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Medzinárodný poradný výbor pre bavlnu a svetové hospodárstvo v sektore bavlny

Medzinárodný poradný výbor pre bavlnu (ICAC, založený v roku 1939) je jedným 
z najstarších medzinárodných komoditných orgánov. Združuje 42 krajín, ktoré produkujú 
a spotrebúvajú bavlnu alebo s ňou obchodujú, a pomáha ich vládam pri presadzovaní 
stabilného svetového hospodárstva v sektore bavlny. Cieľom výboru ICAC je zlepšiť 
transparentnosť na trhu s bavlnou zvyšovaním povedomia, rozvíjaním medzinárodnej 
spolupráce, zhromažďovaním štatistických údajov, poskytovaním technických informácií 
a odhadov vývoja na trhoch s bavlnou a textilom.

Bavlna, ktorá je z hľadiska využívania pôdy jednou z najvýznamnejších plodín, je pre miestne 
spoločenstvá, obchodníkov, textilný priemysel a spotrebiteľov na celom svete dôležitým 
faktorom tvorby pracovných miest a zásadnou komoditou. Najrozšírenejšie prírodné vlákno 
pestované vo viac ako 100 krajinách je intenzívne obchodovanou poľnohospodárskou 
komoditou a do obchodu s ňou je zapojených viac ako 150 štátov1.

Podľa výboru ICAC je do produkcie bavlny priamo zapojených viac ako 100 mil. domácností. 
Sektor bavlny je hlavným zdrojom zamestnanosti a príjmov pre viac ako 250 mil. ľudí, ktorí 
sú zapojení do jednotlivých fáz tohto hodnotového poľnohospodárskeho reťazca, t. j. 
do výroby, spracovania, skladovania a prevozu. Ďalšie milióny pracovných miest poskytujú 
súvisiace odvetvia priemyslu od poľnohospodárskych vstupov a strojov až po výrobu textilu.

Najväčšími producentmi bavlny sú Čína, India a USA, pričom USA je stále aj hlavným 
vývozcom bavlny a najväčším poskytovateľom dotácií na jej produkciu. Čína je najväčším 
dovozcom na svete. ICAC odhaduje objem svetového obchodu s bavlnou v sezóne 2011/2012 
na 8,6 mil. ton, z veľkej časti vďaka rekordným dovozom z Číny, ktorej zásoby sa majú podľa 
odhadov zdvojnásobiť na 5 mil. ton2.

Produkcia bavlny a obchod s touto komoditou má veľký potenciál rastu a rozvoja. Vývoz 
tohto „bieleho zlata“ má zásadný význam pre ekonomiky AKT, ktoré sú na bavlne závislé, 
a to najmä pre skupinu Cotton Four (C-4), ktorú tvoria Benin, Burkina Faso, Mali a Čad. 
Keďže bavlna je najvýznamnejším zdrojom príjmov z poľnohospodárskeho vývozu pre 
skupinu najmenej rozvinutých krajín, znamenal by prielom v oblasti bavlny v rámci Svetovej 
obchodnej organizácie aj prielom v rokovaniach o rozvojovom programe z Dauhy.

Bavlna a textil v EÚ

Bavlnu v EÚ v súčasnosti pestuje približne 100 000 producentov v Grécku a v Španielsku, 
ktorých produkcia dosahuje 340 000 ton odzrnenej bavlny na ploche 370 000 hektárov.3 EÚ 
sa v roku 2009 stala čistým vývozcom bavlny. Keďže EÚ produkuje len 1 % odzrnenej 
bavlny na svete a jej podiel na vývoznom trhu tvorí 2,8 %, má pomerne zanedbateľný vplyv 
na svetové trhové ceny tejto intenzívne obchodovanej poľnohospodárskej komodity. 
                                               
1 Výbor ICAC odhaduje, že svetová produkcia bavlny v sezóne 2012/2012 poklesne na 25,1 mil. ton, pričom 
celosvetový obchod poklesne na 8,1 mil. ton. Medzinárodná sezóna produkcie bavlny prebieha od augusta do 
júla. 
2 Výbor ICAC očakáva, že celosvetové zásoby sa prudko zvýšia na 13,3 mil. ton v sezóne 2011/2012 
a na 14,5 mil. ton v sezóne 2012/2013.
3 V Bulharsku bolo v roku 2011 vyprodukovaných približne len 230 ton bavlny.
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Hospodársky význam sektora bavlny by sa však nemal podceňovať. Okrem toho, že bavlna je 
zdrojom príjmov poľnohospodárov, podnikov na odzrňovanie a obchodníkov, má zásadný 
význam aj z hľadiska európskeho textilného a odevného priemyslu1.

