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ICAC och världsekonomin för bomull

Internationella rådgivande kommittén för bomull (ICAC, inrättad 1939) är ett av de äldsta 
internationella råvaruorganen. Det sammanför 42 länder som tillverkar, förbrukar och handlar 
med bomull och hjälper deras regeringar att främja en sund världsekonomi för bomull. ICAC 
har som målsättning att förbättra öppenheten på bomullsmarknaden genom att informera, 
främja internationellt samarbete, samla statistiska data samt tillhandahålla teknisk information 
om och prognoser för bomulls- och textilmarknaderna.

Eftersom bomull är en av de grödor som kräver störst markanvändning är den en viktig 
sysselsättningsskapande faktor och livsnödvändig råvara för landsbygdssamhällen, handlare, 
textilindustrin och konsumenter över hela världen. Bomull är den vanligaste naturfibern och 
odlas i fler än 100 länder. Därtill är den en jordbruksråvara som är föremål för intensiv 
handel, med ungefär 150 länder inblandade i handeln1.

Enligt ICAC är ungefär 100 miljoner hushåll direkt inblandade i produktionen av bomull. 
Bomullssektorn erbjuder en betydelsefull källa till sysselsättning och inkomst för över 
250 miljoner människor inom produktions-, bearbetnings-, lagrings- och transportleden av 
denna jordbruksvärdekedja. Ytterligare miljontals arbetstillfällen finns i närstående industrier, 
inom allt ifrån insatsvaror inom jordbruket och maskiner till textiltillverkning.

Bomullsproduktionen domineras av Kina, Indien och USA – den sistnämnda av dem 
dominerar fortfarande inom bomullsexporten och är det land som har störst subventioner till 
bomullsproduktionen. Kina är världens största importör av bomull. ICAC uppskattar att 
världshandeln med bomull för säsongen 2011/2012 ligger på 8,6 miljoner ton, pådriven av 
rekordstora importer från Kina vars lager förväntas mer än fördubblas till 5 miljoner ton2.

Produktionen av och handeln med bomull har betydande tillväxt- och utvecklingspotential. 
Exporten av ”det vita guldet” är avgörande för bomullsberoende AVS-länders ekonomier, 
särskilt alliansen ”the Cotton Four” (C-4) som består av Benin, Burkina Faso, Mali och 
Tchad. Eftersom bomull är den viktigaste källan till jordbruksrelaterade exportinkomster för 
de minst utvecklade länderna som grupp, skulle ett genombrott i förhandlingarna om bomull i 
WTO kunna innebära ett genombrott i förhandlingarna om utvecklingsagendan från Doha.

Bomull och textilier i EU

Bomull odlas för närvarande i EU av runt 100 000 producenter i Grekland och Spanien, som 
producerar 340 000 ton rensad bomull på en yta av 370 000 hektar3. EU blev nettoexportör av 
bomull år 2009. Eftersom EU står för endast 1 % av världens samlade produktion av rensad 
bomull och har en marknadsandel på 2,8 % har unionen en tämligen försumbar inverkan på de 
globala marknadspriserna för denna jordbruksråvara, som är föremål för en omfattande 
handel. 

                                               
1 ICAC uppskattar att världsproduktionen av bomull kommer att minska till 25,1 miljoner ton under säsongen 
2012/2013, och att den globala handeln kommer att minska till 8,1 miljoner ton. Den internationella 
bomullssäsongen sträcker sig från augusti till juli. 
2 ICAC väntar sig att de globala bomullslagren kommer att öka till 13,3 miljoner ton 2011/2012 och 
14,5 miljoner ton 2012/2013.
3 Endast omkring 230 ton bomull producerades i Bulgarien 2011.
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Inte desto mindre bör bomullssektorns ekonomiska tyngd inte underskattas. Förutom att den 
utgör en inkomstkälla för odlare, rensare och handlare, är bomullen mycket viktig för 
europeiska textilier och klädindustrin1.

