33%. Vyššiu ako priemernú rentabilitu dosiahli aj farmy s podielom tržieb zo živočíšnej
výroby do 20%. Farmy s podielom tržieb zo živočíšnej výroby viac ako 60% dosahovali
podstatne nižšiu rentabilitu.
Hodnotenie rizikovosti v závislosti od podielu tržieb zo živočíšnej výroby
Poľnohospodárska výroba je prirodzene diverzifikovaná vzhľadom na potrebu striedania
plodín ako aj previazanosť rastlinnej a živočíšnej výroby. Diverzifikácia je zároveň jedným
z nástrojov znižovania rizika. Na druhej strane špecializácia prináša rast produktivity, ale vedie
k rastu rizikovosti. Rastlinná výroba je vo všeobecnosti viac riziková. Dôvodom je výraznejší
vplyv počasia ako v prípade živočíšnej výroby. Tá je menej závislá od počasia aj kvôli spôsobu
chovu a ustajnenia. Analýzou rizikovosti v závislosti od podielu produkcie sa potvrdila vyššia
rizikovosť fariem s vyšším podielom rastlinnej výroby.
V analyzovanom období rokov 2004-2008 sa prejavili zmeny v oblasti živočíšnej výroby
zvýšenou rizikovosťou, ktorá bola výsledkom vysokej volatility ROE a nízkej početnosti v danej
skupine fariem (len 3,78% fariem, obrázok 11).
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Obrázok 11 Vývoj rizikovosti fariem v závislosti od podielu tržieb zo živočíšnej výroby

Zdroj: IL PÚ MPRV SR, vlastné prepočty

Podiel fariem v jednotlivých skupinách podľa podielu tržieb zo živočíšnej výroby
Na Slovensku klesá podiel živočíšnej výroby na hrubej poľnohospodárskej produkcii. Nižšia
rentabilita živočíšnej výroby spôsobuje pokles počtu fariem s podielom tržieb zo živočíšnej
produkcie viac ako 40% (obrázok 12). Naopak výrazne rastie počet fariem s podielom
živočíšnej produkcie menej ako 20%. Tieto farmy sú zároveň najziskovejšie.
Obrázok 12 Podiel počtu fariem v jednotlivých skupinách na celkovom počte fariem

Zdroj: IL PÚ MPRV SR, vlastné prepočty
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Podiel fariem s 0%-tným podielom živočíšnej produkcie vzrástol v období 2010-2014 na
21,04% z 15,22% v období 2004-2008. Počet fariem s podielom do 20% vzrástol z 10,41%
v období rokov 2004-2008 na 16,70% v období rokov 2010-2014.

Zhodnotenie produktivity v závislosti od podielu tržieb zo živočíšnej výroby
Farmy s nižším podielom tržieb zo živočíšnej produkcie majú vyššiu produktivitu meranú
prostredníctvo tržieb na jedného zamestnanca. Ukazovateľ vykazuje výrazné rozdiely medzi
sledovanými obdobiami.
Zatiaľ čo v období rokov 2004-2008 boli tržby na jedného zamestnanca fariem s podielom
tržieb zo živočíšnej výroby 0% a 100% takmer identické a dosahovali 29 032 EUR resp. 30 294
EUR, v období rokov 2010-2014 bol rozdiel viac ako dvojnásobný v prospech fariem
s podielom tržieb zo živočíšnej výroby 0%. Produktivita meraná tržbami na jedného
zamestnanca rástla v týchto farmách najviac a dosiahla 59 526 EUR ročne. Rastlinná výroba
pod vplyvom využitia modernej techniky a inovácií dokáže intenzívne znižovať potrebu práce
a tým pádom aj počet pracovníkov. Dôvodom rastu produktivity je pokles počtu pracovníkov,
čo dokazuje rast počtu hektárov na jedného zamestnanca v čisto rastlinných farmách. Počet
hektárov na zamestnanca v tejto skupine fariem vzrástol z 31,04 ha na jedného zamestnanca
v období rokov 2004-2008 na 58,7 ha v období 2010-2014. Pokles zamestnanosti vo farmách
s nižším podielom živočíšnej výroby je vyšší ako vo farmách s vyšším podielom živočíšnej
výroby (obrázok 13).
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Obrázok 13 Vývoj tržieb na zamestnanca v závislosti od podielu tržieb zo živočíšnej výroby na
celkových tržbách

Zdroj: IL PÚ MPRV SR, vlastné prepočty

4.2

ZHRNUTIE ANALÝZY RENTABILITY A SYSTEMATICKÉHO RIZIKA VEĽKÝCH FARIEM NA
SLOVENSKU.

Poľnohospodári čelia rôznym rizikám, ktoré majú celý rad príčin. Tieto riziká sú veľmi zriedka
úplne nezávislé, najmä ak sú merané z hľadiska ich vplyvu na variabilitu príjmov. Obavy
týkajúce sa zvýšenia volatility poľnohospodárskych príjmov v EÚ vyvolali v tejto oblasti široké
spektrum výskumov. Riziko v európskom poľnohospodárstve je znižované prostredníctvom
Spoločnej

poľnohospodárskej

politiky

vo

forme

dotácií,

ktoré

do

podnikania

v poľnohospodárstve prinášajú stabilný zdroj príjmu.
Problematika kvantifikácie rizika poľnohospodárskych podnikov vyplýva zo skutočnosti, že
väčšina fariem v poľnohospodárstve nie je kótovaná na burze, a preto sa na určenie rizikovosti
využíva iný indikátor ako výnos vo forme rastu ceny akcie a dividendy. Vzniká potreba
hodnotenia rizika na základe finančných výkazov ako súvaha a výkaz ziskov a strát. Jedným
z negatív tohto prístupu je skutočnosť, že tieto výkazy sa používajú na daňové účely, a preto
je možné predpokladať určitý vplyv optimalizácie daňovej povinnosti. To znižuje ich schopnosť
verne popísať finančnú situáciu v podniku.
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Z hľadiska veľkosti využívanej poľnohospodárskej pôdy je štruktúra poľnohospodárskych
podnikov na Slovensku iná v porovnaní s priemerom EÚ. Na Slovensku dominujú veľké farmy.
Štrukturálne zmeny viedli k zníženiu podielu Družstiev na celkovom počte fariem a k zvýšeniu
počtu Obchodných spoločností. Štrukturálne zmeny možno vysvetliť aj vývojom ziskovosti a
rizikovosti fariem v posledných rokoch.
Pri hodnotení rentability a rizikovosti fariem sme sa zamerali na finančnú efektívnosť bez
zohľadnenia ďalších faktorov, ako je trvalo udržateľný rozvoj a environmentálne aspekty
poľnohospodárstva na Slovensku.
Na meranie rizikovosti fariem sme použili alternatívny prístup teórie portfólia, kde sme
rentabilitu cenných papierov nahradili meraním volatility ROE. Zamerali sme sa na porovnanie
dvoch základných právnych foriem veľkých fariem na Slovensku, a to družstvá a obchodné
spoločnosti. Taktiež boli porovnávané farmy z hľadiska ich zamerania na rastlinnú a živočíšnu
výrobu.
Percentuálny podiel družstiev v sledovanom období výrazne poklesol v zaniknuté ružstvá
nahradila rentabilnejšia právna forma – obchodné spoločnosti (s.r.o. a a.s.). Tento trend je
spôsobený skutočnosťou, že obchodné spoločnosti sú efektívnejšou právnou formou s nižším
počtom vlastníkov a s vyššou orientáciou na dosahovanie zisku. Obchodné spoločnosti
v každom zo sledovaných období dosiahli výrazne vyššiu rentabilitu pri mierne vyššej
rizikovosti.
Z pohľadu orientácie výroby sú farmy s prevažne rastlinnou produkciou rentabilnejšie a taktiež
rizikovejšie. Tento záver je v súlade s názormi autorov, že rastlinná výroba je rizikovejšia ako
živočíšna, pretože je viac závislá od počasia a klimatických podmienok. Výsledkom rozdielnosti
v rentabilite je postupný nárast počtu fariem zameraných na rastlinnú výrobu.
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5

