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A gyapottal foglalkozó nemzetközi tanácsadó bizottság és a világ gyapotgazdálkodása

Az 1939-ben alapított gyapottal foglalkozó nemzetközi tanácsadó bizottság (ICAC) egyike a 
legrégebb óta fennálló nemzetközi áruszervezeteknek. Negyvenkettő gyapottermesztő, -
fogyasztó és -kereskedő országot foglal magában, valamint segíti ezen országok kormányait a 
stabil nemzetközi gyapotgazdálkodás előmozdításában. Az ICAC célja, hogy a figyelem 
felhívásával, a nemzetközi együttműködés ösztönzésével, statisztikai adatok gyűjtésével és 
szakmai információk nyújtásával javítsa a gyapotpiac átláthatóságát, valamint a szervezet 
előzetes jelentéseket is készít a gyapot- és textilpiacról.

Mivel a földhasználat szempontjából a gyapot az egyik legjelentősebb termény, fontos 
szerepet játszik a munkahelyteremtésben, valamint létfontosságú árucikke a világ vidéki 
közösségeinek, kereskedőinek, fogyasztóinak és a textiliparnak. A több mint 100 országban 
termesztett gyapot a legszélesebb körben elterjedt természetes rostszál és egyben a világ egyik 
legkeresettebb árucikke, így körülbelül 150 ország érintett a gyapotkereskedelemben1.

Az ICAC szerint közel 100 millió háztartás érintett közvetlenül a gyapottermesztésben. A 
gyapotipar fontos munkahelyteremtő forrás, és közel 250 millió, a mezőgazdasági értéklánc 
termesztési, feldolgozási, tárolási és szállítási szakaszában érintett ember számára jelent 
bevételt. További millióknak jelentenek munkahelyet a gyapothoz kapcsolódó iparágak, a 
mezőgazdasági inputanyagtól és berendezésektől kezdve egészen a textilgyártásig.

A gyapottermesztést Kína, India és az Amerikai Egyesült Államok tartják kézben; utóbbi 
régóta a legnagyobb gyapotexportőr és a gyapottermesztés legjelentősebb támogatója. Kína a 
világ legnagyobb importőre. Az ICAC 2011–2012-es időszakra vonatkozó becslései szerint a 
világ gyapotkereskedelme a kínai oldalon fennálló rekordmennyiségű import miatt eléri a 8,6 
millió tonnát, további becslések szerint pedig Kína árukészlete 5 millió tonnára, azaz több 
mint a kétszeresére fog nőni2. 

A gyapottermesztés és -kereskedelem fontos lehetőséget rejt magában a növekedés és a 
fejlődés szempontjából. A „fehér arany” exportja létfontosságú a gyapottól anyagilag függő 
afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, különösen a legfontosabb négy gyapottermesztő 
afrikai ország (Cotton Four, C-4) csoportjába tartozó Benin, Burkina Fasó, Mali és Csád 
gazdasága számára.  Mivel a legkevésbé fejlett országok csoportja számára a gyapot jelenti a 
mezőgazdasági exportból befolyó legfontosabb bevételi forrást, a Kereskedelmi 
Világszervezetnél elért áttörés jelentős változást eredményezne a dohai fejlesztési menetrend 
tárgyalássorozatában.

Gyapot és textil az Unióban

Az Unión belül jelenleg Spanyolországban és Görögországban körülbelül 100 ezer termesztő 
foglalkozik gyapottermesztéssel, ami 370 000 hektáros területen 340 000 tonna tisztított 

                                               
1 Az ICAC becslései szerint a világ 2012–2013. évi gyapottermesztése 25,1 millió tonnára zsugorodik, a 
világkereskedelem pedig 8,1 millió tonnára csökken. A nemzetközi gyapotszezon augusztustól júliusig tart. 
2 Az ICAC becslése szerint a világ gyapotkészlete 13,3 millió tonnára fog nőni 2011–2012-ben, és 14,5 millió 
tonnára 2012–2013-ban.
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gyapot előállítását jelenti1. Az Unió 2009-ben nettó gyapotexportőrré lépett elő. Mivel az 
Unió a világ tisztított gyapotmennyiségéhez csupán 1%-ban járul hozzá és csak 2,8%-os 
exportpiaci részesedése van, nem gyakorol túl nagy hatást ennek az igen keresett 
mezőgazdasági terméknek a világpiaci árára. 

Ugyanakkor a gyapotipar gazdasági súlyát nem szabad alábecsülni. Amellett, hogy bevételi 
forrást jelent a gazdálkodók, gyapottisztítók és -kereskedők számára, a gyapot az európai 
textil- és ruhaipar számára is létfontosságú2.

Az uniós gyapotkereskedelem összértéke 2011-ben körülbelül 1 milliárd euróra rúgott, az 
uniós gyapotipar együttes termesztési és kereskedelmi érdekeltsége pedig becslések szerint 
1,6 milliárd eurót tesz ki3.