EU:s totala handelsvärde för bomull uppgick till nästan en miljard euro år 2011, med ett 
uppskattat värde på 1,6 miljarder euro sammanlagt för EU:s bomullssektors produktions- och 
handelsintressen2.

Bomullshandeln som ett utvecklingsverktyg

EU är den största givaren av bomullsrelaterat utvecklingsbistånd genom partnerskapet mellan 
EU och Afrika om bomull, som syftar till att öka Afrikas konkurrenskraft. Det totala värdet 
för utvecklingsbiståndet till afrikansk bomull från EU och dess medlemsstater sedan 2004 
överstiger 350 miljoner euro. År 2009 var EU världens ledande importör av textilier och 
kläder från de minst utvecklade länderna.

Subventioner – framför allt väldigt snedvridande amerikanska subventionsprogram – är 
fortfarande ett allvarligt problem för väst- och centralafrikanska bomullsberoende ekonomier 
och deras småskaliga producenter.

Föredraganden lovordar att EU:s bomullsmarknad är tullfri, kvotfri och fri från exportstöd. De 
senaste bomullsreformerna var ett viktigt steg mot att frikoppla stöd från produktion och 
riktade in sig på överkapaciteten i rensningsföretagen. Inte desto mindre behåller EU en nivå 
av kopplat stöd på 35 %, och räknat per kilo producerad bomull är unionens stöd det största.

Trots ett åtagande från WTO:s medlemmars sida att hantera bomullsfrågan på ett ambitiöst, 
snabbt och specifikt sätt, har inga framsteg uppnåtts hittills. Föredraganden ivrar för en större 
överensstämmelse mellan EU:s bomullsordning och de handels- och utvecklingsrelaterade 
målen, eftersom den bästa formen av stöd är hållbara handelsregler som garanterar konkurrens 
på lika villkor i det multilaterala handelssystemet. 

Fördelar med att gå med i ICAC

ICAC är ett av få internationella råvaruorgan som EU ännu inte är medlem i. 
Nio EU-medlemsstater är för närvarande medlemmar i ICAC. Om EU gick med i ICAC 
skulle kommissionen representera unionen med exklusiv befogenhet och betala det årliga 
bidraget å dess vägnar. 

Eftersom bomullen är viktig för EU:s handels- och utvecklingsmål, har unionen inte råd att stå 
utanför ICAC. Ett medlemskap i detta organ skulle göra det möjligt för EU att förbättra 
samarbetet och dialogen om bomullsfrågor, i god tid få tillgång till korrekt och relevant 
information och analytiska utlåtanden, samt främja förbindelser och partnerskap mellan 
textilsektorn, bomullsproducenter och offentliga myndigheter.

Föredraganden är övertygad om att det ligger i EU:s intresse att ansluta sig till ICAC. Att tala 
med en röst i en enda delegation skulle garantera ett mer konsekvent agerande och göra det 
                                               
1 Värdet för EU:s textil- och klädindustriexport uppgick till 34 miljarder euro 2010. Denna industri hade då 
1,9 miljoner anställda i 127 000 företag i hela unionen (uppgifter från Eurostat och Euratex).
2 Uppskattningar från Eurocoton.
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möjligt för EU att få ett större inflytande över ”bomullsdagordningen”. EU:s medlemskap 
skulle också ge ett välbehövligt uppsving för detta råvaruorgan och dess betydelse i 
bomullsekonomin. 

Rekommendationer

Målet med anslutningen är att ge EU en aktiv roll inom ett starkt och effektivt ICAC. 
Eftersom EU:s årliga bidrag till ICAC-medlemskapet väntas uppgå till 
cirka 360 000 US-dollar1, det vill säga runt 20 % av den totala summan för medlemsbidragen, 
måste EU säkra en tillräcklig representation och rösträttigheter som motsvarar dess betydelse i 
råvaruorganet. Man måste garantera valuta för EU:s skattebetalares pengar.