STROPOVANIE A JEHO DOPADY NA FARMY NA SLOVENSKU

Stropovanie je nástroj podpory poľnohospodárov, kedy je administratívne limitovaná
maximálna výška podpory. Vzhľadom na odpojenie platieb od produkcie o dopade
stropovania na jednotlivé farmy primárne rozhoduje veľkosť obhospodarovanej plochy.
Dopady stropovania závisia od štruktúry fariem, veľkosti národnej obálky (rozpočtu) na priame
platby, spôsobu aplikácie SPP na národnej úrovni, štruktúry produkcie ako aj od veľkosti
osobných nákladov, a teda aj od mzdovej úrovne v členskom štáte. Európska komisia (2011)
vypočítala dopady stropovania1 návrhu Komisie na SPP 2014 – 2020 ako podiel zastropovanej
sumy z celkových priamych platieb. V celej EÚ by stropovanie uvoľnilo 1,3 percenta priamych
platieb (tabuľka 20), ktoré by stratili veľké farmy a získali by ich programy rozvoja vidieka
(Európska komisia, (2017)).
Tabuľka 20 Dopady stropovania podľa návrhu Komisie SPP 2014 – 2020
Členský štát

Podiel zastropovanej sumy na priamych
platbách

Bulharsko

9.8%

Spojené kráľovstvo

5.2%

Grécko

4.0%

Slovensko

3.1%

Rumunsko

2.9%

Maďarsko

2.6%

Španielsko

1.5%

Česko, Litva

0.4%

Nemecko, Dánsko

0.2%

Taliansko, Poľsko, Portugalsko

0.1%

Belgicko, Cyprus, Francúzsko, Estónsko, Írsko, Luxembursko,
Lotyšsko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Fínsko, Švédsko, Slovinsko

0.0 %

Zdroj: Európska komisia, 2017
Rozdielne dopady stropovania priamych platieb v členských štátoch sú spôsobené rôznymi veľkosťami

fariem ako aj rozdielnosťou v mzdových nákladoch na osobu (Sahrbacher et al., (2013)). Ciaian
1

Pri príprave SPP 2014-2020 Európska komisia navrhla nasledujúcu progresívnu redukciu a stropovanie priamych platieb:
- redukcia o 20% pre platby od 150 000 do 200 000 EUR;
- redukcia o 40% pre platby od 200 000 do 250 000 EUR;
- redukcia o 70% pre platby od 250 000 do 300 000 EUR;
- redukcia o 100% pre platby nad 300 000 EUR.
Krátené platby mali byť vypočítané po odpočítaní osobných nákladov. Finálna verzia SPP 2014 – 2020 bola prijatá v inej podobe.
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et al. (2002) taktiež uvádzajú, že veľkostná štruktúra fariem ovplyvňuje štruktúru produkcie,
čo má vplyv na podiel mzdových nákladov na celkových nákladoch.
Veľkostná štruktúra fariem na Slovensku je iná ako v pôvodných v krajinách EÚ. Na Slovensku
dominujú veľké farmy, a preto sú potenciálne dopady stropovania na Slovensku iné, ako
v krajinách, kde dominujú malé rodinné farmy. Dvadsať percent najväčších fariem na
Slovensku získa až 94 percent všetkých priamych platieb, v Česku 20 percent najväčších fariem
získava 89 percent všetkých priamych platieb, kým napríklad v Rakúsku je to 58 percent
a v Holandsku 54 percent (obrázok 14).

Obrázok 14 Percento celkových priamych platieb vyplatených 20% najväčších fariem
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Zdroj: Európska komisia, 2017

Diskusia o podpore veľkých resp. malých fariem v EÚ je založená jednak na argumentoch
ohľadne ekonómie z rozsahu ako aj preferenciách krajín EÚ, kde dominujú veľké resp. malé
farmy. Výsledkom diskusie je skutočnosť, že reforma SPP 2014-2020 viedla k internej (v rámci
členských štátov) aj externej (medzi členskými štátmi) konvergencii priamych platieb
(European Parliament (2013)). Priame platby sa stali flexibilnejším nástrojom a 30 percent
priamych platieb sa podmienilo aktivitami prospešnými pre životné prostredie (greening).
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Zaviedla sa aj väčšia flexibilita medzi I. a II. Pilierom SPP. Vo vzťahu k stropovaniu alebo
degresivite priamych platieb, členské štáty si mohli vybrať minimálne 5 percentnú degresivitu
(redukciu o 5 percent) pre platby nad 150 000 EUR, alebo redistributívnu platbu 5 percent
z národnej obálky pre priame platby, čo by prerozdelilo časť priamych platieb od veľkých
fariem k malým farmám. Slovensko si vybralo 5 percentnú degresivitu.
Oznámenie Európskej komisie (2017) o SPP uvádza, že priame platby na plochu budú
základom spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ aj po roku 2020. Oznámenie taktiež
uvádza, že priame platby majú byť rozdelené spravodlivejšie a cielenejšie. To sa má dosiahnuť
stropovaním s možnosťou zohľadnenia miezd, degresivitou priamych platieb, redistributívnou
platbou ako aj lepším cielením priamych platieb na aktívnych farmárov.
Priame platby sú vyplácané na plochu (SAPS), takže väčšie farmy získavajú viac priamych
platieb ako menšie farmy. Na jednej strane, väčšie farmy využívajú ekonómiu z rozsahu,
a preto môže byť odôvodnené, že nepotrebujú v takom rozsahu priame platby ako menšie
farmy. Strop na priame platby alebo redukcia platieb pre veľké farmy zlepší rozdelenie
priamych platieb medzi farmami. Na druhej strane, stropovanie priamych platieb môže
ovplyvniť kapacitu veľkých fariem produkovať, investovať a zamestnávať.
Čím je strop na priame platby vyšší, tým menej fariem je ovplyvnených stropovaním. Množstvo
fariem ovplyvnených stropovaním klesá, keď sa strop navyšuje o úroveň nákladov na pracovnú
silu. Pri zohľadňovaní osobných nákladov, farmy, ktoré zamestnávajú viac pracovníkov sú
menej ovplyvnené stropovaním ako rovnako veľké farmy, ktoré zamestnávajú menej
pracovníkov.
Poľnohospodári sa môžu prispôsobiť stropovaniu delením fariem na menšie jednotky. Dve
menšie farmy tak získajú viac priamych platieb ako jedna veľká farma, z ktorej vznikli. Pri
nahradení stropu degresívnymi priamymi platbami, keď sa platby nad istú úroveň
percentuálne znižujú a percento znižovania priamych platieb sa s výškou priamych platieb
zvyšuje, sa finančná motivácia deliť veľké farmy na menšie znižuje.
Parametre stropovania priamych platieb a znižovania priamych platieb pre veľkých
beneficientov zatiaľ nie sú definitívne známe.
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Pre hlbšiu analýzu fariem, ktoré by stropovaním boli ovplyvnené na Slovensku, bola použitá
databáza IL MPRV SR za rok 2016, ktorý obsahoval najaktuálnejšie informácie o štruktúre
produkcie, nákladoch na prácu, veľkosti fariem a prijatých priamych platbách. Predmetom
stropovania bola výška SAPS a Greeningové platby jednotlivých individuálnych fariem.
Boli simulované tri scenáre každý z nich v dvoch verziách. Scenáre boli naviazané na
alternatívne výšky stropovania na úrovni:
•

60 000 EUR

•

100 000 EUR

•

150 000 EUR

Každý scenár mal dve verzie vychádzajúce z návrhu Európskej komisie. Prvá verzia bola bez
zohľadnenia osobných nákladov a druhá so zohľadnením osobných nákladov. Osobné náklady
sú ročné náklady farmy na mzdy vrátane odvodov zamestnávateľa a navyšujú strop.
5.1

DOPADY STROPOVANIA NA ÚROVNI 60 000 EUR.

