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Synopsis. Polski rynek cukru zosta³ poddany oddzia³ywaniu przepisów wspólnotowych w ramach przynale¿-
no�ci do Unii Europejskiej. Akcesja spowodowa³a zmianê w jego prawnej organizacji. Opracowanie jest prób¹
oceny obecnej sytuacji na rodzimym rynku cukru.

Wstêp
Z dniem przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej diametralnej zmianie uleg³a prawna orga-

nizacja niektórych bran¿owych rynków rolnych. Wiele z nich by³o traktowanych dotychczas
jako strategiczne dla polskiego rolnictwa. Jednym z takich rynków by³ i jest rynek cukru. Cu-
krownictwo jest jedn¹ z podstawowych ga³êzi polskiego przemys³u rolno-spo¿ywczego. Upra-
wa buraków cukrowych uwa¿ana jest za jedn¹ z najbardziej dochodowych, dostarczaj¹c zarów-
no surowca do wytworzenia cukru, jak i bardzo warto�ciowej paszy dla zwierz¹t gospodarskich.
Burak cukrowy nale¿y do najintensywniejszych upraw ro�linnych naszego klimatu [Miedziak
2003]. Na wyj¹tkowe znaczenie tej ro�liny dla polskiego rolnictwa wp³ywa równie¿ fakt, ¿e w
zjednoczonej Europie jeste�my trzecim w kolejno�ci producentem buraków cukrowych (po
Francji i Niemczech).

Zmiana prawnej organizacji tego rynku nie nast¹pi³a jednak w ci¹gu jednego dnia, ale by³a
efektem kilkuletniego zbli¿ania przepisów prawnych oraz adaptacji zupe³nie nowych dla polskie-
go prawodawstwa rozwi¹zañ. W tym miejscu pojawia siê zatem pytanie jak rynek ten funkcjonuje
w nowych warunkach, tj. po objêciu go Wspóln¹ Polityk¹ Roln¹? Dlatego celem niniejszego
artyku³u jest po pierwsze ocena sytuacji rodzimego cukrownictwa w pierwszym roku cz³onkostwa
Polski w UE, po drugie odnalezienie odpowiedzi na pytanie czy jest ono pe³noprawnym uczestni-
kiem wspólnotowego rynku, po trzecie czy w pe³ni korzysta z jego dobrodziejstw.

Struktura pracy zosta³a przyporz¹dkowana realizacji wy¿ej sformu³owanego celu. Rozwa¿ania
bêd¹ w kolejno�ci dotyczy³y prawnej organizacji rynku cukru w pierwszych miesi¹cach cz³onko-
stwa (tzw. pierwszy etap), organizacji po rozpoczêciu kampanii cukrowniczej 2004/2005 (tzw. drugi
etap) oraz � w podsumowaniu � oceny dochodowo�ci podmiotów w nim zaanga¿owanych.
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Prawna organizacja rynku cukru w pierwszy etapie cz³onkostwa
(od 1 maja 2004 do 30 czerwca 2004)

W omawianym okresie, w celu w³a�ciwego przygotowania organizacji rynku wydanych
zosta³o wiele aktów prawnych, zarówno polskich jak i wspólnotowych. Pierwszym z nich, który
mia³ na celu realizacjê postanowieñ traktatu akcesyjnego w zakresie organizacji rynku cukru
by³o Rozporz¹dzenie Komisji Europejskiej nr 60/2004 z 14 stycznia 2004 r. ustanawiaj¹ce �rodki
przej�ciowe w sektorze cukru w zwi¹zku z przyst¹pieniem Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru,
£otwy, Litwy, Wêgier, Malty, Polski, S³owenii i S³owacji1. W akcie tym, Komisja ustali³a kilka
zasad organizacji wspólnego rynku cukru poszerzonego o �nowe pañstwa�. Rozwi¹zania doty-
cz¹ce uregulowañ produkcyjnych i handlowych rynku cukru, wprowadzone do Rozporz¹dze-
nia Rady Wspólnot Europejskich nr 1260/2001 z 1 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organiza-
cji rynków w sektorze cukru2 Aktem Przyst¹pienia mia³y zastosowanie od 1 maja 2004 r., czyli na
dwa miesi¹ce przed koñcem roku gospodarczego 2003/2004. Dla rodzimego cukrownictwa rok
gospodarczy 2003/2004 uleg³ zatem skróceniu o 5 miesiêcy. W tym¿e okresie produkcja cukru w
�nowych pañstwach cz³onkowskich� realizowana by³a na podstawie uregulowañ wewnêtrz-
nych. W Polsce stosowane by³y przepisy ustawy o regulacji rynku cukru z czerwca 2001 r.3

wraz z pó�niejszymi zmianami. Ca³a wielko�æ produkcji, czyli 1910 tys. ton musia³a byæ sprzeda-
na przed 1 maja 2004 r4.

