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Hrana in pijača

Cene hrane, še 
posebej mesa in 

mleka, in goriv so 
najbolj vplivale na 

rast inflacije.

V zadnjih dveh mesecih cene krepko višje 

Za letos ocenjujemo 1,9-odstotno povprečno rast 
življenjskih potrebščin. Letna slovenska inflacija 
je maja zrasla na 2 % (aprila 1,5 % na letni ravni), 
najvišje od začetka 2017. Inflacija v območju evra se 
je maja medletno zvišala na 1,9 % (iz 1,2 % v aprilu) in 
se približuje cilju 2 %, zato se pričakuje spremenjeno 
dinamiko denarne politike ECB, tudi v kombinaciji s 
pričakovano gospodarsko rastjo v območju evra. ECB 

je ključne obrestne mere ohranila nespremenjene, 
vrednost mesečnih odkupov vrednostnih papirjev 
se bo od oktobra do decembra prepolovila. Zdajšnje 
obrestne mere zagotavljajo zgodovinsko ugodne 
razmere za zadolževanje države, podjetij in gospo-
dinjstev. Ameriška centralna banka je sredi junija 
zvišala napovedano ključno obrestno mero za 25 
bazičnih točk.Pripravila: Analitika GZS

Nihanja cen 
brezalkoholnih 

pijač so značilna za 
poletno obdobje.

Trgovci z drugačnimi popusti
Nihanja cen brezalkoholnih pijač so  v poletnem času tipična, zato so 
proizvajalci nanje pripravljeni. 
Barbara Perko

»Predpoletna in poletna sezona sta že tradicionalno 
med intenzivnejšimi, tako glede proizvodnje kot 
potrošnje brezalkoholnih pijač,« pravi Jure Zrilić, 
direktor prodaje v podjetju Radenska, in dodaja, da 
je vreme pomemben faktor, ki se pozna na celotnem 
tržišču, ne le v njihovem podjetju. 

»Pestrost in dinamika diktirata dogajanje na 
trgu. Vezano na to so v teku tudi mnoge promocijske 
aktivnosti, ki lahko ustvarijo morebitna kratkotrajna 
nihanja cen brezalkoholnih pijač. Vendar pa so ta 
tipična za to obdobje, zato so naša opažanja glede 
cenovne dinamike trga brezalkoholnih pijač skladna s 
pričakovanji oziroma prehodnimi trendi. Večjih odsto-
panj ne beležimo,« o zadnjem obdobju pravi Zrilić.

Sprememba pri popustih
V podjetju Vital na področju brezalkoholnih pijač v 
zadnjem času niso zaznali bistvenih dvigov. Podobno 
opažajo tudi v družbi Dana. »V obdobju lanskega in 
letošnjega leta ni nobenih sprememb oziroma v vseh 
brezalkoholnih kategorijah niti proizvajalci niti trgovci 
nismo dvigovali cen,« pojasnjuje Igor Koren, direktor 
prodaje v Dani. Opozarja pa na spremembo pri trgov-
cih. »Opažamo, da pri večini trgovcev ni več popustov 
v višini -50 odstotkov in ni popustov na celotne 
blagovne skupine izdelkov,« poudarja Koren. 

Vpliv višjih stroškov lahko le delno blažijo
Spremembe je bilo zaznati tudi pri mesnih izdelkih. 
Peter Polanič, predsednik uprave Skupine Panvita, 
pojasnjuje, kaj vpliva na višje cene mesa. »Ceno mesa 
v osnovi dviguje že cena živine ter cena hrane za živali. 
Nadalje ima na ceno vpliv višji strošek dela (primanj-
kljaj delovne sile, višje plače …), višji strošek energije, 
logistike in embalaže,« našteje Polanič. Podjetja se 
morajo na to prilagoditi. »Vpliv višjih stroškov posku-
šamo čim bolj ublažiti s povišano produktivnostjo in 
reorganizacijo, vendar je to možno samo do določene 
mere,« še opozarja Polanič. gg
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