
 

 

 

 

 

Informacja o sytuacji na Europejskim Rynku Cukru podejmowanych 

działaniach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu jej 

stabilizacji 

I. Światowa Organizacja Cukru (ISO) szacuje, że w sezonie 2010/11:  

- produkcja cukru wyniesie - 166,96 mln ton (tj. o 8,9 mln ton więcej niż w sezonie 

2009/10), 

- konsumpcja wyniesie 166,18 mln ton (tj. o 3,56 mln ton więcej niż w sezonie 2009/10) 

- nadwyżka produkcji nad konsumpcją wyniesie 0,8 mln ton (tj. o 4,42 mln ton mniej niż 

w sezonie 2009/10).  

W dniu 28 kwietnia 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła bilans cukru i 

izoglukozy na rok gospodarczy 2009/2010oraz prognozę na rok gospodarczy 2010/11.  

Z bilansu wynika, że w sezonie 2010/11 (prognoza):  

Wyprodukowano:  

- 14,313 mln ton cukru kwotowego i izoglukozy kwotowej  (z tego 13,787 mln 

ton wyprodukowanych w ramach przyznanych kwot oraz 526 tys. ton cukru 

pozakwotowego i izoglukozypozakwotowej uwolnionych na rynek),  

- 2,333 mln ton cukru pozakwotowego i izoglukozypozakwotowej (od ogólnej 

produkcji 2,859 mln ton cukru i izoglukozypozakwotowej należy odjąć 526 tys. ton, 

które uwolniono na rynek UE).  

Import  (na podstawie złożonych wniosków o pozwolenia na import) 

wyniesie3,475 mln ton w ramach kwoty - do konsumpcji (w tym 525 tys. ton w 

produktach przetworzonych) i 80 tys. ton poza kwotą (cukier i izoglukoza 

przemysłowa).  



Eksport wyniesie 1,218 mln ton w ramach kwoty (w tym 1,168 mln ton w 

produktach przetworzonych) oraz 700 tys. ton cukru pozakwotowego i 

izoglukozypozakwotowej .  

Konsumpcja wyniesie 16,5 mln ton w ramach kwoty oraz 1,713 poza kwotą 

(w tym 650 tys. ton cukru do przemysłu i 1,063 mln ton do produkcji bioetanolu).  

Zapasy końcowe ukształtują się zatem na poziomie 1,247 mln ton.  

Zgodnie z prognozą Komisji, w sezonie 2011/12w UE-27:  

- powierzchnia uprawy buraków cukrowych wyniesie 1,575 mln ha,  

- produkcja cukru - 16,695 mln ton (w tym 13,1 mln ton cukru kwotowego  

i 3,595 cukru pozakwotowego).  

W maju br. Komisja Europejska poinformowała o wzrostach cen cukru na 

giełdach światowych. W dniu 25.05.2011 r. cukier biały w kontrakcie terminowym na 

sierpień 2011 r. kosztował 649,4 USD/t (461 euro/t)- tj. o 9,2% więcej niż w dniu 

11.05.2011 r., natomiast w kontrakcie terminowym na październik 2011 r. kosztował 

600 USD/t (427 euro/t) - tj. o 5,8% więcej niż w dniu 11.05.2011 r.  

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że w lutym 2011r. średnia cena 

sprzedaży cukru białego uzyskiwana przez producentów cukru w UE i głównych 

operatorów na rynku wynosiła ok. 505 euro/t(kształtowała się na wyższym poziomie niż 

cena referencyjna na cukier, która wynosi 404,4 euro/t) - wzrost ceny w porównaniu do 

grudnia 2010 r. o 19 euro/ti w porównaniu do stycznia 2011 r. o 7 euro/t. Od września 

2010 r. cena ta umiarkowanie rośnie.  

W związku z tym, że eksport cukru pozakwotowegow bieżącym sezonie 

2010/11w wysokości 650 tys. ton został wykorzystany już w pierwszym tygodniu 

składania wniosków, to zgodnie z rozporządzeniem nr 461/2011, będzie można składać 

wnioski od 4 lipca 2011r. na eksport dodatkowych 700 tys. ton cukru.  

