KOMODITNÁ
BURZA
BRATISLAVA
Výstup pre média z tlačovej konferencie na Komoditnej burze v Bratislave zo dňa
12 júla 2011.

KBB a.s. otvorila v týchto dňoch novú sekciu na termínované obchody
s agrokomoditami s názvom MON.
Jedná sa o internetový spôsob obchodovania s hlavnými agrokomoditami,
ako sú pšenice, jačmene, repka, slnečnica a raž.
Obchodný systém a jeho softwarové jadro bolo spracované v období posledných
dvoch rokov pod vedením generálneho sekretára KBB a.s. Ing. Ľudovíta Scholtza.
Pri vecnej tvorbe systému sa konzultačne podieľali všetci členovia Cenového
burzového výboru na KBB, ktorý zasadá pravidelne každé dva týždne
a vyhodnocuje agrárnu situáciu na trhu v Slovenskom regióne s ohľadom na vývoj
svetových cien agrokomodít.
Kde sa dajú získať informácie o tejto sekcii?
Obchodný systém sa riadi Burzovými pravidlami a obchodnými
podmienkami, ktoré sú zverejnené na stránke burzy a stránke obchodného portálu
MON.
( http://mon.kbb.sk )
Logika obchodovania vedie k tomu, aby sa na základe termínovaných obchodov na
jednotlivé mesiace s reálnou dodávkou tovarov bolo možné v systéme sledovať
aktuálny a reálny vývoj ceny v Slovenskom regióne, pričom táto informácia je bez
meškania okamžite zverejnená na webovej stránke systému.
V čom je tento systém pre producentov a spotrebiteľov zaujímavý?
Producenti a spotrebitelia majú okamžitú možnosť získania informácie
o aktuálnej cene a jej vývoji na niekoľko mesiacov vopred. Veľmi dôležitým
ukazovateľom a výstupom obchodného systému má byť možnosť jednoduchým
spôsobom zabezpečiť predaj produkcie, alebo nakúpiť vstupné poľnohospodárske
suroviny pre spracovateľov za reálnu aktuálnu cenu, ktorá sa musí dodržať pri
termíne dodávky v mesiaci plnenia. Pre zúčastnené strany je týmto vytvorená
možnosť riadneho finančného plánovania na obdobie minimálne jeden rok vopred.
Kam smeruje ďalší vývoj tohto systému po začatí likvidity – t.j. spustenia
obchodov?
Vývojovým prvkom tohto systému bude po začatí likvidity záujem
vyrokovať v bankách a finančných skupinách, ktoré sa dnes zaoberajú zelenými
úvermi, aby termínované kontrakty, ktoré držia v ruke producenti bolo možné
prefinancovať tak, aby sa producent dostal k finančným zdrojom za svoju budúcu
produkciu vopred. Tým by sa poľnohospodárska výroba mohla viacej finančne
osamostatniť a správať sa pri nakupovaní vstupov do prvovýroby – osivá, hnojivá,
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herbicídy, alebo poľnohospodárske služby viacej trhovo, čo by v konečnom efekte
malo znamenať zníženie nákladovosti pri produkcii.
Je vecou štátu, aby prípadne zabezpečil podporné aktivity zo štátnej pomoci tak, aby
toto prefinancovanie bolo pre producentov čo najlacnejšie, čím by štát prispel
pozitívne k rozdielnym prístupom v oblasti podpôr pre poľnohospodársku
prvovýrobu v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky EU.
Komoditná burza je pripravená vytvorený systém modifikovať tak, aby sa otvorili
ďalšie sekcie pre transparentné a trhové správanie zúčastnených strán, napríklad
v sekcii osív, hnojív, zeleninárstva a ovocia, drevárenskeho priemyslu a podobne.
Jadro softwaru bolo totiž spracované tak, aby management burzy mohol tieto nové
sekcie promptne a podľa záujmu otvárať.
Kto môže v tomto systéme obchodovať?
Vstup do systému po jeho otvorení majú všetci členovia burzy, ktorí sú
zverejnení na webovej stránke burzy. Súčasne túto možnosť získali aj všetci
členovia Cenového burzového výboru a osoby, ktoré sa na vecnej tvorbe a logistike
systému MON konzultačne podieľali.
Producenti, alebo spotrebitelia majú dve možnosti, ako v systéme operovať.
1. Môžu byť v kontakte s členom burzy, ktorý im vie operatívne zabezpečiť ich
potreby pri predaji, alebo nákupe.
2. Druhá možnosť je - po registrácii v systéme na stránke MON, po
preskúmaní spoločnosti a jej schopnosti spoľahlivo a zodpovedne v systéme
operovať, jej môžu byť pridelené prístupové práva. Medzi inými však musí
záujemca mať s burzou podpísanú zmluvu o dodržiavaní obchodných
podmienok a burzových pravidiel.

Obchodovanie v systéme je anonymné?
Právne subjekty, ktoré majú prístupové práva sú dnes zverejnené. Ďalší
záujemcovia po splnení podmienok budú taktiež zverejnení na internetovej stránke
KBB.
Samotný spôsob obchodovania je však anonymný pre všetkých účastníkov. V určitej
fáze plnenia reálneho kontraktu však získavajú kontrahujúce strany o sebe
informáciu, kto je ich partnerom, aby mohlo reálne dôjsť k plneniu kontraktu.
Čo vás viedlo k vytvoreniu tohto systému?
Tvorcovia systému sú reálni producenti, spotrebitelia, alebo obchodníci na
Slovenskom a okolitom trhu. Počas dlhoročnej reálnej praxe sme sa na Slovensku
stretli s rôznymi praktikami obchodovania, s rôznymi spôsobmi komunikácie,
vytváraní, alebo narušovaní dlhodobých vzťahov korektných i nekorektných.
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Prešli sme obdobím transformácie majetku a pôdy cez rôzne spoločnosti, od
riadnych privatizácií, obchodných transakcií, konkurzov, exekúcií a podobne. Toto
všetko malo na obchodnú politiku a vzťahy vážny vplyv. Veríme, že je za nami prvá
etapa zrodu farmárov a ich spolupracovníkov a je čas zavádzať systém, kde po
vykonaní úkonu sa aj reálne musí plniť to, čo sme si pod úkonom predstavovali. Je
dôležité, aby sme dodržiavali termíny, objemy, kvality a hlavne povedané slovo.
Sme presvedčení, že začalo obdobie, keď managerom producentov aj spotrebiteľov
ide o hospodársky výsledok ich podniku.
Samozrejmé hlavným dôvodom tvorby systému ja stabilizovanie ceny a okamžité
zaznamenanie je zmeny. Nestabilný vývoj ceny a chaos na trhu nevyhovuje nikomu
zo zúčastnených strán a vedie iba k neistote v podnikaní, zastavení obchodovania,
vytváraniu ďalšej paniky a narušovaniu vzťahov medzi partnermi.

Odpovedal:
Ing. Pavol Scholtz
Predseda burzovej komory
Komoditná burza Bratislava a.s.
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