Výsledky průzkumu mezi členy Agrární komory čR
Vnímání současné ekonomické situace očima zemědělských společností
Agrární komora ČR ve spolupráci s Komerční bankou zorganizovala výzkum zaměřený na vnímání
současné ekonomické situace očima zemědělských firem. Tento výzkum pro AK ČR realizovala agentura
IPSOS. Podobně také PK v kooperaci s KB monitoruje vnímání nálady v potravinářství již od roku 2012.
Hlavním cílem realizovaného výzkumu bylo zmapovat chování podnikatelů v agrárním sektoru, jejich
vnímání ekonomické situace a plány pro další období, s výstupy dále pracovat a prezentovat je směrem
k veřejnosti a zaangažovaným institucím. Výzkum byl proto zaměřen na oblasti, jako je investiční chování,
export, možnosti inovace a využití dotací v kombinaci s produkty provozního a investičního financování.
Šetření také mělo zjistit, jaké banky oslovené firmy využívají a zda se v budoucnu v tomto ohledu chystají
ke změně.

„UMÍRNĚNÝ OPTIMISMUS V ZEMĚDĚLSTVÍ PŘEJE ROZVÁŽNÝM INVESTICÍM“
1. Jaká bude ekonomická situace v agrárním sektoru v roce 2017? A jaká v jednotlivých firmách?
Jaká podle Vás bude ekonomická situace v agrárním sektoru v roce 2017 ve srovnání s rokem 2016?
Domníváte se, že se ekonomická situace Vaší firmy v roce 2017 oproti roku 2016 zlepší?
Více než čtvrtina firem s nejvyšším obratem věří v lepší ekonomickou situaci, než byla v předchozím roce.
Převažuje však názor, že ekonomická situace zůstane stejná.
Jaká bude ekonomická situace firem
podle výše jejich obratu?
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Názor AK čR:
V první polovině roku 2016 dosahovaly ceny mléka historického minima, přičemž zlom přišel zhruba ve
třetím čtvrtletí loňského roku. Obdobná situace byla také u vajec či prasat. Z tohoto důvodu chápeme
poměrně velkou míru optimismu do roku 2017 u firem s větším obratem, kde v současnosti živočišná výroba
nadále zůstává a mohla by v roce 2017 začít vydělávat. Menší zemědělci naopak velmi citlivě vnímají
narůstající administrativní zátěž, která jim komplikuje podnikání, a starosti (nejen) jim přidělává také
dlouhodobý srážkový deficit, který snižuje výnosy téměř všech polních i speciálních plodin. Na druhou
stranu se zemědělci mohou v posledních letech těšit z mírně vyšší podpory z národních dotací. V kombinaci
těchto faktorů tak mezi nimi pro rok 2017 vládne umírněný optimismus.

2. Plánují hospodářské podniky exportovat? Jestliže ano, kam?
Bude podle Vás Vaše firma v roce 2017 exportovat svou produkci, pokud ano, kam?
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Živočišná výroba Smíšené hospodářství

Nejzajímavějším trhem pro export
je Německo.

E X P O R T

Dvě třetiny firem se smíšeným hospodářstvím
neplánují export produkce. U ostatních subjektů
jsou plány exportovat mírně velkorysejší.
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Názor AK čR:
Německo zůstává naším největším obchodním partnerem, což platí nejen pro sektor zemědělství. Specialitou
zemědělského sektoru je navíc nízká míra přidané hodnoty a faktický vývoz primárních surovin. Do Německa
se tak vyváží obilí nebo mléko, do ČR nazpět vepřové maso, drůbež a mléčné výrobky. V okamžiku, kdy
nedosahujeme ani padesátiprocentní míry soběstačnosti v základních komoditách, by se tuzemský agrární
sektor měl soustředit především na zpracování produkce a vlastní trh.

3. Investice v roce 2016 a plánované investice na rok 2017
Jaké byly Vaše investice v roce 2016 ve srovnání s rokem 2015?
Plánujete investice v roce 2017? Pokud ano, v jaké výši budou oproti předchozímu roku?
Investice v roce 2016 versus 2015
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Názor AK čR:
S výše zmíněným souvisí také investice, investovat by se podle našeho názoru mělo nejen do výroby, ale také
do zpracování a odbytu. Tuzemský trh se potýká s nízkou úrovní zhodnocení právě proto, že je kvůli
chybějícím investicím do dalších článků potravního řetězce odkázán na vývoz primárních surovin.

4. Účel investic v roce 2016 a plánovaný účel investic pro rok 2017
Jaký byl účel/účely Vašich investic v roce 2016? Jaký bude účel investic v roce 2017?
Investice do strojů a zemědělské techniky spolu s nákupem pozemků patřily loni mezi nejvýznamnější.
Tento trend bude i přes mírný pokles patrný i v roce 2017.
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Názor AK čR:
V současné době zemědělci v České republice hospodaří stále z téměř 75 % na pronajaté půdě, přičemž cena
„pachtovného“ se neustále zvyšuje. Nákup zemědělských pozemků tak představuje nejen způsob, jak
zhodnotit v současné době poměrně „levné“ peníze, ale také jak si zajistit určitou míru stability do dalšího
podnikání. Nákup strojů je v dnešní době nutností z hlediska udržení konkurenceschopnosti a k udržení
poptávky po nové technice přispívá také posílená alokace programů PGRLF.

