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Reforma in tržni red za sladkor v EU

• Kaj je predvidevalo prestrukturiranje sladkornega sektorja?

• Znižanje cen sladkorja in slad. pese 2007-2009 (36% in 39%)

• Uvedba proizvodnih dajatev za industrijo in nevezana plačila 
za pridelovalce (tudi za tiste za, ki prenehajo  pridelovati peso)

• POSLEDICE: št. tovarn  189 na 106, št. prid. 310000 na 160000, 
površine 2,8 m. ha na 1.8 m. ha, sladkor 19 m. ton na 13 m ton

• Dokončni prevzem sladkorne ind. v novih članicah EU

• Koncentracija proizvodnje in vpliv na trg sladkorja v EU na 
nekaj  držav in koncernov (4 držav 75% površin)



Predvidene spremembe evropskega tržnega 
reda za sladkor, Jurij Dogša Radenci 1.7.2005



Cena pese in sladkorja v EU

• Cena sladkorja med 2006 do sept. 2009 padla le za 12%

• Cena slad.pese (priporočena 25€ ,pogodbe s pridelovalci 33€ in več)

• Cena pese in sladkorja se občutno zviša 2012 ( za peso kmetje 
dobijo 50€ in več,cena za beli sladkor več kot 700€ za tono)

• Veliki dobički proizvajalcev (Sudzucker 857 m.€ proizvedejo pa cca 
5 milj. ton sladkorja, prihodki kmetov po ha 3000€ in več)

• 2011 zvišanje cen sladkorja na svetovnem trgu, zmanjšana 
proizvodnja v EU zaradi reforme na 13 m.ton( EU letno porabi 16 
milj. ton,  manjša dobava surovega sladkorja za rafinerije)

• EU postane neto uvoznica sladkorja ( EU Komisija mora intervenirati 
z dodatnim uvozom s 1,3 milj.ton na 3,7 milj.ton na leto)

• Manjše motnje z oskrbo čutijo tudi nekateri SLO porabniki sladkorja



Cene sladkorja v EU



Letno poročilo Suiker Unie -COSUN



Svetovni trg sladkorja

• Nizkim cenam v letih 2007-2009 sledi 2010 zvišanje cen ,ki 
traja do konec leta 2012, sledi padanje cen v letu 2013

• Višja gospodarska rast-višji standard-večja poraba sladkorja na 
prebivalca v državah Azije in J.Amerike,(naravne katastrofe…)

• Stalni rasti proizvodnja ne sledi  večjemu povpraševanju po 
sladkorju(Brazilija povečala z 22 m. t. na 42 m. t. sur. sladkorja)

• Največji izvoznici Brazilija in Avstralija, uvoznici EU in kitajska

• ZDA in Rusija nekoč veliki uvoznici postale samozadostni s 
sladkorjem(povečali površine pod slad peso)



Vir: poročilo komisije evropskemu parlamentu in svetu, Bruselj 31. 5. 2013



Zaključek
Reforma je bila velika prevara !

• Napovedi reforme se niso uresničile(cene slad.in pese13% višje kot l.2005)

• Koncentracija proizvodnje slad. in pridelave pese ni znižala cen sladkorja

• Ni nadomestne proizvodnje kjer so opustili pridelavo (v novih članicah EU)

• Posodobili in povečali kapacitete (dodatni programi-izkoristek stran.prod.)

• Sladkorna pesa-obnovljiv vir energije (bioetanol ,bioplin,..)

• Proizvajalci sladkorja povečali dobičke – pridelovalci pese pa prihodke

• Nesorazmerne cene sladkorja za potrošnike (v SLO slad. dražji kot drugje)

• EU Komisija dokazala in letos denarno kaznovala šest družb proizvajalcev 
in trgovcev kartelnega dogovarjanja za ceno sladkorja v preteklih letih

• Sladkorni lobi (iniciator reforme) dosegel svoj cilj



Irska

• Irci so poleg Slovenije zaradi reforme sladkorja ostali brez 
lastne proizvodnje

• To panogo bodo spet vzpostavili do l.2017, ker ne želijo biti 
odvisni od tržnih manipulacij na trgu s sladkorjem-samoosk.

• Lokacija bo v najmanj razviti regiji Monster v Okrožju Cork

• Vse aktivnosti vodi skupina BEET Ireland (preds.Michael Hoey)

• Sept.2013 so pri investicijski banki Cantor Fitzgerald odprli 
javni sklad za zbiranje sredstev -min. vložek 25.000€ (glede na 
zbrana sredstva in kredita bodo pričeli z izgradnjo obratov)

• 3 milj.€ bodo namenili projektni in gradbeni dokumentaciji



KAJ PA MI ?

• Smo priznali, da ko smo dopustili zaprtje, naredili napako?

• Se kaj dogaja na tem prostoru (smo zaključili razgr in likv.)?

• Smo izračunali koliko je izgubila država in kmetijstvo?

• Koliko več mora potrošnik plačati za sladkor?

• Ali smo res za vse to krivi kmetje?

• Kako naprej?

SLADKORNA PESA

SLADKOR BIOETANOL KRMILA GNOJILA BIOPLIN



Viri 

• Predvidene spremembe evropskega tržnega reda za sladkor, Radenci 1.7.2005

• POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU,BRUSELJ 31.5.2013

• Sugar Price reporting 24.oct.2013

• OECD-FAO KMETIJSTVO 2012-2022, ŠTUDIJA, SEKTOR 6 SLADKOR, julij 2013

• www.cosun.com, LETNO POROČILO SUIKER UNIE, AVGUST 2013

• http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/sugar/index

• www.agrarheute.com

• www.avonhupress.ie
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