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Tarptautinis medvilnės pramonės patariamasis komitetas (ICAC) ir pasaulinė 
medvilnės ekonomika

ICAC (įsteigtas 1939 m.) yra viena seniausių tarptautinių prekių organizacijų. Jis vienija 42 
medvilnę gaminančias, vartojančias ir ja prekiaujančias šalis ir padeda jų vyriausybėms 
skatinti patikimą pasaulio medvilnės ekonomiką. ICAC siekia padidinti medvilnės rinkos 
skaidrumą teikdamas daugiau informacijos, skatindamas tarptautinį bendradarbiavimą, 
rinkdamas statistinius duomenis, teikdamas techninio pobūdžio informaciją ir prognozes apie 
medvilnės ir tekstilės rinką.

Medvilnė kaip viena svarbiausių pasėlių rūšių žemdirbystėje yra svarbus užimtumo veiksnys 
ir gyvybiškai svarbi biržos prekė kaimo bendruomenėms, prekybininkams, tekstilės pramonei 
ir vartotojams visame pasaulyje. Plačiausiai naudojamas natūralus pluoštas, auginamas 
daugiau nei 100 šalių, yra žemės ūkio biržos prekė, kuria plačiai prekiaujama šioje prekyboje 
dalyvaujant apie 150 valstybių1.

ICAC duomenimis, apytikriai 100 mln. namų ūkių yra tiesiogiai susiję su medvilnės gamyba. 
Medvilnės sektorius yra svarbus užimtumo ir pajamų šaltinis daugiau kaip 250 mln. žmonių 
šios žemės ūkio grandinės gamybos, apdirbimo, saugojimo ir transportavimo etapuose. 
Susijusiuose pramonės sektoriuose – nuo žemės ūkio sąnaudų ir mašinų iki tekstilės 
gamybos – sukuriami papildomi milijonai darbo vietų.

Medvilnės gamybos srityje dominuoja Kinija, Indija ir JAV; pastaroji išlieka pirmaujanti 
eksportuotoja ir didžiausia medvilnės gamybos subsidijuotoja. Kinija yra didžiausia pasaulyje 
importuotoja. ICAC apskaičiavo, kad 2011–2012 m. sezono pasaulinė medvilnės prekyba 
sudarė 8,6 mln. tonų, kurią paskatino rekordinio lygio Kinijos importas ir kurios atsargos, 
tikimasi, išaugs daugiau nei dvigubai iki 5 mln. tonų2.

Medvilnės gamyba ir prekyba turi didelį augimo ir vystymosi potencialą. „Baltojo aukso“ 
eksportas yra labai svarbus nuo medvilnės priklausančiai AKR šalių ekonomikai, visų pirma 
„medvilnės ketvertui“ (C-4), kurį sudaro Beninas, Burkina Fasas, Malis ir Čadas. Kadangi 
medvilnė yra svarbiausias žemės ūkio produktų eksporto pajamų šaltinis mažiausiai 
išsivysčiusioms šalims kaip grupei, su medvilne susijęs laimėjimas Pasaulio prekybos 
organizacijoje PPO reikštų persilaužimą derybose dėl Dohos plėtros darbotvarkės.

Medvilnė ir tekstilė ES

ES medvilnė šiuo metu auginama maždaug 100 tūkst. gamintojų Graikijoje ir Ispanijoje, 
pagaminančiose 340 tūkst. tonų valytos medvilnės 370 tūkst. hektarų žemės plote3. 2009 m. 
ES tapo grynąja medvilnės eksportuotoja. Kadangi ES pagamina tik 1 proc. valytos medvilnės 
pasaulyje ir užima 2,8 proc. eksporto rinkos dalį, ji turi gana nedidelę įtaką šios intensyviai 
prekiaujamos žemės ūkio biržos prekės pasaulinės rinkos kainoms. 

                                               
1 ICAC apskaičiavo, kad 2012–2013 m. sezoną medvilnės gamyba pasaulyje sumažės iki 25,1 mln. tonų, o 
pasaulinė prekyba – iki 8,1 mln. tonų. Tarptautinis medvilnės sezonas tęsiasi nuo rugpjūčio iki liepos mėn. 
2 ICAC tikisi, kad 2011–2012 m. pasaulinės atsargos išaugs iki 13,3 mln. tonų, o 2012–2013 m. – iki 
14,5 mln. tonų.
3 2011 m. Bulgarijoje pagaminta tik maždaug 230 tonų medvilnės.
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Vis dėlto medvilnės sektoriaus ekonominė svarba negali būti neįvertinta. Medvilnė yra ne tik 
ūkininkų, valymo įmonių ir prekybininkų pajamų šaltinis, ji taip pat labai svarbi Europos 
tekstilės ir drabužių pramonei1.

