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REASUMPCJA

Kampania cukrownicza 2021/2022 
była szczególna, gdyż w związku 
z pandemią wywołaną przez COVID-19 
zarówno plantatorzy, jak i przemysł cu-
krowniczy funkcjonowali w restrykcyjnych 
uwarunkowaniach, których podstawą 
były liczne ograniczenia i działania 
zapobiegawcze rozprzestrzenianiu się 
pandemii. Plantatorzy i przemysł cu-
krowniczy byli dobrze przygotowani do 
sytuacji epidemiologicznej w poszcze-
gólnych regionach kraju, gdyż kampania 
cukrownicza przebiegała bez większych 
trudności i przestojów w produkcji. 

W sezonie 2021/2022 produkcja 
cukru w Polsce, według Związku Pro-
ducentów Cukru, wyniosła 2300,7 tys. t 
i była o 15,8% większa niż w sezonie 
2020/2021. Wzrost produkcji był kon-
sekwencją większych zbiorów buraków 
cukrowych, które ze względu na ko-
rzystne warunki pogodowe w okresie 
kampanii charakteryzowały się wyższym 
wydatkiem cukru. W 2021 r. powierzchnia 
uprawy buraków cukrowych wykazywa-
ła niewielkie zmiany (ok. 250 tys. ha), 
a średni plon korzeni zwiększył się 
o 2,7% do 611 dt/ha. Zbiory buraków 
cukrowych wyniosły 15,3 mln t i były 
o 2,2% większe niż w sezonie poprzed-
nim. Buraki cukrowe wykazywały wysoką 
polaryzację (17,21%), wobec 15,53% 
w kampanii 2020/2021, a średni wyda-
tek cukru w omawianym okresie wzrósł 
z 13,44 do 15,07%. W rezultacie tech-
nologiczny plon cukru wyniósł 9,2 t/ha, 
wobec 7,9 t/ha w sezonie poprzednim. 

Proces koncentracji uprawy buraków 
cukrowych uległ przyspieszeniu. Liczba 
plantatorów w 2021 r. zmniejszyła się do 
27,3 tys. W związku z niewielkimi zmia-
nami areału uprawy buraków cukrowych 
powierzchnia średniej plantacji wzrosła 
do 9,2 ha. Baza surowcowa krajowego 
przemysłu cukrowniczego charakteryzuje 
się nadal bardziej rozdrobnioną strukturą 
niż u głównych konkurentów z UE-14. 
W 2021 r. nie wystąpiły zmiany struktu-
ralne w przemyśle cukrowniczym. Buraki 
cukrowe były przetwarzane w 17 cukrow-
niach, które funkcjonują w strukturach 
czterech koncernów cukrowniczych.

Według wstępnych danych GUS, 
średnia cena skupu buraków cukrowych 
w 2021 r. wzrosła o 20,1% do 12,24 zł/dt. 
Głównymi czynnikami determinującymi 
wzrost cen skupu były przede wszystkim: 
wyższa zawartość cukru w dostarczanym 
do zakładów surowcu oraz poprawa ko-
niunktury na światowym rynku i wzrost cen. 
W 2021 r., według danych ARiMR, stawka 
płatności do powierzchni uprawy bura-
ków cukrowych wyniosła 1547,13 zł/ha, 
wobec 1514,30 zł/ha w 2020 r.

W 2021 r. zużycie cukru w Polsce spa-
dło do ok. 1645 tys. t, wobec 1660 tys. t 
w 2020 r. Wzrost zużycia wystąpił 
w przemyśle spożywczym do 1145 tys. t 
i pozostałych działach gospodarki do 
ok. 75 tys. t, który nie zrekompensował 
mniejszej konsumpcji w gospodarstwach 
domowych (ok. 425 tys. t). Wpływ na to 
miały społeczno-gospodarcze skutki pan-

demii, w tym ograniczenia w działalności 
gospodarczej sektora HoReCa.

