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Synopsis. Przedstawiono przebieg procesów koncentracji produkcji cukru w polskim przemyle cukrowniczym na tle najwiêkszych producentów w UE.

Wstêp
Istniej¹cy od 1968 r. w Unii Europejskiej system regulacji rynku cukru ma na celu zapewnienie op³acalnoci produkcji cukru i buraków cukrowych. Ograniczenie nap³ywu na rynek wewnêtrzny znacznie tañszego cukru produkowanego z trzciny cukrowej jest mo¿liwe dziêki ustalaniu wysokich ce³ zaporowych. Opracowany system regulacji pozwala na stabilizacjê sytuacji
na rynku, tzn. dostosowanie poda¿y cukru do zapotrzebowania na ten produkt przy utrzymaniu
wysokiej ceny producenta, która wg szacunków Komisji Europejskiej na rynku wewnêtrznym
starych krajów UE przewy¿sza obecnie cenê interwencyjn¹ o 15% i wynosi ok. 725 euro/t
[Chudoba 2004]. Suma ustalonej iloci kwot A i B cukru odpowiada zapotrzebowaniu na ten
produkt w UE oraz stanowi rezerwê przeznaczon¹ na zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych.
Mo¿e byæ sprzedana bezporednio na rynku wewnêtrznym lub wyeksportowana poza granice
UE z zastosowaniem dop³at. Wyprodukowana iloæ cukru ponad kwoty A i B, okrelana jest
mianem kwoty C, musi byæ wyeksportowana bez zastosowania dop³at, co w zwi¹zku z niskimi
cenami cukru na rynku wiatowym, czyni zazwyczaj produkcjê cukru ponad sumê kwot A i B
nieop³acaln¹.
Kwotowanie produkcji cukru na rynku unijnym, administracyjne ustalanie cen buraka cukrowego oraz ceny interwencyjnej na cukier przy uwzglêdnieniu mar¿y przetwórczej dla producentów cukru oraz ograniczone mo¿liwoci konkurencji na rynku wiatowym powoduj¹, ¿e
jednym z g³ównych sposobów zwiêkszania efektywnoci przedsiêbiorstw jest koncentracja
produkcji. Koncentracja  rozbudowa i ³¹cznie jednostek organizacyjnych zwi¹zane ze zwiêkszeniem skali produkcji, sprzyja obni¿aniu kosztów produkcji dziêki efektowi skali, zwiêkszaniu
stopnia wykorzystania nowej techniki i mo¿liwoci daleko posuniêtej specjalizacji [Encyklopedia... 1981]. Celem artyku³u jest ocena stopnia koncentracji w polskim przemyle cukrowniczym
w stosunku do wiod¹cych producentów unijnych.
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Stan koncentracji w polskim przemyle cukrowniczym na tle najwiêkszych
producentów w UE
Polska jest jednym z najwiêkszych producentów cukru w Europie. W UE 25 wy¿szy poziom
produkcji (ok. 2-krotnie) odnotowuj¹ tylko Francja i Niemcy. Nale¿y nadmieniæ, ¿e te dwa kraje
produkowa³y a¿ 50% cukru na terenie by³ej 15-stki. Z krajów, które przyst¹pi³y do UE w 2004
r. na drugim miejscu uplasowa³y siê Czechy z produkcj¹ ok. 3-krotnie mniejsz¹ (rednio 20012003  596 tys. t) ni¿ Polska. Znaczenie przyjêtych do analizy krajów produkuj¹cych cukier
przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Wielkoæ produkcji cukru bia³ego w Polsce na tle najwiêksz y ch producentów w U E
w latach 1994-2003
Wy sz cz ególnienie

1 994

1 999

2002

2003

produkcja udz ia³ produkcja udz ia³ produkcja udz ia³ produkcja udz ia³
[ty s. t]
[% ]
[ty s. t]
[% ]
[ty s. t]
[% ]
[ty s. t]
[% ]
UE 15

15 3 9 7

10 0

17 9 44

10 0

17 2 42

10 0

15 17 7

10 0

w tym:
Francja
Ni emcy
Wi elka Brytani a
W³ochy
Polska*

4 0 15
3 651
1 261
1 49 2
1 372

26
24
8
10
9

4 522
4 380
1 5 48
1 705
1 806

25
24
9
10
10

4 697
4 023
1 43 0
1 40 9
2 01 8

27
23
8
8
12

3 968
3 7 43
1 368
900
1 948

26
25
9
6
13

* dla Polski w kolumnach udzia³ podano stosunek produkcji cukru w Polsce do sumy produkcji w UE 15.
ród³o: C EFS, Informator Instytut Przemys³u C ukrowni czego, obli czeni a w³asne.

