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ICAC a obszar gospodarki światowej, jaki stanowi bawełna

Międzynarodowy Komitet Doradczy ds. Bawełny (ICAC, ustanowiony w 1939 r.) jest jedną z 
najstarszych międzynarodowych organizacji surowcowych. Skupia on 42 kraje będące 
producentami i konsumentami bawełny oraz kraje uczestniczące w obrocie handlowym tym 
towarem, a także wspiera rządy tych krajów w promowaniu prawidłowego funkcjonowania 
obszaru gospodarki światowej, jaki stanowi bawełna. Celem ICAC jest poprawa 
przejrzystości na rynku bawełny poprzez zwiększanie świadomości, wspieranie współpracy 
międzynarodowej, gromadzenie danych statystycznych, a także zapewnianie informacji 
technicznych i prognoz dotyczących rynków bawełny i wyrobów włókienniczych.

Uprawa bawełny, będąca jedną z najistotniejszych upraw pod względem użytkowania 
gruntów, jest ważnym źródłem zatrudnienia, a bawełna stanowi podstawowy towar dla 
społeczności z obszarów wiejskich, przedsiębiorstw handlowych, przemysłu włókienniczego 
i konsumentów na całym świecie. Bawełna – najpowszechniej stosowane włókno naturalne, 
uprawiane w ponad 100 krajach – jest towarem rolnym będącym przedmiotem intensywnej 
wymiany handlowej, w którą zaangażowanych jest około 150 krajów1.

Według danych ICAC około 100 milionów gospodarstw domowych jest bezpośrednio 
zaangażowanych w produkcję bawełny. Sektor bawełny zapewnia główne źródło zatrudnienia 
i dochodu dla ponad 250 milionów osób zatrudnionych na etapach produkcji, przetwórstwa, 
magazynowania i transportu w tym rolniczym łańcuchu wartości. Dodatkowe miliony miejsc 
pracy tworzone są w pokrewnych branżach przemysłowych, takich jak środki produkcji rolnej 
i maszyny rolnicze lub produkcja wyrobów włókienniczych.

Produkcja bawełny zdominowana jest przez Chiny, Indie i Stany Zjednoczone, przy czym ten 
ostatni kraj pozostaje dominującym eksporterem i największym podmiotem dotującym 
produkcję bawełny. Chiny natomiast są największym światowym importerem. ICAC szacuje, 
że wielkość światowego handlu bawełną w sezonie 2011/2012 sięgnie 8,6 miliona ton dzięki 
rekordowemu przywozowi z Chin – oczekuje się, że wielkość zasobów tego kraju zwiększy 
się ponad dwukrotnie do 5 milionów ton2.

Produkcję bawełny i handel tym surowcem cechuje ogromny potencjał wzrostu 
gospodarczego i rozwoju. Wywóz tego „białego złota” ma decydujące znaczenie dla 
zależnych od bawełny gospodarek państw AKP, w szczególności dla czterech producentów 
bawełny z tego regionu, tzw. grupy Cotton Four (C-4), w której skład wchodzą Benin, 
Burkina Faso, Mali i Czad. Z uwagi na to, że bawełna jest najważniejszym źródłem 
dochodów z przywozu produktów rolnych dla ogółu krajów LDC, przełom w sprawie 
bawełny na forum WTO może oznaczać przełom w negocjacjach dotyczących dauhańskiej 
agendy rozwoju.

Bawełna i wyroby włókiennicze w UE

                                               
1 Według danych szacunkowych ICAC w sezonie 2012/2013 wielkość światowej produkcji bawełny zmniejszy 
się do 25,1 miliona ton, przy spadku wielkości wymiany handlowej na świecie do 8,1 miliona ton. 
Międzynarodowy sezon bawełniarski trwa od sierpnia do lipca. 
2Według oczekiwań ICAC w sezonie 2011/2012 światowe zasoby zwiększą się do 13,3 miliona ton, a w sezonie 
2012/2013 – do 14,5 miliona ton.
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W UE uprawą bawełny zajmuje się obecnie mniej więcej 100 tysięcy producentów w Grecji i 
Hiszpanii, którzy produkują 340 tysięcy ton odziarnionej bawełny na obszarze 370 tysięcy 
hektarów1. W 2009 r. UE stała się eksporterem netto bawełny. Ponieważ UE produkuje 
jedynie 1% światowych zasobów odziarnionej bawełny, a jej udział w rynku eksportowym 
wynosi 2,8%, ma ona raczej mało istotny wpływ na światowe ceny rynkowe tego towaru 
rolnego będącego przedmiotem intensywnej wymiany handlowej. 

Nie należy jednak lekceważyć znaczenia sektora bawełny dla gospodarki. Bawełna nie tylko 
stanowi źródło dochodu dla rolników, podmiotów zajmujących się odziarnianiem 
i przedsiębiorstw handlowych, lecz także ma istotne znaczenie dla europejskiego przemysłu 
włókienniczego i odzieżowego2.

Wartość handlu bawełną w UE wyniosła w 2011 r. blisko jeden miliard euro, natomiast udział 
produkcji i handlu unijnego sektora bawełny oszacowano łącznie na 1,6 miliarda euro3.

