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Anotácia :
Vstup poľnohospodárskych podnikov do trhovej ekonomiky je založený na
transformácii vlastníckych vzťahov a organizačnoprávnych foriem podnikania.
Charakteristickým znakom prebiehajúcej transformácie je divizionalizácia veľkých
poľnohospodárskych podnikov a vznik menších podnikateľských subjektov.
Zavádzanie nových podnikateľských programov determinuje vznik nových
organizačných jednotiek a tvorbu plochých podnikateľských štruktúr s dvoma až troma
organizačnými stupňami.
Vplyv vonkajších a vnútorných faktorov podmienil štrukturálne zmeny
poľnohospodárskej výroby na Slovensku. Poľnohospodárske podniky skracujú marketingové
kanály a zvyšujú svoj podiel na hodnote finálneho výrobku.
Výrazné zmeny nastali v kapitálovej vybavenosti, podnikateľskej výkonnosti
a kapitálovej výnosovosti poľnohospodárskych podnikov. Podnikové managementy
aktivizujú činnosti po celej vertikále marketingového reťazca.
Summary :
The entrance of the agricultural enterprises to market economy is established on the
transformation of the owner|s relationships and the organizational - legal entrepreneurial
forms.
The characteristic sign of the realized transformation is divisionalization of the large
agricultural enterprises and build up of the smaller entrepreneurial subjects.
Introduction of the new entrepreneurial programes determinates the creation of the
new organizational units and the generation of the level entrepreneurial structures with two
and three organizational steps.
The influence of the internal and external factors determined the structurational
changes of the agricultural production in Slovak Republic. The agricultural enterprises
shorten the marketing channels and increase their share on the value of the final product.
The expressive changes set it in the capital equipment, the entrepreneurial efficiency
and the capital profitability of the agricultural enterprises. The enterprise managements
realize the activities inside all vertical of the marketing network.
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Vstup poľnohospodárskych podnikov do trhových podmienok je založený na
transformácii vlastníckych vzťahov a organizačnoprávnych foriem podnikania na nové
podnikateľské subjekty. Podpora malého a stredného podnikania sa prejavuje v
systémovocielených prístupoch k rozvoju farmových hospodárstiev s vyššou koncentráciou
pôdy a produkčnou výkonnosťou. Napriek uvedenej skutočnosti sú najväčším nositeľom
produkčnej a mimoprodukčnej funkcie v poľnohospodárste kolektívne formy podnikania.
Charakteristickým znakom prebiehajúcej transformácie je divizionalizácia veľkých
poľnohospodárskych podnikov a vznik menších podnikateľských subjektov. Rozpad veľkých
poľnohospodárskych podnikov ovplyvnil priemerné výmery pôdy na 1 942 ha
v poľnohospodárskych družstvách a na 3 848 ha v štátnych majetkoch (tab.1). Ostatnú
skupinu tvorí vyše 17 OOO súkromno hospodáriacich roľníkov, ktorí obhospodarujú takmer
2 % z celkovej plochy poľnohospodárskej pôdy.
Výsledky transformácie ukázali, že väčšina poľnohospodárskych družstiev zvolila
družstevnú formu podnikania na báze utvorených družstiev vlastníkov majetkových podielov.
Popri družstvách sa vytvorilo 12 akciových spoločností a 9 spoločností s ručením
obmedzeným. Vlastný proces transformácie sa však zúžil na identifikáciu a personifikáciu
vlastníctva. Oveľa náročnejšou úlohou bude realizácia vnútornej transformácie
prostredníctvom vnútropodnikovej privatizácie a komercionalizácie vnútorných
organizačných jednotiek (tab. 2). Počítame, že poľnohospodárske družstvá sa postupne, z
vlastnej potreby a iniciatívne pretransformujú na účinnejšiu podnikateľskú formu. Ako
príklad môžu poslúžiť niektoré typy družstevných akciových spoločností.
Zavádzanie nových podnikateľských programov determinuje vznik ďalších
organizačných jednotiek a tvorbu plochých plochých podnikateľských štruktúr s dvoma
maximálne troma organizačnými stupňami. Súčasťou uplatňovaných systémovo-cielených
prístupov je vnútropodniková privatizácia poľnohospodárskych podnikov založená na
ekonomickom prenájme pôdy a majetku užívaného družstvom fyzickými a právnickými
osobami.
Cieľom privatizačného procesu je znížiť počet manažérsko- administratívnych
a výkonných pracovníkov, zlepšiť pracovnú a technologickú disciplínu, zvýšiť podnikateľskú
výkonnosť a kapitálovú výnosovosť.
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Doterajšie prieskumy naznačujú, že až 48 % poľnohospodárskych družstiev chce
uskutočniť účelovú vnútropodnikovú privatizáciu.
Štátne majetky vstupujú do prvej fázy procesu privatizácie. Východiskovou metódou
transformácie sa ukazuje prenájom pôdy novým podnikateľským subjektom. Rešpektujúc
spoločenské požiadavky a záujmy štátu predpokladáme tiež vytváranie akciových spoločností
s 51 % účasťou štátu alebo priamou kúpou podnikov. Vo vstupe zahraničného kapitálu vidíme
možnosť vytvorenia spoločných podnikov so zahraničnou kapitálovou účasťou (Joint Ventúres). Spoločné podniky a podniky služieb sa transformovali na kapitálové spoločnosti.
