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AKTUÁLNY STAV A PREDPOKLADAN¯
V¯VOJ VYUÎÍVANIA OBILNÍN
NA ENERGETICKÉ ÚâELY

Podºa aktuálnych údajov Medzinárodného v˘-
boru pre obilniny (IGC – International Grains
Council) by mala odhadovaná tohoroãná celos-
vetová produkcia obilnín dosiahnuÈ 1 568 mil. ton,
ão je o 34 mil. ton menej ako pred rokom. Po-
kraãoval by tak klesajúci trend produkcie obilnín
z minulého roku. Na druhej strane aktuálne úda-
je signalizujú pokraãujúci trend zvy‰ovania celo-
svetovej spotreby obilnín (o 11 mil. ton oproti roku
2006), ão má za následok v˘raznej‰ie zníÏenie zá-
sob uskladneného obilia (o 58 mil. ton oproti roku
2006). 

Posledn˘ aktualizovan˘ v˘hºad produkcie obil-
nín na rok 2008 predpokladá zastavenie klesa-
júceho trendu produkcie obilnín, keì sa oãaká-
va zv˘‰enie celosvetovej produkcie o 90 mil. ton.
Pomerne v˘razne by v‰ak mala v budúcom roku
vzrásÈ aj celosvetová spotreba obilnín, najmä
v dôsledku rastúcej spotreby potravín v âíne a In-
dii, ale aj z dôvodu v˘razne rastúcej spotreby
obilnín na technické úãely. V dôsledku t˘chto
skutoãností v roku 2008 poklesnú celosvetové zá-
soby obilnín o 16 mil. ton oproti roku 2007 a do-
siahnu najniÏ‰iu úroveÀ za posledn˘ch takmer 30
rokov. Roztvárajúce sa noÏnice medzi rastúcou ce-
losvetovou spotrebou a zásobami obilnín sa uÏ
zaãali prejavovaÈ na podstatnom raste cien obil-
nín na svetov˘ch trhoch. 

Z údajov Medzinárodného v˘boru pre obilniny
(IGC) ìalej vypl˘va, Ïe najväã‰í podiel na celko-
vej celosvetovej produkcii obilnín (takmer 50 %)
má kukurica. Na p‰enicu pripadá okolo 36 %, na
jaãmeÀ vy‰e 6 % a na ostatné obilniny okolo 
9 % z celkovej celosvetovej produkcie obilnín. 

Podstatná ãasÈ obilnín sa spotrebúva na k⁄mne
úãely (takmer 45 %). Na potravinárske úãely je
urãen˘ch okolo 35 % obilnín, na priemyselné
úãely vy‰e 12 % (okolo 220 mil. ton) a zvy‰ok pri-
padá na straty a iné pouÏitie. V posledn˘ch ro-
koch bol zaznamenan˘ znaãn˘ nárast podielu
spotreby obilnín na priemyselné úãely (v súãas-
nosti viac ako dvojnásobn˘ oproti roku 2000). 

Obilniny urãené na priemyselné spracovanie
sa zaãínajú postupne vo väã‰ej miere pouÏívaÈ na

v˘robu etanolu ako na v˘robu ‰krobu. Na v˘ro-
bu etanolu by sa mala uÏ v budúcom roku po-
uÏiÈ viac ako polovica obilnín urãen˘ch na prie-
myselné spracovanie (takmer 110 mil. ton). Ako
rozhodujúca obilnina na v˘robu etanolu sa po-
uÏíva kukurica, v celosvetovom meradle v‰ak po-
stupne rastie aj podiel p‰enice a repky (v Európe
predstavuje aÏ 95-percentn˘ podiel na v˘robe
bionafty) pouÏívanej na tento úãel. 

Od hospodárskeho roka 2007/2008 sa bude
v rámci EÚ vyplácaÈ podpora pestovateºom tzv.
„energetick˘ch plodín“ do v˘‰ky 45 EUR/ha a ma-
ximálnej garantovanej v˘mery EÚ 2 mil. ha. Ná-
rok na túto platbu budú maÈ pestovatelia plodín
urãen˘ch na v˘robu urãit˘ch foriem energie, a to
biopalív uveden˘ch v ãlánku 2 bode 2 smernice
2003/30/ES o podpore vyuÏívania biopalív alebo
in˘ch obnoviteºn˘ch zdrojov v doprave a tieÏ plo-
dín na získavanie elektrickej a termálnej energie
z biomasy. Viac o otázkach v˘roby biopalív v EÚ
je uvedené v boxe.

Podºa informácií V˘skumného ústavu ekonomi-
ky poºnohospodárstva a potravinárstva (VÚEPP)2

energetické vyuÏitie biomasy na Slovensku zatiaº
zaostáva za potenciálnymi energetick˘mi, eko-
nomick˘mi a environmentálnymi moÏnosÈami. Je
v‰ak predpoklad, Ïe v súlade so svetov˘m trendom
sa obilniny a repka zaãnú v˘raznej‰ie pouÏívaÈ na
v˘robu biopalív aj v podmienkach Slovenska. 