Odnośnie importu w ramach kontyngentów 300 tys. ton cukru po zerowej 

stawce celnej, mając na względzie rozporządzenie wykonawcze Komisji (nr 393/2011) z 

dnia 19 kwietnia 2011r. ustalono:  



 

 

 

 

· współczynnik przydziału w wysokości 1,8053% dla wniosków o 

pozwolenie na import cukru, w roku gospodarczym 2010/11 po 

zredukowanej stawce celnej, złożonych w okresie 1.04.2011-7.04.2011 

zgodnie z rozporządzeniem 302/2011,  

· zawieszono możliwość składania kolejnych wniosków.  

Odnośnie sprzedaży na rynku UE cukru pozakwotowego i 

izoglukozypozakwotowej (rozporządzenie nr 222/20) to należy odnotować, że w 

pierwszym tygodniu złożono wnioski o ilości cukru i izoglukozy znacznie 

przekraczające limit tj. 500 tys. ton cukru i 26 tys. ton izoglukozy. Komisja Europejska 

określiła współczynniki przydziału tego limitu, które dla cukru wynoszą 67,106224%, a 

dla izoglukozy - 51,126352%.  

W sezonie 2010/2011 przewiduje się import cukru z państw AKP w ilości ok. 

1,9 mln ton. Dotychczas złożono wnioski o import na preferencyjnych zasadach na ok. 1 

112 tys. ton cukru z państw AKP (w tym na 914 tys. ton cukru z państw AKP nie 

będących państwami LDC). Od marca br. obserwuje się wzrost zainteresowania 

importem cukru na preferencyjnych zasadach (więcej wniosków o import niż w tym 

samym okresie zeszłego roku).  

Dotychczas w sezonie 2010/11 złożono wnioski o import ok. 677 tys. ton cukru 

w ramach kontyngentu CXL (pozostało do wykorzystania ok. 9,4 tys. ton) oraz ok. 

297,9 tys. ton cukru z Bałkanów (pozostało do wykorzystania ok. 82,2 tys. ton).  

Zapasy cukru w UE:  

w grudniu 2010 r. - 9486 tys. ton (10 614 tys. ton w 2009 r),  

W styczniu 2011 r.  - 8 921 tys. ton (9 821 tys. ton w 2010 r.),  

w lutym 2011 r. - 7 899 tys. ton (8 805 tys. ton w 2010 r.). Dane te nie uwzględniają 

jeszcze 500 tys. ton cukru pozakwotowego, który został sprzedany na rynku UE oraz 

importu 300 tys. ton cukru po zerowej stawce celnej.  



 

1) Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 302/2011 z dnia 28 marca 2011 r. 

otwierające pozakwotowy kontyngent taryfowy na przywóz pewnej ilości cukru w roku 

gospodarczym 2010/2011, zgodnie z którym zostaje zwiększone cło na import 300 tys. ton 

cukru białego lub do rafinacji w okresie od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 30 września 

2011 r. 
 

 

 

 

II. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmowało i podejmuje szereg działań 

mających na celu stabilizację rynku cukru. W celu zapewnienia właściwego zaopatrzenia 

rynku UE w cukier oraz wykorzystania potencjału produkcyjnego sektora cukrowniczego, 

Ministerstwo wnioskowało na forum Unii Europejskiej o:  

- podwyższenie limitu ilościowego cukru pozakwotowego, który może być sprzedany na 

rynku Unii Europejskiej w sezonie 2010/2011,  

- podjęcie decyzji o możliwości uwolnienia na rynek UE w sezonie 2011/12 cukru 

pozakwotowego w ilości do 15% kwoty państwa członkowskiego lub,  

- podniesienie limitu eksportowego cukru pozakwotowego do 1,3 mln ton w sezonie 

2011/12 z możliwością przeznaczenia części tego limitu na rynek UE w sytuacji 

niedoborów cukru na rynku wewnętrznym w przyszłym sezonie.  

Wnioski w ww. sprawie zostały przekazane do Komisji Europejskiej również na 

piśmie w dniach 8 i 21 marca oraz w dniu 4 kwietnia 2011r. 

Jednocześnie w dniu 17 maja 2011 r. na posiedzeniu Rady Ministrów UE ds.  