2011 m. bendra ES prekybos medvilne vertė siekė beveik 1 mlrd. EUR, o bendra ES 
medvilnės sektoriaus gamyba ir prekyba sudarė 1,6 mlrd. EUR 2.

Medvilnės prekyba kaip vystymosi priemonė

ES yra didžiausia su medvilne susijusios pagalbos vystymuisi pagal ES ir Afrikos partnerystę 
dėl medvilnės teikėja, siekianti skatinti Afrikos konkurencingumą. Bendra Afrikos medvilnės 
sektoriui ES ir jos narių teikiamos pagalbos vystymuisi vertė nuo 2004 m. viršijo 
350 mln. EUR. ES buvo pirmaujanti mažai išsivysčiusių šalių tekstilės ir drabužių 
importuotoja pasaulyje.

Subsidijos, visų pirma JAV subsidijų programos, turinčios didelį iškreipiantį poveikį, išlieka 
svarbiu klausimu Vakarų ir Centrinės Afrikos šalims, kurių ekonomika priklauso nuo 
medvilnės, ir jų smulkiesiems gamintojams.

Pranešėja palankiai vertina tai, kad ES rinkoje medvilnė neapmokestinama, jai netaikomos 
kvotos ir eksporto subsidijos. Naujausios pramonės reformos buvo reikšmingas žingsnis 
atsiejant subsidijas nuo gamybos ir sprendžiant valymo pramonės perteklinių pajėgumų 
klausimą. Nepaisant to, ES palaiko 35 proc. atsietosios pagalbos, o Europos Sąjungos 
subsidijos matuojant už pagamintos medvilnės kilogramą yra didžiausios.

Nepaisant PPO narių įsipareigojimo „ryžtingai, sparčiai ir konkrečiai“ spręsti medvilnės 
klausimą, jokia pažanga iki šiol nepadaryta. Pranešėja ragina siekti didesnio ES su medvilne 
susijusios tvarkos ir prekybos bei vystymosi tikslų suderinamumo, nes tvarios prekybos 
taisyklės, kuriomis užtikrinamos vienodos daugiašalės prekybos sąlygos, yra geriausia 
pagalbos forma. 

Nauda įstojus į ICAC

ICAC tebėra viena iš nedaugelio tarptautinių prekių organizacijų, kuriai ES dar nepriklauso. 
Šiuo metu devynios ES valstybės narės yra ICAC narės. Jeigu ES prisijungtų prie ICAC, 
pasinaudodama išimtine kompetencija Komisija atstovautų ES ir jos vardu mokėtų metinę 
įmoką. 

Kadangi medvilnė labai svarbi siekiant įgyvendinti Sąjungos prekybos ir vystymosi tikslus, ji 
negali likti už ICAC ribų. Būdama šios institucijos nare ES galėtų stiprinti bendradarbiavimą 
ir dialogą medvilnės klausimais, laiku gauti tikslią ir svarbią informaciją bei analitinio 
pobūdžio konsultacijas, skatinti tekstilės sektoriaus, medvilnės gamintojų ir valdžios 
institucijų ryšius ir partnerystę.
                                               
1 2010 m. ES tekstilės ir aprangos pramonės vertė sudarė 34 mlrd. eurų. Joje dirbo 1,9 mln. darbuotojų 127 tūkst. 
įmonių EU-27 (Eurostato ir Euratex’o duomenys).
2 Eurocoton skaičiavimai.
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Pranešėja mano, kad ES labiausiai suinteresuota prisijungti prie ICAC. Bendros pozicijos 
laikymasis delegacijoje užtikrintų didesnį veiksmų nuoseklumą ir padėtų ES turėti daugiau 
įtakos medvilnės darbotvarkei. ES narystė taip pat suteiktų labai reikalingą postūmį šiai 
prekių organizacijai ir padidintų jos svarbą medvilnės ekonomikoje. 

Rekomendacijos

Šio prisijungimo tikslas – aktyvi ES galių turinčiame ir veiksmingame ICAC. Kadangi ES 
narystės ICAC metinis mokestis apytikriai gali sudaryti 360 tūkst. JAV dolerių1, t. y. 
maždaug 20 proc. visų narių įnašo, būtina, kad ES šioje tarptautinėje prekių organizacijoje 
išsaugotų tinkamą atstovavimo svarbą ir teises balsuoti. Reikia užtikrinti tinkamą Europos 
mokesčių mokėtojų pinigų vertę.