Przepisy Rozporz¹dzenia Rady Wspólnot Europejskich nr 1260/2001 nie mia³y zastosowa-
nia w stosunku do �nowych cz³onków� w okresie od 1 maja 2004 r. do 30 czerwca 2004 r.
Dotyczy³o to cen, ustalania kwot produkcji i ich obrotu, zawierania umów kontraktacji, przeno-
szenia produkcji (�carry forward�), op³at produkcyjnych oraz zwrotów eksportowych5.

W celu przygotowania polskiego rynku rolnego, w tym rynku cukru, do objêcia go Wspól-
n¹ Polityk¹ Roln¹, 11 marca 2004 r. uchwalona zosta³a ustawa o Agencji Rynku Rolnego i
organizacji niektórych rynków rolnych6. Ustawa ta w zakresie rynku cukru reguluje takie kwe-
stie, jak wydawanie decyzji w sprawach przyznania producentom kwot produkcji, rozdzielania
limitów poszczególnym plantatorom, kompetencji ARR oraz obowi¹zku sk³adania sprawozdañ
z produkcji. Ponadto wprowadzi³a równie¿ zmiany w przepisach dotycz¹cych przekszta³ceñ w
przemy�le cukrowniczym. Wed³ug tej ustawy z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹
cz³onkostwa w UE zmianie uleg³a ustawa z 26 sierpnia 1994 r. o przekszta³ceniach w³asno�cio-
wych w przemy�le cukrowniczym7.

Kolejnym aktem prawnym, którego uchwalenie mia³o przygotowaæ objêcie polskiego cukrow-
nictwa organizacj¹ wspólnotow¹ by³a ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o nadmiernych zapasach
produktów rolnych i produktów cukrowych8. Ustawa ta okre�li³a miêdzy innymi zasady i tryb
ustalania wielko�ci nadmiernych zapasów cukru, izoglukozy, fruktozy oraz cukru lub jego ekwi-
walentu zawartego w produktach przetworzonych, bêd¹cych rezultatem przetworzenia produk-
tów rolnych okre�lonych w Rozporz¹dzeniu Komisji nr 60/2004 oraz zasady ustalania i wnoszenia
op³at za niewyeliminowanie z obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej ich zapasów.

1 OJ 2004, L 9/8.
2 OJ 2001, L 178/1.
3 Dz. U. Nr 76, poz. 810.
4 Zob. Rynek cukru, stan i perspektywy, �Raporty Rynkowe� 2004, grudzieñ, s. 1.
5 Zob. art. 2-6 i 10-21 rozporz¹dzenia nr 1260/2001.
6 Dz. U. Nr 42, poz. 386, wraz z pó�n. zm.
7 Dz. U. Nr 98, poz. 473 wraz z pó�n. zm.
8 Dz. U. Nr 97, poz. 964 wraz z pó�n. zm.
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Prawna organizacja rynku cukru w drugim etapie cz³onkostwa
Z dniem 1 lipca 2004 r., tj. wraz z pocz¹tkiem kampanii 2004/2005, rozpocz¹³ siê drugi etap

kszta³towania siê prawnej organizacji rynku cukru. Od tego momentu polskie cukrownictwo
jest objête pe³nym zakresem ustawodawstwa wspólnotowego. Nale¿y przy tym podkre�liæ, ¿e
poszczególne prawne instrumenty organizacji rynku s¹ stosowane dopiero w odniesieniu do
cukru nowo wytworzonego. Przyk³adowo, du¿o wy¿sza od polskiej cena interwencyjna by³a
zagwarantowana dopiero od pa�dziernika. Odpowiednio w Polsce, w ramach jej przynale¿no�ci
do wspólnej organizacji rynku cukru stosowane s¹ nastêpuj¹ce instrumenty prawne:

� limitowanie produkcji cukru, izoglukozy i po�rednio buraków cukrowych przez ograni-
czenie produkcji do wysoko�ci kwot produkcyjnych A i B, gdzie kwota A � to cukier lub
izoglukoza przeznaczana na zaopatrzenie rynku wewnêtrznego (dla cukru wynosi 1580
tys. ton, a w przypadku izoglukozy � 24,9 tys. ton) oraz kwota B, czyli cukier lub izoglu-
koza przeznaczana na eksport z dop³at¹ lub na uzupe³nienie niedoborów na rynku we-
wnêtrznym Wspólnoty, która wynosi dla cukru 91,9 tys. ton, a dla izoglukozy 1,9 tys.
ton; poza systemem kwotowym znajduje siê tzw. cukier C lub izoglukoza C, które musz¹
byæ usuniête ze wspólnotowego rynku bez dop³at,