Na Slovensku by sa takto mohlo v zmysle Ná-
rodného programu rozvoja biopalív spracovaÈ
postupne do roku 2010 okolo 155 tis. ton p‰e-
nice, 118 tis. ton kukurice a aÏ 190 tis. ton olej-
nat˘ch semien – hlavne repky, aby sa zabezpe-
ãil dostatok surovín na naplnenie národn˘ch cie-
ºov. Predpokladá to minimálne zdvojnásobiÈ
osevné plochy plodín urãen˘ch na energetické
úãely oproti súãasnosti (v prípade p‰enice na
zhruba 33 tis. ha, kukurice na 17 tis. ha a repky
e‰te v˘raznej‰ie). V˘hºadovo by mal podiel roz-
lohy osevn˘ch plôch p‰enice a kukurice na prie-
myselné úãely predstavovaÈ okolo 10 % z celko-
v˘ch plôch osiatych t˘mito plodinami (p‰enica
368 tis. ha, kukurica 162 tis. ha) a ich produkcia
zhruba 8 %, resp. 11 % z predpokladanej cel-
kovej produkcie p‰enice a kukurice v roku 2010
(p‰enica zhruba 2 mil. ton, kukurica zhruba 
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V dôsledku rastúceho celosvetového dopytu po obilninách aj pre ich ãoraz v˘raznej‰ie
vyuÏívanie na priemyselné úãely sa obilniny stávajú strategickou surovinou. Odborníci
hovoria o v˘raznom prepájaní energetickej ekonomiky s ekonomikou potravinárstva, ãím
sa trend svetov˘ch cien vybran˘ch potravinárskych produktov v˘razne pribliÏuje k trendu
svetov˘ch cien ropy1. V reakcii na uvedené skutoãnosti sa v ekonomickej teórii zaãína
objavovaÈ nov˘ pojem – agflácia.

1 Podºa Svetovej banky vzrástli
aktuálne svetové ceny základn˘ch
potravinárskych komodít v porov-
naní s rokom 2005 o viac ako 
21 % a svetové ceny obilnín a ropy
o viac ako 30 % (bliÏ‰ie Clifton, E.:
Energy: Biofuels Pushing Up Food
Aid Prices. http://ipsnews.net). 

2 BliÏ‰ie Situaãná a v˘hºadová správa
k 30.12.2006 – Obilniny. VÚEPP,
Bratislava 2007, a Situaãná
a v˘hºadová správa k 30.12.2006 –
Olejniny. VÚEPP, Bratislava 2007.
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1,1 mil. ton). Spotreba olejnat˘ch semien (najmä
repky) na v˘robu biopalív uÏ v tomto roku na Slo-
vensku medziroãne vzrástla o 28 % a predstavo-
vala 68 % z celkovej spotreby repky. V nasledu-
júcich rokoch sa predpokladá ìal‰í rast spotreby
repky na priemyselné úãely. KeìÏe v‰ak osevné
plochy poºnohospodárskych plodín urãen˘ch na
technické úãely môÏu zabraÈ len limitovanú roz-
lohu ornej pôdy Slovenska, rastúcu potrebu bude
potrebné rie‰iÈ aj prostredníctvom zvy‰ovania v˘-
nosov.

LIMITY PRE POUÎITIE BIOPALÍV
NA V¯ROBU ENERGIE

Pre v˘robu biozloÏiek a ich pouÏitie na v˘robu
energie existujú urãité ekonomické a technické
limity, ktoré obmedzujú moÏnosti ich vyuÏitia: 
• BiozloÏky sa vyrábajú z biomasy a v˘‰ka úrod

závisí od mnoh˘ch parametrov, najmä v‰ak od
klimatick˘ch podmienok. Rizikov˘m faktorom
sa tak stáva mnoÏstvo a dostupnosÈ surovín na
ich v˘robu. Naproti tomu motorové palivá mu-
sia byÈ trvalo dostupné a musia maÈ vyrovna-

Rastúca celosvetová spotreba energií, otázky
zníÏenia, resp. eliminácie závislosti od dodávok
ropy a snahy o zníÏenie negatívnych následkov
oxidu uhliãitého na Ïivotné prostredie vyvolali
vlnu aktivít za v˘raznej‰ie vyuÏívanie biomasy na
v˘robu energie. 

Podpora vyuÏívania biomasy v Európskej únii,
zakotvená v smernici Európskeho parlamentu
a Rady o biopalivách ã. 2003/30/ES3, je súãas-
Èou aj novej európskej energetickej politiky. Jar-
né zasadnutie Rady v marci 2007 schválilo zá-
väzn˘ cieº, ktor˘m je 20-percentn˘ podiel ener-
gie z obnoviteºn˘ch zdrojov energie na celkovej
spotrebe energie EÚ do roku 2020 pri zohºad-
není rozliãnej situácie jednotliv˘ch krajín, ich
v˘chodiskov˘ch pozícií a potenciálov. V súãas-
nosti majú obnoviteºné zdroje v EÚ zhruba 
6,5-percentn˘ podiel na celkovej spotrebe ener-
gie (na Slovensku je to len 1 %, ale podºa mi-
nisterstva hospodárstva sa má tento podiel zv˘-
‰iÈ do roku 2010 na 4 %, do roku 2015 na 
8 % a do roku 2020 na 12 %).

