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CCIB și economia mondială a bumbacului

Comitetul consultativ internațional al bumbacului (CCIB fondat în 1939) este unul 
dintre cele mai vechi organisme internaționale pentru produsele de bază  Reunește 42 
țări producătoare, consumatoare și comercializatoare de bumbac și asistă guvernele 
acestora în promovarea unei economii mondiale echitabile a bumbacului. CCIB are ca 
obiectiv îmbunătățirea transparenței pe piața bumbacului prin sensibilizarea opiniei 
publice, consolidarea cooperării internaționale, colectarea datelor statistice, punerea la 
dispoziție a informațiilor tehnice și a previziunilor privind piețele bumbacului și 
textilelor.

Fiind printre cele mai semnificative culturi în materie de utilizare a terenului, bumbacul este 
un generator de locuri de muncă important și un produs de bază vital pentru comunitățile din 
mediul rural, comercianți, industria textilă și consumatorii din întreaga lume. Cea mai des 
folosită fibră naturală, cultivată în peste o sută de țări, este un produs de bază agricol intens 
comercializat, aproximativ o sută cincizeci de țări fiind implicate în schimburi comerciale cu 
acest produs1.

Conform CCIB, aproximativ 100 de milioane de gospodării sunt direct implicate în producția 
de bumbac. Sectorul bumbacului reprezintă o sursă importantă de locuri de muncă și de venit 
pentru peste 250 de milioane de oameni din etapele de producție, prelucrare, depozitare și 
transport ale acestui lanț valoric agricol. Alte milioane de locuri de muncă sunt oferite de 
industriile conexe, variind de la mijloacele de producție agricolă și utilaje la fabricarea 
textilelor.

Producția de bumbac este dominată de China, India și SUA, aceasta din urmă fiind 
exportatorul dominant și statul care oferă cele mai multe subvenții pentru producția de 
bumbac. China este cel mai mare importator al lumii. CCIB estimează că schimburile 
comerciale mondiale cu bumbac pentru sezonul 2011/2012 reprezintă 8,6 milioane de tone, 
datorită importurilor record din China, estimându-se că stocurile sale vor fi mai mult de duble, 
până la 5 milioane de tone2.

Producția și comercializarea bumbacului au un potențial enorm pentru creșterea economică și 
dezvoltare. Exporturile „aurului alb” sunt vitale pentru economiile dependente de bumbac ale 
țărilor ACP, în special pentru grupul „Cotton Four”(C-4) format din Benin, Burkina Faso, 
Mali și Ciad. Deoarece bumbacul este cea mai importantă sursă de venit din exporturile 
agricole pentru țările cel mai puțin dezvoltate, privite în ansamblu, un progres privind 
bumbacul în cadrul OMC ar însemna un progres în negocierile pentru Agenda de 
dezvoltare de la Doha.

Bumbacul și textilele în UE

                                               
1 CCIB estimează că producția de bumbac mondială va scădea până la 25 de milioane de tone în sezonul 
2012/2013, comerțul mondial scăzând la 8,1 milioane de tone. Sezonul internațional al bumbacului durează din 
august până în iulie. 
2 CCIB se așteaptă ca stocurile mondiale să crească până la 13,3 milioane de tone în 2011/12 și până la 14,5 
milioane de tone în 2012/13.
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În UE, bumbacul este cultivat la ora actuală de către aproximativ 100 000de producători din 
Grecia și Spania, care produc 340 000 de tone de bumbac egrenat pe o suprafață de 370 000 
de hectare1. UE a devenit un exportator net de bumbac în 2009. Deoarece UE produce doar 
1% din cantitatea mondială de bumbac egrenat și are o cotă de piață la export de 2,8%, are un 
impact relativ neglijabil asupra prețurilor de pe piața mondială a acestui produs de bază 
agricol intens comercializat. 

Cu toate acestea, ponderea economică a sectorului bumbacului nu ar trebui subestimată. 
Reprezentând nu numai o sursă de venit pentru fermieri, egrenori și comercianți, bumbacul 
este de asemenea vital pentru industria europeană a textilelor și confecțiilor2.