W latach 1994-2003 iloæ wyprodukowanego cukru przypadaj¹ca na cukrowniê w UE15 (tab.
2) zwiêkszy³a siê z 87 do ok. 120 tys. t. W zwi¹zku z limitowaniem produkcji i podzia³em kwoty A
i B miêdzy kraje cz³onkowskie, a nastêpnie miêdzy producentów cukru w poszczególnych pañstwach tak znacz¹cy postêp móg³ zostaæ osi¹gniêty przez zmniejszenie liczby cukrowni (tab. 3) i
skupianie produkcji w zak³adach wiêkszych, lepiej zlokalizowanych w stosunku do bazy surowcowej i rynków zbytu. W 2003 r. liczba cukrowni w UE15 stanowi³a 38% stanu z roku 1972 (tab.
3). W tym czasie w Polsce nastêpowa³y niewielkie zmiany. W kampanii 1972/1973 i 2001/
Tabela 2. Prz eciêtna produkcja cukru w
2002 istnia³o 76 cukrowni, przy czym 5 z nich
prz elicz eniu na cukrowniê w wy brany ch
prowadzi³o tzw. kampaniê jednodobow¹ w celu
krajach U E w latach 1994-2003
uzyskania limitu produkcji na nastêpny rok.
Produkcja cukru/ 1994 1999 2002 2003
Polskie cukrownie pod wzglêdem wielkocukrowniê [ty s. t]
ci produkcji od przoduj¹cych krajów dzieli
U
E
87 120 129 119
bardzo du¿y dystans. Pomimo obserwowanej
tendencji wzrostowej, rednia iloæ cukru wyw tym:
produkowanego przez cukrowniê jest ok. 3,5Francja
8 7 12 2 13 8 12 4
Ni emcy
8 7 13 7 144 13 9
krotnie ni¿sza. Równie¿ bior¹c pod uwagê iloæ
Wi elka Brytani a
140 17 2 2 3 8 2 2 8
przerabianego surowca w tonach/dobê przyW³ochy
65
78
70
47
padaj¹c¹ na cukrowniê ró¿nica jest znacz¹ca.
Polska*
18
25
31
34
rednio cukrownia w UE15 jest 3-krotnie wiêk* dla Polski w przeli czeni u ni e uwzglêdni ono
sza i przerabia ponad 9 tys. ton/dobê (rys. 1).
cukrowni ni e produkuj¹cych i prowadz¹cych
Wykorzystanie nowoczesnych technolokampani ê poni ¿ej 3 dób.
gii, odpowiednia organizacja skupu surowca,
ród³o: jak w tabeli 1.
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automatyzacja procesu produkcji
Tabela 3. D y namika z mian licz by cukrowni w wy braoraz centralizacja zaopatrzenia w
ny ch krajach U E w latach 1972-2003
materia³y i sprzeda¿y cukru w obrêWy sz cz ególnienie 1972 1982 1994 1999 2002 2003
bie poszczególnych producentów
UE 15
3 3 5 2 6 7 17 7 15 0 13 4 12 8
zazwyczaj skupiaj¹cych wiêksz¹
liczbê cukrowni, pozwoli³o ograni- Fwratynmcj:a
78
62
46
37
34
32
czyæ rozmiary zatrudnienia. W trak- Niemcy*
56
48
42
32
28
27
cie kampanii 2002/2003 we Francji
Wi elka Brytani a
23
17
9
9
6
6
W³ochy
59
39
23
22
20
19
na cukrowniê przypada³o 234 pra76
79
78
73
65
57
cowników, w Niemczech  251, a w Polska**
* w latach 1972 i 1982 bez by³ego NRD .
Polsce  392 (w Polsce ³¹czn¹ licz** w latach 1999-2003 pomi ni êto cukrowni e ni e produkuj¹ce
bê pracowników przeliczono na 1
raz prowadz¹ce kampani ê poni ¿ej 3 dób w celu utrzymani a
cukrowniê aktywn¹, pomijaj¹c 6 cu- olim
i tu produkcji .
krowni nie produkuj¹cych w tym
ród³o: jak w tabeli 1.
roku). W okresie poza kampanijnym
liczba zatrudnionych kszta³towa³a
SU]HUyE>W\VWGRE @
)
'
8.
,
8(
3/

siê odpowiednio 150, 229, 216 [obliczenia w³asne na podstawie da
nych CEFS, dla Polski  Rybski

