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Na  

45 milijonov 
ton se bo povečal 

izvoz žita iz Rusije.

Svet: cene na%e navzgor, cene žitaric najbrž nižje 

Cene kmetijskih pridelkov so v prvih desetih mese-
cih ostale nespremenjene. Cene pijač so upadle za 
8 %, cene hrane pa zrasle za 0,4 %. V Rusiji so do 
konca oktobra poželi 132 milijonov ton žita, največ v 
zadnjih sto letih. Izvoz žita se bo povečal za četrtino 
na 45 milijonov ton, s čimer bo Rusija ostala največji 
izvoznik žita na svetu. Pridobila bo 20 milijard dolar-
jev deviznih prilivov, kar je več od prodaje orožja in 

tretjino izvoza na.nih derivatov. Na drugi strani so se 
cene govejega mesa zvišale za več kot 8 %, ovčjega pa 
za 16 %. Cene na.e so zaradi neznank na kraljevem 
dvoru v Savdski Arabiji zrasle na prek 64 dolarjev 
na sodček, na najvišjo raven v zadnjih dveh letih. 
Omejitvam skupine OPEC pri črpanju se bodo pridru-
žili tudi Nigerijci.

Bistvenih sprememb cen  
pri nas ni pričakovati 
»Četudi je bilo septembra in oktobra v pomembnejših proizvajalkah 
govejega mesa zaznati podražitve, v začetku 2018 v Sloveniji ne 
pričakujem pomembnejših podražitev.«
Sabina Dizdarević

Tako napoveduje Ben Moljk s Kmetijskega inštituta, 
ki navaja, da je bila drobnoprodajna cena govejega 
mesa v 2016 povprečno 9,07 evra za kilogram, letos 
dober odstotek več, torej »povišanje odkupnih cen 
govedi opravičuje povišanje drobnoprodajnih cen, a 
menim, da odstotki zgovorno kažejo, da ne moremo 
govoriti o pomembnih podražitvah«. 

Ker z novejšimi podatki o zunanji trgovini ne razpo-
laga, Moljk sklepa, da se zaradi trenda izvoza živih 
živali povečuje tudi uvoz mesa in mesnih izdelkov. 
»Cene govejega mesa v Sloveniji se v pretežni meri 
oblikujejo na podlagi gibanj v Nemčiji in Avstriji, pri 
čemer je letošnji trend skoraj identičen trendu v teh 
državah,« pravi.

»Lahko se zgodi, da zaradi pomanjkanja mesa na 
domačem trgu potrebujemo uvoz mesa po višji ceni, 
kar bi pomenilo pritisk na zvišanje cen izdelkov iz 
govejega mesa, a za zdaj podatki na to ne kažejo,« 
dodaja Moljk in pove, da pa o cenah ovčjega mesa v 
okviru statističnega spremljanja ni podatkov. 

Pridelek rekorden, a 

bistvene pocenitve ne gre pričakovati

»Kljub rekordni pridelavi pšenice se ne nadejamo 
nekega znižanja njenih globalnih cen in s tem tudi 
cen moke in zdroba, ki ju uporabljamo. Izkušnje nas 
učijo, da proizvajalci pšenico raje prodajajo tam, kjer 
dosežejo višjo ceno, posledično pa raste cena na 
lokalnem trgu,« pravi Suzana Bagari iz Atlantic Grupe, 
kjer vpliv morebitnega dviga cen surovin na končnega 

potrošnika blažijo s sistemom zaznavanja in upravlja-
nja tveganj ter s pomočjo nabavne politike in notranje 
optimizacije. 

Cena na%e ima še potencial rasti

»Cene surovin so od poletja v rastočem trendu, na.a 
pa je prešla nad psihološko mejo 60 dolarjev (Brent), 
kar je bil cilj kartela OPEC. Konec novembra je bilo 
novo zasedanje, kjer so po pričakovanjih podaljšali 
dogovor o omejitvi črpanja do konca leta 2018,« poja-
snjuje Tilen Šarlah iz Geoplina. Po ocenah ima cena 
na.e še potencial rasti, »predvsem zaradi krivulje 
povpraševanja, visoke skladnosti novega dogovora 
o omejitvi črpanja držav članic OPEC ter tudi manjše 
načrtovane produkcije s strani ZDA,« dodaja Šarlah 
in pričakuje, da bi potrditev podaljšanja dogovora 
do konca leta 2018 verjetno že pomenila zadostno 
obdobje za umik obsežne zaloge s trga. gg

Rekordna pridelava 
pšenice ne bo 

prinesla znižanja 
njene cene, 

opozarjajo v Atlantic 
Grupi.
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