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the EU 

Synopsis. Praca przedstawia skutki trzech lat reformy rynku cukru. W sze ciu krajach zaprzestano 

produkcji cukru, a w wielu, w tym Polsce, znacznie j  ograniczono. Jednocze nie wyodr bni a si  

grupa krajów o wi kszej produkcji ni  przed reform . Mimo e zmala y ceny detaliczne cukru, to nie 

spowodowa o to obni enia cen wyrobów zawieraj cych cukier. Aby utrzyma  si  na rynku, zarówno 

cukrownie jak i rolnicy, musz  maksymalnie ogranicza  koszty produkcji.  

S owa kluczowe: reforma rynku cukru, burak cukrowy, Unia Europejska 

Abstract. The work is presenting effects of three years of the sugar market reform. In six countries 

the sugar production has ceased, and in many, including Poland, it has been much limited. 

Simultaneously a group of countries emerged with greater production than before the reform. Even 

though retail prices of sugar went down it did not cause lowering prices of products containing sugar. 

In order to stay in the market, both sugar factories and farmers must reduce to minimum the 

production costs. 
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Wst p 

Reforma rynku cukru zak ada a obni enie kwoty produkcji cukru, izoglukozy i syropu 

inulinowego w UE o 6 mln t rocznie. W pierwszym sezonie jej obowi zywania (2006/07) 

sprzedano do Funduszu Restrukturyzacyjnego nieca e 1,2 mln t cukru w pi ciu krajach. 

Oprócz tego producenci zrzekli si  prawa do produkcji 320 716,8 t syropu inulinowego 

(Belgia 215 245,8 t, Francja 24 521,0 t i Holandia 80 950,0 t), co cznie obni y o kwoty 

produkcyjne tych produktów o 1 469 612,5 t. By a to ilo  dalece niewystarczaj ca. W 

drugim roku ograniczono produkcj  cukru o dalsze 676 tys. t. W ród krajów, które 

dokona y tych ci  nie by o najwi kszych producentów, tj. Francji, Niemiec i Polski. Poza 

tym zmniejszono produkcj  izoglukozy we Francji (o 27 664,0 t) i w Hiszpanii (o 5 000,0 

t). cznie po dwóch latach obowi zywania reformy zmniejszono produkcj  cukru, 

izoglukozy i syropu inulinowego w ca ej Wspólnocie o zaledwie 2 178 379,6 t. Dlatego 

zmodyfikowano regulacje dotycz ce rynku cukru, aby w sezonie trzecim (2008/09) uzyska  

zadawalaj ce efekty. 
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Celem pracy jest ocena nast pstw trzech lat obowi zywania reformy rynku cukru w 

poszczególnych krajach cz onkowskich UE, ze szczególnym uwzgl dnieniem Polski. 

Metodyka 

W pracy wykorzystano Rozporz dzenia Rady i Komisji (WE) dotycz ce limitów 

produkcji cukru w latach 2005/06–2009/10 w UE, a tak e dane wtórne podane przez 

FAPA/FAMMU i GUS. Obliczono ró nic  w wysoko ci limitów produkcyjnych cukru w 

sezonie 2009/10 i 2005/06 (kwota A), jako szacunek konieczno ci ewentualnego importu 

cukru potrzebnego do zaspokojenia potrzeb krajowych w poszczególnych krajach. Wyniki 

oblicze  podano w tabelach. 

Wyniki 

Sprzeda  limitów produkcyjnych cukru w UE przedstawia tab. 1. W trzecim sezonie 

obowi zywania reformy (2008/09) uzyskano satysfakcjonuj ce dla Komisji Europejskiej 

zmniejszenie produkcji cukru o 3 273 226,1 t, a tak e o 60 568,5 t izoglukozy, co cznie 

da o ponad 3,3 mln t. Oznacza o to, e po trzech latach reformy produkcja zosta a 

zmniejszona o 5 512174,2 t. Efekty, jakie zak ada a reforma, uda o si  uzyska  w 92%. W 

sezonie 2009/10 zmniejszono kwoty produkcji o kolejne 132 106,0 t cukru i 129 083,8 t 

izoglukozy (Hiszpania o 69 613,2 t, Wielka Brytania o 43 591,6 t i Rumunia o 15 879,0 t), 

czyli cznie o 261 189,8 t. Reforma spowodowa a wi c zmniejszenie produkcji cukru o 

5 230 330,9 t, izoglukozy o 222 316,3 t i syropu inulinowego o 320 716,8, co oznacza 

uzyskanie zamierzonych efektów w 96%. 

