Otwarcie konferencji STC (Warszawa, 22.02.17)
1. Powitanie
1) Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że Związek Producentów Cukru
w Polsce ma zaszczyt po raz kolejny objąć swoim patronatem Pokampanijną
Konferencję Techniczno-Surowcową Stowarzyszenia Techników Cukrowników.
2) Stowarzyszenie już od prawie 100 lat jest dla polskiego sektora cukru bardzo
istotnym forum wymiany doświadczeń i poglądów, pomimo nieustannych
przeobrażeń całego sektora.
3) Jest mi niezmiernie miło, ponieważ jest to pierwsza konferencja pokampanijna,
w której mam przyjemność uczestniczyć, jako Prezes Związku Producentów Cukru
w Polsce.
2. Zniesienie kwot cukrowych
1) Jak wszyscy wiemy, w roku 2017 zniesione zostaną kwoty produkcyjne cukru w całej
Europie. Będzie to moim zdaniem rok przełomowy. Po wielu latach bardzo
dogłębnego regulowania rynku, a co najważniejsze po wielu latach ograniczania
podaży cukru, wszyscy producenci w Polsce staną się graczami na wolnym i
jednolitym rynku europejskim.
2) Od 1 października 2017 r. przepisy przewidują całkowite zniesienie systemu
kwotowego, a co za tym idzie również wyeliminowanie mechanizmów zarządzania
tym rynkiem. W związku z tym znikną także wszelkie przepisy dotyczące podziału
cukru na kwotowy i pozakwotowy, nie będzie już cen minimalnych na buraki cukrowe
ani opłaty produkcyjnej. Zniesienie systemu kwotowego wpisuje się w obecny trend
w Unii Europejskiej zmierzający do ograniczenia instrumentów wsparcia dla rynków
rolnych i wprowadzenia w nich zasad wolnorynkowych.
3) Uwolnienie rynku związane będzie z jednej strony z koniecznością podjęcia
wolnorynkowej walki konkurencyjnej między producentami krajowymi oraz
wszystkimi pozostałymi w Europie. Z drugiej jednak strony, od 1 października 2017
roku przed wszystkimi producentami cukru w Polsce otworzą się nowe możliwości.
Jestem przekonany, że zostaną one dobrze wykorzystane. Sądzę, że polscy
producenci są w stanie produkować większe ilości cukru niż obecnie oraz
eksportować je do krajów azjatyckich bądź krajów basenu morza Śródziemnego.
Polska ma olbrzymi potencjał produkcyjny i z pewnością pozostanie w czołówce
najważniejszych graczy na europejskim rynku.
4) Polska branża cukrownicza charakteryzuje się przede wszystkim bardzo dobrymi
warunkami do uprawy buraka cukrowego. Dzięki dużej konsolidacji podmiotowej
przedsiębiorstw cukrowniczych, nasze zakłady odznaczają się wysoką efektywnością
ekonomiczną. Nadal wygrywamy niższymi kosztami produkcji niż nasi konkurenci z
Europy.

5) Jak będzie wyglądał rynek cukru w Europie po zniesieniu kwot? Na to pytanie nie jest
w stanie odpowiedzieć w tym momencie chyba nikt. Pierwsze trendy będą się
uwidaczniały dopiero po dwóch / trzech latach od uwolnienia rynku. Dyrektor
Gawryszczak postara się Państwu podczas swojej prezentacji nakreślić możliwe
scenariusze, jednakże pamiętajmy, że wiele zależy od decyzji strategicznych
koncernów cukrowych, a te nie są powszechnie znane lub nie zostały nawet jeszcze
podjęte.
6) W tym momencie pragnę podkreślić jak ważną rolę spełnia Stowarzyszenie
Techników Cukrowników oraz tego typu spotkania jak dzisiejsze, które są dla
polskiego sektora cukru istotnym forum wymiany doświadczeń i poglądów.
3. Podsumowanie tegorocznej kampanii
1) Kampania cukrownicza 2016/2017 odznaczyła się dużym wzrostem ilości
przerobionych buraków cukrowych wobec kampanii z zeszłego roku. W obecnym
sezonie było to 13.512.244 ton surowca, co daje wynik 44% wyższy niż ten z
kampanii 2015/2016. Średni plon buraków wyniósł 66,53 tony z jednego hektara.
Średnia zawartość cukru wyniosła 17,32 %.
2) Przy minimalnie zmniejszonej liczbie plantatorów względem roku poprzedniego,
obszar uprawy uległ znacznemu zwiększeniu z poziomu 171.425,79 ha do
203.100,00 ha, co daje nam ponad 18% wzrost. Sytuacja ta wpisuje się w bardzo
wyraźny trend, który jest zauważalny od wielu lat – średnia wielkość uprawy buraka
cukrowego systematycznie rośnie.
3) Produkcja cukru w kampanii 2016/2017 wyniosła 2.084.443,80 ton. Wynika z tego,
że wynik zeszłoroczny został przekroczony o 620.073,00 ton, a przyznana Polsce
kwota produkcyjna o 678.835,80 ton.
4. Zakończenie
1) W imieniu swoim oraz całego Zarządu Związku Producentów Cukru w Polsce pragnę
życzyć Państwu owocnych obrad. XXIX Pokampanijną Konferencję TechnicznoSurowcową Stowarzyszenia Techników Cukrowników uważam za otwartą!