Celková hodnota obchodu s bavlnou v EÚ v roku 2011 dosahovala približne 1 mld. EUR, 
pričom celková hodnota výrobných a obchodných záujmov sektora bavlny v EÚ sa odhaduje 
na 1,6 mld. EUR2.

Obchod s bavlnou ako nástroj rozvoja

EÚ je najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci týkajúcej sa bavlny, a to 
prostredníctvom partnerstva EÚ a Afriky v sektore bavlny, ktorého cieľom je podporiť 
konkurencieschopnosť Afriky. Celková hodnota rozvojovej pomoci EÚ a jej členov 
pre africkú bavlnu od roku 2004 presiahla 350 mil. EUR. EÚ bola v roku 2009 najväčším 
svetovým dovozcom textilu a odevov z najmenej rozvinutých krajín.

Dotácie, predovšetkým značne deformačné dotačné programy USA, sú pre krajiny západnej 
a strednej Afriky, ktorú sú závislé na bavlne, a pre ich drobných producentov stále zásadným 
problémom.

Spravodajkyňa vyzdvihuje skutočnosť, že trh EÚ s bavlnou funguje bez ciel, kvót 
a vývozných dotácií. Posledné reformy v sektore bavlny boli významným krokom k oddeleniu 
dotácií od produkcie a riešili otázku nadmerných kapacít v odvetví odzrňovania. Odhliadnuc 
od toho však EÚ zachováva 35 % viazanej pomoci a dotácie Únie, ak by sa vyčíslili na kilo 
vyprodukovanej bavlny, sú najvyššie.

Napriek záväzku členov WTO riešiť otázku bavlny „ambiciózne, urýchleným a konkrétnym 
spôsobom“, sa doteraz nedosiahol žiaden pokrok. Spravodajkyňa naliehavo vyzýva na väčšiu 
koherentnosť systému EÚ v sektore bavlny s obchodnými a rozvojovými cieľmi, pretože 
udržateľné obchodné pravidlá, ktoré zabezpečujú rovnaké podmienky v rámci 
mnohostranného systému obchodu, sú najlepšou formou pomoci. 

Prínosy pristúpenia k ICAC

Výbor ICAC je jedným z mála medzinárodných komoditných orgánov, ktorého členom EÚ 
ešte nie je. Medzi členov tohto výboru v súčasnosti patrí deväť členských štátov EÚ. Ak by 
EÚ pristúpila k výboru ICAC, Komisia by zastupovala EÚ s výhradnými právomocami a v jej 
mene by hradila ročný príspevok. 

Keďže bavlna má zásadný význam pre obchodné a rozvojové ciele Únie, nemôže si Únia 
dovoliť nebyť členom ICAC. Členstvo v tomto orgáne by EÚ umožnilo posilniť spoluprácu 
a dialóg v oblasti bavlny, získať prístup k aktuálnym, presným a relevantným informáciám 
a k analytickému poradenstvu, uľahčilo by prepojenia a partnerstvá s odvetvím textilu, 

                                               
1 Hodnota vývozu textilného a odevného priemyslu EÚ v roku 2010 dosahovala 34 mld. EUR. Zamestnáva 
1,9 mil. pracovníkov v 127 000 podnikoch v celej EÚ-27 (údaje Eurostatu a Euratexu).
2 Odhady Eurocotonu.
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producentmi bavlny a subjektmi verejného sektora.

Spravodajkyňa je presvedčená, že pristúpenie k ICAC je v najlepšom záujme EÚ. Ak by EÚ 
vystupovala jednohlasne v rámci jedinej delegácie, zabezpečila by väčšiu ucelenosť svojich 
činností a mala by väčší vplyv na agendu v oblasti bavlny. Členstvo EÚ by tomuto 
komoditnému orgánu takisto poskytlo toľko potrebnú podporu a povzbudilo by jeho význam 
v rámci hospodárstva v sektore bavlny. 

Odporúčania

Cieľom tohto pristúpenia je, aby EÚ zohrávala aktívnu úlohu v rámci silného a účinného 
výboru ICAC. Keďže ročný členský príspevok EÚ vo výbore ICAC by mal predstavovať 
približne 360 000 USD1, t. j. okolo 20 % celkových členských príspevkov, je nevyhnutné, aby 
si EÚ v tomto medzinárodnom komoditnom orgáne zabezpečila adekvátne zastúpenie 
a hlasovacie práva. Za peniaze európskych daňových poplatníkov sa musí zabezpečiť 
primeraná protihodnota.