Systémovo - cielené inovačné prístupy podnikových top - managementov sa prejavujú vo
vytváraní personálnych únií, nových účelových štábov a v pretavovaní podnikateľskej funkcie
na nižšie organizačné stupne.
Vývoj ponuky a dopytu na trhu potravín bezprostredne ovplyvnil komoditnú skladbu
vo výrobných programoch a reštrukturalizáciu poľnohospodárskej výroby ako celku.
Osobitnú úlohu pritom zohrávajú nepriaznivé pôdno-klimatické faktory, cenová liberalizácia
a nedostatok finančných prostriedkov. Vplyv uvedených faktorov sa prejavuje v rozsahu
i štruktúre osevných plôch rastlinnej výroby, ako aj v celkovom počte a štruktúre
hospodárskych zvierat. Výrazne sa rozšírili plochy ekonomicky lukratívnych plodín - obilnín
a olejnín na úkor okopanín a objemových krmovín.
V živočíšnej výrobe pokračuje pokles hospodárskych zvierat, ktorý je do značnej
miery ovplyvnený ekonomickými nástrojmi a nižšími úrodami obilnín a objemových
krmovín. K najväčším zmenám došlo v chove hovädzieho dobytka (-19,O %), oviec (-21,7 %)
a hydiny (-17,1 %). Stavy ošípaných sa stabilizovali. Úžitkovosť zvierat sa po
predchádzajúcom prudkom znížení postupne zvyšuje (tab. ). V nadväznosti na
poľnohospodársku výrobu sa výrazne znížila výroba v potravinárskom priemysle. Produkcia
mäsových výrobkov sa znížila o -11,7 % a mlieka o -9,7 %. Po predchádzajúcom prudkom
znížení sa opätovne zvyšuje objem nepoľnohospodárskej výroby. Poľnohospodárske podniky
diferencovane aktivujú spracovateľské programy a vlastnú obchodnú činnosť. Uvedeným
spôsobom skracujú marketingové kanály a zvyšujú svoj podiel na hodnote finálneho výrobku.
Súčasťou
organizačno-právnych,
ekonomických
a
personálnych
zmien
v poľnohospodárstve je transformácia vlastníckych vzťahov a zdrojov kapitálu z hľadiska ich
štruktúry a použitia pri plnení podnikateľských zámerov. Základom podnikateľskej stratégie
sa stalo výrazné obmedzovanie vstupov do poľnohospodárskej výroby.
Na základe predznačených prístupov sa znížili priemerné dávky priemyselných hnojív
a chemických ochranných prostriedkov takmer o polovicu. Strojnotraktorový park presahuje
6O % amortizáciu. To vedie poľnohospodárske podniky k združovaniu investičných
prostriedkov na nákup spoločnej techniky a technologických celkov.
Hodnota majetku sa v poľnohospodárskych podnikoch znížila o 38 %. Príčinou
uvedeného stavu je pretrvávajúca stratovosť z podnikateľskej činnosti a s tým spojený pokles
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hodnoty vlastného imania podnikateľských subjektov. Na druhej strane narastá podiel
cudzieho kapitálu na celkovom kapitále (tab. 6, 7 a 8.).
Úverová zaťaženosť sa zvýšila v skúmanom súbore podnikov až na 8 76O,- Sk.ha-1
produkčnej plochy .
Zvýšila sa zadåženosť podnikov voči štátu a ďalším osobám. Celková platobná
neschopnosť dosiahla v roku 1993 objem 4 915 mil. Sk. Značné diferencie sú medzi
poľnohospodárskymi družstvami, štátnymi majetkami a ostatnými podnikmi v rezorte.
Klesá finančná likvidita podnikov. Dosiahnutá hodnota pomeru obežných aktív ku
krátkodobým záväzkom presahuje optimálnu hodnotu tohoto ukazovateľa. Rovnako zložitá
situácia je u súkromno - hospodáriacich roľníkov, u ktorých sa výraznejšie prejavuje
nedostatok finančného kapitálu.
Napriek výraznému zvýšeniu produktivity práce a zníženiu obratu zásob len 2O %
poľnohospodárskych podnikov dosahuje podnikateľský zisk. Takmer 3O % podnikov je na
úrovni jednoduchej reprodukcie vstupov. Zvyšok podnikov vykazuje stratu. Hlbokú
hospodársku recesiu prežívajú štátne majetky a poľnohospodárske družstvá. Uvedené
skutočnosti dokumentujú ukazovatele v tabuľkách 9, 1O a 11.
Mnohé podnikové top - managementy, ale aj farmári neboli dostatočne flexibilní
vznikajúcemu trhovému prostrediu. Dôkazom toho sú zakonzervované výrobné programy,
nedostatok nových podporných programov a marketingových kanálov.
Na druhej strane sa sformovali schopné podnikové managementy, ktoré aktivizujú
podnikateľskú činnosť po celej vertikále marketingového reťazca. Cieľavedome využívajú
strategický, tvorivý a inovačný management pri konverzii výrobných programov, pri
finalizácii produktov a individuálnom speňažovaní výrobku.
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