Seminář k projektu
„Hodnotící kritéria a modelování produkčního potenciálu
českého a slovenského zemědělství a potravinářství“
VÚEPP, Bratislava, SR, 4. 11. 2015
Za českou stranu byly prezentovány příspěvky:
Ing. Václav Voltr, CSc.: Hodnotící kritéria a modelování produkčního potenciálu
českého a slovenského zemědělství a potravinářství (shrnutí významu projektu)
Ing. Václav Vilhelm, CSc., Ing. Martin Hruška: Vývoj podnikatelské struktury českého
zemědělství
Ing. Josefína Menzelová, Ing. Iveta Bošková, Ph.D.: Konkurenceschopnost české
prvovýroby ve vybraných sektorech a zpracovatelském odvětví
Mgr. Ilona Svobodová, Ph.D., Ing. Jan Drlík: Vývojové tendence v zaměstnanosti
v agrárním sektoru a potravinářském odvětví ČR 2004-2014
RNDr. Ivan Foltýn, CSc., Mgr. Ondřej Chaloupka: Modelování dopadů zemědělského
sektoru na národní hospodářství
Za slovenskou stranu byly prezentovány příspěvky:
doc. Ing. Štefan Buday, PhD., Ing. Gabriela Grausová, Ing. Michal Buday,
Ing. Tatiana Čičová, PhD.: Nadobúdanie vlastníctva k poľnohospodárskym
pozemkom a trh s poľnohospodárskou pôdou v SR
Ing. Mária Jamborová: Vývojové tendencie zamestnanosti v poľnohospodárstve
a v potravinárskej výrobe v rokoch 2005-2014 na Slovensku
doc. Ing. Marian Božík, PhD.: Modelovanie ekonomickej rovnováhy českého
a slovenského agrárneho trhu. Příspěvek byl přednesen jako aplikace za slovenskou
stanu společného příspěvku: Ivan Foltýn a kol.
Ing. Zuzana Chrastinová, Ing. Dagmar Matošková, PhD., RNDr. Slávka Krížová:
Ekonomická výkonnosť a konkurencieschopnosť slovenského agropotravinárstva.

Výsledkem semináře bylo především porovnání datových zdrojů a metodik
vyhodnocení obou zemědělství.
Na základě příspěvku doc. Budaye a Ing. Vilhelma lze konstatovat odlišný trend
vývoje cen zemědělské půdy. Zatímco na Slovensku došlo v roce 2014 poprvé
k poklesu cen, naopak v České republice dochází ke stálému nárůstu. Jako
pravděpodobná příčina byla v diskusi označena působnost nového zákona o prodeji
půdy. Výsledky absolutní úrovně cen mezi ČR a SR vypovídají o vyšší ceně půdy ve
Slovenské republice. Tato situace může být způsobena odlišnou metodikou sběru
cen půdy, protože v ČR je sledována cena půdy pro zemědělské účely, kdežto na
Slovensku soubor prodejů v extravilánu, který však může být využit i pro stavební
účely.
Obsah příspěvků byl konzultován zejména ve vztahu k možnostem porovnání
příspěvků v podmínkách modelování. V práci Mgr. Chaloupky a RNDr. Foltýna byly
vyhodnoceny výsledky modelování predikce souhrnného zemědělského účtu.
Doc. Božík představil model AGRO 2014 a Výživa-1 a komplexní řešení Slovenského
modelového systému odvětví zemědělství.
V dalších příspěvcích byly prezentovány vývoje zaměstnanosti v zemědělství.
Zatímco zaměstnanost v zemědělství v České republice soustavně klesá, na
Slovensku došlo v roce 2014 k mírnému nárůstu zaměstnanosti. Shodným
fenoménem je vysoký průměrný věk zemědělských pracovníků. Společným
problémem je rovněž mzdová disparita ve vztahu zemědělství k ostatním sektorům
národního hospodářství (zejména ve vztahu k průmyslu). Podíl zaměstnanců
s vysokoškolským vzděláním je v obou zemích porovnatelný. Diskutovalo se mj.
o hlavních používaných datových zdrojích, jejich spolehlivosti aj. V další práci je
důležité komentovat zaměstnanost v souvislostech, zejména z důvodu pochopení
jejího vývoje, případně stanovených cílů.
Mgr. Chaloupka uvedl predikční modely souhrnného zemědělského účtu (SZÚ-P1
a SZÚ-P2), na které byl navázán model (HDP Model), jenž popisuje význam a vazby
zemědělského sektoru v rámci národního hospodářství České republiky. Obdobně
doc. Božík prezentoval společnou práci s RNDr. Foltýnem na komplexním
modelování zemědělského a potravinářského průmyslu.
Další práce v projektu bude prezentovaná v mimořádném čísle Ekonomiky
poľnohospodárstva.
Celkově byl projekt hodnocený jako úspěšný, i když se na něm projevil nedostatek
času vlivem zamítnutí financování projektu slovenskou stranou v roce 2014
a následně byly zřejmé podmínky financování za českou stranu až v červnu 2015: Do
budoucna je uvažován společný projekt v rámci Visegrádské čtyřky, který financuje
cestovné a materiálové náklady.