Valoarea totală a comerțului UE cu bumbac a reprezentat aproape un miliard de euro în 2011, 
producția și interesele comerciale ale sectorului bumbacului din UE fiind estimate împreună 
la 1,6 miliarde de euro.3

Comerțul cu bumbac, un instrument pentru dezvoltare

UE este cel mai mare furnizor de asistență pentru dezvoltare în domeniul bumbacului 
prin intermediul Parteneriatului UE-Africa privind bumbacul, urmărind să încurajeze 
competitivitatea țărilor africane. Valoarea totală a asistenței pentru dezvoltare oferită de 
UE și de statele sale membre pentru bumbacul african începând cu anul 2004 a depășit 
suma de 350 de milioane de euro. În 2009, UE a fost primul importator mondial de textile 
și confecții din țările cel mai puțin dezvoltate.

Subvențiile, în principal programele americane de subvenții cu efectele cele mai 
puternice de denaturare, rămân o chestiune critică pentru economiile dependente de 
bumbac din Vestul și Centrul Africii și pentru producătorii lor la scară mică.

Raportorul salută faptul că piața UE a bumbacului este scutită de taxe, cote și subvenții 
la export. Cele mai recente reforme în domeniul bumbacului au reprezentat un pas 
major înspre decuplarea producției de subvenții și au abordat problema capacității 
excedentare din sectorul industriei de egrenare. Cu toate acestea, UE menține un procent 
de 35% de ajutoare cuplate, iar subvențiile Uniunii, dacă sunt calculate pe kilogramul de 
bumbac produs, sunt cele mai ridicate.

În ciuda angajamentului membrilor OMC de a lua în considerare în mod ambițios, prompt și 
specific domeniul bumbacului, nici un progres nu a fost realizat până în acest moment. 
Raportorul îndeamnă la o mai mare coerență a regimului UE al bumbacului în ceea ce privește 
obiectivele comerciale și de dezvoltare, considerând că normele comerciale sustenabile, care 
asigură condiții de concurență echitabile în sistemul comercial multilateral reprezintă cea mai 
bună formă de ajutor. 

Beneficiile aderării la CCIB
                                               
1 Doar aproximativ 230 de tone de bumbac au fost produse în Bulgaria în 2011.
2 Valoarea exporturilor din industria textilă și de confecții a UE a reprezentat 34 de miliarde de euro în 2010. Au 
fost angajați 1,9 milioane de muncitori în 127,000 de companii în cele27 membre state ale UE (conform datelor 
Eurostat și Euratex).
3 Estimează Eurocoton.
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CCIB rămâne unul dintre puținele organisme internaționale ale produselor de bază la 
care UE nu a aderat încă. Nouă state membre ale UE sunt deja membri ai CCIB. În 
cazul în care UE aderă la CCIB, Comisia ar trebui să reprezinte UE, având competența 
exclusivă în acest domeniu și trebuind să plătească contribuția anuală în numele său. 

Deoarece bumbacul este vital pentru atingerea obiectivelor comerciale și de dezvoltare ale 
Uniunii, nu își poate permite să rămână în afara CCIB. Calitatea de membru al acestui 
organism i-ar permite UE să își consolideze cooperarea și dialogul privind chestiunile legate 
de bumbac, să acceseze informații relevante și fiabile și avize analitice în timp util, să 
faciliteze legături și parteneriate între sectorul textilelor, producătorii de bumbac și autoritățile 
publice.

Raportorul este convins că este în interesul UE ca aceasta să adere la CCIB. Reprezentând o 
singură voce în cadrul unei delegații unice, UE ar putea să acționeze cu un grad sporit de 
coerență și să aibă o mai mare influență asupra „agendei în domeniul bumbacului”. Calitatea 
de membru i-ar permite, de asemenea, UE să încurajeze acest organism al produselor de bază 
și să sporească relevanța sa în economia bumbacului. 

Recomandări

Scopul acestei aderări este de a avea o UE activă în cadrul unui CCIB puternic și eficient. 
Deoarece contribuția anuală a UE ca membru al CCIB se estimează că ar reprezenta 
aproximativ 360 000 USD1, și anume aproape 20 % din contribuțiile totale ale membrilor, 
este necesar ca UE să își mențină ponderea adecvată a reprezentării și drepturile de vot în 
cadrul acestui organism internațional al produselor de bază. Trebuie să se asigure o utilizare 
eficientă a banilor contribuitorilor europeni.