Handel bawełną jako narzędzie rozwoju

UE zapewnia największą pomoc rozwojową związaną z sektorem bawełny poprzez 
partnerstwo UE–Afryka w sektorze bawełny, którego celem jest dążenie do zwiększenia 
konkurencyjności Afryki. Całkowita wartość pomocy rozwojowej UE i jej członków 
udzielanej afrykańskiemu sektorowi bawełny od 2004 r. przekroczyła 350 milionów euro.
W 2009 r. UE była największym światowym importerem wyrobów włókienniczych i odzieży 
z krajów najsłabiej rozwiniętych.

Dotacje, a głównie programy dofinansowania w Stanach Zjednoczonych prowadzące do 
ogromnych zakłóceń na rynku, nadal stanowią zasadniczy problem dla zależnych od bawełny 
gospodarek krajów Afryki Zachodniej i Środkowej i ich drobnych producentów.

Sprawozdawczyni wyraża zadowolenie z tego, że unijny rynek bawełny jest wolny od ceł, 
kwot i dopłat eksportowych. Najnowsze reformy w sektorze bawełny były istotnym krokiem 
w kierunku oddzielenia dotacji od produkcji i rozwiązania problemu nadmiaru mocy 
produkcyjnych w branży odziarniania. W UE wsparcie powiązane z produkcją utrzymane jest 
jednak na poziomie 35%, a unijne dotacje w przeliczeniu na kilogram wyprodukowanej 
bawełny są najwyższe.

Pomimo zobowiązania członków WTO do zajęcia się sprawą bawełny „w sposób ambitny, 
sprawny i konkretny”, dotychczas nie osiągnięto żadnego postępu. Sprawozdawczyni wzywa 
do zapewnienia większej spójności unijnego systemu wsparcia w sektorze bawełny względem 
celów w zakresie handlu i rozwoju, ponieważ najlepszą formą wsparcia są zrównoważone 
zasady wymiany handlowej zapewniające równe szanse poprzez wielostronny system handlu. 

Zalety przystąpienia do ICAC

                                               
1W 2011 r. w Bułgarii wyprodukowano jedynie około 230 ton bawełny.
2W 2010 r. wartość wywozowa przemysłu włókienniczego i odzieżowego UE wyniosła 34 miliardy euro. 
W przemyśle tym zatrudnionych było 1,9 miliona pracowników w 127 tysiącach przedsiębiorstw w całej UE-27 
(dane Eurostatu i Euratexu).
3Szacunki wg komitetu Eurocoton.
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ICAC pozostaje jedną z niewielu międzynarodowych organizacji surowcowych, których UE 
nie jest jeszcze członkiem. Obecnie do ICAC należy dziewięć państw członkowskich UE. 
Jeśli UE przystąpi do ICAC, Komisja będzie reprezentowała Unię w ramach wyłącznej 
kompetencji i płaciła składkę roczną w jej imieniu. 

Z uwagi na to, że kwestie dotyczące bawełny są istotnym elementem w odniesieniu do celów 
UE w zakresie handlu i rozwoju, Unia nie może pozwolić sobie na pozostawanie poza ICAC. 
Dzięki członkostwu w tej organizacji UE będzie mogła zacieśnić współpracę i usprawnić 
dialog w kwestiach dotyczących bawełny, uzyskać dostęp do aktualnych, dokładnych 
i ważnych informacji i porad analitycznych oraz ułatwiać nawiązywanie kontaktów 
i współpracy partnerskiej pomiędzy sektorem włókienniczym, producentami bawełny 
a władzami publicznymi.

Sprawozdawczyni jest przekonana, że przystąpienie UE do ICAC leży w jej najlepszym 
interesie. Mówienie jednym głosem w ramach jednej delegacji zapewni większą spójność 
działań i umożliwi UE wywieranie większego wpływu na rozwiązywanie problemów 
związanych z bawełną. Ponadto członkostwo UE oznaczałoby dostarczenie bardzo 
potrzebnego czynnika pobudzającego tę organizację surowcową do działania oraz 
zwiększenie jej znaczenia w obszarze gospodarki, jaki stanowi bawełna. 

Zalecenia

Celem przedmiotowego przystąpienia jest zapewnienie aktywnego działania UE w ramach 
silnej i skutecznej organizacji ICAC. Ponieważ oczekuje się, że roczna składka płacona przez 
UE za członkostwo w ICAC wyniesie około 360 tysięcy dolarów1, tj. około 20% ogółu 
składek członkowskich, konieczne jest, aby UE zapewniła sobie odpowiednią reprezentację 
oraz prawa głosu w ramach tej międzynarodowej organizacji surowcowej. Należy zapewnić 
dobrą wartość za pieniądze europejskich podatników.

