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ICAC un pasaules ekonomika kokvilnas nozarē

Starptautiskā kokvilnas padomdevēju komiteja (ICAC, izveidota 1939. gadā) ir viena no 
vecākajām starptautiskajām patēriņa preču struktūrām. Tā apvieno 42 valstis, kuras ražo, 
patērē un tirgo kokvilnu, un palīdz to valdībām veicināt stabilu pasaules ekonomiku kokvilnas 
jomā. ICAC mērķis ir uzlabot pārredzamību kokvilnas tirgū, palielinot informētību, veicinot 
starptautisko sadarbību, apkopojot statistikas datus, sniedzot tehnisko informāciju un 
prognozes par kokvilnas un tekstilizstrādājumu tirgiem.

Kokvilna, kas zemes platību izmantojuma ziņā ir viena no svarīgākajām kultūrām, ir būtisks 
faktors darba vietu radīšanā un svarīga patēriņa prece lauku kopienām, tirgotājiem, 
tekstilizstrādājumu nozarei un patērētājiem visā pasaulē. Visplašāk izmantotā dabīgā šķiedra, 
ko audzē vairāk nekā 100 valstīs, ir plaši tirgota lauksaimniecības prece, un tās tirdzniecībā ir 
iesaistītas aptuveni 150 valstis1.

Saskaņā ar ICAC sniegto informāciju aptuveni 100 miljoni mājsaimniecību ir tieši iesaistītas 
kokvilnas ražošanā. Kokvilnas nozare nodrošina būtisku nodarbinātības un ienākumu avotu 
vairāk nekā 250 miljoniem iedzīvotāju, kuri ir iesaistīti šīs lauksaimniecības pievienotās 
vērtības ķēdes ražošanas, apstrādes, uzglabāšanas un transportēšanas posmos. Bez tam, 
miljoniem darba vietu nodrošina rūpniecības saskarnozares, sākot ar lauksaimniecības 
izejvielām un tehniku, līdz tekstilizstrādājumu ražošanai.

Vadošās kokvilnas ražotājvalstis ir Ķīna, Indija un Amerikas Savienotās Valstis — pēdējā 
minētā valsts ir arī vadošā eksportētāja un lielākā kokvilnas ražošanas subsidētāja. Ķīna ir 
pasaules līdere kokvilnas importa jomā. ICAC prognozes liecina, ka pasaules kokvilnas 
tirdzniecības apjoms 2011./2012. gada sezonā būs 8,6 miljoni tonnu, ko nosaka rekordlieli 
kokvilnas importa apjomi no Ķīnas, kuras kokvilnas krājumi saskaņā ar prognozēm 
palielināsies vairāk nekā divas reizes, sasniedzot 5 miljonus tonnu2.

Kokvilnas ražošanai piemīt liels izaugsmes un attīstības potenciāls. No kokvilnas atkarīgo 
Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu ekonomikām, jo īpaši 
„kokvilnas četrinieka” (C-4) grupai, kurā ietilpst Benina, Burkinafaso, Mali un Čada, „baltā 
zelta” eksports ir kritiski svarīgs. Tā kā kokvilna vismazāk attīstītajām valstīm kā grupai ir 
svarīgākais lauksaimniecības preču eksporta peļņas avots, ar kokvilnas jomu saistīti panākumi 
Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO) varētu nozīmēt panākumus sarunās par Dohas 
Attīstības programmu.

Kokvilna un tekstilizstrādājumi Eiropas Savienībā

Eiropas Savienībā kokvilnu pašlaik audzē aptuveni 100 000 ražotāju Grieķijā un Spānijā, no 
370 000 hektāru platības iegūstot 340 000 tonnas attīrītas kokvilnas3. 2009. gadā Eiropas 
Savienība kļuva par kokvilnas neto eksportētāju. Tā kā ES saražo tikai 1 % no pasaules 
                                               
1 ICAC aplēses liecina, ka 2012./2013. gada sezonā kokvilnas ražošanas apjoms pasaulē samazināsies līdz 
25,1 miljonam tonnu, pasaules tirdzniecības apjomam sarūkot līdz 8,1 miljonam tonnu. Starptautiskā kokvilnas 
sezona ilgst no augusta līdz jūlijam. 
2 ICAC prognozē, ka 2011./2012. gadā pasaules kokvilnas krājumi pieaugs līdz 13,3 miljoniem tonnu un 
2012./2013. gadā — līdz 14,5 miljoniem tonnu.
3 2011. gadā Bulgārijā tika saražotas tikai aptuveni 230 tonnas kokvilnas.
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attīrītās kokvilnas apjoma un tās eksporta tirgus daļa ir 2,8 %, tās ietekme uz šīs aktīvi tirgotās 
lauksaimniecības patēriņa preces pasaules tirgus cenām ir visai neliela. 

Tomēr būtu pienācīgi jānovērtē kokvilnas nozares nozīme ekonomikā. Kokvilna ir ne tikai 
ienākumu avots lauksaimniekiem, kokvilnas attīrītājiem un tirgotājiem — tā ir būtiska arī 
Eiropas tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas nozarei1.