� ceny gwarantowane, do których zalicza siê cenê interwencyjn¹ cukru bia³ego o standar-
dowej jako�ci (wynosz¹c¹ 63,19 EUR/100 kg)9 i ceny minimalne buraków cukrowych;
podstawowa cena skupu buraków cukrowych o standardowej jako�ci wynosi 47,67
EUR/tonê korzeni10, a cena minimalna buraków A wynosi 46,72 EUR/tonê, natomiast
buraków B � 32,42 EUR/tonê11,

� przyznawane w drodze przetargu dop³aty do eksportu cukru w ramach kwoty B, których
�ród³em s¹ op³aty cukrowe wnoszone przez producentów cukru w wysoko�ci 2% ceny
interwencyjnej cukru wyprodukowanego w kwocie A i B i dodatkowo 37,5% ceny
interwencyjnej cukru wyprodukowanego w kwocie B; w trzecim kwartale 2004 r. wyno-
si³y �rednio 475 EUR/tonê cukru bia³ego12,

� refundacje wyp³acane do cukru zu¿ytego w przemy�le chemicznym (np. kosmetycznym,
farmaceutycznym),

� c³a oraz kontyngenty importu cukru bez c³a lub przy obni¿onych stawkach celnych.
Wymienione powy¿ej instrumenty prawne wyczerpuj¹ wszystkie mo¿liwe do zastosowania

na omawianym rynku. Oznacza to, ¿e rodzimy rynek cukru objêty jest pe³nym zakresem podsta-
wowego ustawodawstwa wspólnotowego, czyli Rozporz¹dzeniem nr 1260/2001. Jednak¿e zgod-
nie z tre�ci¹ tego rozporz¹dzenia, Polska � jak ka¿dy kraj cz³onkowski � nadal ma pewn¹ swobo-
dê w kszta³towaniu organizacji tego rynku [Heller 2003]. Otó¿ ustawodawca unijny nie ingeruje
w zasady rozdzia³u limitów poszczególnym producentom cukru � ostatecznego podzia³u doko-
nuj¹ pañstwa cz³onkowskie (art. 4 Rozporz¹dzenia nr 314/2002). Ponadto umo¿liwia swobodne,
ale zgodne z aneksem III do Rozporz¹dzenia nr 1260/2001, ustalanie porozumieñ bran¿owych.

Polskie porozumienie bran¿owe zosta³o podpisane 13 maja 2004 r. przez producentów cukru
i plantatorów buraków cukrowych, na czas trwania kampanii 2004/2005. Jest ono integraln¹
czê�ci¹ zawieranych przez nich umów kontraktacyjnych na dostawê buraków cukrowych. Re-
guluje ono takie kwestie, jak: przydzielanie prawa do uprawy i dostawy buraków cukrowych,
ilo�æ zakontraktowanych korzeni, dobór i stosowanie materia³u siewnego, jako�ci korzeni, cenê
i zap³atê za nie, ich dostawê, mo¿liwo�æ uzyskania wys³odków buraczanych, itd.

9 Zob. art. 2 Rozporz¹dzenia Rady nr 1260/2001.
10 Zob. art. 3 Rozporz¹dzenia Rady nr 1260/2001.
11 Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, minimalna cena buraka A równa siê 98% podstawowej ceny

buraka, natomiast minimalna cena buraka B wynosi 68% ceny podstawowej.
12 Zob. Rynek cukru..., op. cit., s. 9.
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Ocena funkcjonowania polskiego rynku cukru w Unii Europejskiej
Oceniaj¹c funkcjonowanie polskiego rynku cukru w ramach rynku wspólnotowego w ci¹gu

pierwszego roku od akcesji nale¿y stwierdziæ, ¿e wszystkie stosowane dotychczas na wspól-
nym rynku instrumenty prawne, czy ekonomiczno-prawne oddzia³uj¹ w takim samym zakresie
na polski rynek cukru. Zarówno plantatorzy buraków cukrowych, jak i producenci cukru maj¹
zrównane prawa i obowi¹zki w odniesieniu do pozosta³ych uczestników rynku na arenie UE.

Z ekonomicznego punktu widzenia sytuacja plantatorów buraków cukrowych uleg³a po-
lepszeniu. Obecnie przys³uguj¹ im ceny skupu wy¿sze o ponad 50%. Znacz¹cej zmianie nie
uleg³y w pierwszym okresie koszty produkcji buraków cukrowych, gdy¿ polskie ceny �rodków
produkcji przed akcesj¹ by³y zbli¿one do cen unijnych. Niestety ju¿ od pocz¹tku kampanii 2004/
2005 ceny tych �rodków uleg³y zwiêkszeniu i to prawie o warto�æ odpowiadaj¹c¹ ró¿nicy w
cenach przed i po akcesji.

