JUREČKA: Slovo ministra řepařům a cukrovarníkům do nového roku 2017 • REINBERGR: Na období bez kvót jsme připraveni

Na období bez kvót
jsme připraveni
Hlavním tématem roku 2017 v naší komoditě cukrovka – cukr
je příprava na budoucí období. Po škrobu a mléku dojde v říjnu
ke zrušení produkčních kvót také na cukr. Bude to velká změna
prostředí, ve kterém podnikáme, změní se zásadní regulační
prvky, které odvětví v celé EU stabilizovaly. Dá se očekávat,
že dojde k výrazné liberalizaci trhu, cena cukru bude tvořena
výhradně poptávkou a nabídkou a zvýší se konkurence pěstitelů
řepy a producentů cukru.
Napadá mě otázka, zda jsme na nové prostředí dobře
připraveni, zda jsou výnosy cukrové řepy dostačující a zpracova
telé – cukrovary konkurenceschopní? Stačilo nám 27 let po pádu
totality na návrat do vyspělé Evropy? Jsem přesvědčen, že odpo
věď na mé otázky je kladná, české řepařství a cukrovarnictví je
dobře připraveno. Prošlo totiž velice tvrdým obdobím a na rozdíl
od starých zemí Evropské unie (EU15) překonalo od roku 1990 do
roku 2004 ostré liberální prostředí, privatizaci, nulovou ochranu
trhu před dotovanými dovozy cukru z rozvojových zemí. Cena za
tyto zkušenosti byla vysoká. Z 60 cukrovarů v roce 1990 jich dnes
máme 7, ze 120 tis. ha půdy oseté řepou dnes máme 60 tis. ha.
Na druhé straně ale došlo ke zvýšení efektivity, výnosy řepy se
zdvojnásobily – ze 40 na 80 t.h–1, výnos vyprodukovaného cukru
dnes dosahuje 12–13 t.h–1 polarizačního cukru. Tyto výsledky
jsou již velmi dobře porovnatelné s nejlepšími řepařícími zeměmi
v Evropě. Stejně tak i zbylé cukrovary prudce zvýšily efektivitu
své produkce, snížily výrobní náklady, zvýšily kvalitu finálních
výrobků a investovaly do ekologie svých provozů.
Dokladem vysoké úrovně českého cukrovarnictví je fakt,
že i přes významný pokles ploch řepy a počtu cukrovarů je produkce cukru v České republice téměř 600 tis. t, díky čemuž ČR
zaujímá sedmé místo v produkci cukru v Evropě. Stali jsme se
rovněž významným exportérem cukru, vyvážíme jak do zemí EU,
tak do třetích zemí celkem 30 % národní produkce cukru.
Dle mého názoru jsme tak na období bez kvót, na prostře
dí, které bude liberální a více konkurenční, dobře připraveni.
A k tomu máme podporu Ministerstva zemědělství a jeho mini
stra. Pan ministr nás vedle stávající podpory řepy ujistil, že je
připraven reagovat na nepředvídatelný vývoj situace po ukončení
kvót. Za to mu patří naše poděkování.
Přeji všem čtenářům, řepařům a cukrovarníkům úspěšný
rok 2017.
Oldřich Reinbergr, předseda ČMCS
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