W 2021 r. ceny cukru na krajowym 
rynku były wyższe niż przed rokiem. 
Średnia cena zbytu cukru workowanego 
wzrosła o 5,2% do 2,01 zł/kg, a cukru 
paczkowanego o 8,5% do 2,17 zł/kg. 
W handlu detalicznym średnia cena 
w 2021 r. wyniosła 2,87 zł/kg i była 
o 5,2% wyższa niż przed rokiem. Wysokie 
ceny cukru i produktów ubocznych jego 
produkcji skutkowały poprawą sytuacji 
ekonomiczno-finansowej przemysłu cu-
krowniczego. W okresie trzech kwarta-
łów 2021 r. zysk netto branży wzrósł do 
235,7 mln zł, wobec 200,0 mln zł w analo-
gicznym okresie 2020 r. W konsekwencji 
wzrosła rentowność brutto przemysłu 
cukrowniczego do 11,9%, a w ujęciu netto 
do 9,3% Branża cukrownicza nadal reali-
zowała duże inwestycje (311,1 mln zł), 
a ich wartość była o ok. 80% większa od 
odpisów amortyzacyjnych. 

Według wstępnych danych, w 2021 r. 
eksport cukru zwiększył się o 14,3% do 
672,2 tys. t. Wzrost światowych cen spo-
wodował, że średnia cena eksportowa 
wyniosła 431 EUR/t, wobec 403 EUR/t 
w 2020 r. W konsekwencji wartość wy-
wozu wzrosła o 22,3% do 289,6 mln EUR. 
Spadkowe tendencje wystąpiły w imporcie, 
który zmniejszył się o 10,0% do 187,7 tys. t 
i 75,8 mln EUR. Średnia cena importo-
wa wyniosła podobnie jak przed rokiem 
404 EUR/t. Branża cukrownicza pozostała 
eksporterem netto. Dodatnie saldo wymiany 

1 
 

Tabela 1 
Produkcja i rozdysponowanie cukru (tys. t) 

Wyszczególnienie 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 a) 2022/23 b) 

Produkcja 2 192 2 065 1 987 2 301 2 000
Import 175 209 182 170 180
Zużycie krajowe 1 750 1 670 1 660 1 645 1 665
Eksport 764 587 653 750 650
Wskaźnik 
samowystarczalności (%) 

125,3 123,7 119,7 139,9 120,1 

a) Dane nieostateczne. 
b) Prognoza IERiGŻ PIB. 
Źródło: Opracowanie IERiGŻ PIB na podstawie danych GUS, KOWR i MF. 
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SUMMARY

The sugar campaign 2021/2022 was 
unique, due to the COVID-19 pandemic, 
both growers and the sugar industry 
operated under restrictive conditions, 
based on numerous restrictions and 
preventive measures aimed at avoiding 
the spread of the pandemic. Growers 
and the sugar industry were well pre-
pared for the epidemiological situation 
in individual regions of the country, as 
the sugar campaign went without major 
difficulties and production downtime.

In the season 2021/2022, sugar pro-
duction in Poland, according to the Asso-
ciation of Sugar Manufacturers, amounted 
to 2,300.7 thousand tons and was 15.8% 
higher than in the 2020/2021 season. 

The increase in production was a con-
sequence of higher sugar beet harvests, 
which, due to favorable weather conditions 
during the campaign, were characterized 
by higher sugar yielding. In 2021, sugar 
beet cultivation area showed little chang-
es (approx. 250 thousand ha), and the 
average root yield increased by 2.7% to 
611 dt/ha. Sugar beet harvest amounted 
to 15.3 million tons and was 2.2% higher 
than in the previous season. Sugar beets 
showed high polarization (17.21%), as 
compared to 15.53% in the 2020/2021 
campaign, and the average sugar yielding 
in the discussed period increased from 
13.44 to 15.07%. As a result, technological 
sugar yield amounted to 9.2 t/ha, as com-
pared to 7.9 t/ha in the previous season.