Po trzech latach obowi zywania reformy rynku cukru zaprzestano jego produkcji w 

Bu garii, Hiszpanii, Irlandii, Portugalii, S owenii i na otwie. Kraje te musz  importowa  

w ca o ci potrzebn  ilo  cukru w cznej wysoko ci 363 834,4 t, z czego najwi cej 

Irlandia, bo a  181 145,2 t (tab. 2). Z pozosta ych krajów, które ograniczy y produkcj  ale 

jej nie zaprzesta y, najwi kszy import cukru potrzebny b dzie w sezonie 2009/10 we 

W oszech, Hiszpanii, na W grzech i w Polsce. W wypadku naszego kraju wyniesie on a  

174 391,9 t. Jednocze nie dosz o do koncentracji produkcji cukru. Wyodr bni a si  bowiem 

grupa krajów, która ma wi kszy limit produkcji cukru (do pokrycia w asnego 

zapotrzebowania) ni  przed wej ciem w ycie reformy. Nale  do niej przede wszystkim 

Niemcy i Francja oraz Holandia, Dania, Austria i Wielka Brytania. By o to mo liwe dzi ki 

temu, e kraje te dysponowa y do czasu wej cia w ycie reformy bardzo du  kwot  B 

cukru (przeznaczon  na ewentualne uzupe nienie kwoty A lub na eksport z dop atami) i 

zablokowa y postulat Polski, aby w pierwszej kolejno ci zredukowa  kwot  B a pó niej 

ogranicza  kwot  A. Niestety przyj to wariant po czenia kwot A i B przed ich 

zmniejszeniem. Oznacza to, e w UE dosz o do bardzo silnej polaryzacji w sektorze cukru; 

jedne kraje s  musz  importowa  ca o  potrzebnego cukru lub znaczn  jego cz , a inne 

mog  nawet eksportowa  nadwy ki wewn trz wspólnoty. 

W Polsce w pierwszym kwartale 2009 r. odnotowano gwa towny spadek dodatniego 

salda w obrotach handlu zagranicznego cukrem [Rynek... 2009]. Pod wzgl dem warto ci 

saldo zmala o a  o 90% z 20,6 do zaledwie 2,3 mln euro. W wypadku wolumenu redukcja 
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by a jeszcze wi ksza i saldo zamkn o si  ujemnym wynikiem (z +64,7 tys, t do -0,7 tys. t). 

G ównymi przyczynami tak diametralnej zmiany by y: 

- spadek kwot produkcyjnych od sezonu 2008/09 do 1,4 mln t, czyli o 250 tys. t 

poni ej poziomu konsumpcji krajowej, 

- spadek produkcji cukru w sezonie 2008/09 do zaledwie 1,33 mln t (jeszcze poni ej 

limitu produkcyjnego).  

