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ICAC a světová ekonomika v odvětví bavlny

Mezinárodní poradní výbor pro bavlnu (ICAC, založený v r. 1939) je jedním z nejstarších 
mezinárodních orgánů pro obchod s komoditami. Tento výbor sdružuje 42 zemí, které 
produkují nebo spotřebovávají bavlnu či s ní obchodují, a napomáhá vládám těchto zemí 
podporovat stabilní celosvětovou ekonomiku v odvětví bavlny. ICAC usiluje o zlepšení 
transparentnosti v rámci trhu s bavlnou pomocí osvěty, podporou mezinárodní spolupráce, 
shromažďováním statistických údajů a poskytováním technických informací a prognóz na 
trhu s bavlnou a na textilním trhu.

Bavlna, která patří mezi nejdůležitější plodiny, pokud jde o využitou zemědělskou plochu, 
představuje pro místní společnosti, obchodníky, textilní odvětví a spotřebitele na celém světě 
důležité zdroje pracovních příležitostí a významnou komoditu. Nejběžněji používané přírodní 
vlákno pěstované ve více než 100 zemích je masivně obchodovanou zemědělskou komoditou, 
do obchodu s níž je zapojeno asi 150 zemí1.

Podle výboru ICAC je do produkce bavlny přímo zapojeno více než 100 milionů domácností. 
Odvětví bavlny je důležitým zdrojem pracovních míst a příjmů pro více než 250 milionů osob 
zapojených do jednotlivých fází tohoto zemědělského hodnotového řetězce, tj. produkce, 
zpracování, skladování a přeprava. Další miliony pracovních příležitostí nabízí přidružená 
odvětví, zemědělskými vstupy počínaje a stroji pro textilní výrobu konče.

Produkci bavlny dominují Čína, Indie a USA, přičemž USA zůstává nadále nejvýznamnějším 
vývozcem bavlny, který na její produkci věnuje nejvyšší dotace. Čína je nejvýznamnějším 
světovým dovozcem. Podle odhadů ICAC celosvětový obchod s bavlnou v sezóně 2011/2012 
činil 8,6 milionu tun, přičemž mu dominoval rekordní dovoz Číny, u níž se očekává, že její 
zásoby se více než zdvojnásobí na 5 milionů tun2.

Produkce bavlny a obchod s touto plodinou nabízí obrovské možnosti růstu a rozvoje. Vývoz 
„bílého zlata“ má zásadní význam pro ekonomiky zemí AKT, které jsou na bavlně závislé, 
zejména země tzv. skupiny C-4 (Cotton Four), kam patří Benin, Burkina Faso, Mali a Čad.
Vzhledem k tomu, že bavlna je hlavním zdrojem příjmů z vývozu zemědělských plodin pro 
nejméně rozvinuté země, průlom v jednání o bavlně v rámci WTO by mohl znamenat také 
průlom v jednáních o Agendě pro rozvoj z Dohá.

Bavlna a textilní výrobky v EU

V EU pěstuje v současné době bavlnu přibližně 100 000 výrobců v Řecku a ve Španělsku, 
kteří produkují 340 000 tun vyzrněné bavlny na ploše 370 000 hektarů3. EU se v roce 2009 
stala čistým vývozcem bavlny. Vzhledem k tomu, že EU produkuje pouze 1 % celosvětové 
vyzrněné bavlny a má na vývozním trhu 2,8% podíl, má poměrně zanedbatelný dopad na 
celosvětové tržní ceny této masivně obchodované zemědělské komodity. 

                                               
1 Podle odhadů ICAC poklesne v sezóně 2012/2013 celosvětová produkce bavlny na 25,1 milionu tun, přičemž 
celosvětový obchod poklesne na 8,1 milionu tun. Mezinárodní sezóna bavlny probíhá od srpna do července. 
2 ICAC očekává, že celosvětové zásoby prudce vzrostou na 13,3 milionu tun v sezóně 2011/2012 a následně na 
14,5 milionu tun v roce 2012/2013.
3 Pouze asi 230 tun bavlny bylo v roce 2011 vypěstováno v Bulharsku.
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Ekonomický význam odvětví bavlny by se však neměl podceňovat. Kromě toho, že bavlna je 
zdrojem příjmů pro zemědělce, provozovatele vyzrňovacích stanic a obchodníky s bavlnou, 
má také zásadní význam pro evropský textilní a oděvní průmysl1.