Concentration of sugar beet cultivation 
has accelerated. The number of growers in 
2021 decreased to 27.3 thousand. Due to 
slight changes in the sugar beet cultivation 
acreage, the area of the average plantation 
increased to 9.2 ha. The raw material 
base of the domestic sugar industry is 
still characterized by a more fragmented 
structure than that of the main competitors 
from the EU-14. In 2021, there were no 
structural changes in the sugar industry. 
Sugar beets were processed in 17 sugar 
factories that operate within the structures 
of four sugar companies.

According to preliminary data of Sta-
tistics Poland, the average purchase 
price of sugar beet in 2021 increased by 

Table 1 
Production and disposal of sugar (thousand tons) 

Description 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 a) 2022/23 b) 

Production 2 192 2 065 1 987 2 301 2 000
Import 175 209 182 170 180
Domestic consumption 1 750 1 670 1 660 1 645 1 665
Export 764 587 653 750 650
Self-sufficiency indicator (%) 125.3 123.7 119.7 139.9 120.1 

a) Data not final. 
b) IAFE NRI forecast. 
Source: Study of IAFE NRI based on data from Statistics Poland, KOWR and the Ministry of 
Finance. 
 

wyniosło 484,5 tys. t, a wartościowo 
213,8 mln EUR i było odpowiednio o 27,8 
i 40,1% większe niż w 2020 r.

W 2022 r. uwarunkowania rynkowe 
ulegną znacznemu pogorszeniu, a zde-
cyduje o tym konflikt zbrojny w Ukrainie 
oraz ewentualne kolejne fale pandemii 
COVID-19, które będą stymulowały czyn-
niki inflacyjne w gospodarce narodowej 
i wzrost cen zarówno płodów rolnych, 
ale również środków produkcji. Wojna 
w Ukrainie skutkuje także dużym kryzy-
sem humanitarnym, którego wyrazem jest 
ogromna liczba uchodźców w Polsce. 

W tych uwarunkowaniach makroeko-
nomicznych i rynkowych powierzchnia 
uprawy buraków cukrowych w Polsce 
zmniejszy się do ok. 225 tys. ha. W wa-
runkach średnich plonów ok. 600 dt/ha 
zbiory mogą osiągnąć poziom ok. 
13,5 mln t, co umożliwi produkcję 1,8-
2,0 mln t cukru. Produkcja będzie więk-
sza od krajowego zużycia i duże ilości 
cukru będą eksportowane. Równocześnie 
import utrzyma się na relatywnie niskim 
poziomie. Popyt na cukier nieznacznie 
wzrośnie do 1665 tys. t, co będzie wy-
nikiem wzrostowych tendencji w gospo-
darce narodowej po pandemii oraz dużej 
liczby wojennych uchodźców z Ukrainy.

Według danych International Sugar 
Organization, światowa produkcja cukru 
wzrosła w sezonie 2021/2022 o 0,9% do 
170,5 mln t, gdyż wzrost produkcji cukru 
buraczanego (o 7,9%) zrekompenso-
wał spadek produkcji cukru trzcinowe-
go (o 0,9%). Światowe zużycie wzrosło 
o 0,7% do 172,4 mln t. W rezultacie 
zmniejszyły się zapasy końcowe do 
94,4 mln t, których relacja do zużycia 
zmniejszyła się o 1,6 pkt proc. do 54,8%. 
Spadek zapasów końcowych wywołał 
wzrost światowych cen cukru surowego 
i białego, który był korzystny dla krajo-
wych eksporterów. 
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20.1% to 12.24 PLN/dt. The main factors 
determining the increase in purchase 
prices were primarily: higher sugar con-
tent in the raw material supplied to plants 
and improved global market conditions 
as well we increased prices. In 2021, 
according to ARMA data, the rate of 
payments to sugar beet cultivation area 
was 1,547.13 PLN/ha, as compared to 
1,514.30 PLN/ha in 2020.

