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1. Innledning
Nordmenn kjøper mer klær og sko enn noensinne, men vi bruker stadig mindre av pengene våre på
garderoben. I Dette er Norge 2015 1 slo SSB fast at «Noe overraskende, kanskje, bruker vi også en
mindre andel av budsjettet til klær og sko: Vel fem prosent bruker vi til dette, mindre enn
halvparten av hva vi gjorde i 1958». Overraskende er det, tatt i betraktning vårt store konsum av
klær og sko. Aldri har nordmenn kjøpt så mye klær og sko som nå. Vi kaster 1000 tonn klær årlig. 2
Man skulle derfor anta at utgiftene til klær og sko har økt. Men det gjør det altså ikke, tvert imot
bruker vi stadig mindre på klær og sko. Vi kjøper mer for mindre fordi prisene på klær og sko har
gått ned relativt sett.
Hvordan er dette mulig; er det noen som gjør Norge billigere, og eventuelt til hvilken pris?
En av grunnene til at kjøpekraften i Norge har gått opp,
er at varene vi kjøper produseres i lavkostland.
Flyttingen av vareproduksjon fra Norge og andre
høykostland til lavkostland har vært en ønsket og bevist
prosess. Rapporten starter med en innføring i økonomisk
globalisering. For å belyse hvordan det er mulig for oss i
Norge å kjøpe stadig mer for stadig mindre så må vi
forstå de prosessene begrepet økonomisk globalisering
rommer. Økonomisk globalisering har hatt både positive
og negative konsekvenser, og i kjølevannet av de
negative konsekvensene har nye initiativ kommet opp.
Et av disse initiativene er levelønn. Begrepet levelønn vil
inngå i analysen i rapporten og begrepet defineres i
kapittel 3.
Deretter vil vi kartlegge hvilke land vi importerer klær fra
i dag, og endringer av importland siden
klesproduksjonen ble nedlagt i Norge. Ved å kartlegge
hvilke land vi importerer klær fra, så vil vi belyse om det
er noen som bidrar til å gjøre Norge billigere. Ut fra
kartleggingen av endringer av importland over tid vil vi
se om det er noen mønstre. Kombinert med funn i
bedriftsundersøkelser utført av SSB og Eurostat vil vi
belyse trender i klesimporten til Norge. Trendene og
kartlegging av hvilke land importen har økt mest fra de
siste par årene, vil belyse mulige framtidsutsikter for
klesimporten.

Figur 1 Prisvekst utvalgte varer og
tjenester 1990-2014. Kilde: SSB. 2015.
Det er lett å argumentere for at flyttingen av produksjon til
Dette er Norge 2015
lavkostland har vært et gode for norske forbrukere. Vi kan
kjøpe langt mer for mindre penger. Noen av oss husker
den beskjedne garderoben til våre besteforeldre. Klær var et dyrt gode fram til 1970 og 1980 tallet.
Bukser og jakker gikk i arv og de som hadde minst måtte låne penklær for å gå i kirken eller bli
avfotografert. I dag kjøper vi stort sett de klærne vi har behov for eller ønsker oss. Enkelte klær har
blitt så billige at ungdom sier at de av og til kjøper klær de aldri bruker. Vår kjøpekraft på klær er
enkelt og greit veldig god.
Er det slik at noen betaler prisen for våre billige klær, eller er det enn vinn-vinn situasjon der vi får
billige klær og fattige i utviklingsland får en jobb? «Økt handel kan også skape økt sysselsetting og
dermed gi flere muligheten til å arbeide seg ut av fattigdom», legger regjeringen til grunn i
Stortingsmelding 29 (2014-2015) Globalisering og handel. Vi vil bidra til å belyse den andre delen
SSB. 2015. Dette er Norge 2015 – Hva tallene forteller. Tilgjengelig på: https://www.ssb.no/befolkning/artikler-ogpublikasjoner/_attachment/234757?_ts=14f3afded20 08.10.15
1

SSB. 2015. Avfallsregnskapet 2013. Tabell på: http://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/avfregno/aar/2015-0616?fane=tabell&sort=nummer&tabell=231124#tab-tabell 08.10.15
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av denne påstanden. Har arbeiderne som syr våre billige klær mulighet til å arbeide seg ut av
fattigdom? Vi vil kartlegge lønnsforholdene i industrien generelt, og tekstilindustrien spesielt, i fire
utvalgte importland. Deretter vil vi sammenligne lønningene med fattigdomsgrense og levelønn. Vi
vil se på lønnsutvikling i disse landene over tid og se hvorvidt arbeiderne får betalt for økt
produktivitet. Hvorvidt en eksportrettet industri representerer en mulighet for å arbeide seg ut av
fattigdom, kan være avhengig av konteksten. Vi vil presentere de fire importlandene i forhold til
det som eksisterer av offisielle tall om fattigdom, ulikhet og sysselsetting.
Rapporten løfter store spørsmål som krever komplekse svar. Vi ønsker å belyse noen av de store
spørsmålene og bidra til kunnskapsbasert diskusjon, om spørsmålet om hva og hvem som bidrar til
å gjøre Norge billigere.

2. Metode/fremgangsmåte og avgrensninger
Merkelappen «made in china» er vel kjent for de fleste av oss. Vi vet at klærne våre blir produsert i
andre land. Men hvor mange av plaggene er made in china og hvilke andre land importerer vi fra?
For å framskaffe informasjon som kan belyse spørsmålet om det er noen som gjør Norge billigere,
har vi valgt tekstilsektoren som eksempel og kartlagt hvilke land vi importerer klær fra. Denne
kartleggingen er basert på Statistisk Sentralbyrås (SSB) statistikk for handel med varer. SSB
organiserer og presenterer handelsstatistikk på ulike måter. I denne rapporten brukes data fra SITC
nomenklaturen, tosifret SITC etter land og verdensdel. SITC står for Standard International Trade
Classification og når man bryter ned på tosifret nivå så får vi data for import av klær og tilbehør til
klær (84). SSB opererer med importstatistikk regnet ut fra vekt og verdi. I denne rapporten brukes
primært verdistatistikken, da det er denne som er brukt av SSB og andre aktører i deres analyser,
og det er relevant å bruke samme statistikk for sammenligning.
I denne rapporten har vi valgt ut fire fokusland: Kina, India, Vietnam og Bangladesh. Valget falt på
disse fire asiatiske landene fordi Asia står for omtrent 2/3 av all norsk klesimport, og i regionen er
dette de fire største landene som eksporterer klær til Norge. Kina er det desidert største
importlandet, med i underkant av halvparten av all norsk klesimport. Bangladesh er det tredje
største importlandet målt i verdi og nest største importlandet målt vekt. Siden vi importerer stadig
mer fra de minst utviklede landene (MUL), har det også vært viktig for oss å inkludere Bangladesh,
som er et MUL-land, i analysen. Vietnam er det landet importen økte mest fra i 2013 og vi ser
derfor Vietnam som et viktig land for å kunne belyse endringer over tid. India har en betydelig
markedsandel og har vært et viktig importland over lengre tid. Selv om Tyrkia og Italia også er
viktige importland, så har vi i denne rapporten valgt å fokusere utelukkende på de asiatiske
landene.
For å belyse hvorvidt arbeiderne som syr våre klær har mulighet til å arbeide seg ut av fattigdom,
har vi sett det som nødvendig å kartlegge fattigdom i de fire landene. Fattigdom er vanskelig å
måle. Både i form av hva som indikerer fattigdom (indikator) og hvordan man kan måle (tall og
del). Ulike institusjoner og forskere opererer med ulike indikatorer og målemetoder. Dette gjør
diskusjonen om fattigdom noe vanskelig. I denne rapporten brukes Verdensbanken som kilde for
fattigdomsmåling. Verdensbanken gjennomførte i 2011 en større fattigdomsundersøkelse som ble
publisert i 2014. Det ble gjennomført mer enn 1000 husholdningsundersøkelser i 128 ulike
utviklingsland, og det ble i tillegg utført intervju i mer enn to millioner husholdninger. Totalt mener
Verdensbanken at informantene representerer 85 prosent av folk i utviklingsland. Kombinert med
ICP sin kjøpekraftsundersøkelse fra 2005 (gjennomført i 146 land) utgjør undersøkelsen fra 2011
grunnlaget for Verdensbanken sin beregning av fattigdomsrate publisert i 2014. 3
Lønnsstatistikken er hentet fra den internasjonale Arbeidslivsorganisasjonen ILO sin database
ILOSTAT. ILO bruker The International Standard Industrial Classification of All Economic Activities
(ISIC) der det er tilgjengelig data. ISIC er et internasjonalt standard kategoriseringssystem av alle
økonomiske aktiviteter som gjør sammenligning mellom land og regioner mulig. Systemet er
utviklet av FN og revidert fire ganger i takt med utviklingen av nye sektorer og undersektorer. ISIC
3

