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VLIV EKONOMICKÉ KRIZE NA VÝVOJ
PRODEJNÍ CENY CUKROVÉ ŘEPY
JAKO ZÁKLADNÍHO NÁSTROJE
MARKETINGOVÉHO MIXU
THE EFFECT OF THE ECONOMIC CRISIS ON THE DEVELOPMENT OF THE
SELLING PRICE OF SUGAR WRAP AS A BASIC TOOL OF THE MARKETING MIX
Marie Slabá1
Marie Slabá působí jako odborný asistent Katedry cestovního ruchu a marketingu na Vysoké
škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Ve své výzkumné práci se věnuje
zejména oblasti marketingového mixu, marketingové komunikace, CSR, značek a teorie
stakeholder managementu.
Marie Slabá works as an assistant professor at the Department of Tourism and Marketing at
the Institute of Technology and Business in České Budějovice. Author focuses on marketing
mix, marketing communication, CSR, brand and stakeholder management theory in her
research.
Abstract
This article focuses on the impact of the global financial and economic crisis in the sugar beet
industry in selected countries of the European Union. The author focuses on the development
of the sale price of sugar beet as the basic tools of the marketing mix. The economic crisis is
an important external factor which affects the marketing pricing. As a basic tool for analysis
of the impact of the crisis on the development of the sugar beet price time series of the sale
price of sugar beet and GDP will be used since the GDP represents a measure of performance
of the economy. In addition, regression analysis will be performed to detect any statistical
dependence of the two variables.
Key words: global financial and economic crisis, marketing, price, factors affecting price,
sugar beet
Abstrakt
Tento článek se zaměřuje na dopad globální finanční a ekonomické krize na řepařský průmysl
ve vybraných státech Evropské unie. Autorka se zaměřuje na vývoj prodejní ceny cukrové
řepy jako základního nástroje marketingového mixu. Hospodářská krize představuje
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významný vnější faktor, který ovlivňuje marketingovou cenotvorbu. Jako základní nástroj
zkoumání vlivu krize na vývoj ceny cukrové řepy bude využita analýza časových řad prodejní
ceny cukrové řepy a HDP, jelikož HDP představuje nástroj měření výkonnosti ekonomik.
Dále bude provedena regresní analýza s cílem odhalení statistické závislosti obou
zkoumaných proměnných.
Klíčová slova: globální ekonomická a hospodářská krize, marketing, cena, faktory ovlivňující
cenu, cukrová řepa
Úvod
V posledních desetiletích celosvětová ekonomika a všechna odvětví zažila nejvážnější otřes
díky globální finanční a hospodářské krizi. Tato ekonomická krize, která ve Spojených státech
amerických vypukla v roce 2008 díky krizi hypotéčního trhu, se postupně rozšířila po celém
světě a již na podzim roku 2008 se první náznaky začaly projevovat po celém světě a i v
České republice. Hospodářská a finanční krize přinesla nejen problémy v samotném
finančním sektoru, ale také způsobila dramatický propad v oblasti produkce vyspělých zemí
(Allen, Carletti 2009).
Řepařský průmysl má v ČR již dlouholetou tradici. Jeho prvopočátky sahají až do 19.
století. Na počátku 20. století již řepařské oblasti dosahovaly přibližně 18 % celkové výměry
stání plochy (Čapka 2012). Český řepařský průmysl neprožívá období krize poprvé. Pěstování
cukrové řepy bylo poznamenáno již Velkou hospodářskou krizí. Avšak na rozdíl od poklesu
cen celé řady komodit, cena cukru zůstávala stále vysoká. Výrobní náklady činily v té době
cca 14-16 Kč, přičemž prodejní cena činila přibližně 23 Kč. Největší vývoz cukru české země
zaznamenaly v letech 1925-1926, kdy bylo vyvezeno 662943 tun cukru. Prosperita řepařského
průmyslu začala klesat od roku 1926, kdy poprvé došlo k převisu nabídky nad poptávkou
z důvodu expanze cukrovarnického průmyslu na Jávě a Kubě (Marinčík 2011).
Cílem tohoto článku je analyzovat vliv globální finanční a hospodářské krize na vývoj
prodejní ceny cukrové řepy na vybraných mezinárodních trzích a porovnání s dopadem krize
na vývoj prodejní ceny cukrové řepy v ČR. Nejprve budou analyzovány časové řady vývoje
prodejní ceny cukrové řepy a vývoje hrubého domácího produktu (dále jen HDP) a dále pak
bude provedena regresní analýza zkoumající závislost vývoje prodejní ceny cukrové řepy na
vývoji HDP, jelikož HDP je považován za indikátor výkonnosti ekonomiky.
Tento článek bude dopad krize zkoumat na vývoji prodejní ceny cukrové řepy. Cena
představuje jeden ze základních čtyř marketingových nástrojů. Cena a cenový mix jsou
klíčovými prvky každého marketingového mixu, jelikož tento nástroj jako jediný má přímou
vazbu na zisky firmy. Cenový mix zahrnuje celou řadu instrumentů a způsobů platby, ceníky,
platební podmínky, slevy, apod. (Waterschoot 1992). Rozhodování o cenách ovlivňuje celá
řada vnitřních i vnějších faktorů. Mezi vnitřní faktory, které v oblasti marketingu ovlivňují
toto rozhodování, můžeme zařadit cenovou strategii a organizaci podniku, náklady,
marketingové cíle a strategii marketingového mixu. Hospodářská krize, která je centrem
pozornosti tohoto článku, spadá naopak do vnějších faktorů ovlivňujících rozhodování o
cenách. Mezi vnější faktory můžeme zahrnout typ trhu, na kterém se firma nachází, poptávku
na tomto trhu, cenovou elasticitu poptávky, konkurenci na trhu, distributory, vládní zásahy,
ekonomiku a ekonomické faktory a mnohé další (Kotler et al. 2007). Analýza vlivu
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hospodářské krize na prodejní cenu cukrové řepy je o to zajímavější, jelikož trh s cukrem je
stále trhem regulovaným. Regulaci státu pak řadíme také mezi vnější faktory – konkrétně
vládní zásahy.
Vliv globální hospodářské krize na vybrané mezinárodní trhy
V této části bude analyzován dopad krize na prodejní ceny vybraných trhů zemí Evropské
unie (dále jen EU). Pro analýzu bude vybrán trh s nejvyšší a nejnižší cenou cukrové řepy
v roce, kdy vypukla i v EU (tedy v roce 2008) a zároveň bude provedena analýza vývoje
v ČR. Analyzována bude časová řada od roku 2001 do roku 2012.