Rolnictwa i Rybołówstwa Polska złożyła wniosek o zwiększenie kwot produkcji cukru 

każdego kraju członkowskiego, począwszy od sezonu 2011/2012 o 15% lub o zwiększenie 

kwot o 5% przez 3 kolejne lata gospodarcze począwszy od sezonu 2011/2012 (aż do 15% w 

sezonie 2013/2014).  

W celu złagodzenia deficytu cukru na rynku UE oraz mając na uwadze wnioski 

Polski oraz innych państw członkowskich o podjęcie działań prowadzących do zwiększenia 

podaży cukru na rynek UE, Komisja Europejska wydała następujące rozporządzenia:  



 

 

 

2) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 222/2011 z dnia 3 marca 2011 r. ustanawiające 

nadzwyczajne środki w odniesieniu do udostępniania pozakwotowego cukru i 

izoglukozy na rynku Unii z zastosowaniem obniżonej opłaty za przekroczenie kwoty 

krajowej w roku gospodarczym 2010/2011. Na podstawie przepisów ww. 

rozporządzenia umożliwia się sprzedaż 500 tys. ton cukru pozakwotowego i 26 tys. ton 

izoglukozypozakwotowej na rynek UE.  

W związku z dużym zainteresowaniem producentów cukru oraz izoglukozy 

możliwością sprzedaży na rynek UE pozakwotowego cukru i izoglukozy z 

zastosowaniem opłaty 0euro/t za przekroczenie kwoty krajowej, w dniu 4 kwietnia 2011 

r. Polska zwróciła się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zwiększenie ilości cukru 

pozakwotowego, który może zostać sprzedany na rynku UE bez konsekwencji 

finansowych w roku gospodarczym 2010/2011.  

3) Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 380/2011 otwierające kontyngent na 

import pewnych ilości cukru przemysłowego w roku gospodarczym 2011/2012, które 

umożliwi import 400 tys. ton cukru przemysłowego (CN 1701) po zerowej stawce 

celnej.  

Według aktualnego bilansu przygotowanego przez Komisję Europejską zapasy 

końcowe cukru w sezonie 2010/11 szacuje się na ok. 1,2 mln ton, Komisja obawia się 

jednak, że ilość ta może być niewystarczająca. Zdaniem Komisji zapasy końcowe cukru 

kwotowego powinny stanowić ok. 10% konsumpcji w UE wynoszącej ok. 16,5 mln ton. 

W związku z powyższym na posiedzeniu Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej 

Organizacji Rynków Rolnych w dniu 26 maja 2011 r. Komisja przedstawiła następujące 

projekty rozporządzeń, które w najbliższych dniach zostaną opublikowane w Dzienniku 

Urzędowym UE:  

1) Projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji otwierającego przetarg stały 

na import cukru (kod CN 1701) po zredukowanej stawce celnej w roku gospodarczym 

2010/2011. Importerzy, którzy w złożonych ofertach zadeklarują najwyższe stawki cła 

importowego na cukier, które są w stanie zapłacić, otrzymają pozwolenia na przywóz 

tego produktu;  



 

 

2)  Projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji zmieniającego  

rozporządzenie nr 302/2011 otwierające pozakwotowy kontyngent taryfowy na przywóz 

pewnej ilości cukru w roku gospodarczym 2010/2011, który przewiduje zawieszenie cła 

na import kolejnych 200 tys. ton cukru (kod CN 1701) w okresie od dnia 1.07.2011 r. do 

dnia 30 września 2011 r.  

Odnosząc się do wniosków Polski w sprawie zwiększenia podaży cukru na 

rynek unijny, Komisja prezentuje stanowisko, że jeżeli sytuacja na rynku cukru w 

kolejnym sezonie będzie podobna do obecnej, Komisja przewiduje wprowadzenie 

mechanizmów zastosowanych w bieżącym sezonie (umożliwienie sprzedaży na rynek 

UE pewnych ilości cukru pozakwotowego oraz otwarcie kontyngentu taryfowego na 

import cukru w roku gospodarczym 2011/2012 po zerowej stawce celnej).  

Należy również odnotować informację Komisji Europejskiej, że w sezonie 

2011/2012 powierzchnia uprawy buraków cukrowych w Unii Europejskiej wzrosła w 

porównaniu z rokiem 2010/2011 o 5%.  