Tabela 1. Sprzeda  kwot produkcyjnych cukru w UE w sezonach 2005/06-2009/10, t 

Table 1. Sales of sugar production quota in the EU in seasons 2005/06-2009/10, t 

Kraj   Rok   

 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Razem 

Belgia 0,0 0,0 206 066,0 0,0 206 066,0 

Bu garia 0,0 0,0 4 752,0 0,0 4 752,0 

Czechy 0,0 102 472,8 0,0 0,0 102 472,8 

Dania  0,0 0,0 80 083,0 0,0 80 083,0 

Niemcy 0,0 0,0 757 199,8 0,0 757 199,8 

Irlandia 199 260,0 0,0 0,0 0,0 199 260,0 

Grecja  158 800,0 0,0 0,0 158 800,0 

Hiszpania 93 118,5 16 678,8 256 577,5 132 106,0 498 480,8 

Francja 0,0 0,0 683 655,2 0,0 683 655,2 

W ochy 778 737,2 24 860,5 245 466,5 0,0 1 049 064,2 

otwa 0,0 66 505,0 0,0 0,0 66 505,0 

Litwa 0,0 0,0 20 758,0 0,0 20 758,0 

W gry 0,0 108 093,0 193 171,0 0,0 301 264,0 

Holandia 0,0 0,0 126 547,0 0,0 126 547,0 

Austria 0,0 0,0 54 785,0 0,0 54 785,0 

Polska 0,0 0,0 366 868,9 0,0 366 868,9 

Portugalia 35 218,0 19 500,0 15 000,0 0,0 69 718,0 

Rumunia 0,0 0,0 4 475,2 0,0 4 475,2 

S owenia 0,0 52 973,0 0,0 0,0 52 973,0 

S owacja 0,0 70 133,0 33 584,0 0,0 103 171,0 

Finlandia 0,0 56 087,0 9 001,0 0,0 65 088,0 

Szwecja 42 562,0 0,0 50 236,0 0,0 92 798,0 

W. Brytania 0,0 0,0 4 475,2 0,0 4 475,2 

Razem 1 148 895,7 676 103,1 3 273 226,1 132 106,0 5 230 330,9 

ród o: obliczenia w asne na podstawie [Rozporz dzenie... 2001; Rozporz dzenie... 2007; Rozporz dzenie... 

2008; Rozporz dzenie... 2009]. 

W pierwszym kwartale 2009 r. polscy eksporterzy sprzedali na zagraniczne rynki 

ponad 36,8 tys. t cukru, za które otrzymali 22,1 mln euro. Oznacza to redukcj  

odpowiednio o 57% i 31%. W tym samym czasie import wzrós  gwa townie z 20,6 tys. t do 
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37,5 tys. t (+82%), a jego warto  zwi kszy a si  z 11,6 do 19,8 mln euro (+71%). Po raz 

pierwszy od lat odnotowano te  ujemny bilans handlu pod wzgl dem ilo ciowym.  

Reforma rynku cukru spowodowa a obni enie cen cukru w handlu detalicznym, ale 

nie mia o to swojego odzwierciedlenia w cenach wyrobów zawieraj cych cukier. Wed ug 

GUS [Ceny... 2009] bowiem ceny detaliczne cukru zmala y w naszym kraju z 3,12 z /kg w 

2006 r. do 3,01 z /kg w 2007 r. i 2,71 z /kg w 2008 r. Jednocze nie tabliczka czekolady 

mlecznej pe nej (100 g) zdro a a w tym czasie odpowiednio z 3,13 do 3,15 i 3,19 z . 

Tabela 2. Kwoty produkcji cukru w sezonach 2005/2006 i 2009/20010, tys. t 

Table 2. Sugar production quotas in seasons 2005/2006 and 2008/2010, thousand t 

Kraj Kwota A produkcji 

cukru w sezonie 

2005/2006 

Limit produkcji 

cukru w sezonie 

2009 /2010 

Ró nica w wysoko ci 

kwot produkcji cukru 

(2009/2010 - kwota 

A 2005/2006) 