2011. gadā kopējā ES kokvilnas tirdzniecības vērtība bija gandrīz EUR 1 miljards, bet lēstā 
ES kokvilnas nozares ražošanas un tirdzniecības interešu kopējā vērtība bija 
EUR 1,6 miljards2.

Kokvilnas tirdzniecība kā attīstības instruments

ES ir lielākā ar kokvilnu saistītās attīstības palīdzības sniedzēja — atbalsts tiek sniegts, 
izmantojot ES un Āfrikas partnerību kokvilnas nozarē, cenšoties uzlabot Āfrikas 
konkurētspēju. Laikā kopš 2004. gada ES un tās dalībvalstu sniegtās attīstības palīdzības 
kopējā vērtība ir pārsniegusi EUR 350 miljonus. 2009. gadā ES bija pasaules vadošā 
tekstilizstrādājumu un apģērbu importētāja no vismazāk attīstītajām valstīm.

Subsīdijas, galvenokārt ļoti kropļojošās ASV subsīdiju programmas, no kokvilnas atkarīgajām 
Rietumāfrikas un Centrālāfrikas valstu ekonomikām un to neliela mēroga ražotājiem vēl 
joprojām ir ļoti kritisks jautājums.

Referente atzinīgi vērtē faktu, ka ES kokvilnas tirgum netiek piemēroti nodokļi, kvotas un 
eksporta subsīdijas. Pēdējās kokvilnas jomā īstenotās reformas bija būtisks solis virzībā uz 
subsīdiju nošķiršanu no ražošanas, un tās bija vērstas uz jaudas pārpalikuma problēmas 
risināšanu kokvilnas attīrīšanas nozarē. Tomēr ES saglabā 35 % saistītā atbalsta, un 
Savienības subsīdijas, aprēķinot uz vienu kilogramu saražotās kokvilnas, ir visaugstākās.

Neraugoties uz PTO locekļu apņēmību „mērķtiecīgi, ātri un noteikti” risināt ar kokvilnu 
saistītos jautājumus, līdz šim nav gūti nekādi panākumi. Referente mudina nodrošināt lielāku 
ES kokvilnas režīma saderību ar tirdzniecības un attīstības mērķiem, jo ilgtspējīgas 
tirdzniecības noteikumi, kas daudzpusējā tirdzniecības sistēmā nodrošina vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus, ir labākais palīdzības veids. 

Ieguvumi, ko sniedz pievienošanās ICAC

ICAC ir viena no nedaudzajām starptautiskajām patēriņa preču struktūrām, kurā ES vēl nav 
iestājusies. Deviņas ES dalībvalstis pašlaik ir ICAC locekles. Ja ES pievienotos ICAC, 
Komisija pārstāvētu ES ekskluzīvas kompetences ietvaros un tās vārdā veiktu ikgadēju 
maksājumu. 

Tā kā kokvilna ES tirdzniecības un attīstības mērķu kontekstā ir svarīgs jautājums, ES nevar 

                                               
1 2010. gadā kopējā ES tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas eksporta vērtība bija EUR 34 miljardi. Šajās 
nozarēs ES 27 dalībvalstīs 127 000 uzņēmumos bija nodarbināti 1,9 miljoni darbinieku (Eurostat un Euratex
dati).
2 Eurocoton aplēses.
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atļauties palikt ārpus šīs organizācijas. Dalība tajā ļautu ES uzlabot sadarbību un dialogu par 
kokvilnas jautājumiem, piekļūt savlaicīgi sniegtai, precīzai un būtiskai informācijai un 
analītiskiem ieteikumiem, veicināt sadarbību un partnerattiecības tekstilizstrādājumu nozares 
pārstāvju, kokvilnas ražotāju un valsts iestāžu vidū.

Referente ir pārliecināta, ka pievienošanās ICAC ir ES interesēs. Kopīgas nostājas paušana 
vienotas delegācijas ietvaros nodrošinātu lielāku veikto pasākumu saskanību un sniegtu ES 
iespēju vairāk ietekmēt darba kārtību ar kokvilnu saistītajos jautājumos. ES dalība arī sniegtu 
ļoti vajadzīgu stimulu šai patēriņa preču struktūrai un tās ietekmei kokvilnas jomā. 

Ieteikumi

Šīs pievienošanās mērķis ir nodrošināt aktīvu ES līdzdalību spēcīgā un efektīvā ICAC. Tā kā 
paredzams, ka ES ikgadējā iemaksa par dalību ICAC būs aptuveni USD 360 0001, t. i., 
aptuveni 20 % no kopējās organizācijas dalībnieku iemaksu summas, ES ir svarīgi šajā 
starptautiskajā patēriņa preču struktūrā nodrošināt pienācīgu pārstāvības ietekmi un 
balsošanas tiesības. Ir jānodrošina lietderīgs Eiropas nodokļu maksātāju naudas izmantojums.