Verdensbanken. 2015. Povcalnet. Digital ressurs på: http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/index.htm 08.10.15
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4 er det mest detaljerte systemet som også skiller mellom ulike typer industri – herunder
tekstilindustri. ISIC 4 gjør det derfor mulig å analysere lønnsutviklingen i tekstilindustrien spesifikt.
ISIC 4 ble innført i 2008 og det er derfor ikke tilgjengelig lønnsstatistikk på tekstilindustri før dette.
Dessverre er det bare tilgjengelig lønnsstatistikk for tekstilindustrien i India årene 2010 og 2012.
Det finnes ikke lønnsstatistikk for tekstilindustrien for de tre andre fokuslandene. I denne
rapporten har vi søkt å løse dette med å vise til lovfestet minstelønn for tekstilindustrien, slik den
er presentert av ILO. ILO presenterer lovfestet minstelønn i USD per måned. Ved å dele på antall
dager i en måned så får vi dagslønn, som er relevant for å sammenligne med den internasjonale
fattigdomsgrensen på 2 USD dagen. Videre har vi sammenlignet lovfestet minstelønn med levelønn
for det enkelte land slik den er tilregnet av Asia Floor Wage Alliance for året 2013. Asia Floor Wage
Alliance opererer med Euro per måned. Vi har omregnet levelønn til dollar ved bruk av
valutakalkulatoren oanda og kurser for 2013, siden levelønnen ble utregnet dette året. Ved å
sammenligne reallønn for tekstilarbeidere i India og lovfestet minstelønn for tekstilarbeidere i de
tre andre landene med fattigdomsgrensen og tilmålt levelønn, belyser spørsmålet om de som syr
våre klær har mulighet til å arbeide seg ut av fattigdom.
Videre har vi sett på lønnsutviklingen over tid. Grunnet manglende lønnsstatistikk har det ikke vært
mulig å se lønnsutvikling i tekstilindustrien, men bare industrien generelt. Også i perioden før 2008
(ISIC 4) har vi bedre lønnsstatistikk for India enn de andre landene. For India har vi nemlig
lønnsstatistikk brutt ned på kjønn. For Kina har vi tilgjengelig lønnsstatistikk for industrisektoren
samlet for perioden 1997-2008. For Vietnam har vi dessverre bare lønnsstatistikk for perioden fra
2009. Statistikk for fem år gir oss ikke mulighet til å si noe om utviklingen over tid på samme måte
som med India.
Lønnsstatistikken presenterer nominell lønn, det vil si det som skal stå på lønnsslippen. Nominell
lønn er relevant å vise til når man ønsker å sammenligne med lovfestet minstelønn, levelønn etc.
Nominell lønn er imidlertid ikke egnet til å si noe om lønnsvekst over en lengre tidsperiode. For å
se på lønnsutviklingen over tid må vi ta hensyn til inflasjon. Det vil si at vi må se på lønnsutvikling i
sammenheng med prisutvikling på varer og tjenester. Det hjelper ikke å få utbetalt 50 kr mer
dersom prisen på korn øker med 100 kr. Ved å gange nominell lønn med 100 og dele på
konsumprisindeksen får vi reallønn. Ved å trekke gammel reallønn fra ny reallønn, gange med 100
og dele på gammel reallønn får vi reallønnsvekst målt i prosent.
Ulikhet sier mye om forholdet mellom økonomisk vekst og fattigdomsrate, og vi har derfor
inkludert en kartlegging av ulikhet i de fire fokuslandene. Ulikhet er også vanskelig å måle. 4 Ulike
forskningsrapporter rangerer derfor India og Kina ulikt i forhold til hverandre. Credit Suisse
rangerer India som et land med høyere ulikhet enn Kina 5, mens OECD rangerer India som det BRICs
landet med minst ulik fordeling. 6 Uavhengig av rangering har begge landene store utforinger når
det kommer til ulik fordeling. I denne rapporten baserer vi oss på GINI koeffisienten, en indikator
utviklet av Verdensbanken der land blir plassert på en skala fra 0 til 100. 0 representerer absolutt
likhet og 100 absolutt ulikhet. Videre bruker vi Verdensbanken sin statistikk for hvor mye av de
totale verdiene de ulike sosiale lagene i et land besitter. Verdensbanken har statistikk på hvor stor
andel av et lands økonomi den fattigste og den rikeste 1/10/20 prosenten besitter. FN sin
utviklingskonferanse UNDP rangerer alle land i verden etter en ulikhetsindeks. Indeksen baserer
seg på BNI, gjennomsnittlig levealder og gjennomsnittlig skolegang.

Knight, J. 2014. Inequality in China: an overview. Tilgjengelig på:
http://wbro.oxfordjournals.org/content/early/2013/07/18/wbro.lkt006.full 08.10.15

4

Credit Suisse Research. 2014. Global Wealth Databook 2014. side 124. Tilgjengelig på: https://publications.creditsuisse.com/tasks/render/file/?fileID=5521F296-D460-2B88-081889DB12817E02 13.10.15
5

OECD. 2015. Pressemelding gjengitt på The Economic Times. Tilgjengelig her: http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015-0521/news/62459668_1_highest-income-inequality-advanced-economies-income-gap 08.10.15
6
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3. Kontekst/bakgrunn
Du har sett de på apoteket i sommer, Janus ullklær til babyer. Ja, kanskje har du selv en slik
ulltrøye på når du går i fjell og mark. Utvalget av ullundertøy er stort, men Janus skiller seg ut fra
de andre merkene: Janus blir produsert i Norge. Fra 1970-tallet og utover 1980 og 1990 tallet ble
mesteparten av klesproduksjonen i Norge nedlagt.
Klær er ikke noe unntak. I samme periode ble mesteparten av vareproduksjonen i Norge nedlagt.
Varene vi finner i butikkene er i dag «made in china» eller andre steder rundt om på kloden.
Flytting av produksjon til nye steder, delproduksjon av ett og samme produkt på ulike plasser,
transport av varer, og utsalg i butikker med adresser rundt om i verden er en del av det vi kaller
økonomisk globalisering. Faglitteraturen om globalisering er omfattende. Se for eksempel P.
Dicken. Her følger en forenklet forklaring av fenomenet.
Økonomisk globalisering karakteriseres av to trender; konserndannelse og underleverandørsystem.
Konserndannelse betyr at en bedrift kjøper seg opp vertikalt (fra produksjon av råvarer til
bearbeiding og salg av ferdige varer) og horisontalt (en og samme bedrift eier og driver
produksjon, distribusjon og/eller salg flere steder). Dette foregår både som oppkjøp av lokale
virksomheter og som etablering av nye (FDI). Andre bedrifter legger ned produksjonen av delvarer
eller ferdige varer og satser utelukkende på salg ved å bruke underleverandører. I Norge har
globaliseringen kommet i begge former.
Globalisering er muliggjort av internasjonale frihandels- og investeringsavtaler som har redusert og
stedvis eliminert tollbarrierer og importkvoter mellom land, og gjort det mulig for utenlandske
konsern å etablere seg.
Vi kan skille mellom tre typer motivasjoner for globalisering: (i) ønske om direkte tilgang til
naturressurser; (ii) markedstilgang; og (iii) produksjonseffektivisering. Det er den tredje formen vi
skal se nærmere på i denne rapporten. Flytting av næringsvirksomhet fra Norge til andre land
begrunnes av bedriftene med beslutning tatt av konsernledelsen (89 prosent av store bedrifter er
del av et internasjonalt konsern) og reduksjon av lønnskostnader spesifikt og andre
produksjonskostnader. 7 SSB har gjennomført to bedriftsundersøkelser som ligger til grunn for
denne konklusjonen. Lignende bedriftsundersøkelser har blitt utført av Eurostat, som også
konkluderer med at en av hovedmotivasjonen for bedrifter til å flytte produksjonen fra Europa til
Asia, er reduksjon av lønnskostnader. 8
Lønnsforskjellen mellom den rike delen av verden og utviklingsland er stor. Sammenligner vi
gjennomsnittslønn i rike land og fattige land, så utgjør lønningene i fattige land en tredjedel av
lønningene i rike land: I 2013 var snittet i rike land 3000 US dollar (PPP) og i fattige land 1000 US
dollar. 9 Lønnsgapet blir imidlertid mye større når vi trekker fra de såkalte voksende økonomiene.
Lønnsgapet mellom rike land og såkalte voksende økonomier, har blitt redusert mellom 2000 og
2012 grunnet stagnerende lønnsvekst i rike land etter den finansielle krisen. De voksende
økonomiene representerer et ytterpunkt i en veldig bred akse av utviklingsland. Forskjellene er
store mellom utviklingsland. FNs arbeidslivsorganisasjon ILO har sammenlignet lønn mellom alle
landene i Asia og Stillehavet. Som tabellen under illustrerer, er det enorm forskjell mellom
landene. Lønnsnivået i Australia er for eksempel 25 ganger høyere enn i Vietnam.

SSB. 2013. Undersøkelse om globalisering og internasjonal sourcing. Tilgjengelig på: https://www.ssb.no/virksomheter-foretak-og-regnskap/artikler-ogpublikasjoner/hvert-aattende-foretak-har-flyttet-aktiviteter-til-utlandet-2013 08.10.15
7

Eurostat. 2012 og 2007. International sourcing statistics survey. Hentet 08.10.15 fra: http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-businessstatistics/global-value-chains/international-sourcing
8

ILO. 2015. Global Wage Report 2014/2015. Tilgjengelig på: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--publ/documents/publication/wcms_324678.pdf 08.10.15
9
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Gjennomsnittlig månedslønn i USD i Asia og Stillehavet,
med sammenlignbare data, 2013 eller nyeste tilgjengelig,
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Figur 2: Gjennomsnittlig månedslønn i land i Asia og Stillehavet

Kilde: ILO Regional Office Asia and the Pacific. Global Wage Report 2014/2015. 10

Med store lønnsforskjeller har derfor økonomisk globalisering bidratt til reduserte kostnader for
bedrifter som leverer varer og tjenester i den rike delen av verden. Økonomisk globalisering har
imidlertid også negative konsekvenser. Som Locke, R. uttrykker det:
At the same time, however, the social and environmental consequences of this particular pattern of
economic development have provoked significant controversies over the role of global brands and
their local suppliers, often seen as exploiting developing countries’ low wages and weak social and
environmental regulations to produce low-cost goods at the expense of local workers’ welfare.
(Locke, R. 2013. The Promise and Limits of Private Power, Cambridge University Press, USA).