Obr. 1: Přehled prodejních cen cukrové řepy v EU v roce 2008
Zdroj: upraveno dle (Český statistický úřad 2014)
pozn. šedé plochy představují země, kde údaj o prodejní ceně nebyl
ve sledovaném období (roce 2008) k dispozici, od těchto zemí bude extrahováno

Na základě dat Eurostatu, trhem, který v roce 2008 měl nejvyšší prodejní cenu cukrové řepy,
bylo Portugalsko s prodejní cenou cukrové řepy za 1000 kg 46,99 Eur. Naopak trhem
s nejnižší prodejní cenou cukrové řepy bylo v roce 2008 Řecko, kde prodejní cena cukrové
řepy za 1000 kg činila 25,77 Eur. Jedná se tedy o dva státy EU, které jsou považovány za
nejslabší články tohoto seskupení. Jelikož však data za Portugalsko v letech 2011 a 2012
nejsou dostupná. Bude provedena analýza druhého státu s nejvyšší cenou, kterým je Litva.
Prodejní cena cukrové řepy v roce 2008 činila 45,98 Eur za 1000 kg. V ČR dosáhla prodejní
cena cukrové řepy v roce 2008 32,31 Eur (Eurostat 2014a). Následující graf zachycuje vývoj
prodejní ceny cukrové řepy za 1000 kg v Eurech.
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Graf 1: Vývoj prodejní ceny cukrové řepy (cena v Eurech za 1000 kg)
Zdroj: Upraveno dle (Český statistický úřad 2014 a Eurostat 2014a)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

Česká republika

2007
Řecko

2008

2009

2010

2011

2012

Litva

Graf 2: Vývoj HDP ve vybraných státech ve standardu kupní síly
Zdroj: Upraveno dle (Erostat 2014b)