5. Plánovaná opatření pro rok 2017
Na jaká opatření se plánujete nejvíce zaměřit v roce 2017?
51 % firem chce v roce 2017 více kontrolovat náklady. Neplánuje se snižování výdajů za marketingové
aktivity ani omezování výroby.
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Názor AK čR:
Vzhledem k výše zmíněné nutnosti investovat do nákupu pozemků a k rostoucí inﬂaci je snaha o snižování
výdajů na „zbytné náklady“ vcelku pochopitelná. Prosadit se na vlastním trhu je naproti tomu v dnešní době
velmi důležité a ten, kdo chce uspět, o sobě musí dát vědět.

6. Inovace
Vidíte ve Vaší firmě prostor pro inovace? Pokud ano, v čem vidíte největší prostor pro inovace?
Dvě třetiny firem chtějí v roce 2017 inovovat.

Nejvíce se firmy chtějí zaměřit na zlepšení
organizace práce a energetické úspory.
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Názor AK čR:
Důraz byl v inovacích v posledních deseti letech i z hlediska veřejné podpory kladen především na technologie
pro samotnou výrobu. Lidské zdroje a jejich organizace, případně energetické úspory, byly spíše opomíjeny,
v poslední době se hovoří například o lepším hospodaření s vodou a jejím zachytávání nebo využití
alternativních zdrojů energie (solární panely na střechách budov atp., vytápění budov zbytkovou energií
bioplynových stanic) v rámci zemědělského podniku.

7. Rizika podnikání
Co vnímáte jako tři největší rizika podnikání ve Vašem oboru?
48 % zemědělských společností považuje za riziko cenu komodit. Dalším významným rizikem
je legislativa. Následují spekulativní nákupy a ceny vstupů.
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Názor AK čR:
Fluktuace cen zemědělských komodit byla v posledních letech pro agrární sektor největším problémem.
Například mléko, mák nebo brambory často dokonce dosahovaly záporné rentability.Nízká úroveň legislativní
stability a neustálý nárůst administrativní zátěže je pak dalším negativním jevem, který zemědělci v rámci
svého podnikání vnímají jako rizikový.

8. Zájem o dotace
Předpokládáte, že pro Vaše investice v roce 2017 budete chtít využít dostupné investiční dotace?
26 % firem určitě bude chtít využít dostupných investičních dotací.
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Názor AK čR:
Zemědělské podniky v posledních letech od žádosti o investiční dotace odrazuje poměrně nízká míra
úspěšnosti, která se především u projektů středního až většího rozsahu (nad 5 a 50 milionů) pohybuje pod
40 %. Poměrně snadná dostupnost úvěrů s nízkou úrokovou sazbou tak ve většině případů u bonitních
podniků znamená schopnost investovat i bez veřejné podpory.

9. Jaké banky společnosti využívají?
Jaké banky Vaše firma využívá? Která z bank je hlavní banka pro Vaši firmu?
Mezi členy Agrární komory je Komerční banka nejvyužívanějším bankovním domem.
KB je i hlavní firemní bankou.
Využívané banky
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Jiná banka
Nevím

23 %
8%
4%

Komerční banka

33 %

MONETA Money Bank

30 %
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43 % firem s nejvyšším obratem
má jako hlavní banku KB.

Názor AK čR:
Komerční banka pro naše členy představuje prověřenou značku, na kterou se mohou spolehnout a kdykoli se
na ni obrátit ať už se svými investičními plány či v případě dočasného výpadku příjmů vinou nestability na
trzích se zemědělskými komoditami. Členové Agrární komory ČR oceňují nejen široké zastoupení tohoto
bankovního domu na celém území ČR, ale také osobní přístup a společný zájem o rozvoj tuzemského
zemědělského podnikání.
AgRÁRNÍ KOMORA čR (AK ČR) byla zřízena zákonem č. 301/1992 Sb. ve znění zákona č. 121/1993 Sb. a ve znění zákona č. 223/1994 Sb. Sdružuje
většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství, prosazuje a obhajuje zájmy svých členů, poskytuje poradenství a informační služby
na celém území ČR. KB má s Agrární komorou ČR uzavřenu smlouvu o partnerství.
www.agrocr.cz
KOMERčNÍ BANKA je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného,
podnikového a investičního bankovnictví. Celkem 8 476 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 2,4 milionu klientů,
kteří mohou využít rozsáhlé sítě 392 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 768 bankomatů. Jeden z kanálů přímého
bankovnictví využívá téměř 1,4 milionu klientů. KB je součástí skupiny Société Générale.
www.kb.cz