Raportorul îndeamnă Comisia să își folosească la maxim potențialul de membru pentru a 
obține o transparență și sustenabilitate a pieței sporită. Ar trebui să reacționeze rapid la orice 
posibile restricții la export pentru bumbac și la alte măsuri care conduc la volatilitatea 
excesivă a prețurilor. Raportorul îndeamnă Comisia să continue să se asigure că vocea 
cultivatorilor de bumbac, egrenatorilor, comercianților și cercetătorilor europeni este auzită în 
cadrul CCIB.

Comisia trebuie să accelereze negocierile din cadrul OMC privind bumbacul2 în contextul 
necesității de a găsi o abordare echilibrată a reformei PAC a UE și a viitoarei legi agricole 
americane. Este la fel de important să se asigure că China, cea mai mare piața a bumbacului, 
aderă la CCIB și joacă un rol constructiv în economia bumbacului3.

Trebuie să abordăm aceste inconveniente ale pieței mondiale a bumbacului care afectează 
majoritatea materiilor prime agricole: dezechilibre ale cererii și ofertei, volatilitatea prețurilor, 
exploatarea copiilor și degradarea mediului. Este vital să se creeze condiții pentru ca micii 
                                               
1 Această sumă conține o cotă fixă de membru și o parte variabilă, stabilită în funcție de volumul comerțului cu 
bumbac neprelucrat.
2 Texte adoptate, P7_TA(2011)0380.
3 Mărimea rezervelor naționale de bumbac ale Chinei provoacă și mai multe incertitudini pe piața mondială a 
bumbacului.
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producători din țările în curs de dezvoltare să urce pe scara valorică a bumbacului, textilelor și 
confecțiilor și să profite de potențialul bumbacului ecologic provenit din comerțul echitabil1. 
De asemenea, este important să se asigure un acces mai bun la mecanismele de acoperire a 
riscului de preț, la cunoștințe și credite precum și o mai bună diversificare.

Potențialul oferit de bumbac ar trebui să fie valorizat la maxim în cadrul acordurilor de 
parteneriat economic, asigurându-se că producătorii africani au acces la principalele lanțuri 
valorice din industria textilă și de confecții a UE.

Este vital să se îmbunătățească trasabilitatea lanțului de aprovizionare pentru a se putea 
reduce munca forțată și cea a copiilor2 și să sporească sustenabilitatea mediului. Raportorul 
îndeamnă toate părțile interesate din economia bumbacului să accelereze eforturile în lupta 
împotriva celor mai groaznice forme de muncă a copiilor în culegerea bumbacului și 
egrenarea lui și să reducă degradarea mediului, inclusiv consumul de apă și folosirea 
pesticidelor. Este absolut necesar să se lupte împotriva violării drepturilor omului și a 
poluării mediului pe parcursul întregului lanț valoric, începând cu recoltarea 
bumbacului și până la fabricile de textile.

Raportorul îndeamnă la continuarea combaterii măsurilor de denaturare a comerțului, inclusiv 
a tuturor formelor de subvenții la export3 și de restricții la export4. Este important să se 
protejeze industria bumbacului în UE dar trebuie să se ia în calcul decuplare treptată a 
ajutorului pentru producătorii europeni de bumbac, consolidându-se măsurile tranzitorii de 
restructurare pentru regiunile cele mai afectate. Luând în considerare scăderea producției 
de bumbac și industria textilelor de bază din Europa, raportorul îndeamnă fermierii, 
comercianții și comercianții cu amănuntul europeni să se folosească de posibilitățile 
oferite de comerțul echitabil al bumbacului ecologic. 

                                               
1  Exemple de programe care certifică sustenabilitatea includ Better Cotton Initiative, Cotton Made in Africa și 
Ecoproof.
2 Texte adoptate, P7_TA(2011)0586.
3 Conform CCIB, subvențiile fac ca prețurile de pe piața bumbacului să scadă cu 10%. Subvențiile industriei de 
bumbac sunt estimate a reprezenta 1,3 miliarde de dolari în 2010/11, scăzând de la 3,2 miliarde de dolari în 
2009/10 datorită, în principal, prețurilor record ale bumbacului.
4 India a introdus în mod regulat restricții la export în ultimii trei ani.