Debatten om de negative konsekvensene av globalisering har resultert i en rekke initiativ og forslag
til hvordan arbeidernes rettigheter i utviklingsland kan ivaretas. Et av initiativene er levelønn.
Tidligere senior økonom på ILO, Anker, R. 11, definerer levelønn som lønn som gjør det mulig for en
arbeider og hennes familie å leve over fattigdomsgrensen, og delta i det sosiale og kulturelle livet.
Levelønn skal dekke:
1. Utgifter knyttet til grunnleggende menneskerettigheter. Herunder et næringsrikt kosthold,
et hjem med toalett og elektrisitet, og tilstrekkelig med klær og sko.
2. Utgifter til transport, helse, utdanning, barnehage, kommunikasjon, møbler og personlig
rekreasjon.
3. Levelønn skal i tillegg gi mulighet for å spare litt til uforutsigbare utgifter som sykdom og
ulykker.

ILO Global Wage Report 2014/2015. Asia and the Pacific Supplement. S. 2. Tilgjengelig på: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---robangkok/---sro-bangkok/documents/publication/wcms_325219.pdf 08.10.15
10

11 Anker, R. 2011. Estimating a living wage: A methodological review. I: Conditions of Work and Employment Series No. 29 . University of Massachusset.
Tilgjengelig på: http://is.muni.cz/repo/1131138/anker_2011_ilo.pdf 14.10.15
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4. Data og analyse
4.1 Klesimporten flyttes stadig til billigere produksjonsland
For å belyse hvordan det er mulig at vi kjøper stadig mer klær for stadig mindre så må vi se på det
norske klesmarkedet i lys av globalisering. Hvordan har de norske klesleverandørene søkt å
redusere kostnader, hvor er produksjonen flyttet, og er det noen som gjør Norge billigere?
Etter hvert som den norske klesproduksjonen ble lagt ned, økte importen av klær. Først importerte
vi mesteparten av klærne fra våre naboland Danmark og Sverige, og europeiske land som historisk
sett har vært store tekstil- og klesproduserende land; som Italia, Portugal og Storbritannia. På 1990
tallet ble store deler av klesproduksjonen flyttet til østeuropeiske land; de baltiske landene, Polen
og deler av Balkan. 12 Lønnsnivået i de østeuropeiske landene var lavere enn i Vest-Europa, og etter
hvert importerte vi heller fra Øst enn Vest. Utflyttingen og endringen av importland ble muliggjort
med politisk hjelp. I 1994 trådte EØS i kraft og i 1995 inngikk Norge frihandelsavtale med de
baltiske landene.
Men interessen for Øst-Europa som produksjonsområde varte ikke lenge. Varene kunne
produseres langt billigere i den fjerne Østen. Og med opprettelsen av verdensomfattende
frihandelsavtaler under Verdens handelsorganisasjon i 1995, og Kina sitt påfølgende medlemskap i
2001, lå verden for de norske klesimportørene sine føtter. På kort tid økte importen fra Asia, med
Kina som det desidert største eksportlandet. 13 Etter tusenårsskiftet har Kina stått for mellom en
tredjedel og halvparten av all klesproduksjonen til det norske markedet.
Kinas rolle er fortsatt stor, men har imidlertid stagnert de siste årene. Foreløpig ser det ut til at
Kina nådde sin topp i 2011, med en liten nedgang etter det. For som næringslivsorganisasjonen
Virke, som organiserer mange av de norske klesimportørene, understreker: «[…] økte
lønnskostnader gjør at Kina ikke er et like attraktivt sted for lavkostproduksjon som for noen år
siden». 14
Interessen blant norske importører ser nå i økende grad ut til å ligge blant de fattigste landene i
Asia. Det er hovedsakelig to økonomiske insentiver for å flytte klesproduksjonen til det norske
markedet fra Kina til fattigere land i regionen. For det første er lønnsnivået lavere, og for det andre
ilegges det ingen toll på import av industrivarer fra de fattigste landene i verden (MUL) og
lavinntektsland til Norge. 15 Rådgivingsselskapet Asia Import informerer for eksempel norske
importører om at «Arbeidskraft er ofte enda billigere i Vietnam enn i Kina, og mange varer kan
derfor produseres svært billig i Vietnam». 16 I 2002 innførte Norge nulltollordningen for MUL 17, og
ordningen ble i 2008 utvidet til en gruppe lavinntektsland. 18 Det er med andre ord små avgifter
knytt til importen fra de fattigste landene i Asia.

Moe, M. 2002. Faktorer bak prisutviklingen på importerte klede. SSB. Tilgjengelig på: https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/oa_200202/moe.pdf
08.10.15
12

13

SSB statistikk for utenrikshandel med varer

14

Virke. 2013. Klesimporten 2012. Tilgjengelig på: http://www.virke.no/talloganalyse/Documents/Klesimporten%202012.pdf 08.10.15

15

Asiatiske MUL-land: Afghanistan, Bhutan, Bangladesh, Kambodsja, Laos, Maldivene, Myanmar, Nepal, Øst-Timor, Jemen.

16

Asia Import. 2015. Nettartikkel: http://asia-import.no/vietnam/ 08.10.15

Utenriksdepartementet. 2012. Import fra Utviklingsland. Tilgjengelig på:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/handelspolitikk/wto20generelt/import_fra_utviklingsland_webny.pdf 08.10.15
17

18

9
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Norsk klesimport 1991-2014
målt i 1000 kr
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Figur 3: Norsk klesimport 1991-2014 målt i 1000 kr etter verdensdel
Kilde: SSB. 2015. Statistikk for Utenrikshandel med varer. 19

Diagrammet over illustrerer hvordan importen fra Vest-Europa har sunket siden 1990 tallet
samtidig som importen fra Asia har økt betraktelig. I samme perioden som importen fra Vest
Europa sank så steg importen fra Øst-Europa men som vi ser av diagrammet så stagnerte importen
fra Øst-Europa rundt 2005 da importen fra Asia økte stort. Som vi ser av diagrammet importerer vi
svært lite fra Afrika, Nord- og Sør-Amerika og Oseania. Diagrammet viser også at selv om importen
fra Kina har stagnert og gått delvis ned etter 2011, så fortsetter importen fra Asia å øke. Grunnen
ligger delvis i den nederste kurven – MUL. Selv om importen fra MUL fortsatt er liten, så har den
økt betraktelig siden 2007. MUL-gruppen inkluderer afrikanske land, men mesteparten av
importen fra MUL kommer fra Asia.
Bryter vi importen ned på landnivå blir bildet noe mer komplekst. Kakediagrammet under viser
hvilke land vi importerte mest klær fra i 2014. 20 Omtrent halvparten av klærne kom fra Kina, Tyrkia
var det nest største importlandet, deretter kom Bangladesh, Italia, India, Vietnam og Litauen. Når
vi ser bort fra Kina så kommer store deler av klesimporten til Norge fra tre europeiske og tre
asiatiske land. Når vi ser bort fra Kina så kan vi altså si at europeiske land er like viktige for
klesimporten til Norge som asiatiske. Kakediagrammet baserer seg imidlertid på import målt i
verdi. Ser vi på importen målt i vekt så blir bildet noe annerledes. 21 Målt i vekt så er Bangladesh
det landet Norge importerer nest mest klær fra. Tyrkia er fortsatt et betydelig importland og
kommer på tredje plass. Men India og Vietnam er større enn Italia, Litauen og Sverige.
Bangladesh og Vietnam er to av de landene vi importerer stadig mer fra, og varer fra disse landene
øker stadig sin markedsandel i Norge. Importen fra Bangladesh har gått opp hvert år den siste 20
års perioden, også i fjor. 22 Total import fra Bangladesh økte med 26 prosent i 2013 og klær
utgjorde mesteparten av importen. Kles- og sko importen fra Vietnam økte med hele 29 prosent i
2013. 23 Vietnam er det enkeltlandet klesimporten øker mest fra.

SSB. 2015. Utenrikshandel med varer. Tabell 08809. Tilgjengelig på:
https://www.ssb.no/statistikkbanken/selecttable/hovedtabellHjem.asp?KortNavnWeb=muh&CMSSubjectArea=utenriksokonomi&checked=true 14.10.15

19

20

Land vi importerer for mer enn en million kroner

21

Land vi importerer mer enn 1000 tonn fra

SSB. 2015. Utenrikshandel med varer. Tabell 08809. Tilgjengelig på:
https://www.ssb.no/statistikkbanken/selecttable/hovedtabellHjem.asp?KortNavnWeb=muh&CMSSubjectArea=utenriksokonomi&checked=true 14.10.15

22

SSB. 2014. Import fra MUL og utviklingsland totalt og som andel av samlet norsk import. Nettartikkel tilgjengelig på: http://www.ssb.no/natur-ogmiljo/barekraft/import-fra-mul-og-utviklingsland-totalt-og-som-andel-av-samlet-norsk-import 08.10.15
23
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I denne rapporten vil vi se nærmere på Kina, Bangladesh, India og Vietnam. Asia er den regionen vi
totalt importerer mest fra (både målt i verdi og tonn) og importen øker stadig. Vi har derfor valgt å
konsentrere oss om den asiatiske landene. Vi importerer fra mange ulike asiatiske land, men har
valgt å her fokusere på de fire asiatiske landene vi importerer mest fra. Med en så markant
markedsandel er Kina et svært interessant case. Bangladesh er et MUL-land og gir oss derfor
mulighet til å belyse importen fra MUL som er økende. Vietnam er det landet med størst
importvekst og er derfor svært interessant å se nærmere på for framtidsprognoser. India har vært
et stort importland i lengre tid og står på mange måter mellom økonomien Kina og
utviklingslandene Vietnam og Bangladesh.