Pri scenári stropovania na úrovni 60 000 EUR vo verzii bez zohľadnenia osobných nákladov by
bolo z celkovej výmery na Slovensku zastropovaných 1,19 Mil. hektárov, čo pri celkovej
výmere 1,872 Mil. hektárov predstavuje 63,6% pôdy na Slovensku. Dopady stropovania by pri
tomto scenári boli výrazné. Do druhého piliera by bolo presunutých až 177 Mil. EUR ročne
a stropovanie by sa dotklo až 1004 fariem poberajúcich dotácie 355 Mil. EUR ročne. Vo verzii
so započítaním osobných nákladov by bol dopad podstatne miernejší. Zastropovaná suma by
bola 30 Mil. EUR ročne a stropovanie by sa dotklo 377 fariem (tabuľka 21).
Vzhľadom na problémy a potreby slovenského poľnohospodárstva, ktoré je charakteristické
významným poklesom zamestnanosti ako aj odklonom od živočíšnej a špecializovanej
rastlinnej výroby, by započítanie osobných nákladov bolo opodstatnené. Vo verzii so
započítaním osobných nákladov vznikajú významné rozdiely medzi zastropovanými
a nezastropovanými

farmami.

Zohľadnenie

osobných

nákladov

by

spôsobilo,

že

zastropovanými farmami by boli farmy s podielom rastlinnej výroby až 82% a so
zamestnanosťou 1,03 osoby na 100 hektárov. Nezastropovanými by boli farmy s podstatne
nižším podielom rastlinnej výroby (60%) a s viac ako 2,5 násobne vyšším počtom pracovníkov
(2,71) na 100 hektárov.
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Tabuľka 21 Dopady stropovania na úrovni 60 000 EUR na farmu
Bez osobných nákladov
Zastropované
Pôda v ha
Počet subjektov
Dotácie

1,19 Mil.

S osobnými nákladmi

Nezastropované
0,28 Mil

1004

Zastropované

Nezastropované

0,41 Mil.

1,06 Mil.

377

355 Mil.

55,3 Mil.

104,1 Mil.

306,2 Mil.

Priemerný podiel RV

66%

60%

82%

60%

Produkcia v EUR na ha

832

732

622

954

Priemerná zamestnanosť na
100 ha

2,2

2,45

1,03

2,71

Priemerný zisk na ha v EUR

42,4

99

72

46

Zastropovaná suma

177 Mil.

30 Mil.

Zdroj: IL MPRV SR 2016, vlastné prepočty

Z tabuľky 21 vyplýva, že pri zohľadnení osobných nákladov sú relevantné rozdiely medzi
zastropovanými a nezastropovanými farmami. Zastropované farmy (farmy, ktorým sa znížia
priame platby, keďže majú získať viac priamych platieb ako je stanovený strop) majú
podstatne nižší podiel živočíšnej výroby, nižšiu poľnohospodársku produkciu v EUR na hektár
ako aj nižšiu zamestnanosť na hektár. Dôvodom je fakt, že farmy, ktoré zamestnávajú veľa
pracovníkov sa špecializujú viac na produkciu produktov náročných na prácu (živočíšna výroba,
špecializovaná rastlinná výroba). Tým farmám sa navyšuje strop na priame platby o výšku
osobných nákladov a pri úrovni stropovania 60 000 EUR by zastropované neboli.
Stropovanie pri tomto scenári by malo rôzne dopady na jednotlivé zastropované farmy.
Niektoré farmy by prišli o nízke sumy, zatiaľ čo niektoré farmy by prišli o podstatné časti
podpory. Za účelom identifikácie individuálnych dopadov stropovania na úrovni 60 000 EUR
boli vytvorené intervaly dopadov zvyšujúce sa o 25 000 EUR (obrázok 15). V priemere by
zastropované farmy bez osobných nákladov prišli o 177 069 EUR a so zohľadnením osobných
nákladov v priemere o 79 575 EUR. Individuálne dopady a početnosti fariem v jednotlivých
intervaloch sú v nasledovnom histograme. Najviac podnikov by prišlo o menej ako 25 000 EUR
a početnosti podnikov majú tendenciu s rastom dopadu klesať. Pri verzii bez zohľadnenia
osobných nákladov je špecifické, že existuje pomerne početná skupina fariem (63 fariem),
ktoré by prišli o viac ako 500 000 EUR, zatiaľ čo pri verzii so započítaním osobných nákladov
nie. Ide o farmy, ktoré by boli stropovaním bez započítania osobných nákladov výrazne
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znevýhodnené kvôli veľkosti obhospodarovanej plochy napriek tomu, že zamestnávajú
štandardný počet osôb na 100 ha obhospodarovanej pôdy.
Obrázok 15 Počty podnikov z hľadiska zastropovanej sumy pri úrovni 60 000 EUR na farmu
160
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so zohľadnením osobných nákladov

Zdroj: IL MPRV SR 2016, vlastné prepočty

Z teritoriálneho hľadiska by stropovanie malo najväčší dopad na okresy v produkčných
častiach v oblasti Podunajskej nížiny. Nasledovný obrázok 16 znázorňuje teritoriálne dopady
stropovania na jednotlivé okresy formou zastropovanej sumy. Tmavšia farba znamená vyššiu
zastropovanú sumu v danom okrese.
Obrázok 16 Mapa dopadov stropovania na úrovni 60 000 EUR bez započítania osobných nákladov

Zdroj: IL MPRV SR 2016, vlastné prepočty
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Pri úrovni stropovania vo výške 60 000 EUR na farmu by boli najviac stropovaním dotknuté
okresy Komárno, Levice, Nové zámky, Nitra, Trnava, Senica, Malacky. Na východe krajiny okres
Michalovce, Trebišov a aj okres Liptovský Mikuláš a Rimavská Sobota.
Existuje rozdiel v prípade teritoriálnych dopadov pri započítaní osobných nákladov. Až v 14tich okresoch by bol dopad stropovania 60 000 EUR so započítaním osobných nákladov nulový
(obrázok 17). Išlo by najmä o okresy v oblasti Oravy a Kysúc ako Tvrdošín, Dolný Kubín, Kysucké
Nové Mesto, Bytča, ďalej Púchov, Ilava, Trenčín, Partizánske, Topoľčany, Hlohovec, Pezinok
a Banská Štiavnica.
Obrázok 17 Mapa dopadov stropovania na úrovni 60 000 EUR so započítaním osobných nákladov

Zdroj: IL MPRV SR 2016, vlastné prepočty

Teritoriálne dopady monografia analyzuje len pri tejto úrovni stropovania. Teritoriálne dopady
ostatných úrovní stropovania sú analogické a zvyšovanie stropu postupne znižuje dopady
stropovania v jednotlových okresoch.
5.2

DOPADY STROPOVANIA NA ÚROVNI 100 000 EUR.