A gyapotkereskedelem a fejlődés szolgálatában

Az Unió a legnagyobb támogatója a gyapotágazatra vonatkozó EU–Afrika partnerségen 
keresztül megvalósuló, a gyapothoz kötődő fejlesztéseknek, amelyek célja, hogy fokozzák 
Afrika versenyképességét. Az Unió és tagjai által az afrikai gyapotipar fejlesztése számára 
nyújtott pénzügyi segítség összértéke 2004 óta meghaladta a 350 millió eurót. 2009-ben az 
Unió volt a világ vezető importőre a legkevésbé fejlett országokból származó textil- és 
ruházati cikkek tekintetében.

Ezekre a támogatásokra, legfőképpen az erősen torzító jellegű amerikai támogatási 
programokra, továbbra is kiemelt problémaként tekintenek a nyugat- és közép-afrikai 
gyapotfüggő gazdaságok és azok kistermelői.

Az előadó helyesli, hogy az uniós gyapotpiac vám-, kvóta- és exporttámogatás-mentes. A 
gyapotot érintő legutóbbi reformok fontos lépést jelentettek a termesztéstől független 
támogatások irányába, valamint a gyapottisztító ipar túlkínálatát is orvosolták. Ugyanakkor az 
Unió 35%-ban fenntartja a kapcsolt támogatásokat, és az uniós támogatások a legmagasabbak 
az előállított kilónkénti gyapot tekintetében.

Habár a Kereskedelmi Világszervezet tagjai elkötelezték magukat amellett, hogy a gyapot 
kérdését „ambiciózusan, gyorsan és speciálisan” fogják kezelni, még nem történt előrelépés 
ebbe az irányba. Az előadó a kereskedelmi és fejlesztési célkitűzéseket illetően sürgeti az 
uniós gyapottámogatási rendszer következetességének fokozását, mivel a többoldalú 
kereskedelmi rendszeren keresztül egyenlő versenyfeltételeket biztosító, fenntartható 
kereskedelmi szabályok jelentik a legnagyobb segítséget.  

Az ICAC-hoz való csatlakozás előnyei

Az ICAC egyike azon kevés nemzetközi áruszervezetnek, amelynek még nem tagja az Unió. 
Jelenleg kilenc uniós tagállam tagja az ICAC-nak. Ha az Unió csatlakozna az ICAC-hoz, 
                                               
1 Bulgária 2011-ben csupán 230 tonna gyapotot termesztett.
2 Az Unióból származó textil- és ruhaipari cikkek kiviteli értéke 2010-ben 34 milliárd euró volt. Ez (az Eurostat 
és az Euratex adatai alapján) az Unió 27 tagállamának területén összesen 1,9 millió alkalmazottat és 127 000 
vállalkozást jelent.
3 Az Eurocoton becslései alapján.
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akkor kizárólagos jogkörrel a Bizottság képviselné az Uniót, valamint fizetné az éves 
hozzájárulást az Unió nevében. 

Mivel a gyapot fontos szerepet játszik az Unió kereskedelmi és fejlődési célkitűzéseiben, ezért 
nem teheti meg, hogy nem lép be az ICAC-ba. A tagsággal az Uniónak lehetősége adódna 
előmozdítani a gyapottal kapcsolatos együttműködést és párbeszédet, hozzáférni aktuális, 
pontos és fontos információkhoz és analitikai tanácsadáshoz, valamint elősegíteni a textilipar, 
a gyapottermesztők és a közigazgatási hatóságok közötti kapcsolatokat és partnerségi 
viszonyt. 

Az előadó meg van győződve arról, hogy az ICAC-ba való belépés rendkívül fontos érdeke az 
Uniónak. Ha egy küldöttségen belül egyetértés lenne, akkor ezzel is jobban összehangolnánk 
a tevékenységeket, és lehetővé tennénk, hogy az Uniónak nagyobb befolyása legyen a 
gyapottal kapcsolatos kérdésekre. Az Unió belépése régóta szükségesnek tartott megerősítést 
adna ennek az áruszervezetnek és a gyapotgazdálkodásban való szerepének. 

Ajánlások

A csatlakozás célja egy aktív Unió létrehozása egy erős és hatékony ICAC-on belül. Mivel az 
Unió az ICAC-tagsághoz várhatóan évi 360 000 USA-dollárral1 fog hozzájárulni, ami a tagok 
teljes hozzájárulásának 20%-át teszi ki, kötelessége az Uniónak, hogy megőrizze a megfelelő 
képviseleti arányt és szavazati jogot e nemzetközi áruszervezeten belül. Biztosnak kell 
lennünk abban, hogy értékes célra fordítjuk az európai adófizetők pénzét.