Snahy o zvy‰ovanie podielu vyuÏívania bioma-
sy pri v˘robe energie sú v poslednom období
v centre pozornosti a po prvotn˘ch jednoznaã-
n˘ch súhlasn˘ch stanoviskách sa ãoraz viac ob-
javujú aj rezervované aÏ odmietavé stanoviská,
predov‰etk˘m environmentalistov. Viac ako 30
organizácií a zdruÏení z celého sveta spoloãne
Ïiada od EÚ moratórium na v˘robu biopalív
z monokultúr pestovan˘ch vo veºkom rozsahu.
Signatári varujú, Ïe produkcia biopalív bude
ur˘chºovaÈ klimatické zmeny, zniãí biodiverzitu
a vytlaãí pôvodné kultúry. Európska politika
v oblasti biopalív predstavuje podºa nich hroz-
bu zr˘chºovania globálneho otepºovania t˘m, Ïe
zniãí ra‰eliniská, tropické a subtropické lesy,
ktoré sú najväã‰ími likvidátormi oxidu uhliãité-
ho. V dÀoch 26. a 27. 6. 2007 prezentovali en-
vironmentálne skupiny svoje argumenty aj po-
slancom Európskeho parlamentu. 

Jednoznaãná podpora ur˘chlenia investícií do
obnoviteºn˘ch zdrojov a do zvy‰ovania efektív-
nosti spotreby energií odznela na augustovom
stretnutí Rámcovej konferencie OSN o zmenách
klímy (UNFCCC) vo Viedni. V odbornej správe
sa kon‰tatuje, Ïe len udrÏanie skleníkov˘ch
plynov na súãasnej úrovni by si do roku 2030 

vo svetovom meradle vyÏiadalo od 145 do 
155 mld. EUR, ão predstavuje 0,3 aÏ 0,5 %
HDP planéty alebo 1,1 aÏ 1,7 % svetov˘ch in-
vestícií, ktoré by mali byÈ urãené na boj proti kli-
matick˘m zmenám.4

Záväzok EÚ zníÏiÈ emisie oxidu uhliãitého,
zv˘‰iÈ vyuÏívanie obnoviteºn˘ch zdrojov a ener-
getickú efektívnosÈ do roku 2020 vyvolal v sek-
tore energetiky vrenie. Energetické firmy, envi-
ronmentálne mimovládne organizácie i skupiny
presadzujúce obnoviteºné zdroje sa snaÏia upú-
taÈ pozornosÈ rozhodovateºov na svoje argu-
menty. V kruhoch EK sa pripravuje séria legisla-
tívnych návrhov5, ktoré majú odpovedaÈ na tro-
jitú v˘zvu klimatick˘ch zmien, energetickej
bezpeãnosti a snahy udrÏaÈ nízke ceny energií. 

EK by mala predloÏiÈ návrh rámcovej smerni-
ce pre obnoviteºné zdroje pred konferenciou
OSN o klimatick˘ch zmenách (3. – 14. decem-
ber 2007, Bali), alebo bezprostredne po nej. Po
schválení celkov˘ch národn˘ch cieºov bude úlo-
hou kaÏdej ãlenskej krajiny vypracovaÈ sektoro-
vé ciele pre kaÏd˘ typ obnoviteºn˘ch zdrojov –
solárnu, veternú, vodnú energiu, biomasu atì.
– v národn˘ch akãn˘ch plánoch. Stále v‰ak nie
je jasné, ãi budú prijaté národné akãné plány
právne záväzné a ãi bude EK kaÏd˘ z nich prijí-
maÈ samostatn˘m rozhodnutím. 

Jednou z moÏností, ktorú EK zvaÏuje, je Ïia-
daÈ od kaÏdej ãlenskej krajiny zv˘‰enie podielu
biopalív na v˘robe energie o 13 % do roku
2020, ão by v‰ak nekore‰pondovalo so súãas-
nou dohodou, Ïe pri urãovaní národn˘ch cieºov
je potrebné braÈ do úvahy „rozliãné národné
‰tartovacie pozície a potenciál“. âlenské kraji-
ny budú maÈ moÏnosÈ samé rozhodnúÈ, aké
ciele si urãia pre obnoviteºné zdroje v sektore vy-
hrievania a chladenia budov. Predpokladá sa, Ïe
EK poskytne len „indície“. V júlovom hlasova-
ní tento prístup podporili aj ãlenovia v˘boru EP
pre priemysel, v˘skum a energiu (ITER).