Klesimport 2014 tonn
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Thailand
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Klesimport 2014 i verdi

Kambodsj
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Polen Romania
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Tyrkia

Thailand
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Kina

Banglades
h

Banglades
h

Kina

Tyrkia

Figur 4 og 5: De største importlandene 2014 målt i tonn og verdi (kategorien «klær og tilbehør til klær»
Kilde: SSB. Utenrikshandel med varer. Tabell 08809. 24

Den internasjonale arbeidslivsorganisasjonen ILO har sammenlignet lønningene i ulike asiatiske
land. En gjennomsnittlig månedslønn i Kina ligger på 613 USD, en indisk månedslønn på 215 USD
og en vietnamesisk på 197 USD. 25 En slik sammenligning sier lite om lønnsutvikling eller
lønnssituasjon i det enkelte land, men er interessant for å forstå den stadige flyttingen av
produksjon av varer til det norske markedet. Ut fra disse tallene er det mer eller mindre like billig å
produsere klær i India og Vietnam, men lønnsmessig er det tre ganger så dyrt med kinesisk
arbeidskraft. Det er også halvparten så billig med arbeidskraft i de fattigste landene i regionen, i
forhold til India og Vietnam.
Lønnsutgifter er mer enn månedslønn. Hvor mange arbeidstimer man får for lønna, er med på å
definere lønnskostnader. Ifølge OECD har arbeidsuke målt i timer gått forsiktig ned i de europeiske
landene som Norge importerte klær fra på 1990 tallet. 26 Med forbehold om at arbeidstider kan
variere mellom sektorer, ligger en vanlig arbeidsuke i de landene Norge importerte mye klær fra på
1990 tallet på 37-41 timer. 27 28 Som vi vil komme tilbake til så ligger en gjennomsnittlig arbeidsuke
SSB. 2015. Utenrikshandel med varer. Tabell 09909. Full tabell er lagt ut her. Kilde:
https://www.ssb.no/statistikkbanken/selecttable/hovedtabellHjem.asp?KortNavnWeb=muh&CMSSubjectArea=utenriksokonomi&checked=true 08.10.15
24

25ILO

Regional Office for Asia and the Pasific.2014. Global Wage Report 2014/2015, Asia and the Pacific Supplement. S. 2. Tilgjengelig på:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/publication/wcms_325219.pdf 08.10.15

26

Tyskland er et unntak. Ifølge OECD har tallet arbeidstimer per uke stått stabilt i Tyskland siden 1990.

27OECD

Stat. 2015. Annual hours actually worked per worker. Digital statistikkbank tilgjengelig på:
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ANHRS# 08.10.15

28

Tyrkia, som har blitt et sentralt klesimport land for Norge i senere tid, har ifølge OECD en vanlig arbeidsuke på hele 50 timer.
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i de asiatiske landene vi importerer klær fra på 44-47 timer. 29 I tillegg til at de månedlige
lønnsutbetalingene er langt lavere, får altså en produsent langt flere arbeidstimer i Asia enn i
Europa. En asiatisk arbeider jobber opp til 10 timer i en normal arbeidsuke enn en europeisk
arbeider. Og da er ikke overtiden tatt med.
Lønningene i tekstilindustrien ligger ofte lavt, og avstanden mellom gjennomsnittslønn og
tekstilarbeiderlønn kan også variere fra land til land. Som det er klargjort for i metodekapitlet så er
det dessverre manglende lønnsstatistikk for tekstilindustrien. Men lovfestet minstelønn i
tekstilindustrien gir oss også en pekepinn på hvor det «lønner seg» å importere klær fra. I Kina er
laveste minstelønn 156 USD og høyeste 266 USD, i India er laveste 70 og høyeste 131, i Vietnam er
laveste 90 USD og høyeste 128 USD. 30 Skal man følge loven så er det altså omtrent dobbelt så dyrt
med kinesiske tekstilarbeidere som med indiske og vietnamesiske. I Bangladesh er lovfestet
minimumslønn på 68 USD måneden uansett kvalifikasjoner eller arbeidsoppgaver. 31

Minstelønn per måned i USD per 1.1.14
300
250

USD

200
150
100
50
0

laveste lønnsrate

høyeste lønnsrate

Figur 6: Minstelønn i tekstilindustrien i utvalgte asiatiske land, per måned, USD, per 1.1.14
Kilde: ILO Global Wage Report 2014/2015. Asia and Pacific Supplement. 32

29

Vi tar forbehold om at arbeidstiden kan variere noe mellom sektorer og type industri

ILO Regional office for Asia and the Pacific. 2014. Global Wage Report 2014/2015, Asia and the Pacific Supplement. S. 3. Tilgjengelig på
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/publication/wcms_325219.pdf 08.10.15
30

31

Ibid.

32

Ibid.
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Figur 7: De 10 største tekstilprodusentene 1990-1994 og 2010-2014

Figur 8: Vekst/nedgang i tekstilimport, målt i vekt/tonn 2010-2014
Kartet viser utviklingen av utviklingen av import målt i tonn. Kinas reduksjon er liten målt i verdi, men høy
når det gjelder vekt. Tilsvarende har andre asiatiske land økt i varierende grad.
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4.2 Fattigdom i landene vi importerer klær fra
«Handel skaper utvikling» 33, sier næringslivsorganisasjonen Virke, som organiserer store deler av
den norske handelsstanden, inkludert kleskjeder. Høsten 2015 ble Stortingsmeldingen
Globalisering og Handel lagt fram. Der legges det til grunn at handel kan skape «økt sysselsetting
og dermed gi flere muligheten til å arbeide seg ut av fattigdom». 34 Sett fra dette perspektivet får vi
i Norge stadig billigere varer samtidig som folk får mulighet til å arbeide seg ut av fattigdom. Vi kan
kalle det en vinn-vinn diskurs.
Vi vil nå kartlegge fattigdom i de fire importlandene Kina, India, Bangladesh og Vietnam og deretter
diskutere påstanden om at handel skaper mulighet for å arbeide seg ut av fattigdom i lys av
lønnsstatistikk for industrien generelt og data for minstelønn i tekstilindustrien spesielt.
Land

Ekstrem fattigdom (1,25 USD) %

Fattigdom (2 USD) %

Kina

6,3

18,6

Bangladesh

43,3

76,5

India

23,6

52,9

Vietnam

3,9

16,8

Tabell 1: Andel av befolkning som lever i fattigdom (2 USD dagen) og ekstrem fattigdom (1,25
USD dagen) i Kina, India, Bangladesh og Vietnam
Kilde: Verdensbanken
Kina har i dag en fattigdomsrate på 18,6 prosent. Gitt Kinas svært store befolkning utgjør dette
hele 254 millioner mennesker. En fattig befolkning på 254 millioner er ingen liten utfordring.
Andelen fattige gikk kraftig ned i 20 års perioden fra 1990 til 2011. Ifølge Verdensbanken ble
fattigdommen redusert til nesten en tiendedel (fra 60,7 prosent i 1990 til 6,3 prosent i 2011). Gitt
Kinas store befolkning er dette av stor betydning for den globale fattigdomsreduksjonen. Kina ble
derfor også hyllet da de som det første landet oppfylte Millenniumsmål nummer 1 om å halvere
antallet fattige, noe som gjorde livet bedre for omtrent en halv milliard mennesker. 35 Ifølge
Verdensbanken levde 6,3 prosent av befolkningen for mindre enn 1,25 USD i 2011 og 18,6 prosent
levde for mindre enn 2 USD. 36 Hvor mye penger man trenger for å leve i Kina varierer i forhold til
hvilke region og situasjon man lever i. Den reelle fattigdomsraten ligger sannsynligvis et sted midt
imellom de to fattigdomsmålene.
Også i India har fattigdomsraten gått betydelig ned siden 1990. I 1993 levde halvparten av den
indiske befolkningen i ekstrem fattigdom og India har nådd tusenårsmålet med å halvere denne
prosenten. Men fattigdomsraten er fortsatt alarmerende stor. Ifølge Verdensbanken lever 23,6
prosent av befolkningen for mindre enn 1,25 USD dagen og 52,9 prosent lever for mindre enn 2
USD dagen. Det vil si at mellom halvparten og en fjerdedel av befolkningen lever i fattigdom. UNDP
måler fattigdomsraten til 37,2 prosent av befolkningen. 37
Det samme gjelder for Bangladesh. Ifølge Verdensbanken lever 43,3 prosent av befolkningen for
under 1,25 USD dagen og 76,5 prosent for mindre enn 2 USD dagen. 38 Bangladesh oppfylte ikke
33

Virke. 2014. Nettartikkel tilgjengelig på: http://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/Sider/Handel-skaper-utvikling.aspx 12.10.15

