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Udział w rynku oraz przyznana kwota produkcyjna (I) 
Kampania 2013/2014 

 
 

Grupa właścicielska 2012/2013 2013/2014 
Udział w rynku 

kwotowym [%] 

KSC 549 632 549 632 39,10% 

Pfeifer & Langen 371 621 371 621 26,44% 

Suedzucker 351 870 351 870 25,03% 

Nordzucker 132 485 132 485 9,43% 

Ogółem 1 405 608 1 405 608 100,00% 



Udział w rynku oraz przyznana kwota produkcyjna (II) 
Kampania 2013/2014 

 
 



Kraj 
Kwota na  

2013/2014 [t] 
Udział w kwocie 

UE-28 [%] 
Produkcja 

  [t] 

      Udział w 
      produkcji  

UE-28 [%] 

Francja 3 004 811 22,21 4 403 998 25,80 

Niemcy 2 898 256 21,42 3 973 144 23,27 

Polska 1 405 608 10,39 1 778 385 10,41 

Wielka 
Brytania 

1 056 474 7,81  1 283 097 7,51 

Pozostałe 5 164 469 38,17 5 630 587 
33,01 

Ogółem 13 529 618 100 17 069 211  100 

Udział w rynku oraz przyznana kwota produkcyjna (III) 
Kampania 2013/2014 

 
 

Źródło: dane producentów, Komisja Europejska /30.01.14/ 

Ok. 3,5 mln ton 
cukru pozakwotowego 



Kampania cukrownicza 2013/2014 w Polsce 
w liczbach 

KAMPANIA 2013/2014 (POLSKA) 

  

Skup buraków (t) 11 231 451 

Przerób buraków (t) 11 231 451 

Plon buraków (t/ha) 60,76 

Obszar uprawy (ha) 184 837 

Liczba plantatorów 35 800 

Średnia wielkość uprawy (ha) 5,16 

Produkcja cukru (t) 1 778 385,33 

Polaryzacja buraków  (%) 17,62 

Wydatek cukru (%) 15,83 

Biologiczny plon cukru (t/ha) 10,71 

Rzeczywisty plon cukru (t/ha) 9,62 

Rozpoczęcie kampanii (data + cukrownia) 17.09 - Środa 

Zakończenie kampanii (data + cukrownia) 13.01 - Strzelin 

Średnia długość kampanii (dni) 102 

Średni dobowy przerób buraków (t/dobę) 109 896,78 

Śr. dobowy przerób bur. na 1 cukrownię (t/dobę) 6 105,38 

Liczba cukrowni aktywnych 18 



Porównanie kampanii cukrowniczej  
2012/2013 oraz 2013/2014 

  2012/2013 2013/2014 różnica różnica (%) 

Skup buraków (t) 12 321 977,26 11 231 451,00 -1 090 526,26 -9 

Przerób buraków (t) 12 321 977,33 11 231 451,00 -1 090 526,33 -9 

Plon buraków (t/ha) 63,74 60,76 -2,98 -5 

Obszar uprawy (ha) 193 315 184 837 -8 478,00 -4 

Liczba plantatorów 35 861 35 800 -61,00 -0,170 

Średnia wielkość uprawy (ha) 5,39 5,16 -0,23 -4 

Produkcja cukru (t) 1 864 320,60 1 778 385,33 -85 935,27 -5 

Polaryzacja (%) 17,20 17,62 0,42 2 

Wydatek cukru (%) 15,13 15,83 0,70 5 

Biologiczny plon cukru (t/ha) 10,96 10,71 -0,25 -2 

Rzeczywisty plon cukru (t/ha) 9,64 9,62 -0,02 -0,25 

Średnia długość kampanii (dni) 118 102 -16 -14 

Średni dobowy przerób buraków (t/dobę) 104 568,95 109 896,78 5 327,83 5,10 

Śr. dob. przer. bur. na 1 cukrownię (t/dobę) 5 809,39 6 105,38 295,99 5,10 

Liczba cukrowni aktywnych 18 18 0 0 



• Zniesienie systemu 
kwotowego w 2015 r. 

• Zniesienie 
mechanizmów 
zarządzania rynkiem 

Komisja Europejska 

• Utrzymanie systemu 
kwotowego do 2020 r. 

• Utrzymanie 
mechanizmów 
zarządzania rynkiem 

Parlament 
Europejski 

• Utrzymanie systemu 
kwotowego do 2017 r. 