2005]. Wiêksza ró¿nica w poziomie

zatrudnienia w trakcie kampanii i
poza ni¹ w Polsce ni¿ w pozosta
³ych krajach spowodowana jest

g³ównie organizacj¹ systemu od
bioru surowca od plantatorów. Po



mimo ogromnego postêpu pod tym
ODWD
wzglêdem jaki mia³ miejsce w ostatRysunek 1. redni przerób dobowy w przeliczeniu na
nich latach w Polsce, w postaci
cukrowniê w wybranych krajach UE
zwiêkszania udzia³u skupu buraków
ród³o: jak w tabeli 1.
cukrowych na placu fabrycznym i
jego automatyzacji, nadal czêæ surowca jest dostarczana do terenowych punktów odbioru, co
powoduje koniecznoæ zatrudniania dodatkowych pracowników do ich obs³ugi. Podstawow¹
miar¹ obrazuj¹c¹ wydajnoæ pracowników jest produkcja cukru na 1 zatrudnionego. Wartoæ
tego wskanika w Polsce w roku 2002/2003 obliczona dla wielkoci zatrudnienia podczas kampanii
wynosi³a 80 t/1 zartudnionego i by³a blisko szeciokrotnie ni¿sza ni¿ rednio w UE i ok. 7-krotnie
ni¿sza ni¿ we Francji i Niemczech. Przedstawione dotychczas wielkoci charakteryzuj¹ce cukrownie krajów produkuj¹cych najwiêksze iloci cukru w UE wskazuj¹ na ogromny dystans polskiego
cukrownictwa w stosunku do krajów przoduj¹cych, jak Francja czy Niemcy, zarówno pod wzglêdem skali produkcji, jak i automatyzacji procesu produkcji (który przejawia siê m.in. w znacznie
wiêkszej wydajnoci pracy).

Koncentracja produkcji w polskim przemyle cukrowniczym
w latach 1990-2004
Do koñca lat 80-tych cukrownie w Polsce by³y zgrupowane w 13 wielozak³adowych przedsiêbiorstwach, których dzia³alnoæ koordynowa³o Zrzeszenie Przedsiêbiorstw Przemys³u Cukrowniczego Cukropol. W realiach gospodarki centralnie planowanej uwagê skupiano na
realizacji odgórnie narzuconych planów produkcyjnych, przywi¹zuj¹c mniejsz¹ uwagê do racjonalizacji produkcji. Od 1 marca 1990 r. 78 istniej¹cych w Polsce cukrowni uzyska³o status
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samodzielnych przedsiêbiorstw, osobowoæ prawn¹ i pe³n¹ samodzielnoæ ekonomiczn¹. W
1995 r. dzia³alnoci zaprzesta³y dwie z nich, natomiast pozosta³e 76 cukrowni prowadzi³o produkcjê do kampanii 2001/2002. Nale¿y wspomnieæ, ¿e 3 cukrownie nale¿¹ce do inwestora zagranicznego w okresie 1998-2000 prowadzi³y kampanie trwaj¹ce poni¿ej 3 dób w celu uzyskania
limitu produkcji. W kampanii 2001/2002 do nich do³¹czy³y nastêpne 2 cukrownie. W latach
2002-2004 wy³¹czono z produkcji odpowiednio kolejnych 6, 8 i 14 cukrowni. Ustawa z 1994 r. o
regulacji rynku cukru i przekszta³ceniach w³asnociowych w przemyle cukrowniczym [Dz.
U. nr 98, poz. 473] obowi¹zuj¹ca do 2001 r., uzale¿niaj¹c przyznanie limitu od redniowa¿onego
przerobu dobowego buraków i wydajnoci cukru z ostatnich trzech kampanii, przy za³o¿eniu
jednakowej d³ugoci kampanii we wszystkich cukrowniach, ogranicza³a mo¿liwoci restrukturyzacji ilociowej cukrowni w obrêbie poszczególnych grup w³acicielskich. W celu utrzymania
wielkoci limitu producenci decydowali siê na prowadzenie kampanii we wszystkich nale¿¹cych do nich cukrowniach. Dopiero ustawa o regulacji rynku cukru z 2001 r. [Dz. U. nr 76, poz.
810], na mocy której przyznano limity A i B cukru producentom cukru proporcjonalnie do ich
udzia³u w kampanii 2001/2002 otworzy³a drogê do szybszych zmian ilociowych.
Prezentowane w tabeli 4 dane wskazuj¹ na wzrost redniego przerobu dobowego w sektorze do 2001 roku wiadcz¹cego o rozbudowie mocy przerobowych zak³adów. W trzech ostatnich latach nastêpowa³ jego spadek, aby w 2004 roku osi¹gn¹æ poziom ni¿szy ni¿ w roku 1990,
przy jednoczesnym utrzymaniu tendencji wzrostowej redniego przerobu dobowego przypadaj¹cego na 1 cukrowniê. By³o to wynikiem wy³¹czania cukrowni o mniejszych mo¿liwociach
produkcyjnych i przenoszenia produkcji do zak³adów wiêkszych. Na pozytywn¹ ocenê zas³uguje wyd³u¿anie czasu przerobu surowca w ostatnich 3 latach do 77 dób. Zmiany wielkoci
produkcji cukru przypadaj¹cej na cukrowniê w latach 1990-2001 by³y g³ównie wynikiem wahañ
iloci surowca dostarczonego przez plantatorów, a w konsekwencji znacznymi ró¿nicami wyprodukowanego cukru w skali kraju. Najni¿szy poziom produkcji w prezentowanych latach
Tabela 4. Wy brane wielkoci charaktery z uj¹ce polskie cukrownictwo w latach 1990-2004
Wy sz cz ególnienie

