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Sytuacja na rynku cukru w obliczu przeobrażeń do i po 2017 Konferencja surowcowa STC,  
Zamość, 23 czerwca 2014 r. 

Przyczyny zmian w regulacjach dotyczących rynku cukru: 
- Liberalizacja handlu spowodowana światowymi procesami globalizacyjnymi 
- Ograniczenie ilości oraz natężenia instrumentów wsparcia rynkowego 
- Kontynuacja reformy z 2006 r.  

W listopadzie 2013 r. 
na poziomie Unii 

Europejskiej państwa 
członkowskie osiągnęły 

porozumienie 
polityczne w sprawie 

zniesienia systemu 
kwot produkcyjnych w 

sektorze cukru 

W grudniu 2013 r. 
opublikowano akty 
prawne regulujące 

zasady funkcjonowania 
sektora cukru do 2017 

r. oraz po tej dacie -  
rozporządzenie 
1308/2013 oraz 
rozporządzenie 

1370/2013 

Nowe regulacje 
dotyczące sektora 

cukru weszły w życie  
w dn. 1 stycznia 2014 r.  
Dzielą się na  2 okresy:  
- od 1 stycznia do 30 

września 2017 r. 
(wejście przepisów w 

życie w trakcie 
kampanii): 

- od 1 października 
2017 r. 

Proces legislacyjny 
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Konferencja surowcowa STC,  
Zamość, 23 czerwca 2014 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 

 

 

 

• 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 

 

 

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

- 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 

 

Sytuacja na rynku cukru w obliczu przeobrażeń do i po 2017 

Okres do 30 września 2017 r. Okres od 1 października 2017 r. 
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Konferencja surowcowa STC,  
Zamość, 23 czerwca 2014 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 

 

 

 

• 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. 

• - 

• - 

 

POROZUMIENIE BRANŻOWE 

UMOWA DOSTAWY 

Zmienia się definicja porozumienia branżowego  
(obowiązuje zarówno przed, jak i po 2017 r.) 
 
 wykreślenie możliwości zawarcia porozumienia z grupą plantatorów dostarczających co  
najmniej 60% łącznej ilości buraków kupowanych przez przedsiębiorstwo do produkcji cukru.   
 
Pierwsze próby uregulowania sytuacji przez MRRW pojawiają się już w połowie 2013 r.   
Padają propozycje m.in. określenia na poziomie krajowym kryteriów uznawania stron  
porozumienia branżowego 
 
Na chwilę obecną z uwagi na wciąż nierozstrzygnięty sposób wprowadzenia do polskiego 
prawodawstwa przepisów nowej WPR w zakresie rynków rolnych (nowa ustawa contra 
nowelizacja ustawy) prace zostały zawieszone. 
 

Sytuacja na rynku cukru w obliczu przeobrażeń do i po 2017 

Warunki zakupu buraków cukrowych (wybrane przepisy) 

Okres do 30 września 2017 r. Okres od 1 października 2017 r. 
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Konferencja surowcowa STC,  
Zamość, 23 czerwca 2014 r. 

- Postępujące procesy globalizacyjne 
- Regulacja rynku cukru we wszystkich największych krajach na świecie będących  
producentami cukru 
- Możliwości produkcyjne i eksportowe oraz kursy walut potentatów światowych  
(np. Brazylii) rzutują na sytuację na świecie i w UE 
- Światowy bilans cukru pokazuje nadprodukcję  
- Duża fluktuacja cen cukru 
- Prognoza wzrostu spożycia cukru jest przewidziana przez większość firm analitycznych  
- Nasilające się tendencje dotyczące ograniczania spożycia cukru w codziennej diecie w  
krajach rozwiniętych 

Sytuacja na rynku cukru na świecie 

Sytuacja na rynku cukru w obliczu przeobrażeń do i po 2017 
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Konferencja surowcowa STC,  
Zamość, 23 czerwca 2014 r. 

- Liberalizacja rynku cukru przez zniesienie systemu kwotowego i powiązanych z nim  
mechanizmów zarządzania tym rynkiem 
- UE jest importerem netto cukru 
- Spore możliwości produkcyjne i eksportowe największych producentów cukru 
- Producenci cukru buraczanego mniej konkurencyjni od producentów cukru trzcinowego 
- Duże wahania cen 
- Polityka rolna UE preferująca dwu- i multilateralne umowy handlowe powoduje  
obniżenie ochrony celnej rynku 
- Spożycie cukru na stałym poziomie  
- Nasilające się tendencje dotyczące ograniczania spożycia cukru w codziennej diecie 

Sytuacja na rynku cukru w Unii Europejskiej 

Sytuacja na rynku cukru w obliczu przeobrażeń do i po 2017 
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Konferencja surowcowa STC,  
Zamość, 23 czerwca 2014 r. 

