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Zhrnutie
Pandémia ochorenia COVID-19 ovplyvnila každé odvetvie hospodárstva. Otras
vyvolaný pandémiou je dôležitou skúškou odolnosti hospodárstva v strednej a
východnej Európe. Podniky, ako aj tvorcovia politiky musia efektívne reagovať na
rýchlo sa meniace hospodárske prostredie.
Tento vplyv sa prejavil aj v agropotravinárskom
priemysle, a to napriek jeho stabilnému rastu
a relatívnej odolnosti. Hoci si tento otras
vyžadoval komplexnú reakciu na podporu tých,
ktorí boli postihnutí, urýchlil aj určité trendy,
ktoré sa už v rámci agropotravinárskeho
priemyslu vyvíjali. V týchto analýzach sa
využíva štrukturálny historický a nedávny vývoj
agropotravinárskeho priemyslu v súvislosti
pandémiou v strednej a východnej Európe s
cieľom identifikovať, ako sa agropotravinársky
priemysel bude vyvíjať v budúcnosti podľa
rôznych exogénnych podmienok.

Trendy a charakteristiky vývoja
Kľúčové zraniteľnosti domáceho trhu v
celej strednej a východnej Európe, ktoré by
mohli potláčať rast počas hospodárskeho
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otrasu, zahŕňajú starnúcu pracovnú silu,
nedostatok pracovnej sily, rastúci tlak
na nákladovú konkurencieschopnosť a
vysokú závislosť na zahraničných trhoch.
Okrem toho sú tu aj zraniteľnosti, ktoré sú
špecifické pre agropotravinársky priemysel.
Tieto zraniteľnosti zahŕňajú klesajúci podiel
zamestnanosti v poľnohospodárstve, volatilitu
vo výrobe, náklady na prispôsobenie výroby,
ako aj závislosť na dovoze a vývozom riadený
dopyt pre špecifických výrobcov.

Mapovanie dôsledkov pandémie
COVID-19
Dôsledky otrasov súvisiace s pandémiou
COVID-19 na agropotravinársky priemysel
sú trojaké. Najpriamejšie sú skutočné
otrasy, ktoré zahŕňajú zmeny týkajúce sa
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prekážok na strane dopytu a ponuky. Druhý
typ otrasov predstavujú finančné otrasy.
Na základe impulzov vo finančnom sektore
bude agropotravinársky priemysel čeliť
väčším ťažkostiam pri získavaní potrebných
investícií a kapitálu a zároveň bude vystavený
obmedzeným medzinárodným kapitálovým
tokom. Tretí typ otrasov sa týka zmien
správania na strane spotrebiteľov, ktorí môžu
meniť svoje spotrebiteľské vzorce podľa svojej
miery neochoty niesť riziko, ako aj na strane
firiem z dôvodu rastúcej neistoty ohľadom
budúcej výroby a potenciálnych legislatívnych
zmien.

Prognózovanie – Analýza
scenárov
Krátkodobá a strednodobá budúcnosť
agropotravinárskeho priemyslu sa analyzuje na
základe prizmy štyroch scenárov, v ktorých sa
zohľadňujú ekonomické faktory, verejná politika
a iné vonkajšie faktory.

Budúcnosť agropotravinárskeho
priemyslu
Pandémia COVID-19 výrazne narušila všetky
sektory v agropotravinárskom priemysle
v strednej a východnej Európe. Hoci mali
tieto narušenia výrazné negatívne dôsledky,
urýchlili aj trendy, ktorým by sa priemysel
musel aj tak prispôsobiť. Najdôležitejší z týchto
trendov predstavuje digitalizácia a zmena v
preferenciách spotrebiteľov. Tieto akcelerátory
vytvárajú príležitosti pre udržateľnejšiu
obnovu. Jednotlivé zainteresované strany
sa však v celom agropotravinárskom reťazci
musia pripraviť na širšie štrukturálne zmeny,
ktoré ovplyvnia sektor, medzi ktoré patrí
klimatická zmena a prísnejšie environmentálne
právne predpisy. Do určitej miery pandémia
predstavuje začiatok týchto zmien.

Verejná politika a iné faktory
od nepriaznivého k priaznivému

Celková matica agropotravinárskeho priemyslu
Nový spotrebiteľ

Úplná obnova

• Spotrebitelia uprednostňujúci miestne
výrobky
• Rastúci význam výživovej hodnoty
• Zmena na domáce stravovanie, ktorá
je prospešná pre maloobchodníkov,
avšak nepriaznivá pre gastronomický
kanál

•
•
•
•

Deformácie a narušenia

Nový súbor pravidiel

•
•
•
•
•

Nadmerné ponuky tovaru
Narušenie tokov pracovnej sily
Klesajúci dopyt na domácom trhu
Nízke zahraničné a domáce investície
Nové politiky a právne predpisy
spôsobujúce dodatočné náklady

Neprerušené toky pracovnej sily
Mierne tlaky na cenu
Žiadne narušenia obchodu
Zmena preferencií spotrebiteľa a
rast príležitostí pre menšie miestne
subjekty

• Nové politiky a právne predpisy
spôsobujúce dodatočné náklady
• Protekcionizmus znižujúci hospodársku
súťaž, riziko vzniku komplikácií
spojených s obchodom
• Hospodárska súťaž vystavená
návrhom s digitálnou hodnotou

Ekonomické faktory
Od nízkych k vysokým

SLOVENSKO
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Agropotravinársky priemysel
na Slovensku: Kľúčové trendy a
charakteristiky pred pandémiou
COVID-19
Agropotravinársky priemysel na Slovensku
Slovensko je prosperujúca, rozvinutá trhová a
exportne orientovaná ekonomika s rastúcou
životnou úrovňou. Zastáva strategickú pozíciu
v strednej Európe a je úzko spojená s inými
hospodárstvami EÚ, najmä Českou republikou,
Poľskom a Nemeckom. 88 % obyvateľstva
Slovenska žije vo vidieckych a prechodných
oblastiach krajiny, ktoré tvoria 95 % jeho
územia.
V slovenskom hospodárstve tvorí
poľnohospodárstvo približne 2 % vytvorenej
hrubej pridanej hodnoty a zamestnáva približne
2,8 % pracovnej sily. Od roku 2005 bol rast
hrubej pridanej hodnoty v poľnohospodárstve
čiastočne podmienený výrazným a
kontinuálnym profilovaním poľnohospodárskej
výroby tak, aby sa do značnej miery zabezpečila
výroba menej náročná na vstupy. V prípade
6

rastlinnej výroby bola tendencia rozširovať
monokultúry pšenice a repky olejnej na úkor
výroby náročnejšej na prácu a kapitál, ako
je pestovanie ovocia a zeleniny. V prípade
živočíšnej výroby nastal pokles v chove
ošípaných.1
Zároveň sektor prechádzal štrukturálnou
transformáciou. Nástupcovia pôvodných,
zvyčajne neefektívnych veľkých družstiev
sa postupne zlúčili do väčších spoločností s
jednotným a koordinovaným riadením. Ich silné
hospodárske pozadie, výrazný pokles počtu
zamestnancov, modernizácia technológií,
relatívne nízke a stabilné ceny vstupov v spojení
s podporou subvencií prispeli ku konsolidácii ich
dominantného postavenia na trhu.2
Poľnohospodársky sektor je na Slovensku
AGROPOTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL NA SLOVENSKU

Obrázok 1. Poľnohospodárstvo, podiel na celkovej hrubej pridanej hodnote (%)
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Zdroj: Deloitte, Eurostat

poznačený nízkou produktivitou a
diverzifikáciou, hoci je spravidla sebestačný,
pokiaľ ide o základné poľnohospodárske
komodity (obilniny, zemiaky, cukrová repa,
chmeľ, bravčové mäso, hydina). Je to v súlade so
skutočnosťou, že od roku 2005 zaznamenaný
veľký rast hrubej pridanej hodnoty čiastočne
vyplýva z metodologických otázok týkajúcich
sa štatistík národných účtov.3 V súčasnosti
Slovensko čelí veľkým ťažkostiam v súvislosti
s ubúdaním pracovnej sily, nakoľko mladí
ľudia neprejavujú záujem si budovať kariéru v
poľnohospodárstve. Spoločnosti, ktoré pôsobia
v agropotravinárskom sektore, vykazujú

známky nízkej produktivity, nízkeho inovačného
charakteru a nedostatočnej schopnosti
prispôsobiť sa najnovším technológiám.4
Pri pohľade na príspevok k celkovej hrubej
pridanej hodnote vytvorenej v hospodárstve
nie je spracovanie potravín na Slovensku také
rozsiahle, ako je v iných krajinách SVE. Najväčší
podiel na celkovej výrobe potravín má výroba
mlieka a mliečnych výrobkov (18 %), výroba
mäsa (17 %), varenie piva (8 %), produkcia hydiny
(8 %) pekárenská a cukrovinkárska výroba (7 %).5
Maloobchod s potravinami je na Slovensku