Lata
1 990 1 996 1 999 2001 2002 2003 2004

Li czba aktywnych cukrowni
redni przerób dobowy [tys. t/d]
redni przerób dobowy w przeli czeni u na 1 cukrowni ê
[tys. t/d]
C zas przerobu [doba]
Produkcja cukru w przeli czeni u na cukrowni ê [tys. t]

78
17 2

76
205

73
228

71
231

65
208

57
19 0

43
16 1

2,21
95
26,1

2,70
86
30,2

3,12
54
24,7

3,25
49
21,7

3,20
67
31,0

3,33
64
34,2

3,74
77
46,7

ród³o: obli czeni a w³asne na podstawi e danych Stowarzyszeni a Techni ków C ukrowni ków.
Tabela 5. Licz ba akty wny ch cukrowni, redni cz as prz erobu oraz produkcja cukru na 1 cukrowniê w posz cz ególny ch grupach w³acicielskich w latach 2001-2004
Wy sz cz ególnienie

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

Krajowa Spó³ka C ukrowa
Sûdzucker
Pfei fer und Langen
Bri ti sh Sugar Overseas
Nordzucker

27/51/23,3*
22/46/15,8
11/51/24,8
5/66/15,3
6/55/22,8

26/62/30,7
20/66/25,6
8/76/41,8
5/89/42,5
6/60/27,1

24/58/33,2
17/63/28,7
8/57/35,2
5/85/43,9
3/73/53,7

20/ . / 40,0
12/ . / 43,2
5/ . / 64,3
4/ . / 52,5
2/ . / 79,5

* li czba aktywnych cukrowni /redni czas przerobu[doba]/produkcja cukru na 1 cukrowni ê [tys. t].
C ukrowni e pogrupowano wg stanu z 2004 r.
ród³o: jak w tabeli 4.
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odnotowano w 2001 r. (1540 tys. t), wskutek czego produkcja cukru przypadaj¹ca na 1 cukrowniê by³a równie¿ najni¿sza. Od 2002 r. przy stabilnej produkcji cukru w kraju wynosz¹cej ok. 2
mln t radykalnie zmienia siê wielkoæ produkcji przypadaj¹ca na 1 cukrowniê w 2004 r., osi¹gaj¹c wartoæ 46,7 tys. t.
Zmiany zachodz¹ce w grupach cukrowni nale¿¹cych do piêciu obecnie funkcjonuj¹cych w
Polsce producentów cukru przedstawia tabela 5. Ogromne przyspieszenie procesu koncentracji
mia³o miejsce w ostatnim prezentowanym roku, zw³aszcza w obrêbie grup nale¿¹cych do inwestorów zagranicznych. Najwiêkszego postêpu w tym zakresie dokona³a firma Nordzucker, która produkowa³a w ostatnim roku w 2 z 6 przejêtych przez ni¹ cukrowniach i oko³o 3,5-krotnie zwiêkszy³a
wielkoæ produkcji w przeliczeniu na 1 zak³ad (z 22,8 do 79,5 tys. t). Pod tym wzglêdem najs³abiej
wypada Krajowa Spó³ka Cukrowa, w której przeciêtna produkcja cukru przypadaj¹ca na cukrowniê wynosi zaledwie 40 tys. t, a nastêpnie firma Sûdzucker z produkcj¹ 43,2 tys. t.
Dla zobrazowania koncentracji na poziomie producentów cukru1 obliczono wskanik Herfindahla-Hirschmana (poni¿ej 0,1  niska koncentracja, 0,1-0,18  rednia koncentracja, powy¿ej 0,18  wysoka koncentracja). Przed 1995 rokiem istniej¹ce w Polsce cukrownie, poza trzema
tworz¹cymi spó³kê SugarPol, posiada³y pe³n¹ samodzielnoæ prawn¹ i ekonomiczn¹. W zwi¹zku z tym wskanik ten by³ na bardzo niskim poziomie wynosz¹cym ok. 0,02. W 1999 roku
wyniós³ 0,17 i wskazywa³ na redni¹ koncentracjê w sektorze. By³o to wynikiem zgrupowania
cukrowni w czterech holdingach cukrowniczych oraz przejêcia czêci cukrowni przez inwestorów zagranicznych. Jednak po uwzglêdnieniu samodzielnoci cukrowni nale¿¹cych do Skarbu
Pañstwa w zakresie handlu wskanik przyjmuje wartoæ nisk¹, w³aciw¹ dla rynków zdekoncentrowanych [Klimczuk 2003]. Wskanik obliczony dla ostatecznie ukszta³towanego uk³adu
w³acicielskiego w 2004 r. (w sk³ad, którego wchodzi piêciu producentów cukru) wyniós³ 0,27 i
wiadczy o wysokiej koncentracji organizacyjnej (obliczonej na producentów, a nie na poszczególne cukrownie). Bardziej skoncentrowany jest rynek w Niemczech, gdzie w 2002 r. wartoæ wskanika wynios³a 0,31. Wskanik ten obliczony dla Francji w 2002 r. by³ na poziomie 0,14
[obliczenia w³asne na podstawie danych CIBE].