34

Meld.St. 29 Globalisering og Handel (2014-2015) s. 47

UNDP. 2015. Nettartikkel tilgjengelig på: http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/articles/2015/02/17/china-s-success-onmillennium-development-goals-provides-an-example-for-others-to-follow-for-the-post-2015-development-agenda-says-new-undp-report0.html 12.10.15
35

Verdensbanken. 2015. Fakta ark om fattigdom og likhet i India. Tilgjengelig på: http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/IND 12.10.15
36

Verdensbanken. 2015. fakta ark om fattigdom og likhet i Kina. Tilgjengelig på: http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/CHN 12.10.15

37

UNDP India. 2015. Faktaark om India. Tilgjengelig på: http://www.in.undp.org/content/india/en/home/countryinfo/ 12.10.15

38

Verdensbanken. 2015. Faktaark om fattigdom og likhet i Bangladesh. Tilgjengelig på: http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/BGD 12.10.15
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tusenårsmålet om halvering av fattigdommen, men fattigdomsraten (1,25 USD) har gått ned fra
70,2 prosent i 1990. UNDP måler fattigdomsraten til 31,5 prosent. 39
Vietnam har gjennomgått en formidabel fattigdomsreduksjon siden 1990. Ifølge Verdensbanken
levde 63,8 prosent av befolkningen for under 1,25 USD i 1993, mens bare 3,9 prosent levde under
1,25 USD i 2010. 40 Det vil si at fattigdomsraten har gått ned 16 ganger på 20 år. 16,8 prosent av
befolkningen levde i 2010 for mindre enn 2 USD dagen. UNDP operer med en fattigdomsrate på
10,7 prosent. 41
I denne rapporten ser vi på fattigdom i form av økonomiske indikatorer. Slike økonomiske mål på
utvikling er imidlertid omdiskuterte. For hva vil det egentlig si for folk å ha 2 eller 3 USD dagen i
stedet for 1,25 USD, dersom det ikke finnes sykehus der man kan bli behandlet, livsviktig medisin
er kjempedyr, eller man ikke kan føde i trygge omgivelser. Og hvordan kan man leve et fullverdig
liv uten tilgang på skole og variert, sunn mat. UNDP har derfor utviklet en utviklingsindikator som
baserer seg på både økonomisk vekst fordelt på innbyggertall, gjennomsnittlig levealder og
gjennomsnittlig skolegang (HDI). Av 187 land der Norge og Australia er rangert som de beste
landene og Niger og Kongo er rangert som de verste landene, kommer våre importland på plassene
121 (Vietnam), 135 (India), 142 (Bangladesh) lengst ned i kategorien medium human
development. 42 Kina er plassert høyere opp på plass 91. 43 Hvordan kan det ha seg at
importlandene generelt, og Kina spesielt, kommer middelmådig ut på HDI? Svaret ligger delvis i at
HDI baserer seg på økonomisk vekst delt på innbyggertall. Deler av svaret ligger også i at
importlandene gjør det dårlig på de helsemessige og utdanningsmessige kriteriene, og dette
trekker dem ned. Fattigdomsratene basert på USD per dag bør derfor ikke tolkes som en fasit, men
heller brukes som en omtrentlig kontekstbeskrivelse.
Vinn-vinn diskursen slik den presenteres i Stortingsmelding 29 (2014-2015) refererer til at
internasjonal handel kan skape sysselsetting og dermed gi mulighet for å arbeide seg ut av
fattigdom. Klesindustrien er arbeidsintensiv og skaper mange arbeidsplasser. Vi vil nå belyse den
siste delen av vinn-vinn påstanden ved å diskutere den i lys av lønnsstatistikk for industrien
generelt og minstelønn for tekstilindustrien spesielt. Gir lønningene arbeiderne mulighet til å
arbeide seg ut av fattigdom? Vi vil belyse dette ved å se på (i) lønn i tekstilindustrien og
sammenligne denne med en internasjonal fattigdomsgrense på 2 USD dagen og tilmålt levelønn;
(ii) reallønnsvekst og sammenligne denne med økonomisk vekst og (iii) reallønnsvekst og
produktivitetsvekst.

4.3 Tekstilarbeiderlønn og fattigdom
4.3.1 Tekstilarbeiderlønn og fattigdomsgrense
Reallønna for en indisk tekstilarbeider (menn og kvinner) er 4452 indiske rupi i måneden, 44 45 eller
80 USD 46 i 2012. Delt på antall dager i en måned tjente med andre ord en indisk tekstilarbeider 2,6
USD dagen i 2012. Kvinnelige tekstilarbeidere får ifølge ILO mindre lønn enn menn. I 2012 var
39

UNDP Bangladesh. 2015. Faktaark om Bangladesh. Tilgjengelig på: http://www.bd.undp.org/content/bangladesh/en/home/countryinfo/ 12.10.15

40

Verdensbanken. 2015. Faktaark om fattigdom og likhet i Vietnam. Tilgjengelig på: http://povertydata.worldbank.org/poverty/country/VNM 12.10.15

41

UNDP Vietnam. 2015. Faktaark om Vietnam. Tilgjengelig på: http://www.vn.undp.org/content/vietnam/en/home/countryinfo/ 12.10.15

UNDP. 2014. Human Development Indeks Trends 1980-2013. Tilgjengelig på: http://hdr.undp.org/en/content/table-2-human-development-indextrends-1980-2013 12.10.15
42

43

Ibid.

ILO. 2015. Mean nominal monthly earnings of employees by sex and economic activity selected ISIC level 2. Tilgjengelig på:
http://www.ilo.org/ilostat/faces/help_home/data_by_subject/subject-details/indicator-details-bysubject?subject=EAR&indicator=EAR_XEES_SEX_ECO2_NB&datasetCode=YI&collectionCode=YI&_afrLoop=3203909535076319#%40%3Findicator%3DEAR
_XEES_SEX_ECO2_NB%26subject%3DEAR%26_afrLoop%3D3203909535076319%26datasetCode%3DYI%26collectionCode%3DYI%26_adf.ctrlstate%3D1c5plzvfoy_275 14.10.15
44

45

Nominell lønn som presentert av ILO*100/konsumprisindeks som ifølge Verdensbanken var på 119 i 2012.

46

Omregnet med valutakalkulatoren på Oanda og valutakurs 31.12.12. http://www.oanda.com/currency/converter/ 12.10.15
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reallønna for en kvinnelig tekstilarbeider 2833 rupi, eller 51 USD, i måneden. Dette utgjør 1,6 USD
dagen. Med en internasjonal fattigdomsgrense på 2 USD dagen kan vi konkludere med at
kvinnelige indiske tekstilarbeidere tjente mindre enn fattigdomsgrensen. Kvinnelige
tekstilarbeidere kan med andre ord ikke arbeide seg ut av fattigdom i India, hvis de fortsetter å
jobbe som tekstilarbeidere på minstelønn.
ILO har ikke lønnsstatistikk for tekstilarbeidere i Kina, Bangladesh eller Vietnam. Vi vet imidlertid
hva den lovfestede minstelønnen for ufaglærte tekstilarbeidere er. I Vietnam var månedlig
minstelønn for ufaglærte tekstilarbeidere 90 USD, eller 3 USD dagen i 2014. 47 Minstelønn i Kina for
ufaglærte tekstilarbeidere var i 2014 156 USD i måneden, 48 eller 5 USD dagen. Med en
internasjonal fattigdomsgrense på 2 USD dagen kan vi konkludere med at kinesiske og
vietnamesiske tekstilarbeidere tjente mer enn hva som regnes som en fattigdomsgrense.
I Bangladesh var lovfestet minstelønn for tekstilarbeidere 68 USD månedlig, 49 eller 2 USD dagen i
2014. Bangladeshiske tekstilarbeidere tjener med andre ord nok til å leve på den tilmålte
internasjonale fattigdomsgrensen.
Vi må også ta høyde for at en del av tekstilarbeiderne forsørger en familie. Med en familie å
forsørge utgjør lovfestet minstelønn for ufaglærte tekstilarbeidere i Vietnam og Kina for lite til å
leve over fattigdomsgrensen på 2 USD. Dersom en tekstilarbeider har en familie å forsørge, så
utgjør ikke minstelønn alene nok til å kunne arbeide seg ut av fattigdom.

4.3.2 Tekstilarbeiderlønn og levelønn
Som nevnt tidligere så er den økonomiske fattigdomsindikatoren på 2 USD dagen omdiskutert.
Internasjonale støttekampanjer for tekstilarbeidere, som Clean Clothes Campaign, har tatt til orde
for at lønnsarbeid skal gjøre det mulig for arbeidere å delta i det sosiale og kulturelle livet i tillegg
til å dekke utgifter knytt til grunnleggende behov. Levelønn skal dekke (i) utgifter til grunnleggende
behov som et næringsrikt kosthold, et sted å bo med innlagt elektrisitet og toalett og et minimum
av klær og sko; (ii) utgifter til transport, telefon, helse og utdanning og (iii) litt ekstra som kan
spares til uforutsette utgifter knyttet til ulykker og sykdom. Dessverre er ikke levelønn anerkjent
som indikator av ILO og derfor er det heller ingen institusjon som har utregnet hva en levelønn er i
land og regioner over hele verden. Det er imidlertid gjort utregninger for enkelte land. Alliansen
Asia Floor Wage Alliance (AFWA) regnet i 2013 ut hva de mener en levelønn er i Kina, India og
Bangladesh. I tabellen under ser vi at det er et stort gap mellom minstelønn for tekstilarbeidere i
Kina og Bangladesh og tilregnet levelønn. Vi ser også at gapet er stort mellom tilregnet levelønn og
Land

Minstelønn/reallønn

Levelønn

Fattigdomsgrense

Kina

5

16 USD

2

Bangladesh

2

11

2

India

2,6

9

2

India – kvinner

1,6

9

2

Vietnam

3

-

2

reallønn for indiske tekstilarbeidere i 2012.