Pri scenári stropovania na úrovni 100 000 EUR vo verzii bez zohľadnenia osobných nákladov
by bolo z celkovej výmery na Slovensku zastropovaných 1,11 Mil. hektárov, čo pri celkovej
výmere 1,872 Mil. hektárov predstavuje 59,3% pôdy na Slovensku (rozdiel oproti stropovaniu
60 000 EUR len o 4,3% menej). Dopady stropovania by pri tomto scenári boli výrazné. Do
druhého piliera by bolo presunutých 141,3 Mil. EUR ročne (pri 60 000 EUR až 177 Mil. EUR
ročne) a stropovanie by sa dotklo 793 (pri 60 000 EUR až 1004) fariem poberajúcich dotácie
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329,4 Mil. EUR ročne (tabuľka 22). Vo verzii so započítaním osobných nákladov by bol dopad
podstatne miernejší. Zastropovaná suma by bola 18,5 Mil. EUR ročne a stropovanie by sa
dotklo 213 fariem.
Vo verzii so započítaním osobných nákladov sa aj pri tomto scenári potvrdzujú významné
rozdiely medzi zastropovanými a nezastropovanými farmami. Zohľadnenie osobných
nákladov by spôsobilo, že zastropovanými farmami by boli farmy s podielom rastlinnej výroby
až 82% a so zamestnanosťou 0,93 osoby na 100 hektárov. Nezastropovanými by boli farmy
s podstatne nižším podielom rastlinnej výroby (62%) a s počtom pracovníkov 2,57 osoby na
100 hektárov.
Tabuľka 22 Dopady stropovania na úrovni 100 000 EUR na farmu
Bez osobných nákladov

Pôda v ha
Počet subjektov
Dotácie

S osobnými nákladmi

Zastropované

Nezastropované

Zastropované

Nezastropované

1,11 Mil.

0,36 Mil.

0,29 Mil.

1,17 Mil.

793

213

329,4 Mil.

80,9 Mil.

74,1 Mil.

336,2 Mil.

65,50%

62%

82%

62%

Produkcia v EUR na ha

846

911

629

920

Priemerná zamestnanosť
na 100 ha

2,19

2,4

0,93

2,57

42

87

76

47

Priemerný podiel RV

Priemerný zisk na ha v EUR
Zastropovaná suma

141,3 Mil.

18,5 Mil.

Zdroj: IL MPRV SR 2016, vlastné prepočty

Z tabuľky 22 vyplýva, že pri zohľadnení osobných nákladov sú relevantné rozdiely medzi
zastropovanými a nezastropovanými farmami. Zastropované farmy majú podstatne nižší
podiel živočíšnej výroby, nižšiu poľnohospodársku produkciu v EUR na hektár (629 EUR/ha
oproti 920 EUR/ha nezastropovaných fariem) ako aj nižšiu zamestnanosť na hektár (0,93
oproti 2,57 osoby na 100ha). Ak by sa pri stropovaní na Slovensku neuplatňoval odpočet
osobných nákladov, nebol by rozdiel medzi charakterom zastropovaných a nezastropovaných
fariem. Pri verzii bez zohľadnenia osobných nákladov medzi farmami neexistujú štatisticky
významné rozdiely medzi podielom rastlinnej výroby ako aj zamestnanosťou. Pri tejto verzii
by prišli o dotácie farmy len na základe svojej výmery bez ohľadu na štruktúru výroby alebo
zamestnanosť.
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Stropovanie pri tomto scenári by malo rôzne dopady na jednotlivé zastropované farmy
a výsledky analýzy dopadov sú zachytené v obrázku 18. Niektoré farmy by prišli o nízke sumy,
zatiaľ čo niektoré farmy by prišli o podstatné časti podpory. V priemere by zastropované farmy
bez osobných nákladov prišli o 178 184 EUR a so zohľadnením osobných nákladov v priemere
o 86 845 EUR. Individuálne dopady a početnosti fariem v jednotlivých intervaloch sú
v nasledovnom histograme. Najviac podnikov by prišlo o menej ako 25 000 EUR a početnosti
podnikov majú tendenciu s rastom dopadu klesať. Tak ako pri scenári 60 000 EUR pri verzii bez
zohľadnenia osobných nákladov je špecifické, že existuje pomerne početná skupina fariem,
ktoré by prišli o viac ako 500 000 EUR, zatiaľ čo pri verzii so započítaním osobných nákladov
nie. Ide o farmy, ktoré by boli stropovaním bez započítania osobných nákladov výrazne
znevýhodnené kvôli veľkosti obhospodarovanej plochy napriek tomu, že zamestnávajú
štandardný počet osôb na 100 ha obhospodarovanej pôdy.
Obrázok 18 Počty podnikov z hľadiska zastropovanej sumy pri úrovni 100 000 EUR na farmu
120

Počet podnikov

100
80
60
40
20
0

Zastropovaná suma na podnik v tis. EUR
bez zohľadnenia osobných nákladov

so zohľadnením osobných nákladov

Zdroj: IL MPRV SR 2016, vlastné prepočty

5.3

DOPADY STROPOVANIA NA ÚROVNI 150 000 EUR.

Pri scenári stropovania na úrovni 150 000 EUR by bol dopad na farmy najmenší. S rastom sumy
stropovania klesá miera jeho dopadu. Dopady tohto scenáru sú v nasledujúcej tabuľke 23.
Pri scenári stropovania na úrovni 150 000 EUR vo verzii bez zohľadnenia osobných nákladov
by bolo z celkovej výmery na Slovensku zastropovaných 0,99 Mil. hektárov, čo pri celkovej
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výmere 1,872 Mil. hektárov predstavuje 52,9% pôdy na Slovensku (tabuľka 23). Dopady
stropovania by pri tejto verzii boli výrazné. Do druhého piliera by bolo presunutých 106,5 Mil.
EUR ročne (pri 60 000 EUR až 177 Mil. EUR ročne) a stropovanie by sa dotklo 608 (pri 60 000
EUR až 1004) fariem poberajúcich dotácie 293,6 Mil. EUR ročne. Vo verzii so započítaním
osobných nákladov by bol dopad podstatne miernejší. Zastropovaná suma by bola 10,7 Mil.
EUR ročne a stropovanie by sa dotklo 112 fariem.
Tabuľka 23 Dopady stropovania na úrovni 150 000 EUR na farmu
Bez osobných nákladov

Pôda v ha
Počet subjektov
Dotácie

S osobnými nákladmi

Zastropované

Nezastropované

Zastropované

Nezastropované

0,99 Mil.

0,58 Mil.

0,18 Mil.

1,29

608

112

293,6 Mil.

116,7 Mil.

46 Mil.

364,3 Mil.

65,10%

64%

83%

63%

Produkcia v EUR na ha

868

850

684

887

Priemerná zamestnanosť na 100
ha

2,38

2,26

0,8

2,45

44

72,3

91

47,8

Priemerný podiel RV

Priemerný zisk na ha v EUR
Zastropovaná suma

106,5 Mil.

10,7 Mil.