• Utrzymanie 
mechanizmów 
zarządzania rynkiem 

Rada Unii 
Europejskiej 

Stanowisko Związku Producentów Cukru w Polsce: 

- utrzymanie systemu kwot narodowych 

- usprawnienie dotychczasowych mechanizmów zarządzania rynkiem 

- pozostawienie dotychczasowych regulacji w przedmiocie relacji plantator-producent 

                - przeprowadzenie wiarygodnej oceny wpływu proponowanych regulacji 

                - prowadzenie racjonalnej polityki importowej 

                - zwiększenie możliwości eksportowych 

 

 

Trzy różne stanowiska 
Komisji, Parlamentu i Rady 

Trilog – poszukiwanie 
wspólnego stanowiska 

Porozumienie polityczne 
Utrzymanie systemu 

kwotowego do 2017 r. 

Reforma WPR po 2013 r. – rynek cukru (I) 

Przyczyny: 
- podejście wolnorynkowe do rynków rolnych  
   (odejście od mechanizmów wsparcia rynkowego itp.) 
- nieudana reforma z 2006 r.  
 



Czerwiec 
2013 r. 

• Porozumienie 
polityczne osiągnięte 
podczas trilogu 

Grudzień 
2013 r. 

• Głosowanie nad 
dwoma 
najważniejszymi 
aktami prawnymi 

1 stycznia 
2014 r. 

• Wejście w życie aktów 
prawnych 

Reforma WPR po 2013 r. – rynek cukru (II) 

• Silna presja polityczna ze 
strony Wielkiej Brytanii 

• Kluczowa poprawka ze 
strony Irlandzkiej Prezydencji 

• Przeświadczenie, że temat 
został zakończony w marcu 
wraz ze stanowiskiem Rady 

• Wejście w życie w trakcie 
trwania kampanii 
cukrowniczej 

• Rozporządzenie 1308/2013 
obejmujące również inne 
rynki rolne 

• Rozporządzenie 1370/2013 
(cena minimalna za buraki 
cukrowe, opłata produkcyjna 
itp.) 



Reforma WPR po 2013 r. – rynek cukru (III) 

Okres do 30 września 2017 r. 
• Utrzymany system kwotowy do 30 września 2017 r. 

 

• Utrzymanie cena minimalna na buraki cukrowe 

• Utrzymanie mechanizmów zarządzania rynkiem 

• Usankcjonowanie możliwości wprowadzenia cukru 
pozakwotowego na rynek wewnętrzny 

• Utrzymanie opłaty produkcyjnej 

• Utrzymanie dotychczasowych warunków zakupu 
buraków cukrowych 

• Podstawowe zasady i warunki dotyczące porozumień 
branżowych są określane przez Komisję Europejską w 
drodze rozporządzeń wykonawczych 

• Utrzymanie cen referencyjnych 

• Utrzymanie ceł importowych  

• Możliwość wprowadzenia dodatkowego cła 
importowego 

 

 

 

Okres od 1 października 2017 r. 
• Brak systemu kwotowego począwszy od 1 października 

2017 r. 

• Zniesienie ceny minimalnej na buraki cukrowe 

• Zniesienie mechanizmów zarządzania rynkiem 

• (-) 

•   

• Zniesienie opłaty produkcyjnej 

• Utrzymanie warunków zakupu buraków cukrowych w 
nieznacznie zmienionej formie 

• Podstawowe zasady i warunki dotyczące porozumień 
branżowych są określane przez Komisję Europejską w 
drodze rozporządzeń wykonawczych 

• Utrzymanie cen referencyjnych 

• Utrzymanie ceł importowych  

• Możliwość wprowadzenia dodatkowego cła 
importowego 

 

 
- Utrzymanie systemu kwotowego i mechanizmów 

jego zarządzania 

- Utrzymanie ochrony celnej dla jednolitego rynku 
unijnego 

 

 

 

- Całkowite zniesienie systemu kwotowego i 
mechanizmów jego zarządzania 

- Utrzymanie ochrony celnej dla jednolitego rynku 
unijnego 

 

Nowe uregulowania dotyczące rynku cukru obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. 
(wybrane przepisy) 

1 

3 

2 



Reforma WPR po 2013 r. – rynek cukru (IV) 

Okres do 30 września 2017 r. 