- Liberalizacja rynku cukru przez zniesienie systemu kwotowego i powiązanych z nim  
mechanizmów zarządzania tym rynkiem 
- Trzeci producent cukru w UE 
- Dobre warunki klimatyczne do uprawy surowca 
- Spory potencjał produkcyjny i eksportowy 
- Kwota produkcyjna cukru poniżej spożycia 
- Dalsze możliwości poprawy efektywności ekonomicznej cukrowni 
- Duże wahania cen 
- Spożycie cukru na stałym poziomie, ale przy zmieniającej się strukturze   
- Nasilające się tendencje dotyczące ograniczania spożycia cukru w codziennej diecie 

Sytuacja na rynku cukru w Polsce 

Sytuacja na rynku cukru w obliczu przeobrażeń do i po 2017 
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Konferencja surowcowa STC,  
Zamość, 23 czerwca 2014 r. 

Analiza SWOT branży cukrowniczej w Polsce w obliczu zmian po 2017 r. 

Mocne strony Słabe strony 

- Bardzo dobre warunki dla uprawy buraka 
cukrowego 

- Dobra baza surowcowa 
- Duży potencjał produkcyjny i eksportowy 
- Bardzo duża konsolidacja podmiotowa 

przedsiębiorstw cukrowniczych 
- Korzyści z efektu skali 
- Wysoka efektywność ekonomiczna zakładów 
- Niskie koszty produkcji 
- Oligopolistyczna struktura rynku 

- Mniejsza efektywność techniczna i ekonomiczna 
w porównaniu do największych producentów 
cukru w UE 

- Mniejsza wydajność uprawy buraka cukrowego w 
porównaniu do największych producentów cukru 
w UE 

- Rozdrobnienie i lokalizacja niektórych plantacji 
- Mniejsza konkurencyjność w stosunku do 

producentów cukru z trzciny 

Szanse Zagrożenia 

- Możliwość swobodnej produkcji cukru, bez 
administracyjnych ograniczeń ilościowych  

- Brak ograniczeń ilościowych dotyczących eksportu 
- Cała produkcja może być wykorzystana na cele 

spożywcze 
- Wzrost innowacyjności 
- Zwiększone zapotrzebowanie globalne na cukier 
- Poprawa efektywności ekonomicznej zakładów  
- Zwiększenie wydajności produkcji surowca 
- Dalsza optymalizacja bazy surowcowej 

- Możliwa nadpodaż 
- Większa konkurencja między producentami cukru 
- Dalsze umowy handlowe zezwalające na 

preferencyjny dostęp do rynku 
- Konkurencja ze strony producentów innych 

substancji słodzących (izoglukoza) 
- Zwiększony import ze strony dużych producentów 

cukru w UE 
- Większa niestabilność produkcji 
- Większe wahania cen 
- Negatywne trendy dotyczące ograniczania 

spożycia cukru 

Sytuacja na rynku cukru w obliczu przeobrażeń do i po 2017 



Zapotrzebowanie ze strony przemysłu – zapotrzebowanie na cukier ze strony przemysłu 
przetwórczego w Polsce stale rośnie, jednak popularność i dostępność innych substancji 
słodzących może być czynnikiem hamującym ten trend 

 
 

9/10 

Konferencja surowcowa STC,  
Zamość, 23 czerwca 2014 r. 

Niewiadome: 

Kształt ceny za surowiec – kluczowy dla opłacalności produkcji cukru z uwagi na  
wysoki udział w strukturze kosztów. Brak ceny minimalnej spowoduje wyższą zależność od 
cen pozostałych produktów rolnych i będzie miał wpływ na zainteresowanie plantatorów 

Wysokość produkcji cukru – brak ograniczeń administracyjnych dotyczących produkcji na 
zapotrzebowanie rynku wewnętrznego oraz eksport będzie miała fundamentalne znaczenie 
dla cen cukru, a tym samym dla kształtu rynku 

Strategie innych producentów cukru – brak limitów produkcyjnych i możliwość 
swobodnego zaopatrywania całego unijnego rynku cukru rodzi niebezpieczeństwo 
nadmiernego importu 

Poziom cen – zarówno na rynku krajowym i unijnym, jak i na rynku światowym, gdzie ich 
wysokość decyduje o opłacalności eksportu i importu 

Lista nie jest zamknięta… 

Produkcja izoglukozy – wraz ze zniesieniem limitów produkcyjnych na cukier znikną również 
ograniczenia dotyczące produkcji izoglukozy. Choć jej zastosowanie w przemyśle jest 
ograniczone, jej potencjał produkcyjny jest duży 

Sytuacja na rynku cukru w obliczu przeobrażeń do i po 2017 



Dziękuję za uwagę 