Zdroj: IL MPRV SR 2016, vlastné prepočty

Vo verzii so započítaním osobných nákladov sa aj pri tomto scenári potvrdzujú významné
rozdiely medzi zastropovanými a nezastropovanými farmami. Zohľadnenie osobných
nákladov by spôsobilo, že zastropovanými farmami by boli farmy s podielom rastlinnej výroby
až 83% a so zamestnanosťou 0,8 osoby na 100 hektárov. Nezastropovanými by boli farmy
s podstatne nižším podielom rastlinnej výroby (63%) a s počtom pracovníkov 2,45 osoby na
100 hektárov.
Z tabuľky 23 vyplýva, že pri zohľadnení osobných nákladov sú relevantné rozdiely medzi
zastropovanými a nezastropovanými farmami. Zastropované farmy majú podstatne nižší
podiel živočíšnej výroby, nižšiu poľnohospodársku produkciu v EUR na hektár (684 EUR/ha
oproti 887 EUR/ha nezastropovaných fariem) ako aj nižšiu zamestnanosť na hektár (0,8 oproti
2,45 osoby na 100 ha). Ak by sa pri stropovaní na Slovensku neuplatňoval odpočet osobných
nákladov, nebol by rozdiel medzi charakterom zastropovaných a nezastropovaných fariem. Pri
verzii bez zohľadnenia osobných nákladov medzi farmami neexistujú štatisticky významné
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rozdiely medzi podielom rastlinnej výroby ako aj zamestnanosťou. Pri tejto verzii by prišli
o dotácie farmy len na základe svojej výmery bez ohľadu na štruktúru výroby alebo
zamestnanosť.
Stropovanie pri tomto scenári by malo rôzne dopady na jednotlivé zastropované farmy.
V priemere by zastropované farmy bez osobných nákladov prišli o 175 165 EUR a so
zohľadnením osobných nákladov v priemere o 95 535 EUR. Individuálne dopady a početnosti
fariem v jednotlivých intervaloch sú v nasledovnom histograme. Najviac podnikov by prišlo
o menej ako 25 000 EUR a početnosti podnikov majú tendenciu s rastom dopadu klesať. Tak
ako pri scenári 60 000 EUR pri verzii bez zohľadnenia osobných nákladov je špecifické, že
existuje pomerne početná skupina fariem, ktoré by prišli o viac ako 500 000 EUR, zatiaľ čo pri
verzii so započítaním osobných nákladov by o sumu od úrovne 475 001 EUR vyššie neprišla
žiadna farma (obrázok 19).

Počet podnikov

Obrázok 19 Počty podnikov z hľadiska zastropovanej sumy pri úrovni 150 000 EUR na farmu
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Zastropovaná suma na podnik v tis. EUR
bez zohľadnenia osobných nákladov

so zohľadnením osobných nákladov

Zdroj: IL MPRV SR 2016, vlastné prepočty
5.4

ZHRNUTIE DOPADOV STROPOVANIA NA SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO.

V súčasnosti sú priame platby hlavným nástrojom podpory poľnohospodárstva v rámci
spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie. Podľa Oznámenia Európskej komisie
ostanú priame platby základným nástrojom SPP aj po roku 2020. Oznámenie zároveň uvádza,
že nová SPP bude spravodlivejšie rozdeľovať priame platby. Použije sa na to stropovanie,
redistributívna platba, resp. cielenie priamych platieb na aktívnych farmárov. Je možné
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predpokladať, že členské štáty za účelom spravodlivejšieho rozdeľovania priamych platieb
budú musieť alebo môcť v rámci SPP po 2020 uplatňovať stropovanie priamych platieb.
Slovensko má relatívne veľké farmy, a preto stropovanie bude mať významný dopad na
slovenské poľnohospodárstvo. Na Slovensku 94 percent všetkých priamych platieb (399 904
mil. EUR) získa 20 percent najväčších fariem (cca. 3800 fariem). Pri stanovení stropu na úrovni
100 tisíc EUR na farmu, prídu veľké farmy na Slovensku o 141 mil. EUR bez zohľadnenia
osobných nákladov a o 18,5 mil. EUR pri zohľadnení osobných nákladov.
Skutočné zastropované sumy môžu byť o 10 percent vyššie, keďže databáza Informačné listy,
ktorá sa používala na analýzu dopadov stropovania, obsahuje okolo 90 percent veľkých fariem.
Zastropované sumy budú pravdepodobne presunuté do rozpočtu na rozvoj vidieka PRV, čím
sa zvýšia zdroje na investovanie do vidieckej infraštruktúry, podpory služieb na vidieku, alebo
aj na cielené investície do modernizácie fariem.
Zohľadnenie osobných nákladov je dôležité kritérium na uplatnenie stropovania na Slovensku.
Oveľa menej podstatná je výška stropu. Pri zohľadnení osobných nákladov stropovanie oddelí
aktívne farmy od menej aktívnych fariem. Aktívnych fariem sa stropovanie dotkne menej, lebo
zamestnávajú viac ľudí, produkujú viac na hektár poľnohospodárskej pôdy (vyššia pridaná
hodnota na hektár) a taktiež majú väčší podiel živočíšnej výroby.
Z analýzy uskutočnenej na základe IL MPRV za rok 2016 zameranej na zhodnotenie dopadov
stropovania pri troch scenároch v dvoch verziách každého scenára vyplýva, že v prípade
uplatnenia stropovania priamych platieb na Slovensku v rámci SPP 2021-2027 je potrebné
zohľadniť osobné náklady, t.j. navýšiť strop o hodnotu osobných nákladov fariem. Analýza
totiž potvrdila, že len započítanie osobných nákladov spôsobuje rozdelenie fariem na skupinu
menej aktívnych fariem a skupinu viac aktívnych fariem. Vyššia zamestnanosť na 100 ha
v nezastropovaných farmách a podstatne nižšia zamestnanosť v zastropovaných farmách
nebude vytvárať nadmerný tlak na ďalšie znižovanie zamestnanosti. V prípade uplatňovania
osobných nákladov ako sumy navyšujúcej strop totiž zníženie zamestnanosti a úspora
osobných nákladov znižuje strop. Farme sa nezvýši zisk. Tým pádom sa znižuje ekonomická
motivácia znižovania zamestnanosti, ktorá je v prípade poľnohospodárstva najmä na vidieku.
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Zastropované sumy, ktoré sa presunú do PRV, sú viac ovplyvnené započítaním osobných
nákladov ako stropovaním, či už na úrovni 60 000 EUR, 100 000 EUR alebo 150 000 EUR.
Pri súčasnom nastavení, zastropovaná suma ostáva v poľnohospodárstve a je presúvaná od
jedného beneficienta k druhému. V tomto zmysle je možné stropovanie vnímať ako jeden
z nových nástrojov redistribúcie zdrojov v poľnohospodárstve.
Stropovanie nemá priamy vplyv na efektívnosť výroby. Farmy zvyšujúce svoju efektívnosť
zvyšovaním produkcie neprichádzajú stropovaním o finančné prostriedky. Jedine farmy
zvyšujúce svoju efektívnosť redukciou osobných nákladov prichádzajú o finančné prostriedky.
Redukcia ostatných nákladov okrem osobných bude mať aj v podmienkach stropovania
pozitívny efekt na efektívnosť výroby.
Uskutočnená analýza vychádza z dostupných podmienok stropovania priamych platieb
stanovených Európskou komisiou v návrhu SPP na ďaľšie programovacie obdobie a to
k dátumu spracovania tejto práce. Podmienky sú postupne konkretizované, a preto
predpoklady analýzy o objekte stropovania ako aj špecifikácia osobných nákladov sa od
konečného návrhu môžu líšiť. Pre úplnosť boli dopady stropovania analyzované aj pri variante
osobných nákladov nie len na úrovni hrubých miezd, ale aj so zarátaním povinných odvodov
zamestnávateľa, ktoré na Slovensku predstavujú výšku 35,2% z objemu hrubých miezd.
Výsledky tejto analýzy sú v prílohe 1. Aj pri tejto alternatíve sa potvrdila potreba započítania
osobných nákladov do stropu priamych platieb na rozdelnie fariem na dve skupiny. Navýšenie
osobných nákladov celkovo znižuje dopady stropovania a znižuje výšku celkovej zastropovanej
sumy.
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6