Celková hodnota obchodu s bavlnou v EU činila v roce 2011 téměř jednu miliardu EUR, 
přičemž kombinovaná výroba a obchodní zájmy odvětví bavlny v EU se odhadují na 
1,6 miliard EUR2.

Obchod s bavlnou jako nástroj na podporu rozvoje

EU je největším poskytovatelem rozvojové pomoci v oblasti produkce bavlny, kterou 
poskytuje prostřednictvím partnerství EU-Afrika v odvětví bavlny, jehož cílem je podpora 
konkurenceschopnosti Afriky. Celkový objem rozvojové pomoci, kterou EU a její členské 
státy poskytly na produkci bavlny v Africe v roce 2004 překročila 350 milionů EUR. V roce 
2009 byla EU nejvýznamnějším vývozcem textilních produktů a oděvů z nejchudších zemí na 
celém světě.

Dotace, zejména subvenční programy USA, které výrazně narušují rovnováhu na trzích, 
zůstávají zásadním problémem pro ekonomiky západní a střední Afriky, které jsou závislé na 
produkci bavlny, i pro jejich drobné výrobce.

Zpravodajka oceňuje skutečnost, že trh EU s bavlnou je zbaven cla a kvót a neuplatňují se u 
něj exportní dotace. Poslední reformy v odvětví bavlny byly důležitým krokem k postupnému 
rušení dotací na produkci bavlny a nabídly řešení otázky nadměrné kapacity v odvětví 
vyzrňování bavlny. Přesto však EU zachovává 35% podporu vázanou na produkci a dotace 
Unie v přepočtu na kilo vyprodukované bavlny jsou nejvyšší.

Přestože členové WTO přijali závazek nalézt řešení v otázce bavlny „ambiciózně, rychle a 
konkrétním způsobem“, nebylo doposud dosaženo žádných výsledků. Zpravodajka naléhavě 
požaduje větší provázanost režimu dotací EU pro bavlnu s obchodními a rozvojovými cíli, 
neboť udržitelná pravidla obchodu, která zajišťují rovnocenné podmínky v rámci 
mnohostranného obchodního systému, představují nejlepší formu pomoci.  

Výhody přistoupení k ICAC

ICAC je jedním z mála mezinárodních orgánů pro obchod s komoditami, jehož EU není 
členem. V současné době patří mezi členy ICAC devět členských států EU. V případě, že by 
se EU stalo členem ICAC, Komise by zastupovala EU s výhradními pravomocemi a hradila 
by roční poplatky za členství v této organizaci. 

Bavlna má zásadní význam pro plnění obchodních a rozvojových cílů Unie, a proto si Unie 
nemůže dovolit nebýt členem ICAC. Členství v tomto orgánu by EU umožnilo posílit 
spolupráci a zintenzivnit dialog v otázkách produkce bavlny, zajistilo by přístup k aktuálním, 

                                               
1 Hodnota vývozu textilního a oděvního průmyslu EU v roce 2010 činila 34 miliard EUR. Toto odvětví 
zaměstnávalo 1,9 milionu pracovníků ve 127 000 podnicích v EU-27 (údaje Eurostatu a Euratexu).
2 Odhady, které poskytl Eurocoton.
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přesným a důležitým informacím a analytickému poradenství, zprostředkovalo by vazby a 
partnerství mezi textilním odvětvím, výrobci bavlny a veřejnými orgány.

Zpravodajka je přesvědčena, že je v nejlepším zájmu EU přistoupit k ICAC. Jednotné 
vystupování v rámci jediné delegace by zajistilo větší jednotnost opatření a umožnilo by EU 
získat větší vliv v jednáních zaměřených na odvětví bavlny. Členství EU by také poskytlo 
tomuto orgánu pro obchod s komoditami tolik potřebnou podporu a zvýšilo by jeho význam 
v rámci ekonomiky v odvětví bavlny. 

Doporučení

Cílem přistoupení je zajistit, aby EU hrála aktivní úlohu v rámci silného a efektivního orgánu 
ICAC. Vzhledem k tomu, že roční příspěvky za členství v ICAC budou podle odhadů činit 
přibližně 360 000 USD1, tzn. asi 20 % všech členských příspěvků, musí si EU v tomto 
mezinárodním orgánu pro obchod s komoditami zajistit odpovídající zastoupení a hlasovací 
práva. Je třeba zajistit řádné zhodnocení peněz evropských daňových poplatníků.