Föredraganden uppmanar kommissionen att använda medlemskapets potential fullt ut för att 
eftersträva ökad öppenhet och hållbarhet på marknaden. Kommissionen bör reagera snabbt på 
eventuella exporthinder för bomull och andra åtgärder som leder till en orimlig prisvolatilitet.
Föredraganden uppmanar kommissionen att fortsätta se till att EU:s bomullsodlare, rensare, 
handlare och forskare får sina röster hörda inom ramen för ICAC.

Kommissionen måste trycka på så att WTO:s förhandlingar om bomull går framåt2, i samband 
med behovet att hitta en balanserad strategi i reformen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken och det kommande förslaget till ny amerikansk jordbrukslagstiftning. Det 
är avgörande att se till att Kina, som har den största bomullsmarknaden, går med i ICAC och 
spelar en konstruktiv roll i bomullsekonomin3.

Vi måste ta itu med problemen på den globala bomullsmarknaden som delas av de flesta 
”mjuka råvarorna”, såsom obalans mellan utbud och efterfrågan, prisvolatilitet, utnyttjande av 
barn och miljöförstöring. Det är mycket viktigt att skapa förutsättningar för små producenter i 
utvecklingsländer att förflytta sig uppåt i värdekedjan för bomull, textilier och kläder, och ta 
tillvara potentialen för ekologisk och rättvisemärkt bomull4. Det är också väsentligt med 
bättre tillgång till försäkringar och prissäkringsmekanismer, kunskap och krediter såväl som 
en större mångfald.

Bomullens potential bör utnyttjas fullt ut i ekonomiska partnerskapsavtal för att se till att 
afrikanska producenter får tillgång till de huvudsakliga värdekedjor som levererar till 
EU:s textil- och klädindustri.

För att kunna arbeta för en minskning av barnarbete och tvångsarbete5 samt öka hållbarheten 
för miljön, är det avgörande att spårbarheten i leverantörsledet förbättras. Föredraganden 
uppmanar alla berörda parter i bomullsekonomin att anstränga sig ännu mer för att motverka 
de värsta formerna av barnarbete i plockningen och rensningen av bomull, samt minska 
miljöförstöringen, inbegripet vattenfotavtrycket och användandet av pesticider. Det är väldigt 
viktigt att kränkningar av de mänskliga rättigheterna och miljöförstöring bekämpas i hela 
värdekedjan, från bomullsskörden till textilfabrikerna.
                                               
1 I denna summa ingår en fast medlemsdel och en rörlig del som baseras på råbomullshandelns omfattning.
2 Antagna texter P7_TA(2011)0380.
3 Det kinesiska nationella bomullslagrets storlek bidrar till osäkerheten på den globala bomullsmarknaden.
4  Ett par exempel på hållbarhetsinriktade certifieringssystem är Better Cotton Initiative, Cotton Made in Africa 
och Ecoproof.
5 Antagna texter P7_TA(2011)0586.
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Föredraganden uppmanar till en fortsatt kamp mot handelssnedvridande åtgärder, inbegripet 
alla former av exportstöd1 och exportförbud2. Det är viktigt att skydda bomullsproduktionen i 
EU, men man måste beakta ett fortsatt, gradvis frikopplande av stöd till europeiska 
bomullsproducenter genom att förstärka omstruktureringsåtgärder under en övergångsperiod 
för de områden som påverkas mest. Med hänsyn till konjunkturnedgången för 
bomullsproduktionen och textilråvaruindustrin i Europa uppmanar föredraganden europeiska 
jordbrukare, handlare och återförsäljare att använda sig av de möjligheter som öppnats upp 
genom marknadsföringen av ekologisk och rättvisemärkt bomull.

                                               
1 Enligt ICAC innebär subventionerna att marknadspriset för bomull pressas med 10 %. Uppskattningsvis gavs 
1,3 miljarder US-dollar i stöd till bomullsindustrin 2010/2011, vilket var en minskning från 
3,2 miljarder US-dollar 2009/2010. Minskningen berodde främst på rekordpriser för bomull.
2 Indien har vid flera tillfällen infört exporthinder under de senaste tre åren.