Spravodajkyňa naliehavo vyzýva Komisiu, aby v plnej miere využila potenciál členstva 
s cieľom dosiahnuť zvýšenie transparentnosti a udržateľnosti trhu. Mala by pohotovo 
reagovať na všetky prípadné obmedzenia vývozu bavlny a na ďalšie kroky vedúce 
k nadmernej cenovej volatilite. Spravodajkyňa vyzýva Komisiu, aby stále dbala 
na zabezpečenie toho, aby bol hlas európskych pestovateľov bavlny, podnikov 
na odzrňovanie, obchodníkov a výskumníkov v rámci ICAC vypočutý.

Komisia sa musí usilovať o dosiahnutie pokroku rokovaní WTO o bavlne2, a to v kontexte 
potreby nájsť v rámci SPP EÚ a budúceho poľnohospodárskeho zákona USA vyvážený 
prístup. Nevyhnutne dôležité je zabezpečiť, aby Čína – najväčší trh s bavlnou – pristúpila 
k ICAC a zohrávala v rámci hospodárstva sektore bavlny konštruktívnu úlohu3.

Musíme sa zároveň zaoberať ťažkosťami, s ktorými sa na svetovom trhu s bavlnou stretáva 
väčšina netrvanlivých komodít: nerovnováhou medzi ponukou a dopytom, cenovou 
volatilitou, vykorisťovaním detí a degradáciou životného prostredia. Je nevyhnutné vytvoriť 
pre drobných producentov z rozvojových krajín podmienky, v rámci ktorých by mohli získať 
lepšie postavenie v hodnotovom reťazci bavlna-textil-odevy a využili by potenciál organicky 
pestovanej bavlny obchodovanej v rámci spravodlivého obchodu4. Rozhodujúci je aj lepší 
prístup k mechanizmom poistenia a poistenia cenového rizika, znalostiam a úverom, ako aj 
lepšia diverzifikácia.

Potenciál, ktorý ponúka bavlna, by sa mal v plnej miere zužitkovať v dohodách 
o hospodárskom partnerstve, pričom by sa malo zabezpečiť, aby africkí producenti mali 
prístup k hlavným hodnotovým reťazcom s prínosom pre textilný a odevný priemysel EÚ.

                                               
1 Táto suma zahŕňa pevne stanovený členský podiel a variabilnú časť založenú na objeme obchodu so surovou 
bavlnou.
2 Prijaté texty, P7_TA(2011)0380.
3 Veľkosť čínskych národných rezerv bavlny prispieva k neistote na celosvetovom trhu s bavlnou.
4  Medzi príklady systémov certifikácie orientovaných na trvalú udržateľnosť patria iniciatívy Better Cotton 
Initiative, Cotton Made in Africa a Ecoproof.
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Nevyhnutne potrebné je zlepšiť vysledovateľnosť dodávateľského reťazca s cieľom znížiť 
detskú a nútenú prácu1 a zvýšiť udržateľnosť životného prostredia. Spravodajkyňa naliehavo 
vyzýva všetky strany zúčastnené v sektore bavlny, aby zintenzívnili svoje úsilie v boji proti 
najhorším formám detskej práce, ktoré zahŕňajú zbieranie a odzrňovanie bavlny, a aby znížili 
degradáciu životného prostredia vrátane otázky spotreby vody a používania pesticídov. 
Naliehavo potrebné je bojovať proti porušovaniu ľudských práv a znečisťovaniu životného 
prostredia v celom hodnotovom reťazci – od zberu bavlny až po textilné továrne.

Spravodajkyňa žiada, aby sa ďalej bojovalo proti opatreniam narúšajúcim trh vrátane 
všetkých foriem vývozných dotácií2 a zákazov vývozu3. Produkciu bavlny v EÚ je dôležité 
zachovať, pritom sa však musí zvážiť ďalšie postupné oddelenie priamych platieb európskym 
producentom bavlny a posilnenie prechodných reštrukturalizačných opatrení pre 
najzasiahnutejšie regióny. Vzhľadom na pokles produkcie bavlny a primárneho textilného 
priemyslu v Európe spravodajkyňa nalieha na európskych poľnohospodárov, obchodníkov 
a maloobchodníkov, aby využívali možnosti, ktoré ponúka organicky pestovaná bavlna 
v rámci spravodlivého obchodu. 

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2011)0586.
2 Podľa výboru ICAC dotácie znižujú trhové ceny bavlny o 10 %. Dotácie pre sektor bavlny sa odhadujú na 3,1 
mld. USD v období 2010/2011, čo je oproti obdobiu 2009/2010, keď dosahovali 3,2 mld. USD, pokles, ktorý je 
spôsobený najmä rekordnými cenami bavlny.
3 India v priebehu posledných troch rokov opakovane zaviedla vývozné obmedzenia.