ZHODNOTENIE VPLYVU INTEGRÁCIE A GLOBALIZÁCIE NA
POĽNOHOSPODÁRSTVO NA SLOVENSKU

Z hľadiska štruktúry fariem je v literatúre diskutovaná problematika vplyvu veľkosti fariem na
adaptáciu technológie a vplyvu technického pokroku na produkciu. Veľké farmy sú kapitálovo
lepšie vybavené, a preto sú lepšie schopné prispôsobovať sa technickým zmenám. Veľké farmy
taktiež benefitujú z ekonómie z rozsahu a produkujú s nižšími jednotkovými nákladmi. Sektor
poľnohospodárstva je v krajinách EÚ podporovaný z historických a ekonomických dôvodov.
K historickým patria potreba dostatku potravín a ich cenová dostupnosť, ktorá je výsledkom
skúseností po druhej svetovej vojne. Ekonomickým dôvodom je nižšia úroveň príjmu
pracovníkov v poľnohospodárstve. Dané platí v prípade malých a rodinných fariem, ktoré
dominujú v mnohých členských krajinách EÚ. V prípade veľkých fariem sú pracovníci
zamestnancami a ich príjmom je mzda, ktorej výška je určená trhom práce. Spoločná
poľnohospodárska politika EÚ má rôzne dopady na členské krajiny, lebo štruktúra fariem
z hľadiska veľkosti je rozdielna.
Veľké farmy obhospodarujú až 71,58% pôdy na Slovensku. Vzhľadom na aplikáciu Jednotnej
platby na plochu ako nástroja na rozdeľovanie priamych platieb z I. Piliera to znamená, že
71,58% SAPS na Slovensku dostáva len 997 subjektov (údaje pre rok 2016). Z celkového
objemu dotácií z I. Piliera tvoria platby nad 200 000 EUR na jedného beneficienta 60,1%.
V starých členských krajinách dominujú malé farmy a aj dotácie z I. Piliera na jedného
beneficienta sú podstatne nižšie. Pri rôznej štruktúre fariem z hľadiska veľkosti spôsobujú
rovnaké nástroje politík rôzne zmeny a reakcie fariem.
Na Slovensku dominujú dve základnéprávne formy veľkých fariem, a to družstvá a obchodné
spoločnosti. Percentuálny podiel družstiev v sledovanom období výrazne poklesol v zaniknuté
družstvá nahradila rentabilnejšia právna forma – obchodné spoločnosti (s.r.o. a a.s.). Tento
trend je spôsobený skutočnosťou, že obchodné spoločnosti sú efektívnejšou právnou formou
s nižším počtom vlastníkov a s vyššou orientáciou na dosahovanie zisku. Obchodné
spoločnosti v každom zo sledovaných období dosiahli výrazne vyššiu rentabilitu pri mierne
vyššej rizikovosti.
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Z hľadiska štruktúry výroby v poľnohospodárstve došlo po vstupe do EÚ v roku 2004
k výraznej zmene smerom k rastlinnej výrobe a znižovaniu živočíšnej výroby. Vedecká
monografia detailne hodnotí vývoj štruktúry poľnohospodárskej výroby na Slovensku. Celkové
výnosy fariem sa od roku 2004 do roku 2016 ani v bežných cenách nezvýšili. Predstavujú
2,231,5

Mld. EUR v roku 2016. V roku 2004 tvoril podiel živočíšnej produkcie 54%

a predstavoval hodnotu 1,0939 Mld. EUR. V roku 2016 klesol podiel živočíšnej produkcie na
38% a predstavoval hodnotu 0,7314 Mld. EUR. Dominujú komodity, ktoré nie sú náročné na
ľudskú prácu, majú nižšiu pridanú hodnotu a umožňujú využitie ekonómie z rozsahu. Najviac
fariem sa zaoberá produkciou obilnín a olejnín. V porovnaní rokov 2004 a 2015 došlo
k najvýraznejšiemu poklesu fariem, ktoré sa zaoberali chovom dojníc a ošípaných. Tieto boli
tradičnou súčasťou poľnohospodárskej prvovýroby na družstvách a štátnych majetkoch pred
rokom 1989. Výrazný pokles zamerania na chov týchto druhov zvierat je z pohľadu chovateľov
vysvetľovaný nerentabilnosťou výroby. Živočíšna výroba je dlhodobo stratová. Rastlinná
výroba je rentabilná pri vyššej miere rizika. Riziko v európskom poľnohospodárstve je
znižované prostredníctvom Spoločnej poľnohospodárskej politiky vo forme dotácií, ktoré do
podnikania v poľnohospodárstve prinášajú stabilný zdroj príjmu.
Z hľadiska zamestnanosti počet pracovných síl v poľnohospodárstve klesá vo všetkých štátoch
EÚ s výnimkou dvoch (Írsko a Malta). Na Slovensku od roku 2004 počet pracujúcich klesol zo
86 600 pracujúcich na 50 100 v roku 2016. Ide o 42,2% pokles od vstupu Slovenska do EÚ. Je
to najväčší pokles spomedzi krajín V4 Zo štyroch krajín V4 zamestnanosť podľa Eurostatu
klesla najviac práve na Slovensku na úroveň 47,57% v porovnaní s rokom 2005. Pokles bol nižší
v Českej republike, Poľsku a najnižší pokles zamestnanosti v poľnohospodárstve z krajín V4 bol
zaznamenaný v Maďarsku.
Vedecké monografia analyzuje prácu ako jeden z výrobných faktorov a porovnáva hodnotu
produkcie na hektár vo vybraných krajinách EÚ. Hodnota produkcie z jedného hektára je nízka
a je najnižšia s pomedzi krajín V4. Hodnota produkcie z hektára na Slovensku v roku 2013
predstavovala 953 EUR a bola porovnateľná s hodnotou produkcie z hektára v Rumunsku (918
EUR). Hodnota produkcie v Maďarsku (1198 EUR), Českej republike (1274 EUR) a Poľsku (1512
EUR) je vyššia.
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Zároveň zamestnanosť na 100 ha na Slovensku (2,70) je rovnaká ako v Luxembursku (2,70)
a porovnateľná s Francúzskom (2,60), čo sú krajiny s podstatne vyššou cenou práce. Na
Slovensku je nízka hodnota produkcie na hektár a farmy výrazne znižovali zamestnanosť od
roku 2004. Veľké farmy na Slovensku majú tendenciu znižovať náklady tým, že znižujú počet
pracovníkov. V porovnaní s krajinami s malými farmami je pokles zamestnanosti na Slovensku
oveľa vyšší. Veľké farmy na Slovensku sa správajú racionálne a reagujú na súčasné nastavenie
SPP. Vo výrobe sa sústreďujú viac na plodiny než na živočíšnu výrobu, ktorá je oveľa
intenzívnejšia na prácu. V rastlinnej výrobe sa veľké farmy zameriavajú na produkty s nízkou
pridanou hodnotou a plodiny, v ktorých sa môže využívať intenzívna poľnohospodárska
technológia bez potreby pracovnej sily.
Na meranie rizikovosti fariem bola použitá modifikovaná teória portfólia, kde bola rentabilita
cenných papierov nahradená meraním volatility ROE. Z pohľadu orientácie výroby sú farmy
s prevažne rastlinnou produkciou rentabilnejšie a taktiež rizikovejšie. Tento záver je v súlade
s názormi autorov, že rastlinná výroba je rizikovejšia ako živočíšna, pretože je viac závislá od
počasia a klimatických podmienok. Výsledkom rozdielnosti v rentabilite je postupný nárast
počtu fariem zameraných na rastlinnú výrobu na Slovensku. Agregovaním všetkých fariem do
jedného portfólia sme odhadli veľkosť systematického rizika veľkých fariem na Slovensku.
Monografia hodnotí dopady stropovania priamych platieb na Slovensku. Na základe
individuálnych údajov o farmách analyzuje dopady možných scenárov výšky stropovania na
Slovenské poľnohospodárstvo. Pomocou údajov za rok 2016 a troch scenárov je možné
konštatovať, že v prípade uplatnenia stropovania priamych platieb na Slovensku v rámci SPP
2021-2027 je potrebné zohľadniť osobné náklady, t.j. navýšiť strop o hodnotu osobných
nákladov fariem. Len tento spôsob stropovania rozdeľuje farmy na skupinu menej aktívnych
fariem a skupinu viac aktívnych fariem. Bez započítania osobných nákladov stropovanie
pôsobí diskriminačne voči veľkým farmám a limituje príjem na beneficienta bez zohľadnenia
špecifík krajiny. Špecifikom Slovenska je veľkosť fariem a z toho vyplývajúci veľký podiel
nájomnej pracovnej sily. Veľké farmy majú veľký podiel pracovníkov vo forme zamestnancov
a na Slovensku je len malý podiel malých fariem na pôde, ktoré majú pracovnú silu najmä
v podobe členov rodiny. Zastropované sumy sú viac ovplyvnené započítaním osobných
nákladov ako stropovaním, či už na úrovni 60 000 EUR, 100 000 EUR alebo 150 000 EUR.
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V prípade uplatňovania osobných nákladov ako sumy navyšujúcej strop totiž zníženie
zamestnanosti a úspora osobných nákladov znižuje strop. Farmy zvyšujúce svoju efektívnosť
zvyšovaním produkcie neprichádzajú stropovaním o finančné prostriedky. Len farmy
zvyšujúce svoju efektívnosť redukciou osobných nákladov prichádzajú o finančné prostriedky.
Dobre nastavený systém stropovania priamych platieb na Slovensku môže redukovať pokles
zamestnanosti a motivovať farmy k rastu hodnoty produkcie. Práve prudký pokles
zamestnanosti a nízka hodnota produkcie sú dva základné problémy poľnohospodárstva na
Slovensku.
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ZÁVER
Vedecká monografia hodnotí príčiny štrukturálnych zmien v poľnohospodárstve na Slovensku
a kvantifikuje systematické riziko podnikania veľkých fariem. Zároveň hodnotí možné dopady
potenciálnych inštitucionálnych zmien v podobe limitovania výšky podpory pre veľké farmy na
Slovensku.
Vedecká monografia poskytuje prehľad riešenej problematiky na základe analýzy relevantných
literárnych zdrojov. Štrukturálne zmeny analyzuje vo väzbe na vstup Slovenska do EÚ.
Inštitucionálna zmena v podobe aplikácie Spoločnej poľnohospodárskej politiky priniesla
jednak podporu vo forme I. a II. Piliera SPP, ale aj povinnosti dodržiavať podmienky stanovené
pre farmárov v členských štátoch EÚ. Zvýšená podpora pôsobí na farmy na Slovensku pozitívne
a prostriedky SPP sú výrazným stabilizačným prvkom. Konštatujú to citovaní autori, ktorí
hodnotia zmenený prístup komerčných bánk vo vzťahu k poľnohospodárom po roku 2004. Na
druhej strane spoločný trh a voľný pohyb tovarov a služieb zvyšuje konkurenčný tlak. Po
vstupe do EÚ došlo na Slovensku k trom štrukturálnym zmenám.
•