Koneãná podoba rámcovej smernice EK pre
pouÏívanie obnoviteºn˘ch zdrojov energií bude
známa aÏ v nasledujúcom roku, ale takmer s ur-
ãitosÈou moÏno predpokladaÈ potvrdenie línie pre
vytváranie predpokladov na ‰ir‰ie vyuÏívanie
obnoviteºn˘ch zdrojov energie v budúcnosti.
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Perspektíva biopalív v EÚ

3 V súlade s ãlánkom 3 by mali
ãlenské ‰táty zabezpeãiÈ, aby bol
na ich trh uveden˘ minimálny
podiel biopalív a in˘ch obnoviteº-
n˘ch palív, priãom referenãnou
hodnotou pre tieto ciele sú 2 %,
vypoãítané na základe energetic-
kého obsahu v‰etk˘ch benzínov
a nafty na dopravné úãely,
uveden˘ch na ich trhy do 31. 12.
2005, a 5,75 % do 31. 12. 2010.
Základn˘m motívom vytvorenia
smernice podporujúcej rozsiahlej-
‰ie vyuÏívanie biopalív je stratégia
Spoloãenstva o udrÏateºnom
rozvoji. Súãasné fosílne zdroje nie
sú len rozhodujúcim zdrojom
energií, ale aj väã‰inov˘m zdrojom
emisií oxidu uhliãitého. Vy‰‰ie
vyuÏívanie biopalív v doprave je
ãasÈou opatrení aj na splnenie
záväzkov Kjótskeho protokolu. 

4 Pozri „UdrÏanie emisií by stálo asi
150 miliárd EUR.“ 
www.tvojepeniaze.sk

5 UÏ 19. septembra mala komisárka
Nellie Kroes (konkurencia)
a komisár Andris Piebalgs
(energetika) dokonãiÈ návrh
smerníc pre ìal‰iu liberalizáciu
vnútorného trhu s elektrickou
energiou a zemn˘m plynom.
V decembri 2007 by mala EK
predloÏiÈ návrh celkovej „rámcovej
smernice“ o obnoviteºn˘ch
zdrojoch energie vrátane aktuali-
zácie smernice o biopalivách,
prehodnotenie potreby harmoni-
zácie národn˘ch systémov podpory
pre obnoviteºné zdroje elektrickej
energie a strategick˘ energetick˘
technologick˘ plán.
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nosÈ v˘‰ky úrod sÈaÏuje uplatnenie jednodu-
ch˘ch podporn˘ch mechanizmov. 

• Smernica 98/70/EC o kvalite palív urãuje ma-
ximálne mnoÏstvo kyslíkat˘ch zlúãenín, ktoré
môÏu byÈ prítomné v motorov˘ch palivách.
Uvedené poÏiadavky moÏno dosiahnuÈ len pro-
stredníctvom primeran˘ch technologick˘ch za-
riadení, ktoré sú spojené s investiãn˘mi nárok-
mi dobudovania súãasn˘ch alebo vybudovania
nov˘ch v˘robn˘ch kapacít. 

• Pri súãasnej úrovni spotrebnej dane ani oslobo-
denie esterov od spotrebnej dane nestaãí na to,
aby boli cenovo konkurencieschopné. Preto
treba hºadaÈ iné moÏnosti podpory (okrem sa-
mozrejmého zvy‰ovania efektívnosti v˘roby
biozloÏiek).

• Na pestovanie technick˘ch plodín urãen˘ch na
v˘robu biopalív by bolo potrebné vyãleniÈ ur-
ãitú v˘meru ornej pôdy (na Slovensku podºa
orientaãn˘ch odhadov zhruba 200 000 ha),
ãím by sa ubrali plochy na iné plodiny, s moÏ-
n˘mi dopadmi na rast ich cien.
Ukazuje sa, Ïe jedna z najväã‰ích prekáÏok

roz‰írenia pouÏívania biopalív je ich cena, preto-
Ïe náklady na v˘robu alternatívnych palív sú ove-
ºa vy‰‰ie ako ceny palív vyroben˘ch z fosílnych
zdrojov. Niektoré ‰pecifické vlastnosti biozloÏiek
totiÏ vyÏadujú nielen nové technológie, ale aj
zmeny v logistike, najmä pri dlhodobom sklado-
vaní, vyÏadujú si zavedenie povinnej certifikácie
v˘robcov a kontroly v˘robkov v sieti ãerpacích sta-
níc, s ãím sú spojené ìal‰ie náklady. V súãasnos-
ti sa teda javí väã‰ím problémom efektívny pre-
daj biopalív neÏ samotné zvládnutie ich v˘roby. 

V¯VOJ CIEN OBILNÍN, V¯ROBN¯CH CIEN
POTRAVINÁRSKYCH V¯ROBKOV
A SPOTREBITEªSK¯CH CIEN POTRAVÍN
NA SLOVENSKU A V OKOLIT¯CH
KRAJINÁCH

Aj napriek oãakávanej rekordnej úrode kuku-
rice a vy‰‰ej celosvetovej produkcii p‰enice dôj-
de s veºkou pravdepodobnosÈou v budúcom roku

k ìal‰iemu zníÏeniu svetov˘ch zásob obilnín, pre-
toÏe spotreba naìalej prevy‰uje ich produkciu. Vy-
chádzajúc z t˘chto faktov, v kaÏdom prípade sa
môÏu svetové ceny obilnín aj naìalej udrÏaÈ na
veºmi vysokej úrovni.