Dochody rolników s¹ dodatkowo zwiêkszane o przys³uguj¹ce im podstawowe dop³aty bez-
po�rednie, które z kolei s¹ powi¹zane z powierzchni¹ plantacji, skutkiem czego wzrasta op³acal-
no�æ uprawy buraków cukrowych. Ju¿ pod koniec 2004 r. wed³ug danych GUS-u powierzchnia
uprawy buraków cukrowych wzros³a o 2,1% w stosunku do roku ubieg³ego [Chudoba 2005]. Z
punktu widzenia ograniczania produkcji cukru w postaci przyznawanych kwot produkcyjnych,
jest to zjawisko niepo¿¹dane. Nale¿y bowiem zaznaczyæ, ¿e nadal na terenie kraju znajduj¹ siê
zapasy cukru w wysoko�ci oko³o 600 tys. ton, które musz¹ byæ usuniête z rynku.

Istnienie nadwy¿ki cukru ma wp³yw równie¿ na tre�æ zawieranych umów kontraktacji. Mia-
nowicie strony nie kontraktuj¹ ju¿ tzw. buraków C1 (pozakwotowych). Jeszcze do ubieg³ego
roku mog³y one byæ przedmiotem umowy jako tzw. �korzenie zapasowe�, na wypadek gdyby
wydajno�æ buraków by³a ni¿sza od spodziewanej. Z nich mia³ byæ pozyskiwany cukier na
uzupe³nienie ewentualnych niedoborów. Dla plantatora ich kontraktowanie dawa³o mo¿liwo�æ
uzyskiwania nieco wy¿szej ceny ni¿ za buraki C, z których wyprodukowany cukier nie móg³ byæ
wprowadzony na rynek wewnêtrzny.

Korzenie dostarczane przez plantatorów w pierwszej �wspólnotowej kampanii� by³y odbie-
rane terminowo, a producenci wywi¹zywali siê ze wszystkich zobowi¹zañ wzglêdem plantato-
rów. Zdecydowanie mo¿na powiedzieæ, ¿e dla plantatorów buraków cukrowych pierwsza kam-
pania w ramach UE jest bardzo dobra.

Natomiast z punktu widzenia producentów cukru nie wszystkie zmiany jakie na tym rynku
nast¹pi³y s¹ korzystne. Przyk³adowo podniesienie ceny skupu buraków cukrowych oznacza
konieczno�æ zmniejszenia kosztów przerobu, w przeciwnym bowiem razie suma kosztów su-
rowca i przerobu mo¿e przekroczyæ cenê interwencyjn¹ cukru. Spowoduje to podniesienie
ceny cukru na rynku krajowym. Tym samym wspólnotowy produkt bêdzie tañszy, bardziej
konkurencyjny. Dla obcego kapita³u, czyli tzw. cukrowni posiadaj¹cych inwestorów zagranicz-
nych, umo¿liwi to otwarcie bardzo po¿¹danego rynku zbytu. Efektem tego bêdzie wyparcie
rodzimej produkcji cukru. Aby do tego nie dosz³o, równolegle z kszta³towaniem organizacji
rynku cukru w nowych warunkach gospodarczych nadal musz¹ dokonywaæ siê przemiany
w³asno�ciowe i strukturalne przemys³u cukrowniczego, zmierzaj¹ce do poprawy efektywno�ci
ekonomicznej cukrowni. W tym zakresie nadal maj¹ zastosowanie przepisy ustawy o prze-
kszta³ceniach w³asno�ciowych w przemy�le cukrowniczym oraz ustawy o Agencji Rynku
Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych. Konieczne jest zarówno przyspieszenie
procesu restrukturyzacji bran¿y, tempa jej prywatyzacji, jak i przeprowadzenie modernizacji
cukrowni. Niezbêdne jest równie¿ zniwelowanie du¿ego rozproszenia producentów cukru. W
powy¿szych kwestiach ustawodawca unijny nie ingeruje, pozostawiaj¹c Polsce woln¹ rêkê.
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Summary
On 1st May 2004 the situation of Polish sugar market changed. But it did not become automatically a

part of common market in sugar sector. The process of forming is on. From that moment sugar market is fully
covered by the common law. In the first year, all legal and economical instruments in sugar sector influence
on Polish sugar market. Both sugar beet growers and sugar producers have the same rights and obligations
comparing to all member states.
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