Z hľadiska fariem došlo k výraznému poklesu historickej právnej formy – družstiev.
Prácai hodnotí rozdiely v rentabilite družstiev a obchodných spoločností. Obchodné
spoločnosti dosahujú vyššiu rentabilitu. Z hľadiska vlastníckych vzťahov sú družstvá
vlastnené

pomerne

veľkým

počtom

vlastníkov

v porovnaní

s obchodnými

spoločnosťami. Rozdrobenosť vlastníckych vzťahov zvyšuje náklady na monitorovanie
manažmentu farmy vlastníkmi (agency cost) a je príčinou nižšej rentability družstiev na
Slovensku. Výsledkom analýzy vzťahu medzi rizikovosťou a rentabilitou podnikania
v poľnohospodárstve je záver, že obchodné spoločnosti sú efektívnejšou právnou
formou pri mierne vyššej rizikovosti, lebo sa sústreďujú na viac rizikovú rastlinnú
výrobu. Rizikovosť je hodnotená na základe teórie portfólia agregovaním všetkých
fariem v danej právnej forme do jednej farmy ako celku. Daný spôsob agregácie
umožňuje určenie systematického rizika elimináciou špecifického rizika z rizika
celkového. Z hľadiska veľkostnej štruktúry fariem dochádza len k malým zmenám.
Postupne rastie počet malých fariem a len mierne klesá počet fariem s veľkosťou nad
500 ha. Veľkostná štruktúra fariem na Slovensku zostáva v porovnaní s ostatnými
krajinami neštandardná a je výsledkom historického vývoja na Slovensku.
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•

Po vstupe Slovenska do EÚ sa zmenila štruktúra poľnohospodárskej produkcie. Hrubá
poľnohospodárska produkcia v bežných cenách od roku 2004 na Slovensku nerastie.
Zvyšuje sa podiel rastlinnej produkcie a výrazne klesá podiel živočíšnej produkcie.
Monografia identifikuje dve príčiny. Živočíšna produkcia nie je rentabilná a podpora vo
forme priamych platieb (SAPS) zvýhodňuje farmy na základe obhospodarovanej pôdy.
Agregovaná rentabilita fariem na Slovensku po roku 2004 závisí od percentuálneho
podielu živočíšnej výroby. Rentabilita fariem s podielom živočíšnej výroby 0% bola
6,47% priemerne ročne v období rokov 2004-2008. Podobne to bolo aj v období rokov
2010-2014, kedy rentabilita dosiahla 7,33%. Vyššiu ako priemernú rentabilitu dosiahli
aj farmy s podielom tržieb zo živočíšnej výroby do 20%. Farmy s podielom tržieb zo
živočíšnej výroby viac ako 60% dosahovali podstatne nižšiu rentabilitu. Z hľadiska
veľkosti na Slovensku dominujú veľké farmy, ktorých trhová aktivita po vstupe do EÚ
klesla. Farmy sa správajú racionálne a orientujú sa na produkciu, ktorá je rentabilná.
Len malá časť dotácií je smerovaná do oblasti živočíšnej výroby, ktorá by na základe
uskutočnenej analýzy potrebovala vyššiu mieru podpory. Najviac poklesli počty fariem
zaoberajúcich sa tradične produkciou mlieka a chovom ošípaných. V oblasti rastlinnej
výroby došlo k najväčšiemu prepadu v početnosti fariem zaoberajúcich sa pestovaním
ovocia a zeleniny. Ide pritom o výrobu náročnú na prácu.