V porovnaní s minul˘m rokom sú na Slovensku
aktuálne ceny obilnín v priemere o 24,5 % vy‰‰ie
(pri potravinárskej p‰enici v priemere o 39,4 %,
pri k⁄mnej p‰enici v priemere o 53,2 %, pri po-
travinárskej raÏi v priemere o 54,3 %). 

Z porovnania medziroãného v˘voja cien obilnín,
v˘robn˘ch a spotrebiteºsk˘ch cien potravín vypl˘-
va, Ïe úroveÀ v˘robn˘ch a spotrebiteºsk˘ch cien
potravinárskych v˘robkov bola na Slovensku v po-
sledn˘ch rokoch zatiaº pomerne autonómna vo
vzÈahu k v˘voju cien obilnín, aj keì ich v˘voj mal
podobn˘ trend. Podobné porovnanie za okolité
krajiny nie je moÏné pre ch˘bajúce údaje o v˘vo-
ji cien obilnín. 

Hºadanie dôvodov, preão sa zmeny cien obil-
nín neprejavili v posledn˘ch rokoch v˘raznej‰ie na
zmenách cien v˘robcov i spotrebiteºsk˘ch cien po-
travinárskych v˘robkov je pomerne zloÏité. Pôso-
bí tu cel˘ rad faktorov, jedn˘m z rozhodujúcich
je miera potravinovej bezpeãnosti alebo miera
(ne)závislosti od dovozov.6 DôleÏit˘m faktorom je
aj miera apreciácie národnej meny voãi urãujúcim
menám na svetov˘ch trhoch a tieÏ agresívne pô-
sobenie obchodn˘ch reÈazcov na domácich po-
travinov˘ch trhoch. V nov˘ch ãlensk˘ch krajinách
EÚ sa zvykne uvaÏovaÈ aj o tzv. ‰pecifick˘ch tran-
zitívnych faktoroch (e‰te stále vy‰‰í podiel v˘dav-
kov na potraviny v spotrebnom ko‰i ako v star˘ch
ãlensk˘ch krajinách a pod.).

Z pohºadu anal˘zy moÏného pôsobenia cien
dôleÏit˘ch komodít na infláciu je zaujímav˘ napr.
medziroãn˘ v˘voj cien obilnín a cien ropy v posled-
n˘ch rokoch. V júli 2004 ceny ropy aj ceny obil-
nín v˘razne medziroãne rástli (okolo 30 %). Ná-
sledne sa dynamika medziroãn˘ch cien ropy po-
stupne v niekoºkomesaãn˘ch cykloch spomaºovala
a v septembri 2006 do‰lo k poklesu, k˘m ceny obil-
nín mali v danom období na medziroãnej báze pre-
vaÏne klesajúci trend. Od konca roku 2006 ceny
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6 V boxe 7 septembrového vydania
Monthly Bulletin ECB (Recent food
developnments in world markets
and the euro area) sa uvádza, 
Ïe spotrebiteºské ceny potravín
v eurozóne nerástli tak r˘chlo ako
svetové ceny potravinov˘ch
komodít aj preto, lebo v eurozóne
je relatívne mal˘ podiel importova-
n˘ch poºnohospodárskych
produktov. Je to aj dôsledok
ustanovení spoloãnej poºnohospo-
dárskej politiky EÚ, ktoré v urãitej
miere izolujú agrárny trh eurozóny
od vonkaj‰ích vplyvov.
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ropy na medziroãnej báze väã‰inou klesajú, k˘m
ceny obilnín majú rastúci trend. V rámci cien prie-
myseln˘ch v˘robcov dochádza uÏ niekoºko rokov
k v˘znamnému kompenzovaniu rastu cien ropy po-
klesom cien obilnín a naopak. Je otázne, k ak˘m
inflaãn˘m tlakom by do‰lo pri trvalej‰om súãasnom
rastúcom trende cien ropy a obilnín. 

Ceny potravín v rámci HICP rástli na Slovensku
v posledn˘ch rokoch na medziroãnej báze väã‰i-
nou mierne r˘chlej‰ie, resp. klesali pomal‰ie ako
ceny potravinárskych v˘robkov v rámci cien prie-
myseln˘ch v˘robcov. V˘nimkou bol len január
2005. Od mája 2007 rastú ceny potravín v rám-
ci HICP pomal‰ie ako ceny potravinárskych v˘rob-
kov v rámci PPI. Najv˘raznej‰í medziroãn˘ rast za-
znamenali ceny potravín v rámci HICP v júli 2004
(7,6 %), keì ceny potravinárskych v˘robkov
v rámci PPI vzrástli o 3,6 % a ceny obilnín 
o 18,4 %. V júli 2007 vzrástli ceny potravín
v rámci HICP o 1,5 %, ceny potravinárskych v˘rob-
kov v rámci PPI o 2,9 % a ceny obilnín o 24,5 %.