Belgia 674 905,5 676 235,0 +1 329,5 

Bu garia* 4 752,0 0,0 -4 752,0 

Czechy 441 209,0 372 459,3 -68 749,7 

Dania 325 000,0 372 383,0 +47 383,0 

Grecja 288 638,0 158 702,0 -129 936,0 

Niemcy 2 612 913,3 2 898 255,7 +285 343,4 

Irlandia 181 145,2 0,0 -181 145,2 

Hiszpania 957 082,4 498 480,2 -458 602,2 

Francja 2 506 487,4 2 956 786,7 +450 299,3 

W ochy 1 310 903,9 508 379,0 -802 524,9 

Litwa  103 010,0 90 252,0 -12 758,0 

otwa 66 400,0 0,0 -66 400,0 

W gry 400 454 105 420,0 -295 034,0 

Holandia 684 112,4 804 888,0 +120 775,6 

Austria 314 028,9 351 027,4 +36 998,5 

Polska 1 580 000,0 1 405 608,1 -174 391,9 

Portugalia 63 380,2 0,0 -63 380,2 

S owacja 189 760,0 112 319,5 -77 440,5 

S owenia 48 157,0 0,0 -48 157,0 

Rumunia* 109 164,0 104 688,8 -4 475,2 

Finlandia 132 806,3 80 999 -51 807,3 

Szwecja 334 784,2 293 186,0 -41 598,2 

W. Brytania 1 035 115,4 1 056 474,0 +21 358,6 

*w wypadku Bu garii i Rumunii przyj to za wielko  produkcji kwoty A w sezonie 2005/06 limit produkcyjny z 

sezonu 2007/08 

ród o: obliczenia w asne na podstawie [Rozporz dzenie... 2001; Rozporz dzenie... 2009]. 

Poniewa  g ównym mechanizmem reformy zmuszaj cym cukrownie do ograniczenia 

produkcji by o drastyczne zmniejszenie jej op acalno ci przez ograniczenie ceny 
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minimalnej cukru oraz wprowadzenie dodatkowych obci e  (op ata restrukturyzacyjna, 

op ata produkcyjna), na rynku unijnym pozostali najsilniejsi producenci. Jednak 

konkurencja w bran y, mimo ograniczenia produkcji cukru w UE, nie tylko nie zmaleje, ale 

wr cz przeciwnie wzro nie, bo ju  wkrótce zostan  zniesione c a na importowany cukier 

trzcinowy spoza UE i europejscy producenci, je li tylko zechc  utrzyma  si  na rynku, b d  

musieli sprosta  nowemu zagro eniu. Oznacza to konieczno  dalszej koncentracji 

produkcji i ograniczania kosztów, np. przez zmniejszanie do minimum zatrudnienia. 

Reforma wywar a bardzo du y wp yw na sytuacj  rolników uprawiaj cych buraki 

cukrowe. Przede wszystkim w tych krajach, gdzie zaprzestano ca kowicie produkcji cukru, 

lub znacznie j  ograniczono, znaczn  cz  rolników zmuszono do rezygnacji z uprawy tej 

ro liny. W miejsce buraków cukrowych w gospodarstwach pojawi o si  wi cej zbó  i 

kukurydzy, a w Europie Pó nocnej tak e rzepaku. Rolnikom, którzy pozostali przy uprawie 

buraków, znacznie pogorszy a si  sytuacja finansowa. Wprowadzone dla rolników 

p atno ci cukrowe rekompensuj  bowiem straty z tytu u obni enia cen skupu buraków i 

wprowadzenia op aty produkcyjnej tylko w 64%. Dlatego te  zachodzi konieczno  

poszukiwania m drych oszcz dno ci w technologii produkcji buraków. 

Wnioski 

1. Zdecydowana wi kszo  krajów cz onkowskich UE, w tym Polska, musi od 

sezonu 2008/2009 importowa  cukier, aby pokry  zapotrzebowanie krajowe. 

Tylko produkcja nielicznych krajów wystarcza do pokrycia ich konsumpcji 

wewn trznej.  

2. Aby sprosta  wzrastaj cej konkurencji cukru trzcinowego unijni producenci cukru 

powinni nadal ogranicza  koszty produkcji.  

3. Rolnicy, którzy chc  uprawia  buraki cukrowe w przysz o ci, musz  w 

maksymalnym stopniu wykorzysta  czynniki beznak adowe, np. wykonywanie 

siewu, czy stosowanie nawozów mineralnych i rodków ochrony ro lin w terminie 

optymalnym.  
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