Az előadó sürgeti a Bizottságot, hogy aknázza ki a tagságban rejlő lehetőségeket azért, hogy 
elősegítse a piac átláthatóságát és fenntarthatóságát. Gyorsan kellene reagálni bármilyen 
esetleges gyapotexportra vonatkozó korlátozásra és más, nagymértékű áringadozást előidéző 
tevékenységekre. Az előadó arra szólítja fel a Bizottságot, hogy továbbra is biztosítsa az 
európai gyapottermesztők, -tisztítók, -kereskedők és -kutatók számára annak lehetőségét, 
hogy hallathassák a hangjukat az ICAC-on belül.

A Bizottságnak elő kell segítenie a Kereskedelmi Világszervezettel a gyapotról folytatott 
tárgyalásokat2 abban az értelemben, hogy érvényesüljön a szükségesnek tartott 
kiegyensúlyozott megközelítés az uniós KAP-reformban és a jövőbeli amerikai gazdálkodói 
törvényben. Rendkívül fontos, hogy biztosak lehessünk abban, hogy Kína, a gyapotpiac 
legnagyobb szereplője, csatlakozik az ICAC-hoz, valamint aktívan szerepet vállal a 
gyapotgazdálkodásban3.

Orvosolnunk kell a globális gyapotpiac problémáit is, amelyek a legtöbb „puha áru” piacát is 
érintik, úgymint a kiegyensúlyozatlan keresletet és kínálatot, az áringadozásokat, a gyermekek 
kizsákmányolását és a környezet megkárosítását. Létfontosságú, hogy olyan feltételeket 
teremtsünk a fejlődő országok kistermelőinek, amelyek segítik őket a gyapot–textil–ruházati 
cikk értékláncon való előrelépésben, valamint abban, hogy megragadják a biogyapotban és 

                                               
1 Ez tartalmazza a fix tagsági részesedést és a nyers gyapot kereskedelmi mennyiségén alapuló változó 
összetevőt.
2 Elfogadott szövegek: P7_TA(2011)0380.
3 A kínai nemzeti gyapottartalékok mennyisége növeli a globális gyapotpiac bizonytalanságát.
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tisztességes kereskedelemben forgalmazott gyapotban rejlő lehetőségeket1. Továbbá az is 
létfontosságú, hogy jobb legyen a biztosítási és árfedezeti mechanizmusokhoz, tudáshoz és 
hitelhez való hozzáférés, valamint javuljon a diverzifikáció. 

A gyapotban rejlő lehetőséget teljesen ki kellene aknázni a gazdasági partnerségi 
megállapodások keretében, biztosítva, hogy az afrikai termesztők hozzáférhessenek az uniós 
textil- és ruhaipart ellátó fő értékláncokhoz.

Létfontosságú javítani az ellátási lánc nyomon követhetőségén azért, hogy csökkenjen a 
gyermek- és kényszermunka2, valamint javuljon a környezet fenntarthatósága. Az előadó arra 
szólítja fel a gyapotgazdálkodásban érdekelteket, hogy fokozzák a gyermekmunka 
gyapotszedéskor és -tisztításkor előforduló legsúlyosabb formái elleni harcot, valamint 
csökkentsék a környezeti károkat, beleértve a vízlábnyomot és a rovarirtók használatát. A 
teljes értékláncnak, a gyapotbetakarítást végzőktől kezdve a textilgyárakig, fel kell vennie a 
harcot az emberi jogok megsértésével és a környezetszennyezéssel szemben.

Az előadó továbbra is a kereskedelmet torzító intézkedések, úgymint az exporttámogatások3

és az exporttilalmak4 valamennyi formája elleni harcra szólít fel. Fontos, hogy védjük az 
uniós gyapottermesztést, de fontolóra kell vennünk az európai gyapottermesztőknek nyújtott 
támogatások további fokozatos függetlenítését, megszilárdítva ezzel a leginkább érintett 
régiókra vonatkozó átmeneti szerkezetátalakítási intézkedéseket. Számításba véve az európai 
gyapottermesztés és az elsődleges textilipar beszűkülését/zsugorodását?, az előadó arra 
ösztönzi az európai gazdálkodókat, kereskedőket és viszonteladókat, hogy éljenek a 
biogyapotban és a tisztességes gyapotkereskedelemben rejlő lehetőségekkel.

                                               
1  Példaként lehet említeni a fenntarthatósághoz kapcsolódó tanúsítási rendszereket, úgymint Better Cotton 
Initiative (a Jobb Minőségű Gyapotra Irányuló Kezdeményezés), Cotton Made in Africa (Afrikai Termesztésű 
Gyapot) és az Ecoproof. 
2 Elfogadott szövegek: P7_TA(2011)0586.
3 Az ICAC szerint a támogatások 10%-kal csökkentik a gyapot világpiaci árát. 1,3 milliárd USA-dollárra 
becsülik a 2010–2011-es évben a gyapotiparnak juttatott támogatások értékét, amely 3,2 milliárd USA-dollár 
volt 2009–2010-ben, és ez a csökkenés elsődlegesen a gyapot rekordárának köszönhető.
4 India az elmúlt három évben többször is vezetett be exportra vonatkozó korlátozásokat.