Ifølge kilder som wageindicator.org ble minstelønnen i Vietnam hevet til 2150 000-3100000 dong januar
2015. Vi vet ikke om dette påvirket minstelønnen for tekstilarbeidere slik ILO presenterte den desember
2014.
47

ILO. 2014. Global Wage Report 2014-2015. The Asian and Pacific Supplement. Tilgjengelig på:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---srobangkok/documents/publication/wcms_325219.pdf 12.10.15
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Tabell 2: Minstelønn/reallønn per dag, versus levelønn og fattigdomsgrense, Kina, Bangladesh,
India og Vietnam
Kilde: ILO og Asia Floor Wage Alliance 50

Asia Floor Wage Alliance opererer med relativt ambisiøse levelønnsmål. Ser vi til fagbevegelsen i
de ulike landene så vil vi se at deres lønnskrav ligger et sted mellom dagens minstelønn og levelønn
slik AFWA har utregnet. Kravet bak de store demonstrasjonene i Bangladesh i september 2013
illustrerer dette. Arbeiderne krevde 100 USD i måneden. 51 Minstelønnen var på det tidspunktet på
36 USD. Arbeiderne krevde med andre ord tre ganger så mye som de fikk og en tredjedel av AFWA
tilmålte levelønn.
AFWA sine utregninger er uansett nyttige da de setter den internasjonale fattigdomsgrensen i
perspektiv. Lovfestet minstelønn blant tekstilarbeidere utgjør bare 37 prosent av det AFWA regner
som levelønn. 52 I Bangladesh utgjør minstelønnen bare 22 prosent av tilmålt levelønn. Og
gjennomsnittlig tekstilarbeiderlønn i 2012 utgjør 31 prosent av tilmålt levelønn for India, 53 og bare
20 prosent for en kvinnelig tekstilarbeider.

4.4 Lønnsutvikling
Lønningene i tekstilindustrien i de fire importlandene er som vi har sett lave. Vi vil nå se på
lønnsstatistikken for disse landene over tid for å se om det går rett vei. Vi baserer oss på
lønnsstatistikk presentert av ILO. 54
Ifølge ILO har den nominelle lønna for en indisk industriarbeider gått både opp og ned siden
1997. 55 For Kina og Vietnam har vi mangelfull lønnsstatistikk, noe som gjør det vanskeligere å si
noe om lønnsutvikling. Men vi kan med sikkerhet si at i Kina har den nominelle lønna for
industriarbeidere gått jevnt opp i perioden 1997-2008, og at den nominelle industriarbeiderlønna i
Vietnam har gått opp i perioden 2009-2013. ILO har ingen lønnsstatistikk for Bangladesh.
Skal vi se på lønnsutvikling over tid må vi imidlertid ta hensyn til prisøkning. Det hjelper lite å få litt
mer lønn dersom varene og tjenestene man kjøper blir veldig mye dyrere. Når vi tar hensyn til
prisøkningen får vi det vi kaller reallønn.
De indiske industriarbeiderne har i perioden 1997-2012 hatt en svært ujevn reallønnsutvikling.
Samlet sett har indiske industriarbeidere fått mer lønn noen år og mindre andre år. Vi har ikke
bakgrunn for å legge fram noen eksakt grunn til de store svingningene. Dersom lønningene varierer
så mye fra år til år, har industriarbeiderne en veldig uforutsigbar situasjon. En mulig forklaring på
den ekstreme variasjonen av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, kan være at industrier med
høyere lønninger har blitt lagt ned enkelte år, noe som vil trekke et gjennomsnitt ned. Men her har
vi ikke funnet gode data. Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn gikk betraktelig opp i 1999, 2001 og
2006. Lønnsveksten kan ha sammenheng med revidering av minimumslønnen i India. Flere stater
50 Minstelønn for tekstilarbeidere i Kina, Bangladesh og Vietnam er hentet fra ILO sin Global Wage Report 2014/2015 Asia and Pacific Supplement. Som
forklart over er minstelønn her oppgitt per mnd. og er i denne tabellen delt på 31 dager. Levelønn er hentet fra Asia Floor Wage Alliance sine utregninger
for Kina, Bangladesh og India slik de er presentert på Clean Clothes Campaign sine sider. Levelønn er her oppgitt i Euro per mnd. Her er de omregnet til
USD ved bruk av oanda valuttakalkulator og kurser per 31.12.13. deretter delt på 31 dager for dagslønn.

Brinded, L.i International Business Times. 2013.Bangladesh Approves 77 % wage rise for garment workers. Tilgjengelig på:
http://www.ibtimes.co.uk/bangladesh-garment-industry-rana-plaza-wage-hike-524125 12.10.15
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Asia Floor Wage Alliance. 2013. Living Wage versus Minimum Wage. Tilgjengelig på: http://www.cleanclothes.org/livingwage/living-wage-versusminimum-wage 12.10.15
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Ibid.

54

Bakgrunnstallene er lagt ut på Framtiden i våre henders nettsider.

ILO. 2015. Lønnsstatistikk for Kina, India, Bangladesh og Vietnam. Statistikkdatabase ILOSTAT. Tilgjengelig på:
http://www.ilo.org/ilostat/faces/help_home/data_by_subject/subject-details/indicator-details-bysubject?subject=EAR&indicator=EAR_XEES_SEX_ECO_NB&datasetCode=YI&collectionCode=YI&_afrLoop=1195483572013786#%40%3Findicator%3DEAR_
XEES_SEX_ECO_NB%26subject%3DEAR%26_afrLoop%3D1195483572013786%26datasetCode%3DYI%26collectionCode%3DYI%26_adf.ctrlstate%3Dqad0vx6o6_500 13.10.15
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reviderte minimumslønnen i 2001 og 2006. Refleksjonene over illustrerer problemet med
lønnsstatistikk på industrinivå. Dersom vi hadde hatt lønnsstatistikk for tekstilindustrien spesifikt,
hadde det vært enklere å gjøre en god analyse.
I Kina steig den nominelle gjennomsnittlige lønna for en industriarbeider forsiktig men jevnt fra
1997-2008. Dessverre har vi ikke lønnsstatistikk for perioden etter 2008. 56 Vi ser at den
gjennomsnittlige industriarbeiderlønna har ligget lavere enn gjennomsnittlig lønn for alle sektorer
samlet. Reallønnsveksten har ligget mellom 8-12 prosent i perioden, med unntak av 1998 da
lønnsveksten var på hele 20 prosent. Også i tiden etter 2008 har lønnsveksten i Kina fortsatt totalt
for alle yrkesgrupper. ILO understreker at mens lønningene falt noe i rike land etter krisen i 2008,
så holdt lønnsveksten seg relativt stabilt i Kina. I dag er den globale lønnsveksten på 2 prosent,
men med sin store befolkning gjør Kina stort utslag og dersom vi regner lønnsveksten globalt uten
Kina er den nesten bare halvparten (1,1 prosent). 57
Vi har bare lønnsstatistikk for industriarbeidere i perioden 2007-2013 for Vietnam. Vi kan derfor
ikke si noe om lønnsvekst for de siste 20 årene. I løpet av de fem årene fra 2007-2012 var
reallønnsveksten på rundt 10 prosent. Lønnsutviklingen stagnerte imidlertid i 2013 med en
nominell lønnsvekst på 9 prosent og prisvekst på nesten 7 prosent.
Oppsummert kan vi si at det har vært en positiv og jevn lønnsutvikling på rundt 10 prosent for
kinesiske industriarbeidere fram til 2008 og for vietnamesiske industriarbeidere i perioden fra
2007. Mens de indiske industriarbeiderlønningene har gått både opp og ned siden 1990-tallet. Men
en svært mangelfull lønnsstatistikk gjør det umulig å si noe om lønnsutviklingen for
tekstilarbeidere, og vi har ingen informasjon om lønnsutviklingen i Bangladesh. Det er variasjon
mellom de ulike industriene når det kommer til lønn. Arbeidsintensive industrien er for eksempel
generelt sett preget av lavere lønninger enn teknologiintensive industrier. Flere studier, som
Framtiden i Våre Hender sin Mind the Gap, viser også at det er lønnsvariasjoner mellom ulike
regioner i ett og samme land. Det er utført kvalitative studier av lønninger i enkelte land og enkelte
fabrikker, men vi kan ikke konkludere noe om den totale lønnsutviklingen for tekstilarbeidere i et
land ut fra slike studier.
Grunnet manglende lønnsstatistikk så vet vi ikke om tekstilindustriarbeiderne i de fire landene har
fått bedre lønnsvilkår med tiden. Vi kan bare konkludere med at industriarbeidere som gruppe har
fått bedre lønn i Kina og Vietnam (i en avgrenset tidsperiode) og at lønnsutviklingen for indiske
industriarbeidere som gruppe har vært både negativ og positiv siden 1997.