In 2021, consumption of sugar in 
Poland decreased to approx. 1,645 thou-
sand tons, as compared to 1660 thousand 
tons in 2020. Increased consumption 
was recorded in the food industry to 
1145 thousand tons and other sectors 
of the economy to approx. 75 thousand 
tons, which did not compensate for lower 
consumption in households (approx. 
425 thousand tons). It was influenced 
by the socio-economic effects of the 
pandemic, including restrictions on the 
economic activity of the HoReCa sector.

In 2021, sugar prices on the domestic 
market were higher than in the previous 
year. The average selling price of bagged 
sugar increased by 5.2% to 2.01 PLN/kg, 
and for packaged sugar by 8.5% to 
2.17 PLN/kg. In retail, the average price 
in 2021 was 2.87 PLN/kg and was 5.2% 
higher than in the previous year. High 
prices of sugar and its by-products 
improved the economic and financial 
situation of the sugar industry. In three 
quarters of 2021, net profit of the indus-

try increased to PLN 235.7 million, as 
compared to PLN 200.0 million in the 
corresponding period of 2020. Conse-
quently, gross profitability of the sugar 
industry increased to 11.9%, and in net 
terms to 9.3%. The sugar industry con-
tinued to implement large investments 
(PLN 311.1 million), and their value 
was approx. 80% higher than depreci-
ation charges.

According to preliminary data, in 
2021, sugar exports increased by 14.3% 
to 672.2 thousand tons. Increase in world 
prices caused the average export price to 
be 431 EUR/t, as compared to 403 EUR/t 
in 2020. Consequently, the value of ex-
ports increased by 22.3% to EUR 289.6 
million. Downward trends occurred in 
imports, which decreased by 10.0% to 
187.7 thousand tons and EUR 75.8 mil-
lion. The average import price was, simi-
larly to the previous year, 404 EUR/t. The 
sugar industry remained a net exporter. 
The positive exchange balance amounted 
to PLN 484.5 thousand tons, with a value 
of EUR 213.8 million and was, respective-
ly, 27.8 and 40.1% higher than in 2020.

In 2022, market conditions will sig-
nificantly worsen, and this will be deter-
mined by the armed conflict in Ukraine 
and possible subsequent waves of the 
COVID-19 pandemic, which will stimu-
late inflationary factors in the national 
economy and an increase in the prices 
of both agricultural produce and means 

of production. The war in Ukraine also 
results in a major humanitarian crisis, 
which is expressed in the huge num-
ber of refugees in Poland. Under such 
macroeconomic and market conditions,   
sugar beet cultivation area in Poland will 
decrease to approx. 225 thousand ha. 
Under the conditions of average yields 
of approx. 600 dt/ha, harvest may reach 
the level of approx. 13.5 million tons, 
which will enable the production of 1.8-
-2.0 million tons of sugar. Production 
will exceed domestic consumption and 
large amounts of sugar will be exported. 
At the same time, imports will remain rel-
atively low. Demand for sugar will slightly 
increase to 1,665 thousand tons, which 
will result from growing tendencies in the 
national economy after the pandemic and 
many war refugees from Ukraine.

According to the data of the Interna-
tional Sugar Organization, world sugar 
production increased in the 2021/2022 
season by 0.9% to 170.5 million tons, 
as increased beet sugar production 
(by 7.9%) compensated for the drop 
in cane sugar production (by 0.9%). 
World consumption increased by 0.7% 
to 172.4 million tons. As a result, final 
stocks decreased to 94.4 million tons, 
the relation of which to consumption 
decreased by 1.6 percentage points, 
up to 54.8%. The decline in final stocks 
triggered an increase in world raw and 
white sugar prices that benefited domes-
tic exporters.
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