Obrázok 2. Výroba potravinárskych výrobkov, nápojov a tabakových výrobkov, podiel na celkovej
hrubej pridanej hodnote (%)
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%

2008

2009

Slovensko

2010
SVE Min

2011

2012
SVE Median

2013

2014

2015

2016

2017

SVE Max

Zdroj: Deloitte, Eurostat

SLOVENSKO

7

nasýtený a relatívne konsolidovaný. Tri
najlepšie maloobchodné reťazce spolu tvoria
71 % tržieb. S rastúcim disponibilným príjmom

sa Slováci viac zaujímajú o stravovanie v
reštaurácii. Okrem toho rastúci cestovný ruch
priniesol výhody aj reštauráciám s obsluhou.6

Úloha medzinárodného obchodu v
agropotravinárskom priemysle
V posledných desaťročiach možno na celom
svete pozorovať výraznú internacionalizáciu
výrobného procesu. Rozvoj globálnych
hodnotových reťazcov ponúka výrobcom
a spotrebiteľom množstvo príležitostí, ale
prináša aj určité riziká, najmä počas nečakaných
otrasov v hospodárstve, ako je napríklad
otras na strane dopytu v danej krajine, ktorý
sa môže preniesť na dodávateľský segment
(na dodávateľov vstupov) alebo odberateľský
segment (na spotrebiteľov) a zväčšiť počiatočný
otras. S cieľom vyhodnotiť špecifické
zraniteľnosti v agropotravinárskom priemysle
na Slovensku a iných krajinách SVE, ktoré
vyplývajú z prepojení dodávateľských reťazcov,
sa analyzovali závislosti na dovoze a vývoze,
vrátane priamych a nepriamych prepojení.

Závislosť na dovoze v
agropotravinárskom priemysle na
Slovensku
Závislosť na dovoze v súvislosti s
medziproduktmi
Použitie dovážaných medziproduktov,
tovarov a služieb v danom hospodárstve
predstavuje tok peňazí prúdiaci z domáceho
hospodárstva do cudzích krajín. Závislosť na
dovoze medziproduktov možno analyzovať
dvoma spôsobmi – ako priamu závislosť
na dovoze (nazýva sa aj podiel dovozu) a
nepriamu závislosť na dovoze7 – súčet týchto
dvoch ukazovateľov poskytuje ucelený obraz
o celkovom množstve medziproduktov
potrebných na výrobu jednej jednotky výstupu
v agropotravinárskom priemysle. Čím je
hodnota celkového podielu dovozu vyššia, tým
je väčšia zraniteľnosť v súvislosti s obchodnými
otrasmi, pričom sa však určité množstvo
dovozu považuje za pozitívne, ako je napríklad
uľahčenie diverzifikácie výrobkov a iniciovanie
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účinkov podporujúcich hospodársku súťaž,
vyvolanie zníženia nákladov a zlepšenie kvality
konečného produktu.8
Agropotravinársky priemysel sa na Slovensku v
malej miere spolieha na dovoz medziproduktov
– v sektore rybolovu a akvakultúry je to menej
než priemer krajín SVE a rovná sa 0,02, pokiaľ
ide o priamy podiel dovozu, a 0,03, pokiaľ ide
o nepriamy podiel dovozu. V prípade rastlinnej
a živočíšnej výroby je priamy aj nepriamy
podiel dovozu veľmi blízko priemeru krajín
SVE (0,18 voči priemeru 0,14 a 0,08 voči
priemeru 0,11). Situácia je podobná vo výrobe
potravín a nápojov – priamy podiel je len o 7
percentuálnych bodov vyšší než priemer krajín
SVE a nepriamy podiel je o 1 percentuálny bod
nižší.
Závislosť na dovoze v súvislosti so zložkami
konečného dopytu
• Približne 50 % potravín a nápojov
spotrebovaných domácnosťami na
Slovensku pochádza z dovozu. Pokiaľ ide
potraviny pochádzajúce zo sektoru rastlinnej
a živočíšnej výroby a sektoru rybolovu a
akvakultúry, tieto percentá sú nižšie –
príslušne 26 % a 30 % (pričom priemer pre
krajiny SVE je 23 % a 68 %).
• Importované výdavky štátu na konečnú
spotrebu, ktoré zahŕňajú hodnotu tovarov a
služieb nakúpených alebo vyprodukovaných
verejnou správou a priamo dodávaných
do súkromných domácností na spotrebné
účely9, sú na Slovensku podstatne vyššie
než je priemer krajín SVE v sektore výroby
potravín a nápojov (0,74 voči priemeru 0,30).
Závislosť je v sektore rybolovu a akvakultúry
(0,32), ako aj v sektore rastlinnej a živočíšnej
výroby (0,14) je nižšia než priemer v regióne
SVE.10

ÚLOHA MEDZINÁRODNÉHO OBCHODU V AGROPOTRAVINÁRSKOM PRIEMYSLE

Obrázok 3. Priamy a nepriamy podiel dovozu v súvislosti s medziproduktmi v agropotravinárskom
sektore na Slovensku a krajinách SVE
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Zdroj: vlastné spracovanie na základe výpočtov vstupov a výstupov
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Obrázok 4. Priama závislosť na dovoze v súvislosti so zložkou konečného dopytu v
agropotravinárskom sektore na Slovensku a krajinách SVE
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00

SLOVENSKO
Rastlinná
a živočišna
výroba,
poľovnictvo
a služby
s tým
súvisiace

PRIEMER
v SVE
Rastlinná
a živočišna
výroba,
poľovnictvo a
služby s tým
súvisiace

SLOVENSKO
Rybolov a
akvakultúra

PRIEMER
SLOVENSKO
PRIEMER
v SVE
Výroba
v SVE
Rybolov a potravinárskych
Výroba
akvakultúra
výrobkov, potravinárskych
nápojov a
výrobkov,
tabakových
nápojov a
výrobkov
tabakových
výrobkov

Priama závislosť domácnosti od dovozu
Priama závislosť sektora verejnej správy od dovozu
Zdroj: vlastné spracovanie na základe výpočtov vstupov a výstupov

Intenzita vývozu v
agropotravinárskom priemysle na
Slovensku
Z dôvodu liberalizácie obchodu na svetových
trhoch, vrátane agropotravinárskych trhov,
sa konkurencieschopnosť v oblasti vývozu
stáva čoraz dôležitejšou pri zabezpečovaní
dlhodobého úspechu spoločností a prispieva k
vytváraniu ich konkurenčných výhod.
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Agropotravinársky priemysel na Slovensku je
jedným z najmenej exportne orientovaných
agropotravinárskych priemyselných odvetví
v regióne SVE – vývoz v oblasti rastlinnej
a živočíšnej výroby predstavuje len 23 % z
celkového množstva, 19 % v oblasti rybolovu a
akvakultúry a 17 % v oblasti výroby potravín a
nápojov.

ÚLOHA MEDZINÁRODNÉHO OBCHODU V AGROPOTRAVINÁRSKOM PRIEMYSLE
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Identifikácia makroekonomických zraniteľností
Podľa EK "V posledných desaťročiach
Slovensko zaznamenalo výrazný hospodársky
rast a vďaka zavedeniu dôležitých reforiem a
štrukturálnych zmien sa približovalo k priemeru
EÚ. Keďže sa konvergencia s EÚ oslabuje,
starnúce obyvateľstvo, klimatická zmena a
digitálna transformácia predstavujú dlhodobé
výzvy pre hospodárstvo krajiny a fiškálnu
udržateľnosť."11
Pokiaľ ide o trh práce, trendy na Slovensku
zodpovedajú regionálnymi trendom – mzdy
stabilne rástli, a to rýchlejšie než produktivita.
Nedostatok pracovníkov, jav týkajúci sa
celej strednej a východnej Európy, viedol k
rozsiahlemu zvýšeniu platov. Aj keď sa týmto
zvýšením platov zlepšuje životná úroveň, táto
skutočnosť negatívne ovplyvňuje nákladovú
konkurencieschopnosť.