4.5 Sysselsetting og konkurranse om arbeidsplassene
Vi har bedre forutsetninger for å forstå hvorfor tekstilarbeidere er lønnet så lavt hvis vi ser på
sysselsettingstrendene i de fire landene. Informasjonen presentert under er basert på ILOstat sine
landeprofiler. 58
I India er bare halvparten av den yrkesføre befolkningen formelt ansatt (52,5 %). Hele 75 prosent
av mennene er i arbeid, mens bare 26 prosent av kvinnene har en lønnet arbeidsplass å gå til.
Dette indikerer en langt større konkurranse om arbeidsplassene i kvinnedominerte yrker enn i
mannsdominerte sektorer. Presset på lønninger og arbeidsforhold vil med en så lav
ansettelsesprosent være høyt, noe også det tallfestede lønnsgapet mellom kvinner og menn tilsier.
Ifølge ILO er lønnsgapet mellom kjønnene på hele 33 prosent. Det vil si at menn tjener en tredjedel
mer enn kvinner. Eller for å si det på en annen måte; det er langt billigere for arbeidsgivere å
ansette kvinner enn menn.
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Ibid.
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ILO. 2014. Global Wage Report 2014/2015

ILO. 2015. Landeprofiler på ILOstat. Tilgjengelig på:
http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page137.jspx?_afrLoop=3204507024686454&clean=true#%40%3F_afrLoop
%3D3204507024686454%26clean%3Dtrue%26_adf.ctrl-state%3D1c5plzvfoy_347 14.10.15
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Dessverre har ikke ILO tall som stadfester hvor mange timer en gjennomsnittlig arbeidsuke er. Men
ser vi til undersøkelsen som ligger til grunn for rapporten Mind the gap 59, så er arbeidsuker på 48
timer vanlig på tekstilfabrikkene, og siden overtid er helt vanlig så vil en gjennomsnittlig
arbeidsuke sannsynligvis utgjøre rundt 50 timer.
Omtrent 60 prosent av den voksne bangladeshiske befolkningen er sysselsatt i formelt lønnsarbeid,
noe som indikerer at det er konkurranse om arbeidsplassene. Bryter vi ned tallene og ser på
kvinner og menn som to ulike kategorier så er imidlertid bildet mer kompleks. En relativt stor del
av den mannlige befolkningen er i arbeid, mens bare 36 prosent av kvinnene er i lønnet arbeid. Det
er derfor svært sannsynlig at konkurransen om arbeidsplassene og derfor også presset på
lønninger og arbeidsforhold, er større i sektorer dominert av kvinnelige ansatte enn i sektorer som
primært tilsetter menn.
I Bangladesh arbeider omtrent halvparten i jordbrukssektoren, mens en tredjedel arbeider i
tjenestesektoren og bare 17 prosent i industrien. En gjennomsnittlig arbeidsuke er på 46 timer.
Sysselsettingsstatistikken til ILO inkluderer bare lønnsarbeid i formell sektor. Husarbeid og arbeid i
uformell sektor er ikke tatt med i beregningene.
Omtrent 70 prosent av arbeidsfør kinesisk befolkning er sysselsatt. Det finnes dessverre ikke
arbeidsledighetstall brutt ned på kjønnsnivå for Kina. Fordelingen av arbeidsstokken mellom
primær-, sekundær- og tertiærnæringer er omtrent lik. Omtrent en tredjedel arbeider i industrien.
En gjennomsnittlig arbeidsuke er ifølge ILO på 47 timer.
I Vietnam er omtrent 78 prosent av arbeidsfør befolkning er i arbeid. Her er tilsettingsgraden
mellom kvinner og menn likere enn i de andre landene. Hele 73 prosent av kvinnene er i
lønnsarbeid og 82 prosent av mennene. Dette kan indikere at presset på lønninger og
arbeidsforhold i sektorer dominert av mannlige og kvinnelige ansatte er lik. På Vietnam har vi
imidlertid tilgjengelig statistikk på lønnsgapet mellom kvinner og menn. Ifølge ILO er lønnsgapet på
omtrent 10 prosent.
I Vietnam er 47 prosent ansatt i jordbrukssektoren, 32 prosent i tjenestesektoren og 21 prosent i
industrien. Gjennomsnittlig arbeidsuke er på 44 timer.

4.6 Lønnsvekst og produktivitetsvekst
Hvor vidt lønnsutviklingen går rett vei eller ei handler ikke bare om reallønna går opp fra år til år,
det handler også om hvor mange timer man må jobbe og hvor mye man må produsere for å få sin
lønn.
Vi kan se om arbeiderne har fått noe igjen for å øke arbeidsinnsatsen ved å se på forholdet mellom
produktivitet og lønn. Grafen under er hentet fra ILO sin årlige lønnsrapport for 2012/2013 og viser
sammenhengen mellom produktivitetsvekst og lønnsvekst i utvalgte asiatiske land. 60 Vi ser at
kinesiske arbeidere som total gruppe har fått igjen for den økte arbeidsinnsatsen. I Vietnam var
lønnsveksten høyere enn produktivitetsveksten i perioden etter 2008. Bangladeshiske arbeidere
fikk halvparten så mye lønnsvekst som den produktivitetsveksten de bidrog med i perioden før
2008, og like mye lønnsvekst som produktivitetsvekst etter 2008. Alarmerende nok ser vi at
indiske arbeidere har fått mindre lønn for mer arbeid i perioden etter 2008. Også i perioden før
2008 økte de produktiviteten, men fikk knapt noe lønn igjen for strevet.

Framtiden i våre hender. 2015. Mind the gap. Tilgjengelig på: http://www.framtiden.no/201502236697/rapporter/etikk-og-naringsliv/mind-the-gaplavtlonte-fabrikkarbeidere-i-india.html 13.10.15
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ILO 2012. Global Wage Report 2012/2013. s. 24. Tilgjengelig på: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--publ/documents/publication/wcms_194843.pdf 13.10.15
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Figur 9 og 10: Reallønnsvekst og produktivitetsvekst for utvalgte asiatiske land 1997-2007 og
2008-2011.
Kilde: ILO Global Wage Report 2012/13. 61

4.7 Ulikhet
Vi vil til slutt se på de fire landene i forhold til ulikhet. For å se på fordeling innad i landene må vi
først kartlegge den økonomiske situasjonen. Brutto Nasjonal Produkt (BNP) er den mest brukte
indikatoren på økonomisk utvikling. BNP er et lands totale sum av verdiskapning (jordbruksvarer,
industrivarer og tjenester) i en gitt tidsperiode (vanligvis målt i kalenderår). Ved å sammenligne et
lands BNP over flere år, eller ved å sammenligne et lands BNP opp mot andre land eller regioner vil
vi kunne si noe om økonomisk situasjon og endring i relative termer. Tabell 2 viser BNP, BNP per
innbygger og økonomisk vekst målt i prosent for våre fire fokusland for 2014.
Land

BNP 2014 (USD)

BNP per innbygger
2014 (USD)

Økonomisk vekst
2014 (%)

Kina

10,3 billioner

7, 594

9,3

Bangladesh

173,8 milliarder

1,093

6,1

India

2 billioner

1,596

7,4

Vietnam

186, 2 milliarder

2,052

6,0

Tabell 3: BNP, BNP per innbygger og økonomisk vekst i Kina, India, Bangladesh og Vietnam
Kilde: Verdensbanken. 2015. Digital database. 62

To av våre fokusland, Kina og India, blir av IMF, Verdensbanken og FN rangert som nest størst og
niende størst økonomi i verden. 63 Selv med en svært stor befolkning på 1,3 milliarder, har Kina en
middels stor økonomi. 64 India har også en høy BNP, men landets økonomi er liten når man deler
den på en befolkning på 1,2 milliarder. 65 Selv om Vietnam har en mye lavere BNP, så er
ILO 2012. Global Wage Report 2012/2013. s. 24. Tilgjengelig på: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--publ/documents/publication/wcms_194843.pdf 13.10.15
61