Podsumowanie i wnioski
Procesy koncentracji produkcji w krajach UE-15 mia³y charakter ewolucyjny, podczas gdy
w Polsce do roku 2001 r. by³y ograniczone. Dopiero od roku 2002 mo¿na zaobserwowaæ gwa³towne zmniejszanie liczby aktywnych cukrowni (w 2004 r. produkcjê prowadzi³o ju¿ tylko 60%
cukrowni w porównaniu z rokiem 2001). Pozwoli³o to na podwojenie produkcji cukru przypadaj¹cej na 1 cukrowniê i ukszta³towanie siê jej na poziomie 46,7 tys. t w 2004 r. W UE-15 tempo
zmian liczebnoci by³o wolniejsze, jednak¿e systematyczna redukcja zak³adów w ostatnim 30leciu spowodowa³a zmniejszenie liczby cukrowni o ok. 62% oraz zwiêkszenie produkcji w 2004
r. do ok. 120 tys. t w przeliczeniu na ka¿d¹ z nich.
Procesy koncentracji w Polsce przebiegaj¹ szybciej w obrêbie grup nale¿¹cych do inwestorów zagranicznych. Udzia³ cukrowni aktywnych w 2004 r. w ogólnej liczbie przejêtych przez
firmê Nordzucker wynosi³ 0,33, w przypadku British Sugar Overseas  0,4, Pfeifer und Langen
 0,45, Sûdzucker  0,54, a Krajowej Spó³ki Cukrowej  0,74. Doprowadzi³o to do znacznego
wzrostu produkcji cukru przypadaj¹cego na zak³ad, jednak¿e w dalszym ci¹gu jest ona w pierwszych trzech wymienionych wy¿ej grupach ok. 2-krotnie ni¿sza ni¿ w UE15 oraz 3-krotnie
ni¿sza w Sûdzucker i Krajowej Spó³ce Cukrowej.
1

W odró¿nieniu od dotychczas prezentowanych wielkoci przeliczanych na poszczególne zak³ady, wskanik obliczono bior¹c pod uwagê udzia³ poszczególnych producentów w produkcji cukru, posiadaj¹cych
zazwyczaj wiêksz¹ liczbê cukrowni.
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D³u¿ej trwaj¹ce procesy koncentracji w UE-15 spowodowa³y racjonalizacjê zatrudnienia w
wiêkszym stopniu ni¿ w Polsce. W trakcie kampanii w Polsce przypada 1,7 razy wiêcej pracowników na cukrowniê ni¿ we Francji i 1,6 razy wiêcej ni¿ w Niemczech. To wraz z wiêksz¹ skal¹
produkcji powoduje znaczne dysproporcje w poziomie wydajnoci pracy. Produkcja cukru na 1
zatrudnionego w Polsce jest ok. 7-krotnie ni¿sza ni¿ we Francji czy Niemczech.
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Summary
In the article there was presented the history of concentration processes in the polish sugar industry
comparing to the most important EU sugar producing countries. It was concluded that there are significant
differences between Poland and the EU sugar producers concerning the production scale and basic indicators characterising sugar industry.
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