Slovenské domácnosti sú charakterizované aj
nízkymi úsporami a zvyšujúcim sa zadlžením.
Ide o potenciálnu zraniteľnosť pre ďalší rast,
nakoľko v roku 2019 dlh domácností dosiahol
rekordne vysoké hodnoty 42,8 % HDP, čo bolo
spôsobené rastúcimi cenami nehnuteľností a
vyššími hypotékami.12
Ďalšou potenciálnou makroekonomickou
zraniteľnosťou je nedostatočné vzdelanie
a odborná príprava, ktoré by mnohým
študentom umožnili zlepšiť podnikateľské
prostredie na Slovensku, ktorému chýbajú
miestni podnikatelia. Okrem toho možno
poukázať na ťažkosti súvisiace s dlhými
procesmi udeľovania povolení a riešenia
platobnej neschopnosti, ktoré kvôli neistote v
regulačnom procese bránia investíciám.

Záver - kľúčové makroekonomické zraniteľnosti

Starnúce obyvateľstvo.

Vysoká zadlženosť domácností.

Nedostatok pracovníkov.

Nedostatočné investície do infraštruktúry
a verejných služieb.

Náklady na prácu prevyšujú produktivitu –
ohrozenie konkurencieschopnosti.

12
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Mapovanie dôsledkov pandémie
COVID-19
Narušenie spôsobené pandémiou COVID-19 je jedinečné, a nemožno ho porovnávať
s inými krízami v posledných rokoch, vrátane veľkej hospodárskej krízy, ktorá trvala
od roku 2007 do roku 2009. Vysoká miera neistoty, pokiaľ ide o jej trvanie, hĺbku a
nedostatok pripravených návodov "z ekonomických učebníc", si vyžaduje rozsiahlu
analýzu scenárov. Existuje tu však zhoda názorov, že dôsledky pandémie COVID-19
sa v hospodárstve vyskytujú tak na strane dopytu, ako aj na strane ponuky.
Na základe údajov týkajúcich sa šírenia pandémie a súvisiacej úmrtnosti,
hospodárskej činnosti a vládou prijatých opatrení – zavedenie obmedzení a
poskytnutie podpory, vyvodzujeme závery. Údaje sa porovnali aj s priemermi celého
regiónu s cieľom vyhodnotiť, ako úspešne si krajina viedla pri zvládaní šírenia
ochorenia a poskytovaní podpory svojim občanom.

Pandémia COVID-19 na Slovensku
Pandémia COVID-19 priamo zasiahla tisíce ľudí
naprieč celou strednou a východnou Európou.
V polovici septembra 2020 bolo v dvanástich
krajinách, ktoré sa analyzujú v tejto správe, viac
než 335 tisíc potvrdených prípadov COVID-19. V
tom istom čase následkom ochorenia COVID-19
umrelo v tomto regióne takmer 10 tisíc ľudí.

SLOVENSKO
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Obrázok 5. Potvrdené prípady ochorenia COVID-19, súhrn na 1000 obyvateľov
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Zdroj: Deloitte, Macrobond

Obrázok 6. Celkový počet úmrtí na ochorenie COVID-19 , súhrn na 1000 obyvateľov
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Počet zaznamenaných prípadov a úmrtí na
Slovensku bol nižší než priemer SVE. Už v apríli
sa krajine podarilo efektívne vyrovnať krivku
v obidvoch prípadoch. Pokiaľ ide o potvrdené
prípady, tie začali opäť rásť podobným tempom
ako priemer, avšak počet celkových úmrtí je
naďalej nízky. Zdá sa, že Slovensko celkovo
náležite zvládlo šírenie ochorenia a zaistilo čo
najmenší počet obetí.
Opatrenia "lockdownu" prijaté na Slovensku
sú podobné ako opatrenia, ktoré sa prijali

vo zvyšku regiónu strednej Európy. Suma
finančnej pomoci nepredstavovala vysoké
percento HDP krajiny. "Index prísnosti"
Slovenska zostal nad úrovňou alebo na rovnakej
úrovni, ako bol priemer v prvých mesiacoch
pandémie. Na konci júla však možno pozorovať
viditeľné uvoľnenie obmedzení, čo posunulo
index na nižšiu úroveň než v iných krajinách
regiónu. Mechanizmus verejnej pomoci,
ktorý sa zaviedol, bol špecificky zameraný na
zníženie dôsledkov, ktoré pociťovali pracovníci,
zamestnávatelia a malé a stredné podniky.

Tabuľka 1. Opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia a mechanizmus verejnej podpory
na Slovensku
Kategória

Opis

Opatrenia na zamedzenie
šírenia ochorenia

Dňa 12. marca bol vyhlásený núdzový stav, ktorý viedol k
zatvoreniu nepodstatných podnikov. Opäť sa zaviedli kontroly
na hraniciach, zaviedla sa aj povinná 14-dňová karanténa pre
tých, ktorí sa vrátili z cudziny. Za povinné sa považovalo aj
prekrytie tváre, najskôr v prostriedkoch verejnej dopravy a
predajniach, a neskôr aj vo vonkajších priestoroch. Od 22. apríla
sa začal štvorstupňový proces uvoľňovania obmedzení. Štvrtý
stupeň začal 20. mája a umožnil uvoľnenie pravidiel týkajúcich
sa prekrytia tváre a prístupu do vnútorných priestorov
reštaurácií.

Mechanizmy verejnej
podpory

• Výdavky na verejnú podporu predstavovali približne 1,7
miliardy EUR, alebo 1,8 % HDP;
• Jednorazové príspevky a náhrady miezd pre dotknutých
zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby;
• Subvencie zamerané na udržanie zamestnanosti, preplatenie
80 % hrubých miezd zamestnancov, ak podnik musel
pozastaviť svoju činnosť z dôvodu rozhodnutia vlády;
• Malé a stredné podniky, samostatne zárobkovo činné osoby
a súkromné osoby si mohli odložiť splácanie svojho úveru až
na 9 mesiacov, uložilo sa aj moratórium na nájom do 30 júna;
• Systém štátnej záruky vzťahujúci sa na malé a stredné
podniky, ako aj na veľké spoločnosti;
• Predĺženie lehoty na podanie daňových priznaní k dani z
príjmov a zaplatenie dane

Zdroj : Výskum a prieskum Deloitte

SLOVENSKO
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Obrázok 7. Opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia – Index prísnosti
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Zdroj: Deloitte, Hale, Thomas, Noam Angrist, Emily Cameron-Blake, Laura Hallas, Beatriz Kira, Saptarshi Majumdar,
Anna Petherick, Toby Phillips, Helen Tatlow, Samuel Webster (2020). Oxford COVID-19 Government Response
Tracker, Blavatnik School of Government.

Záver

Počet potvrdených prípadov, ako aj úmrtí
bol omnoho nižší než regionálny priemer

"Index prísnosti" Slovenska bol na rovnakej
úrovni ako v iných krajinách a postupne sa
stal miernejší

Zavedené opatrenia na zamedzenie šírenia
ochorenia a mechanizmus podpory boli
primerané vzhľadom k danej situácii
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Dôsledky pandémie COVID-19 na agropotravinársky
priemysel na Slovensku
S cieľom kvantifikovať dôsledky pandémie
COVID-19 sa analyzovalo viacero ukazovateľov.
Predovšetkým sme preskúmali údaje o mobilite
spotrebiteľov, ktoré slúžia ako náhradný
ukazovateľ za spotrebiteľskú náladu a/alebo
prísnosť opatrení na zamedzenie šírenia
ochorenia. Potom sa vybrali a prepočítali

dostupné krátkodobé ukazovatele s cieľom
prezentovať hĺbku a trvanie hospodárskeho
otrasu tak na strane ponuky (výroby), ako aj
na strane dopytu (najmä maloobchodu). Každý
ukazovateľ sa zobrazuje s náležitým kritériom
SVE zahŕňajúcim 12 hospodárstiev.