Medziroãn˘ rast cien potravín (bez nápojov –
CP011 podºa klasifikácie COICOP) v rámci HICP
bol na Slovensku v júli 2007 najniÏ‰í spomedzi oko-
lit˘ch krajín a aj pod priemerom za krajiny EÚ-27
(2,5 %) a EÚ-13 (2,0 %). Nad priemerom EÚ-27
bol rast spotrebiteºsk˘ch cien potravín v Poºsku 
(4,4 %), Slovinsku (7,2 %) a Maìarsku (10,5 %).
Od apríla 2007 mala medziroãná dynamika spo-
trebiteºsk˘ch cien potravín klesajúci trend tak na
Slovensku, ako aj vo v‰etk˘ch okolit˘ch krajinách
(pravdepodobne aj vplyvom bázického efektu
cien zemiakov). Rastúci trend bol len v Slovinsku.

Spotrebiteºské správanie a váha potravín ako
celku v spotrebnom ko‰i ovplyvÀuje ich príspevok
k celkovej inflácii v jednotliv˘ch krajinách. K˘m za
posledné ‰tyri roky podiel potravín v spotreb-
nom ko‰i v krajinách eurozóny v podstate stag-
noval (pokles o necelú desatinu percentuálneho
bodu), v nov˘ch ãlensk˘ch krajinách do‰lo k v˘-
raznej‰iemu poklesu tohto podielu. V Poºsku na
18,3 %, v Maìarsku na 17,0 %, v âeskej repu-
blike na takmer 16,0 %, v Slovinsku na 15,2 %
a na Slovensku na 15,0 %. 

Najv˘raznej‰í pokles podielu potravín v spo-
trebnom ko‰i v roku 2007 v porovnaní s rokom

2004 zaznamenalo v strednej Európe Slovensko
(o takmer 4 percentuálne body), priãom váha
chleba a pekárensk˘ch v˘robkov poklesla o tak-
mer 1,5 percentuálneho bodu na 2,3 %, mäsa
o zhruba 0,6 percentuálneho bodu na 4,2 %
a mlieka a mlieãnych v˘robkov o 0,9 percentu-
álneho bodu na takmer 3,0 %. Slovensko sa tak-
to najviac priblíÏilo k priemerom podielu potra-
vín v spotrebnom ko‰i za krajiny EÚ-27 (14,3 %)
a EÚ-13 (13,9 %). K˘m v star˘ch ãlensk˘ch kra-
jinách EÚ sa podiely v˘davkov na jednotlivé sku-
piny potravín v spotrebnom ko‰i menili za posled-
né 4 roky len minimálne, v nov˘ch ãlensk˘ch kra-
jinách klesali tieto podiely veºmi diferencovane.
Mierny nárast váhy v spotrebnom ko‰i zazname-
nal v posledn˘ch rokoch chlieb a pekárenské v˘-
robky v Maìarsku a v krajinách EÚ-13, ako aj mlie-
ko a mlieãne v˘robky v Maìarsku.

Trend v˘voja spotrebiteºsk˘ch cien chleba a pe-
kárensk˘ch v˘robkov bol na medziroãnej báze od
zaãiatku roka 2005 aÏ zhruba do polovice roka
2006 v krajinách strednej Európy relatívne podob-
n˘ a ich úroveÀ bola pod priemerom EÚ-27 aj 
EÚ-13. Od polovice roka 2006 sú medziroãné
zmeny cien chleba a pekárensk˘ch v˘robkov
v jednotliv˘ch krajinách znaãne diferencované.
Najv˘raznej‰ie rástli ich ceny v Maìarsku (maxi-
mum v júni 2007 o takmer 23 %), v âeskej re-
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publike (maximum v máji 2007 o vy‰e 12 %), kde
v‰ak do‰lo v posledn˘ch mesiacoch k spomale-
niu rastu. Trend postupného zr˘chºovania medzi-
roãného rastu cien chleba a pekárensk˘ch v˘-
robkov je charakteristick˘ od posledn˘ch mesia-
cov roku 2006 pre Poºsko (maximum v júli 2007
o takmer 7,5 %) a Slovensko (maximum v júli
2007 o vy‰e 9 %). Slovinsko zaznamenalo ma-
ximálny rast cien chleba a pekárensk˘ch v˘rob-
kov v januári 2007, ale od marca do júna ich ceny
klesali a v júli opäÈ vzrástli o zhruba 2 %. 

V súãasnosti rastú medziroãné spotrebiteºské
ceny chleba a pekárensk˘ch v˘robkov najv˘raz-
nej‰ie v Maìarsku (júl 2007 o 18,5 %), Sloven-
sko zaznamenáva druh˘ najv˘raznej‰í rast. Pomer-
ne dynamicky rastú ceny chleba a pekárensk˘ch
v˘robkov v priebehu roka 2007 aj v Poºsku (júl
2007 o 7,4 %). Na úrovni priemeru EÚ-27 je dy-
namika cien t˘chto v˘robkov v âeskej republike
(júl 2007 o 3,8 %) a pod priemerom EÚ-27 aj 
EÚ-13 je tempo rastu cien chleba a pekáren-
sk˘ch v˘robkov v Slovinsku (júl 2007 o 1,8 %).

