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Prezidentka Evropské centrální banky (ECB)
Christine Lagardeová prohlásila, že „…vyšší inflace se
udrží déle, než se předpokládalo, protože růst eurozóny
i nadále zpomalují narušené dodavatelské řetězce a
vysoké ceny energií“. A současně odmítla jakékoliv
úvahy o zpřísnění měnové politiky ECB. Dle mého
názoru tady máme krizi nabídky a paradoxně centrální
banky tisknou peníze, čímž samozřejmě podporují
poptávku. Tiskem peněz centrální banky tlakují ekonomiky již od roku 2007 a bylo by hodně naivní a
nevzdělané předpokládat, že poprvé v historii světa
takový tisk peněz skončí něčím jiným než inflací. Naproti tomu naše centrální banka razantně vyrukovala do
boje s inflací a to zvyšování referenčních sazeb(na
rozdíl od ECB, kde referenční sazba je stále na nule a
ještě dlouhou dobu bude). Zrovna dnes, kdy píši tento
příspěvek, opět vyhráli na bankovní radě „jestřábi“ a
referenční sazba se zvedla o 1% a dosáhla 3,75%. Dle
sdělení pana guvernéra to není zdaleka konec, příští
zasedání bankovní rady zvedne sazbu opět. Otázkou je
jen o kolik!!!
Tak se nám daří na kdejakých akciových burzách, kryptoměny zaznamenávají rekordy, ač jsou
velmi volatilní, zlato atakuje historické rekordy, komodity taktéž a dle mého názoru by bylo velmi divné,
kdyby se to vyhnulo zemědělským komoditám. Tak se
trochu oklikou dostávám k našemu sladovnickému
ječmeni.
Sklízeli jsme v letošním roce z menší plochy,
s menším hektarovým výnosem a tak zcela logicky
celková nabídka jarních ječmenů je nižší. To jsme ale
pouze u naturálního pohledu, který není zase tak zásadní (vzhledem k minimálnímu absolutnímu výpadku). Z hlediska kvality ta sklizeň dopadla výrazně lépe
jak sklizeň předchozí a tady se rýsovala docela uspokojivá situace, z hlediska zpracovatelského průmyslu, ale
jenom krátkodobě. Vše velmi názorně ukazuje graf.

Pivovary se vzpamatovávaly z velmi nepříznivého „covidového“ roku stejně jako jiná odvětví a celé
ekonomiky, a byly natěšeni na letošní sezonu.
Z Francie přicházely zprávy o výprodeji zásob starých
jarních ječmenů a trh se velmi pomalu začal oživovat.
Na konci srpna Plzeňský Prazdroj nabídl cenu
na druhou polovinu kontraktu svým partnerům a ta už
věstila růst cen jarních ječmenů. Od této chvíle nás trh
do dnešního dne nepřestal překvapovat jak vysoko
může cena vystoupat. Samozřejmě k této tržní situaci
přispěla závěrka sklizní v jednotlivých zemích. Rozhodující pěstitelské země nedopadly dobře, k tomu je
potřeba přičíst nulové zásoby starých ječmenů, a tak se
rozjela cenová spirála.
Dle mého osobní názoru v současné době narážíme na strop, východní sladovny už za tyto ceny odmítají nakupovat. Některé chtějí zastavovat výrobu, to
v případě že nemají nakoupenou energii. Náš sladovnický průmysl zvažuje a testuje jak lze prodat slad a
jedině německé sladovny ještě ceny potahují, ale má
zkušenost je, že je nutné počítat s nějakou srážkou.
Dosažená cena nemusí být ta kontrahovaná, ale přesto
bude velmi slušná. Myslím si, že cena 7 500 Kč/tunu je
špičková a maximálně možná. Cena je to opravdu luxusní.
Dovolím si ještě jedno upozornění. Přestože
kvalita je výrazně lepší jak ze sklizně 2020, tak si dovolím upozornit ty pěstitele, kteří ještě nějakou zásobu
mají, aby v žádném případě nepodcenili péči o zásoby
jarních ječmenů. Začínají se vyskytovat případy se
sníženou klíčivostí partií. Při těchto cenách by to bylo
opravdu škoda.
Závěrem co očekávat od nové sklizně. Samozřejmě trh si počká na rozhodující zpracovatele, ale
s odvoláním na úvod článku, si myslím, že budeme ve
sklizni 2022 začínat u kvalitních sladovnických ječmenů šestkou. Následný zpracovatelný průmysl se
s touto novou situací bude muset popasovat a to i
s ohledem na nepříznivý vývoj v cenách energií. On
ani pěstitel nemá jednoduchou situaci ohledně vstupů a
to především u hnojiv.
Pojďte pro nás dělat kvalitní sladovnické ječmeny a my pro Vás vyrobíme velmi kvalitní pivo, které
je jedním z největších tahounů turistického ruchu naší
země, který ale také utrpěl slušnou ránu.
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