Obrázok 8. Mobilita spotrebiteľov, predajne s potravinami a lekárne v porovnaní s východiskovou
hodnotou (%)
20
10
0
-10
-20
-30
-40

Slovensko

.0
9.
20
20
30

.2
02
0
31
.0
8

02
0
31
.0
7.2

.2
02
0
.0
6
30

31
.0
5

.2
02
0

.2
02
0
.0
4
30

31
.0
3.
20
20

01
.0
3.
20
20

01
.0
2.
20
20

-50

Priemer v SVE

Zdroj: Deloitte, Macrobond

Mobilitu v rámci maloobchodného predaja
potrebného tovaru a tovaru na zotavenie
vážnejšie ovplyvnili počiatočné reštriktívne
opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia.
Na začiatku mája, keď sa začali uvoľňovať
opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia, sa
mobilita postupne začala zvyšovať na svoju
obvyklú úroveň, ktorá bola pred pandémiou.
Na Slovensku boli zákazníci menej aktívni než
priemer krajín SVE, s výraznými týždennými
výkyvmi od marca do júna. Priemerná mobilita
na Slovensku je oveľa menej ovplyvnená
aktuálnym rastom prípadov COVID-19, čo

SLOVENSKO

znamená, že väčšina spotrebiteľov výrazne
reagovala na samotné prijaté preventívne
opatrenia. Hoci počet prípadov mierne vzrástol,
mobilita sa naďalej zlepšuje.
Najdotknutejšími časťami hodnotového
reťazca agropotravinárskeho priemyslu na
Slovensku bolo spracovanie potravín, preprava
a gastronomický kanál (najmä reštaurácie).
Poľnohospodárstvo trpelo hlavne nedostatkom
pracovnej sily, pričom ostatné faktory zohrávali
menej dôležitú úlohu.
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Tabuľka 2. Mapa dôsledkov COVID-19 – výstup výroby
Výroba vybraných
tovarov

Výroba
investičného
tovaru

Výroba tovaru
s dlhodobou
spotrebou
Výroba tovaru,
ktorý nie je
určený na
dlhodobú
spotrebu

Marec 2020 Apríl 2020
ako % z
ako % z
marca 2019 apríla 2019

Máj 2020
ako % z
mája 2019

Jún 2020
ako % z
júna 2019

Júl 2020 ako
% z júla
2019

Slovensko

65%

37%

53%

82%

94%

HDP SVEvážený
priemer

81%

51%

65%

84%

93%

Slovensko

58%

47%

61%

90%

98%

HDP SVEvážený
priemer

84%

57%

79%

101%

112%

Slovensko

89%

69%

84%

91%

91%

HDP SVEvážený
priemer

98%

84%

91%

96%

98%

V tabuľke sa uvádzajú sezónne a kalendárne upravené údaje. Údaje týkajúce sa výroby potravinových výrobkov a
nápojov nie sú dostupné.
Zdroj: Deloitte, Eurostat

Výroba všetkých kategórií tovaru bola na
Slovensku nižšia než priemer v celom období od
marca do júla. V súlade s ekonomickou teóriou
fungovala v krajine výroba tovarov, ktoré nie sú
určené na dlhodobú spotrebu, výrazne lepšie
než výroba tovarov s dlhodobou spotrebou.
Po počiatočnej nedostatočnej výkonnosti sa
výrobe na Slovensku nepodarilo dobehnúť
regionálny priemer.
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V porovnaní s výraznou nedostatočnou
výkonnosťou výrobného sektoru možno
údaje o maloobchode považovať za pozitívne.
Celkový maloobchod a predaj nepotravinových
výrobkov mierne poklesli, dokázali sa však
rýchlo obnoviť na úroveň pred pandémiou.
Pokiaľ id o potraviny, tie zostali vo veľkej miere
nedotknuté súčasnou krízou, dokonca sa im
podarilo presiahnuť hodnoty z minulých rokov.
V porovnaní s niektorými inými krajinami v
regióne si aj špecializované predajne počínali
dobre, pričom sa dostali na úroveň len o niečo
nižšiu ako krajiny SVE.

DÔSLEDKY PANDÉMIE COVID-19 NA AGROPOTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL NA SLOVENSKU

Tabuľka 3. Mapa dôsledkov COVID-19 – veľkoobchod a maloobchod
Marec 2020 Apríl 2020
ako % z
ako % z
marca 2019 apríla 2019

Obrat
stále ceny)

Máj 2020
ako % z
mája 2019

Jún 2020
ako % z
júna 2019

Júl 2020
ako % z
júla 2019

Veľkoobchod,
okrem
motorových
vozidiel a
motocyklov

Slovensko

107%

94%

98%

103%

N/A

HDP SVEvážený
priemer

105%

90%

94%

100%

N/A

Maloobchod,
okrem
motorových
vozidiel a
motocyklov

Slovensko

96%

86%

91%

99%

101%

HDP SVEvážený
priemer

98%

87%

98%

100%

102%

Slovensko

106%

101%

97%

100%

101%

HDP SVEvážený
priemer

106%

94%

97%

97%

99%

Slovensko

97%

93%

98%

99%

100%

HDP SVEvážený
priemer

93%

83%

98%

102%

104%

Maloobchod s
potravinami,
nápojmi a
tabakom
Maloobchod s
nepotravinovými
výrobkami
(vrátane
pohonných
hmôt)

V tabuľke sa uvádzajú sezónne a kalendárne upravené údaje. Nie sú dostupné žiadne údaje o maloobchodnom
predaji v nešpecializovaných predajniach, kde prevažujú potraviny, nápoje alebo tabak; Maloobchod s potravinami,
nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach
Zdroj: Deloitte, Eurostat
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Záver

Počet potvrdených prípadov COVID-19 na
Slovensku je oveľa menší než priemer SVE

Prísnosť opatrení na zamedzenie šírenia
ochorenia je veľmi podobná ako vo zvyšku
regiónu

Aj úmrtnosť na COVID-19 je nižšia než
priemer

Dopyt spotrebiteľov po potravinových
výrobkoch sa podarilo medziročne zvýšiť o
1 %, po určitých výkyvoch sa v júli zvýšil o
rovnakú hodnotu
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Prognózovanie – Analýza
scenárov a dôsledky
Stav obnovy
Je príliš skoro predpovedať, či rast HDP v
budúcom roku umožní Slovensku obnoviť
väčšinu následkov pandémie, alebo či budú
následky také drastické, že budú v roku 2021
stále brzdiť hospodárstvo. Treba pripomenúť
aj mimoriadne vysokú mieru neistoty prognóz
v dôsledku neustále sa vyvíjajúcej pandemickej
situácie. Z hľadiska porovnania však môžeme
identifikovať niekoľko dôležitých faktorov,
na základe ktorých možno stanoviť možné
budúce scenáre pre krajinu a agropotravinársky
priemysel.
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Ako malá a otvorená ekonomika bolo Slovensko
vážne ovplyvnené krízou spôsobenou
pandémiou, ako možno vidieť z poklesu v
prvom štvrťroku (-3,8 % medziročne) a druhom
štvrťroku (-12,1 % medziročne). V posledných
rokoch stabilne rástlo aj hospodárstvo krajiny a
najmä výhľady boli pozitívne. Európska komisia
napriek tomu odhaduje pokles HDP Slovenska
o 9 %, s následným rastom o 7,4 % koncom roka
2021.

STAV OBNOVY

Obrázok 9. Zmena HDP, % na ročnej báze
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Tabuľka 4. Makroekonomické prognózy Európskej komisie

HDP
(medziročná
zmena v %)

Inflácia – HICP
(harmonizovaný
index spotrebiteľských
cien) (%)

Zamestnanosť*
(medziročná
zmena v %)

Súkromná
spotreba
(medziročná
zmena v %)

Saldo verejných
financií* (%
HDP)

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

Bulharsko

-7.1

5.3

1.0

1.1

-2.5

0.5

-5.8

5.6

-2.8

-1.8

Chorvátsko

-10.8

7.5

0.4

1.4

-3.9

3.0

-6.9

6.1

-7.1

-2.2

Česká
republika

-7.8

4.5

2.8

2.2

-3.1

0.8

-4.6

4.0

-6.7

-4.0

Estónsko

-7.7

6.2

0.3

1.9

-5.7

3.7

-7.2

7.1

-8.3

-3.4

Maďarsko

-7.0

6.0

3.5

2.8

-3.8

1.1

-6.0

5.5

-5.2

-4.0

Lotyšsko

-7.0

6.4

0.4

2.0

-2.6

0.9

-6.1

7.0

-7.3

-4.5

Litva

-7.1

6.7

0.8

1.5

-3.5

2.0

-9.9

7.8

-6.9

-2.7

Poľsko

-4.6

4.3

2.7

2.8

-4.5

2.2

-4.9

3.8

-9.5

-3.8

Rumunsko

-6.0

4.0

2.5

2.8

-2.5

0.6

-6.2

4.9

-9.2

-11.4

Srbsko**

-2.4

4.0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Slovensko

-9.0

7.4

1.9

0.8

-3.4

2.0

-7.1

7,2

-8.5

-4.2

Slovinsko

-7.0

6.1

0.2

1.1

-2.7

2.0

-6.1

6.3

-7.2

-2.1

Krajina

* Prognózy z jari 2020.13 Ďalšie prognózy z leta 2020.14
** Prognózy Svetovej banky pre Srbsko.
Zdroj: Deloitte, Eurostat, Svetová banka
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Na základe prognóz Európskej komisie sa
okrem toho predpokladá postupné uvoľňovanie
obmedzení a návrat situácie v zdravotníctve
do normálu. Preto sa predpokladá, že
nedôjde k návratu vírusu – k "druhej vlne".
Situácia týkajúca sa koronavírusu bude v
nadchádzajúcich štvrťrokoch okrem toho stále

viac závisieť od prijatej stratégie a opatrení na
obnovu v strednodobom horizonte, ako aj od
kvality podnikateľského prostredia, a menej
od krátkodobých opatrení, ako je zabezpečenie
likvidity pre spoločnosti alebo poskytovanie
subvencií na udržanie zamestnanosti.