Relatívne mal˘ rozptyl medziroãn˘ch zmien
spotrebiteºsk˘ch cien mäsa trvá vo väã‰ine kra-
jín strednej Európy od augusta 2005. V˘razne za-
ãali rásÈ ceny mäsa v druhej polovici roka 2006
v Maìarsku (maximum v decembri 2006 o vy‰e
14 %). Od zaãiatku roka 2007 sa tento rast po-

stupne spomaºuje, ale aj tak je v súãasnosti naj-
vy‰‰í v rámci krajín V4 a Slovinska. 

Medziroãn˘ v˘voj spotrebiteºsk˘ch cien mäsa na
Slovensku v roku 2007 je veºmi podobn˘ ako
v âeskej republike, keì tieto ceny praktick˘ cel˘
prv˘ polrok klesali. V júli 2007 vzrástli v âeskej
republike o 0,6 % a na Slovensku o 1 %. Dyna-
mika spotrebiteºsk˘ch cien mäsa je v okolit˘ch kra-
jinách v posledn˘ch mesiacoch v˘razne nad úrov-
Àou cien v âeskej republike a na Slovensku, ale
aj nad priemerom EÚ-13 a EÚ-27. V júli vzrástli
spotrebiteºské ceny mäsa na medziroãnej báze
v Maìarsku o 7,6 %, v Poºsku o 6,7 % a v Slo-
vinsku o 5,5 %.

V rámci mierne rastúcich medziroãn˘ch spo-
trebiteºsk˘ch cien mlieka a mlieãnych v˘robkov za
obdobie posledného jeden a pol roka v˘razne vy-
ãnieva Maìarsko a Slovinsko. V Maìarsku v˘raz-
ne medziroãne rástli spotrebiteºské ceny mlieka
a mlieãnych v˘robkov hlavne v druhom a treÈom
‰tvrÈroku 2006 a od mája 2007 sa ich dynamika
postupne spomaºuje (maximum v apríli 2007
o 13,5 %). V Slovinsku zaãal v˘razn˘ medziroã-
n˘ rast spotrebiteºsk˘ch cien mlieka a mlieãnych
v˘robkov koncom roku 2006 a napriek spoma-
leniu v marci 2007 pokraãuje v ìal‰ích mesiacoch
r˘chlym tempom (v júli 2007 o vy‰e 11,5 %).

Rast spotrebiteºsk˘ch cien mlieka a mlieãnych
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Graf 4 Medziroãné zmeny cien chleba a pekárensk˘ch v˘robkov (HICP)

Zdroj: Eurostat.
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v˘robkov sa na Slovensku v priebehu roku 2007
pohyboval medzi priemerom za EÚ-13 a EÚ-27
a bol najniÏ‰í spomedzi krajín V4 a Slovinska.
V júli 2007 vzrástli na Slovensku ceny mlieka
a mlieãn˘ch v˘robkov o 1,7 % (v EÚ-13 v prie-
mere o 1,3 % a v EÚ-27 v priemere o 2,3 %).

Z anal˘zy medziroãn˘ch zmien spotrebiteºsk˘ch
cien hlavn˘ch potravinov˘ch skupín a potravín
ako celku v rámci krajín EÚ moÏno zov‰eobecniÈ,
Ïe zhruba od polovice roku 2005 nastupuje tak
v krajinách EÚ-13, ako aj v krajinách EÚ-27 trend
postupného rastu cien potravín. V˘raznej‰í prie-
mern˘ rast bol v krajinách EÚ-27 ako v krajinách
EÚ-13. V krajinách EÚ-27 najv˘raznej‰ie medziroã-
ne rástli priemerné spotrebiteºské ceny chleba
a pekárensk˘ch v˘robkov, potom mäsa, mlieka
a mlieãnych v˘robkov. V krajinách EÚ-13 najv˘raz-
nej‰ie medziroãne rástli v priemere spotrebiteºské
ceny mäsa, potom chleba a pekárensk˘ch v˘rob-
kov, mlieka a mlieãnych v˘robkov. 

Medziroãn˘ v˘voj spotrebiteºsk˘ch cien jedno-
tliv˘ch skupín potravinárskych v˘robkov bol v po-
sledn˘ch rokoch v jednotliv˘ch krajinách EÚ znaã-
ne diferencovan˘. Od marca 2005 do februára
2006 spotrebiteºské ceny chleba a pekárensk˘ch
v˘robkov na Slovensku na medziroãnej báze kle-
sali, ale od marca 2006 dynamicky rastú. V júli

2007 na Slovensku v porovnaní s priemerom 
EÚ-27 omnoho v˘raznej‰ie rastli spotrebiteºské
ceny chleba a pekárensk˘ch v˘robkov (9,3 %,
resp. 3,8 %), pomal‰ie v‰ak rastli spotrebiteºské
ceny mäsa (1,0 %, resp. 2,1 %) a ceny mlieka
a mlieãn˘ch v˘robkov (1,7 %, resp. 2,3 %). 