Referente mudina Komisiju izmantot visas iespējas, ko sniedz dalība šajā struktūrā, lai 
censtos panākt lielāku tirgus pārredzamību un ilgtspējību. Tai būtu nekavējoties jāreaģē uz 
visiem iespējamajiem kokvilnas eksportēšanas ierobežojumiem un citiem pasākumiem, kas 
varētu radīt pārmērīgas cenu svārstības. Referente aicina Komisiju arī turpmāk nodrošināt, lai 
ICAC ietvaros tiktu uzklausīta un ņemta vērā Eiropas kokvilnas audzētāju, tirgotāju un 
pētnieku nostāja.

Komisijai ir jāuzstāj uz PTO sarunu turpināšanu par kokvilnas nozari,2 lai rastu līdzsvarotu 
pieeju ES kopējās lauksaimniecības politikas reformas un nākamā ASV Lauksaimniecības 
likuma ietvaros. Ir būtiski nodrošināt, lai Ķīna, lielākais kokvilnas tirgus, iestātos ICAC un 
sniegtu konstruktīvu ieguldījumu kokvilnas jomā3.

Mums ir jārisina pasaules kokvilnas tirgus problēmas, kas raksturīgas vairumam 
lauksaimniecības izejvielu tirgu, proti, piedāvājuma un pieprasījuma nelīdzsvarotība, cenu 
svārstības, bērnu darba izmantošana un vides degradācija. Ir svarīgi mazajiem ražotājiem no 
jaunattīstības valstīm radīt apstākļus izaugsmei kokvilnas–tekstilizstrādājumu–apģērbu 
ražošanas pievienotās vērtības ķēdes kontekstā un iespēju izmantot bioloģiskās un taisnīgas 
tirdzniecības kokvilnas sniegtās iespējas4. Būtiska ir arī labāka piekļuve apdrošināšanas un 
cenu risku ierobežošanas mehānismiem, zināšanām un kredītam, kā arī labāka dažādošana.

Kokvilnas sniegtās iespējas būtu pilnvērtīgi jāizmanto ekonomisko partnerattiecību 
nolīgumos, nodrošinot, lai Āfrikas ražotāji piekļūtu svarīgākajām pievienotās vērtības ķēdēm, 
kuras tiek izmantotas ES tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas nozarēs.

Ir svarīgi uzlabot piegādes ķēdes izsekojamību, lai strādātu pie bērnu darba un piespiedu 
                                               
1 Tas ietver fiksētu dalības maksu un mainīgu maksājuma daļu, kuras pamatā ir neapstrādātas kokvilnas 
tirdzniecības apjoms.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0380.
3 Ķīnas valsts kokvilnas rezervju apmērs palielina nenoteiktību pasaules kokvilnas tirgū.
4 Ilgtspējas sertifikācijas sistēmas piemēru vidū ir Better Cotton Initiative, Cotton Made in Africa un Ecoproof.
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darba ierobežošanas1, kā arī palielinātu vides ilgtspējību. Referente mudina visas kokvilnas 
nozarē iesaistītās puses pastiprināt centienus, lai kokvilnas vākšanas un attīrīšanas jomā 
apkarotu bērnu darba ļaunākās formas un ierobežotu vides degradāciju, tostarp ietekmi uz 
ūdeni un pesticīdu izmantošanu. Visā pievienotās vērtības ķēdē — sākot ar kokvilnas 
ievākšanu, līdz tekstilražojumu rūpnīcām — ir svarīgi apkarot cilvēktiesību pārkāpumus un 
vides piesārņošanu.

Referente aicina turpināt cīņu pret tirdzniecību kropļojošiem pasākumiem, tostarp visa veida 
eksporta subsīdijām2 un eksporta aizliegumiem3. Ir svarīgi aizsargāt kokvilnas ražošanu 
Savienībā, bet tai ir jāapsver turpmāka pakāpeniska Eiropas kokvilnas ražotājiem sniegtā 
atbalsta atsaiste, nostiprinot pārejas pārstrukturēšanas pasākumus attiecībā uz visvairāk 
skartajiem reģioniem. Ņemot vērā Eiropā vērojamo kokvilnas ražošanas un primārās 
tekstilizstrādājumu rūpniecības apjoma sarukšanu, referente mudina Eiropas lauksaimniekus, 
tirgotājus un mazumtirgotājus izmantot iespējas, ko ir radījusi bioloģiskās un taisnīgas 
tirdzniecības kokvilnas laišana tirgū. 

                                               
1 Pieņemtie teksti P7_TA(2011)0586.
2 Saskaņā ar ICAC sniegto informāciju subsīdijas pazemina kokvilnas tirgus cenas par 10 %. Lēstais subsīdiju 
apjoms kokvilnas nozarē 2010./2011. gadā ir USD 1,3 miljardi. Salīdzinājumā ar USD 3,2 miljardiem 
2009./2010. gadā tas ir sarucis — galvenokārt kokvilnas cenu rekorda dēļ.
3 Pēdējo trīs gadu laikā Indija ir vairākkārt noteikusi eksporta ierobežojumus.