Definícia a kontext scenárov pre agropotravinársky
priemysel na Slovensku
Pri analýze prognóz sa použije metodika
plánovania scenárov.15 Matica sa vytvorila na
základe dvoch vysoko-úrovňových premenných
(ktoré samy o sebe zahŕňajú viaceré príslušné
pod-premenné), čím sa vytvorili štyri kvadranty
alternatívnych scenárov, ktoré medzi sebou
predstavujú pesimistické, mierne a optimistické
budúce prostredia. Tieto scenáre sú podrobne
vypracované na základe analýzy miestneho
trhu a regionálnej analýzy a sú doplnené
o vstupy získané zo seminárov, ktoré sa
uskutočnili s odborníkmi organizácie EIT Food
zastupujúcimi každý región. Týmto sa zaisťuje,
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aby sa v rámci matice prognóz hodnotové
reťazce v agropotravinárskom sektore v rámci
nášho rozsahu primerane nachádzali vo svojich
regionálnych súvislostiach, prostredníctvom
integrácie analýzy "zdola nahor" do rámca
"zhora nadol".
Obidve vysoko-úrovňové premenné, ktoré sa
vybrali, sú ekonomické faktory, faktory verejnej
politiky a iné faktory. Pod-premenné (exogénne
premenné), ktoré sa vyhodnocujú v rámci nich,
sú tieto »

DEFINÍCIA A KONTEXT SCENÁROV PRE AGROPOTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL NA SLOVENSKU

Ekonomické faktory
Dopyt na domácom trhu
Vysoký: Dopyt po tovare sa zo strany
spotrebiteľov obnovuje a dodávateľské reťazce
podliehajú minimálnemu narušeniu.
Nízky: Hospodárskym poklesom (a
nezamestnanosťou) sa znižuje kúpna sila
spotrebiteľov a následne dopyt.
Disponibilné príjmy spotrebiteľov klesajú
a správanie spotrebiteľov sa stáva
konzervatívnejším, čím sa bráni výdavkom na
prvotriedne potraviny.
Podmienky pre zahraničný obchod
Priaznivé: Keď sa trhy obnovia, miestne
dodávateľské reťazce budú schopné sa vrátiť
k obvyklej obchodnej činnosti, čo sa odrazí v
cenách pred pandémiou. Obchodné prekážky
spojené s pandémiou sa v rámci EÚ a mimo nej
prekonajú.
Nepriaznivé: Ničenie dopytu na
medzinárodných komoditných trhoch stláča
hodnotu miestnych vývozov a výroby. Miestni
poľnohospodári sú ako trh s malou maržou

poznačení vonkajšími cenovými otrasmi. V
jednotlivých prípadoch nastáva narušenie
obchodu v rámci EÚ a aj na iných zahraničných
trhoch.
Dôvera spotrebiteľov a podnikateľov
Priaznivá: Dopyt po tovare sa zo strany
spotrebiteľov obnovuje udržateľným
spôsobom a dodávateľské reťazce pociťujú
minimálne narušenie. Neochota niesť riziko
v súvislosti so zdravím je na úrovni pred
otrasom. Spotrebitelia sa časom stávajú
informovanejšími a vzdelanejšími.
Nepriaznivá: Spotrebitelia sa úplne nevracajú
k pôvodnému spotrebiteľskému správaniu
a vzorcom a znižujú výdavky na luxusné
výrobky a výrobky s vysokou pridanou
hodnotou a zachovávajú určitú zmenu, pokiaľ
ide o lacnejší tovar a tovar s dlhodobou
spotrebou. Spotrebitelia sú menej ochotní jesť
v reštauráciách a častejšie si jedlo pripravujú
doma, pričom používajú výrobky s nízkou
pridanou hodnotou.

Faktory verejnej politiky a iné faktory
Opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia

Podpora politiky

Priaznivé: Zmierňovanie "lockdownu" a
ukončenie rušivých vplyvov v dodávateľských
reťazcoch a tokoch pracovnej sily.

Vysoká: Vlády poskytujú príslušné balíčky
opatrení na podporu hospodárskej činnosti a
podporujú dôveru spotrebiteľov a podnikateľov,
ako aj kúpnu silu – a tým pomáhajú udržiavať
dopyt po potravinách a nápojoch.

Nepriaznivé: Opatrenia "lockdownu"
pretrvávajú s opakujúcimi sa "vlnami"
– karantény a dodatočné kontroly sa
stávajú pravidlom. Reštaurácie zostávajú
v obmedzovanom režime a obmedzenou
kapacitou, čím sa priamo ničí dopyt.

SLOVENSKO

Nízka: Vládna podpora je nedostatočná
na to, aby sa uistili spotrebitelia, zachovali
pracovné miesta a podporila udržateľná obnova
hospodárstva.
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Scenár 1
"Cesta úplnej obnovy"
Dopyt na domácom trhu

Dôvera spotrebiteľov a podnikov

Pozitívna

Negatívna

Podmienky pre zahraničný obchod

Opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia

Podpora politiky

Pri scenári "Cesty úplnej obnovy" možno
očakávať, že sa množstvo endogénnych
a exogénnych premenných bude vyvíjať
priaznivým smerom. Potreba priaznivých
podmienok vo všetkých oblastiach predstavuje
to, čo by sa dalo nazvať "optimistickým
scenárom".
• Opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia
sú úplne uvoľnené. Vakcína alebo liek sú
úspešne vyvinuté a distribuované.
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• Zmiernenie narušenia pracovných a
obchodných tokov, ako aj gastronomického
kanála.
• Zlepšenie dôvery podnikateľov a
spotrebiteľov.
• Kľúčoví obchodní partneri a zdroje
cestovného ruchu využívajú podobné
priaznivé podmienky.
• Účinná podpora politiky zo strany vlád
jednotlivých štátov s cieľom podporiť a
spustiť skoré zmeny.

DEFINÍCIA A KONTEXT SCENÁROV PRE AGROPOTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL NA SLOVENSKU

Scenár 2
"Nová spotrebiteľská cesta"
Dopyt na domácom trhu

Dôvera spotrebiteľov a podnikov

Pozitívna

Negatívna

Podmienky pre zahraničný obchod

Opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia

Podpora politiky

Ako jeden z dvoch "miernych" scenárov by sa
mohol scenár "Novej spotrebiteľskej cesty"
považovať za produkt osobitnej kombinácie
podmienok, ktoré na jednej strane dávajú
príležitosť na úplnú obnovu, a na druhej
strane tomu prakticky bránia prostredníctvom
výrazných a trvalých vplyvov na trendy
a správanie spotrebiteľov, čo sa prejaví v
zmenách dopytu, ktorým sa musia do istej
miery prispôsobiť celé hodnotové reťazce v
agropotravinárskom priemysle.
• Uvoľnenie opatrení na zamedzenie šírenia
ochorenia je špecifickým predchodcom.
Vakcína alebo liek boli úspešne vyvinuté a
distribuované.