Ceny potravinárskych v˘robkov v rámci cien
v˘robcov pre domáci trh majú v rámci krajín EÚ
v posledn˘ch rokoch podobn˘ trend, len s posu-
nut˘mi úrovÀami v jednotliv˘ch krajinách. Po ich
priemernom raste v rámci EÚ-13 aj EÚ-27 do pr-
vej polovice roku 2004 nasledovalo spomaºova-
nie rastu s prechodom do mierneho poklesu v pr-
vej polovici roku 2005 (v âeskej republike, Poº-
sku a na Slovensku k v˘raznej‰iemu poklesu,
ktor˘ trval aÏ do polovice roku 2006) a k násled-
nému opätovnému rastu. 

V súãasnosti najv˘raznej‰ie rastú ceny v˘robcov
potravinárskych v˘robkov pre domáci trh v Maìars-
ku (7,1 %) a Poºsku (5,8 %). Na Slovensku zazna-
menali ceny potravinárskych v˘robkov v rámci
cien v˘robcov pre domáci trh (podobne ako spot-
rebiteºské ceny potravín v rámci HICP) v júli 2007
na medziroãnej báze najniÏ‰í rast (3,1 %) spome-
dzi krajín V4 a Slovinska a boli aj tesne pod úrov-
Àou priemerov za krajiny EÚ-13 (3,4 %) a EÚ-27
(3,7 %). Podrobnej‰iu anal˘zu v˘voja cien za jed-
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notlivé skupiny potravinárskych v˘robkov v jedno-
tliv˘ch krajinách nemoÏno zrealizovaÈ v dôsledku
nedostupnosti porovnateºn˘ch údajov. 

Exportné ceny v˘robcov potravinárskych v˘rob-
kov majú v rámci krajín EÚ v posledn˘ch rokoch
podobn˘ trend ako ceny v˘robcov pre domáci
trh, len sú variabilnej‰ie v jednotliv˘ch krajinách.

ZHRNUTIE
• V dôsledku v˘razného rastu celosvetového do-

pytu po obilninách sa stáva táto komodita stra-
tegickou surovinou s dopadmi na hospodársku
a cenovú politiku.

• Podpora vyuÏívania biomasy v Európskej únii je
zakotvená v smernici Európskeho parlamentu
a Rady o biopalivách ã. 2003/30/ES. Od hospo-
dárskeho roka 2007/2008 sa bude v rámci EÚ
vyplácaÈ podpora pestovateºom tzv. „energe-
tick˘ch plodín“ do v˘‰ky 45 EUR/ha a maximál-
nej garantovanej v˘mery EÚ 2 mil. ha.

• Ceny v˘robcov potravinárskych v˘robkov aj
spotrebiteºské ceny potravín závisia od celého
radu faktorov, priãom niektoré sú len pomer-
ne ÈaÏko predvídateºné (najmä poveternostné
vplyvy). 

• V posledn˘ch rokoch sledujeme rastúci trend
cien v˘robcov potravinárskych v˘robkov aj spo-

trebiteºsk˘ch cien potravín, do ktor˘ch sa v‰ak
ceny obilnín nepremietajú priamoúmerne. 

• Od roku 2005 sa postupne zniÏuje variabilita
medziroãn˘ch zmien spotrebiteºsk˘ch cien po-
travín v nov˘ch ãlensk˘ch krajinách EÚ.

• Miera vplyvu potravín na celkovú infláciu v jed-
notliv˘ch krajinách závisí aj od spotrebiteºské-
ho správania obyvateºstva a následne od váhy
potravín v spotrebnom ko‰i príslu‰nej krajiny.

• V rámci cien priemyseln˘ch v˘robcov dochádza
uÏ niekoºko rokov k v˘znamnému kompenzo-
vaniu rastu cien ropy poklesom cien obilnín
a naopak, ão môÏe maÈ tlmiaci vplyv na celko-
vú infláciu. Je otázne, k ak˘m inflaãn˘m tlakom
by do‰lo pri trvalej‰om súãasnom rastúcom
trende cien ropy i obilnín.

• Nakoºko oãakávan˘ rast cien potravín bude maÈ
v nasledujúcom období globálny charakter, ne-
mal by ohroziÈ splnenie inflaãného kritéria, pod-
mieÀujúceho vstup Slovenska do eurozóny.

• K eliminovaniu vplyvu rastúcich cien potravín
na svetov˘ch trhoch na domáce ceny potravín
môÏu prispieÈ viaceré faktory:
– efektívna agrárna politika stimulujúca do-

mácu produkciu a potravinovú bezpeãnosÈ,
– zdravá konkurencia prvov˘robcov a korektn˘

vplyv obchodn˘ch reÈazcov.
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Graf 9 Medziroãn˘ v˘voj exportn˘ch cien potravín a nápojov v rámci cien v˘robcov
15 %

10 %

5 %

0 %

-5 %

-10 %

-15 %

EU-27 EA-13 CZ HU PL SL SK
III.

04 V.0
4

I.0
4

VII.0
4

IX.04 XI.0
4

III.
05 V.0

5
VII.0

5
IX.05 XI.0

5
I.0

5
III.

06 V.0
6

VII.0
6

IX.06 XI.0
6

I.0
6

III.
07 V.0

7
VII.0

7
I.0

7

Zdroj: Eurostat.