Pranešėja ragina Komisiją visapusiškai pasinaudoti narystės teikiamomis galimybėmis, 
siekiant didesnio rinkos skaidrumo ir tvarumo. Ji turėtų greitai reaguoti į bet kokius galimus 
medvilnės eksporto apribojimus ir kitus veiksmus, lemiančius pernelyg didelį kainų 
svyravimą. Pranešėja ragina Komisiją toliau užtikrinti, kad Europos medvilnės augintojų, 
valymo įmonių, prekybininkų ir mokslininkų pozicija būtų išgirsta ICAC.

Komisija turi siekti paspartinti PPO derybas dėl medvilnės2, nes būtina rasti subalansuotą 
požiūrį į ES BŽŪP reformą ir būsimą JAV žemės ūkio įstatymą. Labai svarbu užtikrinti, kad 
Kinija, didžiausia medvilnės rinka, prisijungtų prie ICAC ir medvilnės ekonomikoje atliktų 
konstruktyvų vaidmenį3.

Turime spręsti nerimą keliančius pasaulinės medvilnės rinkos, į kurią patenka daug „minkštų 
prekių“, klausimus: pasiūlos ir paklausos neatitikimo, kainų svyravimo, vaikų išnaudojimo ir 
aplinkos būklės blogėjimo. Labai svarbu sukurti sąlygas smulkiesiems gamintojams iš 
besivystančiųjų šalių siekiant aukščiau perkelti medvilnės, tekstilės ir drabužių vertės 
grandinę ir suvokti prekybos ekologiška ir sąžiningos prekybos medvilne galimybes4. Be to, 
labai svarbu užtikrinti geresnes galimybes pasinaudoti draudimo ir kainų pokyčių draudimo 
priemonėmis, įgyti žinių, gauti paskolą bei užtikrinti didesnį įvairovę.

Medvilnės teikiamos galimybės turėtų būti visiškai išnaudojamos ekonominės partnerystės 
susitarimuose užtikrinant, kad Afrikos gamintojai patektų į pagrindines ES tekstilės ir 
drabužių pramonės vertės grandines.

Labai svarbu pagerinti tiekimo grandinės atsekamumą, siekiant sumažinti vaikų ir priverstinį 
darbą5 ir padidinti aplinkos tvarumą. Pranešėja ragina visas medvilnės pramonės 
suinteresuotąsias šalis didinti pastangas kovojant su blogiausiomis vaikų darbo renkant ir 
valant medvilnę formomis ir mažinant aplinkos būklės blogėjimą, įskaitant poveikį vandens 

                                               
1 Tai apima nustatytą narystės dalį ir kintamą dalį, priklausančią nuo prekybos medvilnės žaliava apimties.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0380.
3 Dėl Kinijos nacionalinės medvilnės rezervo dydžio pasaulinėje medvilnės rinkoje atsiranda daugiau netikrumo.
4 Tvarumo sertifikavimo schemos apima geresnės medvilnės iniciatyvą, Afrikoje pagamintą medvilnę ir 
Ecoproof.
5 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0586.
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ištekliams ir pesticidų naudojimą. Būtina kovoti su žmogaus teisių pažeidimais ir aplinkos 
tarša visoje vertės grandinėje – nuo medvilnės rinkimo iki tekstilės fabrikų.

Pranešėja ragina toliau kovoti su prekybą iškraipančiomis priemonėmis, įskaitant visų rūšių 
eksporto subsidijas1 ir eksporto draudimus2. Svarbu ne tik užtikrinti medvilnės gamybą ES, 
bet ir toliau svarstyti galimybę laipsniškai atsieti pagalbą Europos medvilnės gamintojams, 
stiprinti pereinamojo laikotarpio restruktūrizavimo priemones, taikytinas labiausiai 
nukentėjusiems regionams. Atsižvelgdama į sumažėjusią Europos medvilnės gamybos ir 
tekstilės pramonę, pranešėja ragina Europos ūkininkus, prekybininkus ir mažmenininkus 
išnaudoti prekybos ekologiška ir sąžiningos prekybos medvilne teikiamas galimybes. 

                                               
1 ICAC duomenimis, subsidijomis sumažinama medvilnės rinkos kaina 10 proc. 2010–2011 m. medvilnės 
pramonei skirtos subsidijos buvo sumažintos iki 1,3 mlrd. USD, palyginti su 3,2 mlrd. USD 2009–2010 m.; tai 
lėmė visų pirma rekordiškai didelės medvilnės kainos.
2 Per pastaruosius trejus metus Indija kelis kartus buvo įvedusi eksporto apribojimus.