SLOVENSKO

• Zachovanie vplyvov na správanie, ktoré
prenikajú cez hodnotový reťazec v
agropotravinárskom priemysle.
• Zmena v dopyte, ktorá sa
najpravdepodobnejšie prejavuje v znížení
dopytu po potravinách s vyššou pridanou
hodnotou.
• Nízka podpora politiky (zlyhanie pri oživení
spotreby).
• Globálna hospodárska obnova sa vyvíja
pozitívnym smerom a do istej miery
umožňuje zahraničným trhom absorbovať
nové domáce prebytky.
• Gastronomický kanál zaznamenáva zníženú
výkonnosť (ak len na základe poklesu
domáceho cestovania).
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Scenár 3: "Cesta s novými pravidlami"

Scenár 3
"Cesta s novými pravidlami"
Dopyt na domácom trhu

Dôvera spotrebiteľov a podnikov

Pozitívna

Negatívna

Podmienky pre zahraničný obchod

Opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia

Podpora politiky

Ako jeden z dvoch "miernych" scenárov,
scenár "Cesta s novými pravidlami" vyplýva z
kombinácie podmienok, ktoré sú do istej miery
v rozpore s podmienkami uvedenými v scenári
"Nový spotrebiteľ". Na rozdiel od prípadu
uvedeného vyššie, je totiž spotrebiteľská
základňa zreteľne pripravená na návrat do
stavu pred pandémiou, avšak dôsledky vládnej
politiky – reštriktívne opatrenia na zabránenie
šírenia ochorenia – sú také, že je situácia do
istej miery sťažená.
• Uvoľnenie opatrení na zamedzenie šírenia
ochorenia nie je zaručené. Vakcína alebo liek
sa na domácom trhu ešte nedistribuuje.
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• Vládna politika predstavuje kombináciu
finančnej podpory a opatrení na zamedzenie
šírenia ochorenia.
• Gastronomický kanál trpí a s námahou sa
snaží o obnovu pod aurou pretrvávajúcich
rizík a "lockdownov".
• Preto sa mení štruktúra spotreby medzi
sektormi a medzi samotnými tovarmi.
• Narušenia dodávateľského reťazca a
prekážky v toku sezónnej (migrujúcej)
pracovnej sily.
• Možné oneskorenie a pozastavenie
niektorých investícií do kapacít spojených so
spracovaním potravín s pridanou hodnotou.

DEFINÍCIA A KONTEXT SCENÁROV PRE AGROPOTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL NA SLOVENSKU

Scenár 4: "Cesta spojená s deformáciou a narušením"

Scenár 4
"Cesta spojená s deformáciou a narušením"
Dopyt na domácom trhu

Dôvera spotrebiteľov a podnikov

Pozitívna

Negatívna

Podmienky pre zahraničný obchod

Opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia

Podpora politiky

"Cesta spojená s deformáciou a narušením"
vyjadruje "pesimistický" scenár, kde sa
ekonomické faktory a faktory verejnej politiky
nepriaznivo zbiehajú.
• Prísne opatrenia na zabránenie šírenia
ochorenia, nepriaznivé podmienky pre
zahraničný obchod a nedostatočná podpora
politiky.
• Klesajúca dôvera spotrebiteľov a
podnikateľov; dopyt na domácom trhu klesá.

SLOVENSKO

• Zhoršujúce sa podmienky na trhu môžu
viesť ku klesajúcim cenám na svetovom
trhu – hrozba pre poľnohospodárskych
výrobcov. Riziko vzniku špirál protekcionizmu
spôsobujúcich pokles.
• Prísnejšie hygienické normy, obmedzenie
sociálnych kontaktov a ďalšie zmeny v
právnych predpisoch, zvýšenie nákladov
na podnikateľské činnosti / zníženie
produktivity (príjmu na zamestnanca).
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Výsledky analýzy scenárov a dôsledky
Poľnohospodári a poskytovatelia vstupov
• Poľnohospodári a poskytovatelia vstupov sú
(z troch hodnotených sektorov) jednoznačne
vystavení cenovým otrasom na svetových
komoditných trhoch. Členstvo v eurozóne
však tento vplyv môže pre Slovensko
zmierniť.
• Prechod k výrobkom s nižšou pridanou
hodnotou (v súvislosti so scenárom "Nový
spotrebiteľ" a scenárom "Narušenie")
ponúka potenciálnu príležitosť v podobe
mierneho zvýšenia dopytu. Táto situácia by
si mohla vyžadovať zmenu minulého trendu
rozširovania výroby monokultúry.
• Sezónne narušenia toku pracovnej sily, spolu
s "lockdownmi" spôsobujúcimi silný tlak na
mzdy, predstavujú pre tento sektor značné
riziko. V takomto prípade by mohol príliš silný
výmenný kurz eura predstavovať ťažkosti.

• Spotrebitelia sa vo väčšej miere môžu
zameriavať na prísady a konzervačné
prostriedky pridané do surových alebo málo
spracovaných výrobkov ako prostriedku na
udržanie dobrej imunity.
• Možno očakávať väčšie narušenie, pokiaľ
ide o tovary spotrebované prevažne
spotrebiteľmi s menšou kúpnou silou,
ktoré sa vyznačujú vysokou citlivosťou
(pružnosťou) dopytu na zmeny cien a
disponibilného príjmu. Do istej miery táto
skutočnosť podporuje dopyt po určitých
poľnohospodárskych sektoroch, avšak
nie po iných. Hospodárske zvieratá a
vyššia produkcia mäsa môžu kvôli horším
hospodárskym podmienkam trpieť z dôvodu
ceny.

Verejná politika a iné faktory
od nepriaznivého k priaznivému

Nový spotrebiteľ

Úplná obnova

• Zmena preferencií spotrebiteľov smerom • Prebytky výroby sa vytrácajú, keďže sa
k miestnym výrobkom
dopyt vracia do obdobia pred pandémiou
• Potenciálne zvýšený dopyt po menej
• Tlaky na cenu sa v poľnohospodárstve
spracovaných poľnohospodárskych
zmierňujú
produktoch, nakoľko spotrebitelia varia
• Narušenie toku pracovnej sily ustáva
častejšie doma
• Rastúci význam tovarov s výživovou
hodnotou
Deformácia a narušenie

Nový súbor pravidiel

• Narušenie sezónnych a medzinárodných
tokov pracovnej sily
• Nadmerná ponuka vedie k poklesu
komoditných trhov
• Dopyt na domácom trhu sa znižuje ako
výsledok hospodárskeho poklesu

• Rastúce tlaky na mzdy v
poľnohospodárstve
• Riziko vzniku komplikácií na trhu (najmä
pokiaľ ide o hospodárske zvieratá), ako aj
protekcionizmu
• Dodatočné opatrenia v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia môžu
potenciálne zvýšiť náklady
• Dopyt sa zo strany spotrebiteľov vracia
do štruktúry pred pandémiou

Ekonomické faktory
od negatívnych k pozitívnym
Zdroj: Analýza Deloitte
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Výroba potravín a nápojov

Verejná politika a iné faktory
od nepriaznivého k priaznivému

• Úspech a štruktúra sektora spracovania
potravín sú úzko spojené s dopytom po
výrobkoch s vysokou pridanou hodnotou
• Významný zdroj dopytu po výrobkoch
s vysokou pridanou hodnotou závisí od
gastronomického sektora, ako aj podmienok
sektora cestovného ruchu na Slovensku
• Dlhodobý pokles cestovného ruchu
na Slovensku môže viesť k menším
príležitostiam pre miestne spracovanie s
pridanou hodnotou

• Dôsledky "lockdownu" na reštaurácie budú
modulované doručovateľskými aplikáciami a
prísnymi pravidlami
• Výrobcovia využívajú výhody globálnych
prebytkov – zachytávanie hodnoty z
klesajúcich cien vstupov za predpokladu,
že sa stabilizujú výmenné kurzy a verejné
politiky výrazne neovplyvnia ceny.

Nový spotrebiteľ

Úplná obnova

• Zmenené vzorce v správaní
spotrebiteľov, prechod zo stravovania v
reštauráciách na stravovanie doma
• Výrobcovia potravín sú nútení zmeniť
svoju obchodnú stratégiu z dôvodu
zmeny dopytu
• Výrobcovia potravín využívajú výhody
nižších cien na medzinárodnom trhu

• Úrovne rastu a dopytu sa dynamicky
vracajú do minulosti
• Sektor je pre investorov naďalej
konkurencieschopný a atraktívny
• Rastúca dôvera spotrebiteľov a kúpna
sila

Deformácia a narušenie

Nový súbor pravidiel

• Výrobu potravín ovplyvňujú narušenia v
gastronomickom kanáli
• Konzervatívne vzorce správania
spotrebiteľov narúšajú potenciál rastu
spracovateľov a výrobcov.
• Nové politiky a právne predpisy
spôsobujú dodatočné náklady
• Pozastavenie investícií do zariadení na
spracovania potravín a aktualizovaných
výrobných procesov

• Výrobu potravín ovplyvňujú narušenia v
gastronomickom kanáli
• Nové politiky a právne predpisy
spôsobujú dodatočné náklady
• Protekcionizmus znižuje hospodársku
súťaž
• Výrobcovia potravín budú potenciálne
využívať výhody z nižších cien
poľnohospodárskych komodít