Zpravodajka naléhavě žádá Komisi, aby plně využila potenciál členství a usilovala o posílení 
transparentnosti trhu a jeho udržitelnost. Měla by okamžitě reagovat na jakákoli případná 
omezení vývozu bavlny a další opatření, která mají za následek přílišnou fluktuaci cen.
Zpravodajka vyzývá Komisi, aby v rámci ICAC pokračovala v prosazování zájmů evropských 
pěstitelů bavlny, provozovatelů odzrňovacích stanic, obchodníků a výzkumných pracovníků 
v odvětví bavlny.

Komise musí usilovat o dosažení pokroku v jednáních věnovaných odvětví bavlny v rámci 
WTO2, neboť je nezbytné najít vyvážený přístup v reformě SPZ EU a budoucím 
zemědělském zákoně USA. Je nezbytně nutné zajistit, aby Čína, nejrozsáhlejší trh s bavlnou, 
přistoupila k ICAC a plnila v rámci hospodářské činnosti zaměřené na bavlnu3 konstruktivní 
úlohu.

Je třeba řešit neduhy celosvětových trhů s bavlnou, se kterými se potýká většina „měkkých“ 
komodit: nerovnováha poptávky a dodávky, fluktuace cen, zneužívání dětské práce a 
poškozování životního prostředí. Je nezbytné vytvořit podmínky pro drobné výrobce 
z rozvojových zemí, aby si získali lepší pozici v hodnotovém řetězci bavlna-textilie-oděvy, a 
využít potenciálu, který má organicky pěstovaná bavlna obchodovaná v rámci spravedlivého 
trhu4. Zásadní význam mají také pojištění a zajišťovací mechanismy, úvěry a povědomí o nich 
a také lepší diverzifikace.

Potenciál, který nabízí bavlna, by měl být plně zohledněn v dohodách o hospodářském 
partnerství, aby se africkým producentům zajistil přístup k hlavním hodnotovým řetězců 
v textilním a oděvním odvětví EU.

                                               
1 Zde patří také pevně stanovený členský podíl a variabilní část, která je stanovena na základě hrubé produkce 
bavlny.
2 Přijaté texty, P7_TA(2011)0380.
3 Objem čínských zásob bavlny zvyšuje nejistotu na celosvětových trzích s bavlnou.
4  Mezi příklady programů osvědčení o udržitelné výrobě patří Better Cotton Initiative (Iniciativa za lepší 
bavlnu), Cotton Made in Africa (Bavlna vyrobená v Africe) a Ecoproof.
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Je nezbytně nutné zlepšit dohledatelnost původu produktů v rámci dodavatelského řetězce, 
aby se omezila práce děti a nucená práce1 a zajistila se lepší udržitelnost životního prostředí. 
Zpravodajka naléhavě žádá všechny zúčastněné strany v rámci ekonomiky v odvětví bavlny, 
aby zintenzivnili opatření na potírání nejhorších forem dětské práce při sběru a odzrňování 
bavlny a zmírnili poškozování životního prostředí, včetně znečišťování vody a využívání 
pesticidů. Je nezbytně nutné bojovat proti porušování lidských práv a znečišťování životního 
prostředí v rámci celého hodnotového řetězce, od sklizně bavlny až po výrobny textilií.

Zpravodajka také vyzývá k dalšímu boji proti opatřením, která narušují trhy, včetně všech 
forem vývozních dotací2 a vývozních zákazů3. Produkci bavlny v EU je třeba zachovat, přesto 
však musí EU zvážit další postupné rušení podpory evropským producentům bavlny a 
prosazovat přechodná restrukturalizační opatření pro regiony, kterých se to dotýká nejvíce.
Vzhledem k poklesu, k němuž došlo v odvětví produkce bavlny a v primární výrobě textilií 
v Evropě, zpravodajka naléhavě žádá evropské zemědělce, obchodníky a maloobchodníky, 
aby využívali možnosti, které nabízí organicky pěstovaná bavlna a bavlna pocházející ze 
spravedlivých trhů.

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2011)0586.
2 Podle údajů ICAC dotace snižují tržní ceny bavlny o 10 %. Dotace vyplácené v odvětví bavlny se v období 
2010/2011 odhadují na 1,3 miliard USD, ve srovnání s 3,2 miliardami USD v období 2009/2010, přičemž 
k poklesu došlo v důsledku rekordně vysokých cen bavlny.
3 Indie v posledních letech opakovaně uplatňovala omezení vývozu bavlny.