•

Na Slovensku klesá počet pracovníkov v poľnohospodárstve najviac spomedzi krajín V4
a vyšší pokles pracovných síl spomedzi krajín EÚ bol len v Bulharsku. Podľa štatistiky
Eurostatu na Slovensku pri porovnaní s bázickým rokom 2005 klesol počet pracovných
síl na úroveň 47,57%. Pokles podľa národných štatistík (ŠÚ SR) bol miernejší a od
vstupu do EÚ klesol počet pracujúcich v poľnohospodárstve z 86 600 osôb na 50 100
v roku 2016. Viac klesá počet pracovníkov vo veľkých farmách, lebo ide o nájomnú
pracovnú silu. Malé farmy z hľadiska pracovnej sily majú nižší podiel nájomnej
pracovnej sily a zväčša sa spoliehajú na rodinných príslušníkov. Veľké farmy sú dobre
kapitálovo vybavené a nahrádzajú prácu technikou. Menia štruktúru výroby tak, aby
mohli profitovať z ekonómie z rozsahu. Na Slovensku to zvýhodňuje produkciu obilnín
a olejnín a znevýhodňuje produkciu ovocia, zeleniny a živočíšnu výrobu. Pokles
pracovných síl má negatívny vplyv na rozvoj vidieckych oblastí, lebo pracovníci
v poľnohospodárstve štandardne žijú práve vo vidieckych oblastiach. Pokles
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pracovníkov v poľnohospodárstve o 36 500 od roku 2004 znamená, že beneficientov z
verejných zdrojov vo forme dotácií SPP je na Slovensku o 36 500 menej. Podpora
príjmu ako jeden zo základných cieľov prostriedkov z I. Piliera SPP sa realizuje vo vzťahu
k farmám. Na Slovensku je kvôli veľkej priemernej obhospodarovanej pôde na jednu
farmu počet beneficientov v porovnaní s krajinami s malými farmami menší. Nájomná
pracovná sila vo forme zamestnancov benefituje z dotácií len nepriamo, lebo cena
práce je určená trhom a zvýšenie dotácií priamo nezvyšuje príjem nájomnej pracovnej
sily. Výsledkom poklesu pracovných síl je nízka zamestnanosť na 100 ha pôdy na
Slovensku, ktorá dosahovala v roku 2013 2,70 pracovníka na 100 ha. Porovnateľný
počet pracovníkov meraný prostredníctvom AWU je v krajinách s podstatne vyššou
cenou práce, ako napríklad v Luxembursku. Ostatné krajiny V4 majú vyššiu
zamestnanosť na 100 ha. Z porovnania produkcie z hektára vyplýva, že Slovensko má
veľmi nízku produkciu z hektára. Na Slovensku produkujeme nízku hodnotu z hektára
a máme malý počet pracovníkov v poľnohospodárstve. Je relevantné orientovať
podporu v prospech fariem s vyššou zamestnanosťou na 100 ha poľnohospodárskej
pôdy a podporiť farmy s vyššou hodnotou produkcie a pridanou hodnotou.
V súčasnosti je na Slovensku intenzívne diskutovaná problematika limitovania podpory
veľkých fariem v krajinách EÚ nazývaná aj stropovanie priamych platieb. Stanovenie
maximálnej výšky podpory na jednu farmu by vo väčšine krajín EÚ nespôsobilo farmám žiadne
problémy z dôvodu dominancie malých rodinných fariem. Vzhľadom na veľkostnú štruktúru
fariem by Slovensko patrilo ku krajinám so značnými efektami stropovania priamych platieb.
Simulované boli dopady na základe individuálnych údajov o farmách za rok 2016. Z analýzy
uskutočnenej v monografii vyplýva, že nezahrnutie osobných nákladov by znevýhodnilo farmy
výlučnej

na

základe

veľkosti

obhospodarovanej

pôdy

a medzi

zastropovanými

a nezastropovanými farmami by neboli rozdiely z hľadiska produkcie a počtu pracovníkov na
100 ha. Zahrnutie osobných nákladov do systému stropovania by rozdelilo farmy na dve
rozdielne skupiny. Zastropované farmy by boli tie, ktoré majú nízku produkciu z hektára,
zamestnávajú menej ako polovicu pracovníkov na 100 ha ako nezastropované farmy
a dosahujú podstatne vyšší zisk na hektár. Výška stropu je faktor s podstatne menším efektom
ako zohľadnenie alebo nezohľadnenie osobných nákladov. V prípade stropovania priamych
platieb na Slovensku je potrebné zohľadniť osobné náklady fariem.
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Farmy sa budú snažiť eliminovať negatívne dopady stropovania. Môžu sa vyhnúť stropovaniu
rozdelením fariem na menšie celky. Rozdelenie fariem bude zvyšovať administratívne náklady
a nie je žiadúce, lebo bude znižovať ich efektívnosť. Zamedziť rozdeľovaniu fariem bude
náročné. S časti môže rozdeľovaniu fariem zamedziť aplikovanie historického princípu na
základe informácií o parcelách z predchádzajúcich Jednotných žiadostí o platbu. Druhou
alternatívnou je monitorovanie konečného užívateľa výhod vo farmách. Správne nastavenie
stropovania priamych platieb na Slovensku môže pozitívne ovplyvniť zamestnanosť a počet
pracovníkov v poľnohospodárstve. Taktiež môže pozitívne vplývať na zameranie sa fariem na
produkciu náročnejšiu na prácu, lebo výška osobných nákladov navyšuje strop výšky priamych
platieb pre farmu.
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Príloha 1 Porovnanie dopadov stropovania priamych platieb so započítaním osobných nákladov bez
a s odvodmi zamestnávateľa
Tabuľka 24 Dopady stropovania priamych platieb (SAPS+GREENING) na úrovni 60 tisíc EUR na farmu
so započítaním osobných nákladov a celkových nákladov práce, 2016
S osobnými nákladmi (bez odvodov

S osobnými nákladmi (s odvodmi

zamestnávateľa)

zamestnávateľa)

Zastropované
Počet subjektov
Vyplatené priame
platby
Podiel rastlinnej
výroby
Produkcia v EUR na ha
Zamestnanosť na 100
ha
Zisk na ha v EUR
Zastropovaná suma

Nezastropované

Zastropované

377

282

104,1 Mil.

67,1 Mil.

Nezastropované

82 %

60%

82%

62%

622

954

615

917

1,03

2,71

0,79

2,56

72

46

78

47

30 Mil.

(Zdroj IL MPRV SR, vlastné prepočty)

26,8 Mil.
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Tabuľka 25 Dopady stropovania priamych platieb (SAPS+GREENING) na úrovni 100 tisíc EUR na
farmu so započítaním osobných nákladov a celkových nákladov práce, 2016
S osobnými nákladmi (bez odvodov

S osobnými nákladmi (s odvodmi

zamestnávateľa)

zamestnávateľa)

Zastropované
Počet subjektov
Vyplatené priame
platby
Podiel rastlinnej
výroby
Produkcia v EUR na ha
Zamestnanosť na 100
ha
Zisk na ha v EUR
Zastropovaná suma

Nezastropované

Zastropované

213

159

74,1 Mil.

47,4 Mil.

Nezastropované

82 %

62%

82%

62%

629

920

657

893

0,93

2,57

0,7

2,48

76

47

99

46

18,5 Mil.

(Zdroj IL MPRV SR, vlastné prepočty)

16,8 Mil
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Tabuľka 26 Dopady stropovania priamych platieb (SAPS+GREENING) na úrovni 150 tisíc EUR na
farmu so započítaním osobných nákladov a celkových nákladov práce, 2016
S osobnými nákladmi (bez odvodov

S osobnými nákladmi (s odvodmi

zamestnávateľa)

zamestnávateľa)

Zastropované
Počet subjektov
Vyplatené priame
platby
Podiel rastlinnej
výroby
Produkcia v EUR na ha
Zamestnanosť na 100
ha
Zisk na ha v EUR
Zastropovaná suma

Nezastropované

Zastropované

112

86

46 Mil.

30,3 Mil.

Nezastropované

82,90%

62,66%

86%

63%

684

887

655

881

0,804

2,45

0,59

2,39

91

47

105

48

10,66 Mil.

(Zdroj IL MPRV SR, vlastné prepočty)

9,81 Mil.
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