Ekonomické faktory
od negatívnych k pozitívnym
Zdroj: Analýza Deloitte

SLOVENSKO
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Maloobchod
• Maloobchodníci (predajne s potravinami) sú
lepšie izolovaní pred pandemickými otrasmi
než iné sektory – zmena z konzumácie v
reštaurácii na konzumáciu doma podporuje
spotrebu v predajniach s potravinami.
• On-line služby maloobchodných predajní sa
pre hospodársku súťaž stávajú kľúčovým
médiom a vyžadujú si značné investície do
logistickej infraštruktúry a online reklamných
štruktúr. Mierna urbanizácia však na
Slovensku môže ohroziť rast digitálnych
kanálov.
• Zmeny na-online nakupovanie potravín
prinášajú riziká spojené so zníženým
nakupovaním v kamenných obchodoch a
vyvíjajú tlak na predajne, ktoré môžu mať
ťažkosti pri platení režijných nákladov. Tento
účinok sa bude skôr obmedzovať na mestá
s určitou úrovňou hospodárskej súťaže v
maloobchode.
• Ako v krajine s výrazným cestovným ruchom
(ktorý sa považuje za strategicky dôležitý

sektor pre hospodárstvo), je maloobchod na
Slovensku (vrátane gastronomického kanála)
výrazne vystavený rizikám spojeným s
opatreniami na zabránenie šírenia ochorenia.
• V scenári "Nový súbor pravidiel" sa
spotrebitelia štrukturálne vracajú k
dopytu po podobných produktoch, aké
sa spotrebúvali pred pandémiou, hoci
obmedzenia znižujú rozsah celkovej
spotreby.
• V prípade priaznivých hospodárskych
podmienok sa dôvera spotrebiteľov a kúpna
sila obnoví a bude rásť a umožní trhu vrátiť
sa k trendom pred pandémiou spojeným
s rastúcim dopytom po tovare s vyššou
kvalitou a vyššou pridanou hodnotou.
• Demografické zmeny môžu ovplyvniť predaj.
V správe sa uvádza, že počas "lockdownov"
úlohu primárneho nákupcu potravín pre
domácnosť výrazne preberajú muži, pričom
maloobchodníci uvádzajú následné zmeny v
tom, čo a ako sa kupuje16

Významná úloha počasia
Priaznivé poveternostné podmienky môžu byť vítaným katalyzátorom obnovy. Klimatická
mena so sebou prináša nevítanú premenlivosť počasia, čím sa zvyšujú extrémy počasia
– či už v podobe neobvykle rozsiahlych zrážok (v nevhodnom čase) alebo nezvyčajne
horúcich období a teplotných rekordov, ktoré urýchľujú stúpajúci trend období sucha a
klesajúcej vlhkosti pôdy naprieč krajinami SVE. Klesajúca vlhkosť pôdy spôsobuje ťažkosti
najmä poľnohospodárom a poskytovateľom vstupov, a to nielen z dôvodov zvyšujúcej sa
dezertifikácie a straty ornej pôdy, ale aj znížených objemov zozbieranej úrody vzhľadom k
suchším pôdam, v ktorých sa nerozpúšťajú (a preto nezachovávajú) dôležité hnojivá.
Počasie je pre analýzu v agropotravinárskom priemysle premennou s bezprostredným
významom. Ako platná exogénna premenná sa môže zahrnúť do matíc v rámci "iných"
faktorov. Z dôvodov udržania ucelenej sady premenných, ktoré možno lepšie ovplyvniť a
predvídať, sa vychádzalo z metodiky uvedenej vyššie. Táto skutočnosť by však v žiadnom
prípade nemala znižovať dôležitosť výskytu tejto premenenej v takejto správe a treba ju
považovať za modulačný faktor, ktorý môže priaznivo alebo nepriaznivo ovplyvniť každý zo
scenárov, a pôsobiť ako katalyzátor bariéry v prípade akejkoľvek konkrétnej zmeny, najmä
pokiaľ ide o poľnohospodárov a poskytovateľov vstupov.
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Verejná politika a iné faktory
Od nepriaznivého k priaznivému

Nový spotrebiteľ

Úplná obnova

• Pre maloobchodníkov je potrebné
nastaviť marketingové stratégie s cieľom
prispôsobiť sa meniacim sa potrebám
spotrebiteľov
• Vyžaduje sa väčšia kapacita na online
nakupovanie s cieľom splniť očakávania
zákazníkov
• Vysoká konkurencia medzi
maloobchodníkmi s cieľom uspokojiť
dopyt a očakávania

• Obchodovanie podľa nezmeneného
princípu, pokiaľ ide o veľkých
maloobchodníkov
• Príležitosť rastu pre menšie miestne
subjekty
• Vyššia "pešia návštevnosť predajní" a
kúpna sila spotrebiteľov vedú k rastu
spotreby
• Gastronomický sektor sa vracia na
úrovne pred pandémiu a podporuje
prepojené sektory

Deformácie a narušenia

Nový súbor pravidiel

• Znižovanie dôvery spotrebiteľov vedie k
nižšej spotrebe
• Konzervatívne vzorce správania
spotrebiteľov vedú k menej častým
návštevám predajní a nižším výdavkom
• Maloobchodníci čelia dodatočným
nákladom, aby dodržali zdravotné a
bezpečnostné predpisy
• Nielen gastronomický sektor trpí, ale aj
doručovacie služby ponúkajú nepatrné
spôsoby na udržanie predaja (kde širšie
hospodárske prostredie narúša kúpnu
silu spotrebiteľskej základne)

• Maloobchodníci využívajú výhody z
prechodu na stravovanie doma, ktoré
podporuje nákup v predajniach s
potravinami
• Stravovacie služby a catering sú
poznačené nízkym dopytom
• Hospodárska súťaž je vystavená
návrhom s digitálnou hodnotou –
najmä, pokiaľ ide o krátke potravinové
dodávateľské reťazce pre ovocie a
zeleninu
• Gastronomický priemysel je na
Slovensku oslabený opatreniami
prijatými na zabránenie šírenia
ochorenia, čím sa znižuje dopyt po
tovare s vysokou pridanou hodnotou v
reštauráciách a baroch

Ekonomické faktory
od negatívnych k pozitívnym
Zdroj: Deloitte analysis
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Dôsledky politiky
a investícií
Príležitosti a oblasti rastu
Pandémia COVID-19 naďalej predstavuje
výraznú hrozbu pre celé hospodárstvo. Ako
sa uvádza v analýze, pandémia narušila
aj procesy naprieč všetkými segmentmi
agropotravinárskeho priemyslu. Možno
povedať, že tieto narušenia zmenili "pravidlá
hry". Poľnohospodári prichádzali častejšie
do priameho kontaktu so spotrebiteľmi,
maloobchodníci museli rýchlo zlepšiť svoju
kapacitu online objednávok a spotrebitelia
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museli viac zvažovať výživovú hodnotu
svojich nakupovaných potravín. Takéto
druhy dynamického vývoja vytvárajú v rámci
agropotravinárskeho priemyslu príležitosť
pre rast a inovácie. Ako v iných krajinách
SVE je aj poľnohospodárstvo na Slovensku
relatívne odolné voči kríze spôsobenej
ochorením COVID-19 a jeho ďalší vývoj bude
viac záležať na štrukturálnych faktoroch,
ako je Európska zelená dohoda, inteligentná
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špecializácia a úspory z rozsahu. Na druhej
strane je výroba potravín na Slovensku
veľmi zraniteľná v prípade výskytu rušivých
faktorov v globálnych hodnotových reťazcoch,
a to z dôvodu vysokého podielu dovážaného
tovaru (v porovnaní s priemerom krajín SVE).
Spracovanie potravín je rovnako poznačené
nízkou intenzitou vývozu, čo môže zmierniť
riziká spojené s medzinárodnými tokmi, avšak
na úkor vysokej miery spoliehania sa na malý
dopyt na domácom trhu. V súvislosti s recesiou
by si lacnejšie a základné produkty mali počínať
lepšie, pokiaľ ide o zaznamenaný predaj.
Gastronomický kanál, ako sektor najviac
dotknutý pandémiou, je pre poľnohospodárov

a poskytovateľov vstupov významným
zdrojom dopytu. Zatiaľ čo prvotné opatrenia
"lockdownu" a otrasy súvisiace s opatreniami
na zabránenie šírenia ochorenia negatívne
ovplyvnili dva vzájomne prepojené sektory,
po znovuotvorení hraníc by mohol v
blízkej budúcnosti miestny cestovný ruch
predstavovať príležitosť pre odvetvie
poľnohospodárstva. Keďže je cestovanie mimo
Európskej únie naďalej spojené s neistotou,
turisti z EÚ sa môžu rozhodnúť vo väčšej miere
cestovať v rámci Únie. Preto pandémia ponúka
potenciálny prílev európskych turistov do
destinácií nachádzajúcich sa na slovenských
horách.