 

• na piśmie  

• zasady dostarczania dodatkowych ilości buraków 

• rozróżnienie na cukier kwotowy i pozakwotowy 

• minimalna zawartość cukru w burakach oraz skala przeliczeniowa 

• cena buraków standardowej jakości (=co najmniej cena minimalna) 

• miejsce gromadzenia i odbioru buraków 

• koszty załadunku i transportu buraków po stronie producenta cukru  

• kontrola procesu oceny zawartości cukru w burakach 

• terminy płatności 

 

 

• zasady rozdziału między plantatorów ilości buraków do produkcji 
kwotowej 

• minimalna zawartość cukru w burakach oraz skala przeliczeniowa 

• zasady wyboru i dostaw nasion 

• reguły dotyczące zwrotu wysłodków 

• wymóg konsultacji producentów cukru z plantatorami przed ustaleniem 
daty dostawy buraków 

• premia za wczesne i późne dostawy 

• zasady podziału nadwyżki między ceną sprzedaży cukru a ceną 
referencyjną 

• - 

• przy braku porozumienia branżowego państwo członkowskie może 
ustanowić zasady rozdziału buraków pod produkcję kwotową 

• przy braku porozumienia branżowego państwo członkowskie podejmuje 
niezbędne kroki w celu ochrony interesów zainteresowanych stron 

 

 

Okres od 1 października 2017 r. 

 

• na piśmie  

• zasady dostarczania dodatkowych ilości buraków 

• - 

• minimalna zawartość cukru w burakach oraz skala przeliczeniowa 

• cena buraków standardowej jakości (+określenie jak zmiany cen 
rynkowych mają być podzielone między strony) 

• miejsce gromadzenia i odbioru buraków 

• koszty załadunku i transportu buraków są jasno określone 

• kontrola procesu oceny zawartości cukru w burakach 

• terminy płatności 

 

• - 

 

• minimalna zawartość cukru w burakach oraz skala przeliczeniowa 

• zasady wyboru i dostaw nasion 

• reguły dotyczące zwrotu wysłodków 

• wymóg konsultacji producentów cukru z plantatorami przed ustaleniem 
daty dostawy buraków 

• premia za wczesne i późne dostawy 

• - 

 

• zasady dostosowania cen buraków w przypadku umów wieloletnich. 

• - 

• - 

 

Warunki zakupu buraków cukrowych (wybrane przepisy) 

POROZUMIENIE BRANŻOWE 

UMOWA DOSTAWY 

1 



Zniesienie systemu kwotowego od 2017 r. 

2 Regulacje rynku cukru na świecie 

Niemal we wszystkich krajach na świecie istnieją regulacje dotyczące cukru 

PODCZAS GDY… 

Reforma WPR po 2013 r. – rynek cukru (V) 

Środki wsparcia na świecie
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DLA SEKTORA CUKRU

Ceny minimalne trzciny/cukru

Podaż - zarządzanie/kontrola

Podział rynku/ kwoty sprzedaży ³ ⁴

Środki wyrównania dochodu z eksportu/w kraju

Kontyngent importowy/TRQ

Cła importowe ²

Licencje importowe

Ograniczenia jakościowe

Subsydia eksportowe

Wsparcie finansowe/dotacje 

Programy dla etanolu (nakazy/ulgi podatkowe)¹

Badania i rozwój/rozpowszechnianie wiedzy rolniczej

Pomoc w przypadku klęsk żywiołowych

Preferencyjne kredyty/renegocjacja długu

Dopłaty do środków produkcji rolnej/sprzętu

Wsparcie finansowe/dopłaty/subsydia/ulgi podatkowe

            Źródło: LMC International

1) Uwzględniono tylko te programy dla etanolu, które przynoszą bezpośrednie korzyści przemysłowi cukrowniczemu

2) W okresie samowystarczalności/nadwyżki cło importowe Indii zazwyczaj wynosi 60%

3) W Indonezji nie ma kwot sprzedaży jako takich, ale rząd zastrzega, że tylko cukier wyprodukowany w kraju może być sprzedawany na rynek stołowych środków słodzących

4) W Meksyku nie ma formalnych ustaleń o podziale rynku. Ma to raczej formę cichego porozumienia w ramach branży.

OGÓLNE WSPARCIE DLA ROLNICTWA

DLA SEKTORA CUKRU

Kontrola rynku krajowego

Kontrola importu

Wsparcie eksportu

Pozostałe wsparcie sektora cukru



Reforma WPR po 2013 r. – rynek cukru (VI) 

Rynek cukru w UE jest chroniony za pomocą systemu  
wysokich taryf celnych, które skutecznie ograniczają  
import cukru, zarówno białego jak i surowego  

Jednocześnie UE zawiera bardzo dużo umów handlowych,  
w których zezwala na dostęp do unijnego rynku cukru 
często na zasadzie kontyngentów bezcłowych  

- kraje, z którymi UE podpisała umowy 

- kraje, z którymi UE rozważa podpisanie umowy 

- kraje, z którymi UE negocjuje warunki umowy 



Dziękuję  

za  

uwagę 

Marcin Mucha 

Związek Producentów Cukru w Polsce 