Již při prvním zevrubném pohledu na graf je jasné, že každá země má mírně odlišný vývoj
v cenách cukrové řepy. Celkově lze konstatovat, že ve všech sledovaných zemích je
zaznamenán obdobný trend poklesu a to v ČR a Řecku od roku 2004 a v Litvě od roku 2005
do roku 2007. V ČR i Řecku došlo v roce 2008 k mírnému nárůstu prodejní ceny cukrové
řepy. V ČR tento nárůst činil 1,34 Eura za 1000 kg cukrové řepy, v Řecku 3,17 Euro, avšak
v Litvě došlo k obrovskému skoku o téměř 12,5 Eur za 1000 kg cukrové řepy, v dalším roce
190
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však došlo k propadu o 8,65 Eur. Až do roku 2010 ve všech zemích shodně docházelo
k mírnému poklesu prodejní ceny a její nárůst byl ve sledovaných státech EU zaznamenán
v roce 2011.
Podrobnější analýza, která povede k odhalení případné závislosti vývoje prodejní ceny
cukrové řepy na globální hospodářské krizi, bude proveden prostřednictvím regresní analýzy.
Jelikož HDP je považováno za měřítko výkonnosti (Český statistický úřad 2018), bylo
vybráno pro analýzu vlivu krize na vývoj prodejních cen řepy. HDP reprezentuje celkovou
hodnotu vyrobeného zboží a služeb. Pro analýzu bude použit objemový index HDP na
jednoho obyvatele, který je vyjádřený ve standardu kupní síly. Takto vyjádřené HDP je
v relaci k průměru EU. Průměr 28 zemí EU je považován za 100. Standard kupní síly (ve
společné měně) stírá rozdíly cenových hladin jednotlivých zemí a umožňuje lepší srovnání
HDP jednotlivých zemí (Český statistický úřad 2018). Vývoj HDP ve vybraných státech je
zachycen na grafu 2. Pokud je hodnota indexu HDP ve standardu kupní síly vyšší než 100,
vyjadřuje tato skutečnost fakt, že HDP na obyvatele ve standardu kupní síly této země je vyšší
než průměr 28 států EU. Jak je vidět z předchozího grafu tato skutečnost neplatí ani pro jednu
z vybraných zemí. Vývoj HDP je poměrně stabilním v ČR. V Litvě dochází k postupnému
nárůstu, který eskaluje v posledních letech, přesto však je možné zaznamenat propad po roce
2008. Řecko bylo samozřejmě globální hospodářskou krizí ovlivněno nejvíce a tento fakt se
projevil i na propadu jejího HDP z indexu 94 na pouhých 75 v roce 2012, přesto však celkově
dosahovalo v roce 2012 stále ještě o něco lepšího výsledku než Litva.
Analýza závislosti prodejní ceny cukrové řepy na globální hospodářské krizi bude
provedena prostřednictvím regresní analýzy a výpočtu korelačního koeficientu. Autorka si
stanovila nulovou hypotézu H0: Prodejní cena cukrové řepy je závislá na vývoji HDP a proti
ní alternativní hypotézu H1: Prodejní cena cukrové řepy není závislá na vývoji HDP. Tyto
hypotézy budou testovány na hladině významnosti α=0,05. Následující tabulka shrnuje
základní statistické výpočty. Ukázka grafu pro regresní analýzu na příkladu ČR – viz graf 3.
Země
ČR
Řecko
Litva

Korelační koeficient - R
-0,0599
-0,188452
-0,533906

R2 (%)
0,359
15,0895
28,5056

p-Value
0,8532
0,2121
0,0738

Tabulka 1: Statistické výpočty
Zdroj: vlastní

Dle tabulky 1 lze konstatovat, že ani v jednom případě nebyla prokázána statisticky významná
závislost mezi zkoumanými veličinami. Z tabulky 1 vyplývá, že na hladině významnosti
α=0,05 jsou zamítnuty nulové hypotézy H0 a potvrzeny alternativní hypotézy H1. V případě
ČR je hodnota korelačního koeficientu ukazuje, že mezi zkoumanými veličinami neexistuje
žádná závislost. P-hodnota, která je rovně 0,85 je větší než hodnota 0,1, což vyjadřuje fakt, že
neexistuje statisticky významná závislost mezi zkoumanými jevy, ani na hladině významnosti
90%. Hodnota R2 vyjadřuje skutečnost, že pouze 0,359 % proměnné je vysvětleno
provedenou regresní analýzou. V případě Řecka existuje velmi nízká závislost a provedenou
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analýzou je vysvětleno 15 % proměnné. Nejvyšší průměrná závislost mezi HDP a prodejní
cenou cukrové řepy byla prokázána v případě Litvy, záporné znaménko však indikuje, opačný
trend, tedy že v případě růstu HDP, klesá prodejní cena cukrové řepy. Tento fakt platí pro
všechny zkoumané země. 28 % proměnné je vysvětleno zvoleným modelem.
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Graf 3: Regresní analýza – příklad ČR
Zdroj: vlastní

Záver
Na základě provedené analýzy je možné konstatovat, že přestože krize je považován za jeden
z důležitých externích faktorů, které ovlivňují v oblasti marketingu cenotvorbu, přímý vliv
krize na vývoj prodejní ceny cukrové řepy prokázán nebyl. Vývoj prodejní ceny cukrové řepy
je poměrně kolísavou záležitostí. Důležitou roli v jejím stanovení hraje také další významný
vnější faktor ovlivňující rozhodování o cenách v řepařském průmyslu a to je regulace ceny v
tomto odvětví. Zkoumání závislosti těchto faktorů je možným dalším výzkumným
problémem, který by bylo vhodné využít jako předmět dalšího zkoumání marketingové
cenotvorby v řepařském průmyslu.

Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda:
Ing. Roman Švec, Ph.D.
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