Kľúčové príležitosti pre udržateľnú obnovu
Poľnohospodári a poskytovatelia vstupov
Príležitosť

Zdroj

Potenciálna nová spotrebiteľská základňa

Viac jednotlivcov, ktorí hľadajú miestne produkty

Inovácie vo výrobnom procese smerujú k
lepšiemu a efektívnemu využívaniu zdrojov a
menšiemu vplyvu na životné prostredie

Zmena v dopyte a sociálnych preferenciách si
žiada zmeny vo výrobnom procese

Viac priameho kontaktu so spotrebiteľmi a
vyššie cenové rozpätie

Krátka vzdialenosť medzi poľnohospodármi
a spotrebiteľmi ako výsledok zmeny v
preferenciách spotrebiteľov

Úspory z rozsahu na základe vyššej
vnútroštátnej a regionálnej spolupráce

Narušenie väčších medzinárodných
dodávateľských reťazcov, avšak pokračovanie v
investíciách do dopravnej infraštruktúry v SVE
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Spracovanie potravín, skladovanie a preprava
Príležitosť

Zdroj

Príležitosti pre miestnych dodávateľov s cieľom
prezentovať svoje vlastné produkty

Rastúci záujem spotrebiteľov, pokiaľ ide o
miestne tovary a výrobky, zníži environmentálnu
stopu

Príležitosť na "ekologizáciu" procesu výroby
potravín

Zmena v dopyte si žiada zmeny vo výrobnom
procese

Nové a efektívne riešenia v oblasti prepravy a
skladovania

Narušenia dopravy

Potreba väčšej sebestačnosti v rámci krajiny
alebo regiónu

Narušenia obchodu a dodávateľského reťazca

Maloobchody, reštaurácie a spotrebitelia
Príležitosť

Zdroj

Informovanejší výber pre spotrebiteľov a nové
oblasti hospodárskej súťaže

Rastúci trend v príprave jedla doma a zvyšovanie
povedomia o udržateľnosti

Vyšší záujem, pokiaľ ide o miestnych
maloobchodných predajov potravín a trhy, a
výsledný pozitívny vplyv na cenové rozpätie

Rastúci záujem spotrebiteľov o miestne výrobky

Rastúci záujem o špecializované predajne a
výsledný pozitívny vplyv na cenové rozpätie

Náročnejší spotrebitelia z dôvodu pokračujúceho
sociálno-ekonomického rozvoja alebo
zdravotných a stravovacích potrieb

Digitalizácia – nárast online objednávok a
doručenia potravín domov

Potreba alebo želanie zostať dom
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Podporné opatrenia
1 Zmeny politiky– opatrenia na zabránenie

šírenia ochorenia a schémy podpory – by sa
mali zaviesť v rovnováhe medzi potrebou
ochrany a stability a potrebou udržateľnej
obnovy.Okrem toho by tvorcovia politiky
mali vopred komunikovať akékoľvek plány
zavedenia alebo uvoľňovania obmedzení a
zahrnúť aj oprávnenosť a iné podmienky
týkajúce sa finančnej pomoci.

2 Každá z hlavných zmien politiky, ktorej

cieľom je predchádzať pandémii alebo
zmierniť jej dôsledky, by mala byť
podložená transparentným a komplexným
hodnotením hospodárskych dôsledkov. Od
marca mnohé vlády a iné zainteresované
strany získali potrebné a cenné poznatky
týkajúce sa primeranosti, nákladov
a účinkov jednotlivých programov a
nástrojov. Najmä existuje rozsiahly súbor
dôkazov a dát týkajúcich sa dôsledkov
krízy spojenej s ochorením COVID-19 na
maloobchod, vrátane potravín.

3 Tvorcovia politiky musia zabezpečiť riadne

monitorovanie a reakcie na riziká, ktoré
môžu narušiť miestne trhy a medzinárodný
obchod. Krízový manažment, vrátane
opatrení na zabránenie šírenia
ochorenia, kontroly na hraniciach a iné
administratívne rozhodnutia, ktoré môžu
ovplyvniť agropotravinársky priemysel,
by mali podliehať intenzívnejšej a
efektívnejšej medzivládnej spolupráci.
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4 Vlády krajín SVE a regionálny

agropotravinársky priemysel by mali
zvážiť Európsku zelenú dohodu skôr
ako príležitosť než výlučne výzvu.
Zároveň sa od riadnych štrukturálnych
politík vyžaduje, aby zlepšili postavenie
agropotravinárskeho priemyslu krajín SVE
v globálnom hodnotovom reťazci a riešili
naliehavé problémy v oblasti udržateľnosti
a sociálnych očakávaní.

5 Okrem toho treba zlepšovať dopravnú

infraštruktúru a rozvíjať klastre v krajinách
SVE na získanie nových trhov, podporu
rastu malých a stredných podnikov, a tým
dosiahnuť uspokojivé úspory z rozsahu v
agropotravinárskom priemysle.Vlády krajín
SVE by mali pokračovať v investíciách
do cestnej a železničnej infraštruktúry
a zlepšiť dostupnosť veľkých miest,
prístavov a vidieckych oblastí.

6 Propagácia značiek a produktov

agropotravinárskeho priemyslu ako reakcia
na zmenu preferencií spotrebiteľov.
Miestne a regionálne samosprávy by
mali spolupracovať so zástupcami
priemyslu, ako aj medzi sebou s cieľom
zlepšiť podnikateľské prostredie na účely
udržateľnej obnovy.
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Príloha: Metodika štúdie
Zahrnuté krajiny
Tento projekt zahŕňa 12 krajín strednej a východnej Európy:
Bulharsko

Chorvátsko

Česko

Estónsko

Maďarsko

Lotyšsko

Litva

Poľsko

Rumunsko

Srbsko

Slovinsko

Slovensko

Metodický prístup
Metodika projektu zahŕňa kvantitatívnu analýzu podľa jednotlivých sektorov a kvalitatívnu analýzu
poznatkov získaných z literatúry a diskusie s odborníkmi. Po ukončení výskumu historických
dát a súčasnej situácie v rámci každej krajiny a analýzy prognóz uvádzame, ako sa budú vyvíjať
dôsledky naprieč sektormi v rámci jednotlivých scenárov COVID-19. Na základe toho sa zmapovali
špecifické krátkodobé a dlhodobé vplyvy pandémie na špecifické oblasti priemyslu. Táto skutočnosť
zase umožní vypracovanie návrhu krátkodobých a strednodobých opatrení, ktoré jednotlivé
zainteresované strany, vrátane verejných činiteľov, môžu prijať s cieľom zaistiť udržateľnú obnovu v
agropotravinárskom priemysle.
Podrobnejšie informácie o metodike sú dostupné v dokumente:
Food Foresight: Dôsledky pandémie COVID-19 na potravinársky sektor v strednej
a východnej Európe
eitfood.eu/foodforesight
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Disclaimer
Deloitte Consulting S.A. (Deloitte) has prepared this report in order to assist EIT Food CLC North East
(EIT Food) in undertaking a foresight analysis regarding the impact of COVID-19 on the agri-food
sector in Central and Eastern Europe. No other party is entitled to rely on this document for any
purpose whatsoever and Deloitte accepts no responsibility or liability to any party other than EIT
Food in respect of this document and/or any of its contents.
This document does not constitute a fairness opinion or investment advice and should not
be interpreted as such. Furthermore, services provided do not and will not constitute audit or
audit services or financial, operational or tax due diligence services, legal services and tax and
bookkeeping services of any nature. This document also includes statements, estimates, projections
and opinions provided by the experts engaged by the Deloitte concerning anticipated future
scenarios, which are subject to significant business, economic and competitive uncertainties and
contingencies, and which are or may be beyond the control of EIT Food.
Accordingly, such statements, estimates, projections and opinions may not actually be realised
(whether materially or otherwise), and no representations are made by any party as to their
accuracy, completeness or achievability. By using this document any such user agrees that this
document has been prepared in the interests and for the needs of EIT Food and not those of any
other party. Its contents do not constitute financial or other professional advice. Any such other
party should seek its own professional advice in relation to its specific circumstances. To the fullest
extent possible, both Deloitte and the EIT Food disclaim any liability whatsoever arising out of or
connected with the use (or non-use) of this document and its contents, including any action or
decision taken as a result of such use (or non-use). No third party user acquires any right as a result
of such access that it would not otherwise have had and Deloitte has not assumed any duties or
obligations that it would not otherwise have had.
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