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Výrobci cukru v Evropì
SUGAR PRODUCERS IN EUROPE

Karel Èí
Cukrovarnický prùmysl v Evropské unii se v dùsledku reformy trhu s cukrem významnì zmìnil  dopady reformy jsou
znaèné: 1. 10. 2009 klesla referenèní cena bílého cukru celkem
o 36 % na 404,40 EUR.t1 a výroba cukru se sníila o 6 mil. t.
Kromì Irska, Portugalska, Bulharska, Lotyska a Slovinska, které se výroby cukru z øepy úplnì vzdaly, omezily Itálie, panìlsko, Maïarsko a Øecko svou produkci o 50 % a více.
Byla uzavøena øada cukrovarù, reforma trhu s cukrem
a proces restrukturalizace vak jetì nebyly ukonèeny. Jestlie
bylo v EU-27 v období 20002005 uzavøeno 78 závodù, potom

Obr. 1. Podíl nejvìtích cukrovarnických spoleèností na kvótì EU

(zdroj: Die Zuckerrübenzeitung)

v letech 20052008, tedy za ètyøi roky, ukonèilo provoz dalích
91 cukrovarù. Tím ztratilo práci pøiblinì 25 tisíc osob a velké
ztráty utrpìla také øada dodavatelù a firem poskytujících sluby.
Koncentrace cukrovarnického prùmyslu je logickým následkem:
- britská spoleènost British Sugar pøevzala nejvìtího panìlského výrobce cukru Azucarera Ebro;
- v Nizozemsku se spoleènost COSUN, ziskem spoleènosti CSM,
stala jediným zpracovatelem øepy a výrobcem cukru v zemi.
Získáním podniku Anklam od spoleènosti Danisco, je nyní
COSUN aktivní na trhu s cukrem a etanolem také v Nìmecku;
- Nordzucker získal ostatní cukrovary spoleènosti Danisco (mimo
podnik Anklam) a je nyní jediným zpracovatelem øepy
v Dánsku, védsku, Finsku a v Litvì. Mimo to vyrábí Nordzucker cukr ve ètyøech závodech v Srbsku, odkud má èásteènì, v rámci balkánských dohod, pøístup na trh v EU (tab. I.).
Nìkteré firmy uzavøely spolupráci. Tak vznikla spoleèná
obchodní organizace s cukrem Eurosugar, sdruující spoleènosti Nordzucker (Nìmecko), Cristal Union (Francie) a ED&F Man
(Velká Britanie). Tereos, nejvìtí francouzský výrobce cukru,
spolupracuje se panìlskou spoleènsotí ACOR. Südzucker uzavøel partnerství s Mauritius Zucker Syndikat.
Nyní drí est nejvìtích spoleèností 75 % cukerní kvóty EU
(obr. 1.). S produkèní kvótou 3,2 mil. t cukru (tj. 24 %) je na
prvním místì skupina Südzucker. Spoleènost Nordzucker, která
poté, co získala firmu Danisco, zvýila svùj podíl produkèní
kvóty na 15 %, je druhým nejvìtím výrobcem cukru v EU.
Restrukturalizace evropského cukrovarnického prùmyslu
vak jetì nedospìla ke konci. Mnoho závisí na tom, jaké rámcové podmínky vymezí Evropská komise pro období po roce 2014.

Tab. I. Podíl jednotlivých zemí a nejvìtích cukrovarnických spoleèností na produkèní kvótì EU
Zemì

Spoleènost (podíl na kvótì EU, %)

Celkem (%)

Francie

Tereos (9), Saint Louis Sucre  SLS (4,5), Cristal Union (4,4), ostatní (7,9)

25,8

Nìmecko

Südzucker (8,7), Nordzucker (7,5), Pfeifer & Langen (4,7), Cosun (0,8)

21,7

Polsko

Polski Cukier (4,1), Sl. Cukier (2,6), Nordzucker (1,0), Pfeifer & Langen (1,7), British Sugar (1,1)

10,5

Velká Británie

British Sugar (7,9)

7,9

Nizozemsko

Cosun (6,0)

6,0

Belgie

Raffinerie Tirlemontoise  RT (3,6), ostatní (1,5)

5,1

Itálie

Copro (2,1), Sadam (1,0), ostatní (0,7)

3,8

panìlsko

British Sugar (2,8), ostatní (0,9)

3,7

Èesko

Tereos, Agrana, ostatní

2,8

Rakousko

Agrana (2,6)

2,6

Maïarsko

Agrana (0,8)

0,8

Dánsko, védsko, Finsko

Nordzucker (5,6)

5,6

Øecko, Litva, Rumunsko, Slovensko

ostatní

3,7
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