SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Czytelnicy,
Plantatorzy buraka cukrowego

J

esteśmy już w rzeczywistości,
w której nie obowiązują kwoty cukrowe oraz urzędowe gwarancje
dotyczące ceny buraków cukrowych.
Od strony formalno-prawnej KZPBC
przygotowywał się na tę okoliczność od
kilku lat. To właśnie perspektywa zniesienia regulacji cukrowych w Unii Europejskiej była motorem napędowym
dotyczącym prac nad płatnościami powiązanymi z produkcją buraków cukrowych. Włożyliśmy dużo wysiłku, żeby przekonać najpierw europejskich
decydentów, a później polskie ministerstwo rolnictwa do konieczności
wprowadzenia tego systemu, który pozwoli nam łagodniej wejść w okres bezkwotowy i przyczyni się do zachowania
uprawy buraków cukrowych w Polsce.
Dzisiaj te prace ze strony KZPBC
muszą być jeszcze bardziej wytężone,
ponieważ nowa perspektywa rolna będzie obowiązywała już od 2021 roku.
Obecnie 11 państw na 18, gdzie uprawiane są buraki, stosuje wsparcie do
produkcji, jednakże stanowi to jedynie
30% areału upraw buraków cukrowych
w Unii Europejskiej. To dobitnie pokazuje, że względy gospodarcze i społeczne oraz środowiskowe, które niestety
często są pomijane, wymuszają konieczność stosowania płatności powiązanych z produkcją również w przyszłości.
Poprzez ogólnokrajowe porozumienie branżowe została wzmocniona pozycja regionalnych związków. KZPBC
musi należycie monitorować i kontrolować sposób realizacji uzgodnionych
zapisów, tak żeby prawa i obowiązki
stron były respektowane dla dobra społeczności plantatorskiej. Tutaj niezbęd-

na jest również współpraca z instytucjami państwowymi – nowe przepisy,
które wprowadziły większą swobodę
gospodarczą, niestety nie zabezpieczają w sposób należyty interesów plantatorów. Konieczne są wzmożone wysiłki w celu wprowadzenia na poziomie
Wspólnoty ramowych rozporządzeń
dotyczących poprawy funkcjonowania
łańcucha dostaw i przeciwdziałania
nieuczciwym praktykom rynkowym
oraz ulepszenia już funkcjonującej
w Polsce ustawy o przeciwdziałaniu
nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi.
Zliberalizowanie rynku cukrowego zapamiętamy również niestety dzięki bardzo niekorzystnym warunkom
pogodowym. Opady deszczy powodują, że nie na wszystkie plantacje mogą
wjechać kombajny. Nadmierna wilgotność obniża jakość buraków, a zawartość cukru jest na bardzo niskim poziomie. To ujemnie wpływa na cenę
surowca, a dosyć wysokie plony korzeni nie rekompensują strat. Wielu plantatorów, którzy już zakończyli dostawy,
nie wywiązało się z ilości zakontraktowanych. Apelowaliśmy do wszystkich
producentów cukru, żeby nie korzystali z zapisów o karach umownych. Mamy zapewnienie, że to nie będzie miało miejsca.
Życzę wszystkim plantatorom poprawy pogody i wyższej polaryzacji
w burakach. Mam nadzieję, że w końcu słońce się do nas uśmiechnie.
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