
RAZVOJNI FORUM: PRIHODNOST KMETIJSTVA IN HRANE V SLOVENIJI

LJUBLJANA, CENTER EVROPA, 18. MAJ 2010

mag. Mateja Kovač
doc. dr. Darja Majkovič

Slovensko kmetijstvo v luči gospodarskega pomena, 
zagotavljanja samooskrbe in sposobnosti konkuriranja



1

GOSPODARSKI POMEN
Običajno merjeno: 

- s prispevkom dejavnosti v DV
- z deležem v zaposlenosti



GOSPODARSKI POMEN  

Prispevek dejavnosti kmetijstva k skupni gospodarski aktivnosti je razmeroma nizek in se še znižuje, ker 
se večina ostalih dejavnosti razvija hitreje. 

Vir podatkov: Surs

Struktura DV
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SAMOOSKRBA
�Cilj SKP: Dosegati čim višjo stopnjo samooskrbe

Merjeno z bilanco proizvodnje in porabe, izražena je v %

<100: primanjkljaj v domači proizvodnji
>100: presežek v domači proizvodnji



Samooskrba s kmetijskimi in živilskimi proizvodi: stanje

Rastlinski proizvodi  - nizka (zelenjava!)
žito za prehrano: samooskrba okoli 25 - odstotna

Živinorejski proizvodi  - višja, ponekod presežek (meso govedi in perutnine, mleko)

Slovenija je dežela mleka in mesa

Rastlinski pridelki Živinorejski proizvodi



PROBLEMI SLOVENSKEGA ZELENJADARSTVA?  

NETRŽNI  PROIZVAJALCI

TRŽNI  PROIZVAJALCI

POVRŠINA: velik del netržnih PRIDELEK: zelo niha, odvisno od vrem. razmer

STRUKTURA PRIDELAVE: dokaj enolična ZUNANJA TRGOVINA: vse večji neto 
uvoz



PROBLEMI SLOVENSKEGA SADJARSTVA?  

NETRŽNI  PROIZVAJALCI

TRŽNI  PROIZVAJALCI

POVRŠINA: se zmanjšuje, bolj zaradi ekstenzivnih PRIDELEK: se ne povečuje

STRUKTURA PRIDELAVE: izjemno enolična ZUNANJA TRGOVINA: se ne 
izboljšuje
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KONKURENČNOST
�Cilj SKP: trajno povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva

Kaj to je?
Sposobnost obdržati ali povečati svoj tržni delež na domačem ali tujem trgu 

in pri tem ustvariti dobiček (Lagnevik, 1998)



METODOLOGIJA – Aiginger (1997, 1998) 
več v DZ št. 5 /2009 (http://www.umar.gov.si)



METODOLOGIJA – Aiginger (1997, 1998) (2)



BLAGOVNA MENJAVA KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PROIZVODOV
saldo (izvoz – uvoz), po skupinah   

24 skupin kmetijskih in živilskih proizvodov: 
- le 4 skupine neto izvoz
- v vseh ostalih skupinah neto uvoz, najslabše v skupinah zelenjava, žito in sadje



(NE)KONKURENČNOST   

Po izločitvi enosmerne trgovine (ki se je v obravnavanem obdobju povečala):
� le dobra tretjina proizvodov je konkurenčnih zaradi priznane kakovosti (K+)
� slaba desetina proizvodov je konkurenčnih zaradi ugodne cene (C+)
� cenovne nekonkurenčnosti (ko so cene razmeroma visoke, izvoz pa nizek) ni veliko – 0,4 % (C-)
� problem so nekonkurenčni proizvodi na področju kakovosti – skoraj desetina  (K-) 
� Konkurenčnost se ne izboljšuje, ampak se poslabšuje !! 



(NE)KONKURENČNOST - skupine  

�Razmeroma velik delež konkurenčnih proizvodov je v skupinah olja, proizvodi mlinske industrije in žive živali
�Razmeroma majhen delež konkurenčnih proizvodov je predvsem v skupinah  zelenjava in mleko, mlečni izdelki

enosmerna trgovina: pri zelenjavi zaradi velikega neto uvoza, pri mleku zaradi velikega izvoza mleka
�Problem K-: meso, izdelki iz žit, kakav in proizvodi, razna živila



Zaključne misli
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