Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Број: /2012-08
Датум: 29. август 2012.године
Београд
Немањина 22. до 26.
МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ И
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
- министар Расим Љајић БЕОГРАД
Немањина 22-26

Поштовани господине министре,
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, сагледавајући
ситуацију у пољопривредној производњи узроковану дуготрајном сушом, а
посебно тешку ситуацију у производњи шећерне репе, те имајући у виду обавезе из
Прелазног трговинског споразума са ЕУ, које се односе на преференцијални извоз
шећера на територију ЕУ, предлаже привремено ограничење извоза шећерне репе.
Полазећи од чињенице да ће овогодишњи род шећерне репе бити знатно
умањен, односно да ће просечни приноси уместо очекиваних 50 t/ha износити око
38 t/ha, што ће довести до смањене производње шећера, уместо очекиваљних
450.000 t на око 300.000 t, постоји могућност да дође у питање количина
расположива за преференцијални извоз шећера у ЕУ, као и снабдевеност домаћег
тржишта овом важном животном намирницом.
С тим у вези, предлажемо да се утврди квота за извоз шећерне репе
(тарифна ознака 12 12 91) у количини од 10.000 t, у трајању од 120 дана, односно
2.500 t на месечном нивоу.
У прилогу се даје детаљније образложење ове иницијативе везано за
ситуацију са родом шећерне репе.
С поштовањем,
МИНИСТАР
Горан Кнежевић

Образложење

Након незапамћених временских прилика током лета - дуготрајнe суше и
екстремно високих температура агрономи су проценили значајно умањење приноса
свих ратарских култура, а први резултати вађења шећерне репе говоре да ће се
приноси кретати између 37 t/ha и 39 t/ha. Поред суше, шећерна репа је угрожена и
гљивичним инфекцијама и штеточинама, попут коренове ваши. После тренда раста
приноса, након приватизације фабрика шећера у Србији, ове године се очекује
умањење просечног приноса за око 24%.
Према Саопштењу РЗС од 20.08.2012. године површине под шећерном
репом износе 64.981 ha. Просечни приноси су процењени на 38,063 t/ha, а укупна
производња на 2.473.384 t. На том нивоу производње може се очекивати
производња шећера од око 360.000 t. Према подацима са терена, просечни приноси
се крећу од 34,80 t/ha у Срему, 38,00 t/ha у Банату и 39,50 t/ha у Бачкој, где су и
највеће површине под овом културом.
Последњих година расте извоз шећерне репе, а посебно у Хрватску, чија
производња не може да задовољи њихову преференцијалну квоту за извоз у ЕУ.
Ове године су хрватске шећеране уговориле производњу шећерне репе на
површини од 10.200 ha, и та површина може бити увећана, с обзиром на повољну
цену коју шећеране нуде и површину која до сада није уговорена.
Треба посебно напоменути да су приноси које постижу произвођачи који
уговарају са хрватским шећеранама виши од просечних, јер се ради о производњи
на великим парцелама уз потпуну примену агротехничких мера, па се процењују на
око 40,20 t/ha, што би представљало количину од 410.000 t, значи да би за домаћу
прераду преостало нешто више од 2.000.000 t шећерне репе, односно могућа
производња од око 300.000 t шећера.
Имајући у виду очекивано мању домаћу потрошњу од око 220.000 t (90.000 t
за исхрану становништва и 130.000 t за потребе прехрамбене индустрије), као и
преференцијалну квоту за извоз у ЕУ од 180.000 t, јасно је да ће уз прелазне залихе
од око 25.000 t недостајати око 70.000 t шећера. Истовремено би се прерадом
уговорене шећерне репе у хрватским шећеранама добило око 60.000 t шећера, што
би знатно ублажило тешкоће у снабдевању домаћег тржишта и реализацији извозне
квоте у ЕУ.
На основу напред наведеног, закључује се да би привремено ограничење
извоза шећерне репе у трајању од 120 дана допринело стабилном снабдевању
домаћег тржишта овом важном намирницом, уз истовремену реализацију
уговорених количина за извоз шећера у ЕУ под преференцијалним условима.
Београд, 29. август 2012. године