Sprawozdawczyni wzywa Komisję do pełnego wykorzystania potencjału członkostwa 
w dążeniu do większej przejrzystości i równowagi rynku. Komisja powinna szybko reagować 
na wszelkie możliwe ograniczenia w wywozie bawełny i każde inne działania prowadzące do 
nadmiernych wahań cen. Sprawozdawczyni wzywa Komisję do nieustannego 
dopilnowywania, by głos europejskich plantatorów bawełny, podmiotów zajmujących się 
odziarnianiem, przedsiębiorstw handlowych oraz badaczy był słyszalny na forum ICAC.

Komisja musi dążyć do postępu w negocjacjach WTO dotyczących bawełny2 z uwagi na 
konieczność wypracowania zrównoważonego podejścia w reformie unijnej WPR oraz
w przyszłym projekcie ustawy o gospodarstwach rolnych w Stanach Zjednoczonych. Bardzo 
ważne jest zapewnienie przystąpienia Chin, największego rynku bawełny, do ICAC 
i odgrywania przez ten kraj konstruktywnej roli w obszarze gospodarki, jaki stanowi 
bawełna3.

                                               
1Kwota ta obejmuje stałą część opłaty członkowskiej oraz część zmienną zależną od ilości surowej bawełny 
będącej przedmiotem wymiany handlowej.
2Teksty przyjęte P7_TA(2011)0380.
3Rozmiar chińskich krajowych rezerw bawełny przyczynia się do powstawania niepewności na światowym 
rynku bawełny.
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Musimy uwzględnić niepokoje i problemy na światowym rynku bawełny dotyczące 
większości surowców miękkich: fluktuacje podaży i popytu, zmienność cen, 
wykorzystywanie dzieci do pracy oraz degradacja środowiska. Ważne jest, aby dla małych 
producentów z krajów rozwijających się stworzyć warunki do awansowania w ramach 
łańcucha wartości obejmującego sektor bawełny, sektor wyrobów włókienniczych i sektor 
odzieżowy oraz do wykorzystania potencjału bawełny organicznej będącej przedmiotem 
sprawiedliwego handlu1. Istotne znaczenie ma również lepszy dostęp do ubezpieczeń 
i mechanizmów zabezpieczania cen, do wiedzy i kredytów oraz większa dywersyfikacja.

Potencjał oferowany przez sektor bawełny powinien być w pełni wykorzystany w ramach 
umów o partnerstwie gospodarczym, które zapewnią producentom z Afryki dostęp do 
głównych łańcuchów wartości poprzez udział w unijnym przemyśle włókienniczym 
i odzieżowym.

Istotne jest, aby usprawnić mechanizm identyfikowalności w odniesieniu do łańcucha dostaw 
w celu dążenia do ograniczenia pracy dzieci i pracy przymusowej2oraz zwiększenia 
zrównoważenia środowiskowego. Sprawozdawczyni wzywa wszystkie zainteresowane strony 
z obszaru gospodarki, jaki stanowi bawełna, do zwiększenia starań na rzecz walki 
z najcięższymi formami pracy dzieci przy zbieraniu i odziarnianiu bawełny oraz na rzecz 
ograniczenia degradacji środowiska, zużycia wody oraz wykorzystania pestycydów. 
Konieczne jest podjęcie działań przeciwko naruszaniu praw człowieka i zanieczyszczaniu 
środowiska w całym łańcuchu wartości, od zbioru bawełny aż po fabryki włókiennicze.

Sprawozdawczyni wzywa do dalszych działań służących walce z mechanizmami 
zakłócającymi wymianę handlową, w tym z wszelkimi formami dopłat 
eksportowych3i zakazów wywozu4. Istotne jest zabezpieczenie produkcji bawełny w UE, 
trzeba jednak rozważyć dalsze stopniowe oddzielenie płatności od produkcji w przypadku 
europejskich producentów bawełny, co wzmocni przejściowe środki restrukturyzacji dla 
najbardziej poszkodowanych regionów. Mając na uwadze zmniejszoną produkcję bawełny 
oraz pogorszenie się koniunktury w przemyśle włókienniczym w Europie, sprawozdawczyni 
wzywa europejskich rolników, przedsiębiorstwa handlowe i detalistów do skorzystania 
z możliwości, jakie daje wprowadzanie do obrotu organicznej bawełny będącej przedmiotem 
sprawiedliwego handlu. 

                                               
1Przykłady systemów certyfikacji związanych ze zrównoważonym rozwojem dotyczą inicjatywy Better Cotton 
Initiative (na rzecz zrównoważonej produkcji bawełny), inicjatywy Cotton Made in Africa (na rzecz wspierania 
rozwoju drobnych producentów bawełny w Afryce) i oznakowania Ecoproof na produktach spełniających m.in. 
określone kryteria środowiskowe i dotyczące zakazu pracy dzieci.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0586.
3Według danych ICAC dotacje powodują obniżenie ceny rynkowej bawełny o 10%. Szacuje się, że w sezonie 
2010/2011 dotacje dla sektora bawełny wyniosły 1,3 miliarda dolarów, co stanowi zmniejszenie w porównaniu 
z 3,2 miliarda dolarów w sezonie 2009/2010, głównie z powodu rekordowych cen bawełny.
4W ostatnich trzech latach Indie wielokrotnie wprowadzały ograniczenia wywozowe.