Verdensbanken. 2015. Digital database. BNP: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD Befolkning:
http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL Vekst: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG 12.10.15
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Verdensbanken, FNs og IMFs rangering av verdens største økonomier 2013/2014. Tilgjengelig på:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal) 12.10.15
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økonomien sett i forhold til en befolkning på 90,7 millioner, større enn den indiske. 66 MUL-landet
Bangladesh har en liten BNP og en befolkning på 158,5 millioner. 67 Til sammenligning har Norge en
BNP per innbygger på 64.837 USD. 68 I relasjon til befolkning er den norske økonomien 60 ganger så
stor som den bangladeshiske og den indiske økonomien er ikke mer enn en førtiendedel så stor
som den norske. Den indiske økonomien er faktisk mindre enn den vietnamesiske når man fordeler
på befolkning. Dersom den store økonomiske veksten fortsetter, vil Kina ta igjen Norge (på 2015
nivå) i løpet av en 10 års periode.
På verdensbasis er den økonomiske veksten på 4,2 prosent. 69 Det vil si at alle importlandene ligger
godt over verdenssnittet i økonomisk vekst. Snittet for utviklingslandene ligger på 6,2 og slik sett er
India, Vietnam og Bangladesh helt gjennomsnittlige utviklingsland. 70 Kina derimot skiller seg ut
med en særdeles høy økonomisk vekst. Veksten i Kina er dobbel så stor som verdenssittet og en
tredjedel større enn i snittet for utviklingsland.
Økonomisk vekst og stor verdiskapning har ikke automatisk en fattigdomsreduserende effekt.
Økonomiske vekst kan like gjerne først og fremst komme de rikeste til gode. For å forstå
sammenhengen mellom økonomisk vekst og fattigdomsreduksjon må vi se nærmere på fordeling.
Besøker man den kinesiske østkysten ser man fort den økonomiske veksten i praksis. Mye kapital
er akkumulert på relativt kort tid og de østkinesiske byene minner oss om rikdom vi ellers har
forbundet med Vesten. Men i takt med den økonomiske veksten har ulikheten økt. Fra 1990 til
2010 økte ulikheten i Kina dramatisk, fra en GINI koeffisient på 32 til 42 (0 representerer absolutt
likhet og 100 representerer absolutt ulikhet). 71 Ifølge Verdensbanken gikk halvparten av landets
verdier til de 20 prosent rikeste i 2010 og 30 prosent av landets verdier til de 10 prosent rikeste,
mens de 10 prosent fattigste bare var i besittelse av 1,7 prosent av verdiene. 72 Nyere forskning
utført av Peking University Institute of Social Science Surveys viser at de 1 prosent rikeste i landet
besitter omtrent en tredjedel av verdiene, mens de fattigste 25 prosent av befolkningen ikke
besitter mer enn 1 prosent av landets verdier.
Den formidable og vedvarende økonomiske veksten i Kina kommer altså ikke befolkningen i sin
helhet til gode, men bidrar i stor grad til å gjøre de rikeste rikere. Tatt i betraktning den skjeve
fordelingen så blir den økonomiske veksten mindre relevant i forhold til fattigdomsbekjempelse.
Kina er økonomisk sett delt mellom øst og vest, kyst og innland.
Eksempelet Kina illustrerer at fattigdomsproblem ikke nødvendigvis løses av stor økonomisk vekst
på landsbasis. 338 millioner kinesere deler en relativt liten BNP på 8 milliarder. 73 Dersom økende
ulikhet fortsetter i Kina, så må man stille seg spørsmålet om den resterende halve milliarden
mennesker vil komme seg ut av fattigdom, selv om den økonomiske veksten fortsetter.
India har en GINI koeffisient på 34 (2011). Ulikheten synes å ha holdt seg relativt stabil de siste 20
årene, med en viss økning fra en GINI koeffisient på 31 i 1993. Dessverre har ikke Verdensbanken
tall for India når det gjelder fordeling mellom de 10/20 prosent rikeste og fattigste, men den
anerkjente forskningsrapporten Credit Suisse Wealth Report 2014 rangerer India som et land med
veldig høy ulikhet. 74
Ulikheten har også gått opp i Bangladesh den siste 20 års perioden. GINI koeffisienten har gått opp
med omtrent 5 prosentpoeng. Ifølge Verdensbanken så er den 10 prosent rikeste delen av
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1 prosent av landets totale BNP på 8,5 billioner utgjør 8,5 milliarder, og 25 prosent av en total befolkning på 1,35 milliarder utgjør 338 millioner
mennesker.
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befolkningen i besittelse av 27 prosent av verdiene, og de 10 prosent fattigste i besittelse av 4
prosent. De rikeste 20 prosent besitter 41,4 prosent, mens de fattigste 20 prosent besitter 8,9 75
prosent av verdiene.
I Vietnam har ikke ulikheten endret seg stort de siste 20 årene, med en viss økning i ulikhet under
den finansielle krisen har GINI koeffisienten gått tilbake til samme nivå som i 1993 og er 35,6. De
rikeste 10 prosent av befolkningen er i besittelse av 27 prosent av verdiene mens de fattigste 10
prosent er i besittelse av 2,9 76. De rikeste er med andre ord omtrent 10 ganger så rike som de
fattigste.

5. Oppsummering
Vi kjøper stadig mer klær for stadig mindre. Med denne rapporten har vi belyst hvorfor og hvordan
det er mulig, og hvilke land som gjør klær i Norge billigere. I lys av lønnsstatistikk og data om
lovfestet minstelønn har vi belyst påstanden om at økt handel kan bidra til sysselsetting og dermed
gi folk mulighet til å arbeide seg ut av fattigdom. Vi har valgt å belyse det ved å se på hvorvidt de
som syr våre klær har mulighet til å arbeide seg ut av fattigdom.
Gjennom internasjonale nettverk som Clean Clothes Campaign og journalistiske avsløringer, er
søkelyset blitt satt mot den internasjonale klesindustrien, og det er nå godt kjent at lønns- og
arbeidsforholdene i mange fabrikker er svært dårlige. Tekstilarbeidere i land som Kambodsja og
Bangladesh, har over lang tid kjempet og demonstrert for bedre lønn. Myndighetene har til slutt
gitt etter og hevet minstelønningene i sektoren noe. Men situasjonen for de som syr klær for
verdens marked, er fortsatt alarmerende.
Denne rapporten er et bidrag i informasjonen om den internasjonale klesindustrien og utgjør er
diskusjonsgrunnlag for Framtiden i våre hender sitt arbeid for forbedring i sektoren. Rapporten
belyser problematikken fra et norsk perspektiv ved å presentere hvilke land vi importerer klær fra,
hva som kjennetegner disse landene og hvilke muligheter de som syr klærne våre har til å arbeide
seg ut av fattigdom.
Hovedfunnene kan oppsummeres slik:
-

-

-

-

Produksjonen av klær til det norske markedet blir kontinuerlig flyttet til billigere
produksjonssteder. I dag importerer vi omtrent 2/3 av våre klær fra Asia. Halvparten av
klærne våre blir sydd i Kina, men vi importerer også betydelig fra andre asiatiske land. Vi
importerer mindre og mindre fra Europa, men Tyrkia er fortsatt vårt nest største
klesproduserende land. De siste par årene har norske klesimportører vurdert Kina som et
mindre kostnadseffektivt land begrunnet med lønnsvekst. Importen fra Kina har derfor
stagnert og den gruppen land vi ser mest importøkning fra nå er de minst utviklede
landene (MUL). I tillegg ser vi en økende import fra enkelte utviklingsland som Vietnam.
Kleskjedene sin motivasjon for å endre importland er å redusere kostnader generelt og
lønnsutgifter spesielt. Kostnadseffektiviseringen er muliggjort med mellomstatlige
frihandelsavtaler.
Kvinnelige tekstilarbeidere i India har en lønn som er lavere enn fattigdomsgrensen på 2
USD dagen. Kvinnelige indiske tekstilarbeidere har ikke mulighet til å arbeide seg ut av
fattigdom.
Bangladeshiske tekstilarbeidere som får lovfestet minstelønn lever akkurat på
fattigdomsgrensen på 2 USD dagen.
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-

-

-

-

-

Kinesiske og vietnamesiske tekstilarbeidere som får minstelønn tjener nok til arbeide seg
ut av fattigdom, men ikke nok til å forsørge sine familier.
Reallønn for indiske og minstelønn for vietnamesiske, bangladeshiske og kinesiske
tekstilarbeidere er langt fra tilmålt levelønn
Det er svært mangelfull lønnsstatistikk for tekstilindustrien spesielt og også for industrien
generelt i de fire asiatiske landene vi importerer mest klær fra. Uten tilstrekkelig statistikk
er det vanskelig å vite om norsk import av varer fra lavkostland bidrar til at folk har
mulighet til å arbeide seg ut av fattigdom.
Kina har redusert delen av befolkningen som lever under fattigdomsgrensen betraktelig.
Tatt i betraktning den svært store befolkningen har likevel Kina store økonomiske og
sosiale utfordringer. 157 millioner mennesker lever fortsatt i fattigdom.
Vietnam gjennomgått en formidabel fattigdomsreduksjon og i dag regnes 17 prosent som
fattige og 4 prosent som ekstremt fattige.
Bangladesh og India har svært høy andel av fattige. Hver fjerde inder lever i ekstrem
fattigdom og annenhver inder under fattigdomsgrensen. Annenhver bangleser lever i
ekstrem fattigdom og tre fjerdedeler under fattigdomsgrensen på 2 USD dagen.
Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn har gått både opp og ned i India siden 1990 tallet og
lønnsutviklingen ser ikke ut til å ha noen sammenheng med økonomisk vekst. I Kina og
Vietnam har lønnsveksten i industrien ligget på rundt 10 prosent.
Industriarbeidere i India og Bangladesh arbeider stadig fortere, men får ikke lønn for
strevet. Produktiviteten i disse landene har økt betydelig, men lønnsøkningen har ikke fulgt
produktivitetsveksten. Etter 2008 har faktisk indiske arbeidere gått ned i lønn samtidig som
de har produsert 8 prosent mer.

6. Konklusjon

Import av klær til Norge får stadig nye geografiske uttrykk. I løpet av de siste 20 årene har den
norske klesimporten tatt turen fra Vest Europa, via Øst-Europa til Asia. Norske og europeiske
kleskjeder uttrykker at motivasjonen for denne stadige flyttingen er å redusere kostnader generelt
og lønnskostnader spesielt.
Sør Korea var en ledende skoeksportør på 1980 tallet. Men da lønningene steg utover 1990 tallet,
flyttet mange av de store skoprodusentene til andre asiatiske land. Ryan og Thein 77 estimerer
at 400.000 arbeidere mistet sin jobb som følge av denne flyttingen. Er dette i ferd med å skje med
den kinesiske tekstilindustrien? I denne rapporten har vi sett at den norske importen av klær har
stagnert de siste årene og at den gikk forsiktig ned i 2014. Er dette starten på en større reduksjon
av norsk klesimport fra Kina?
De siste årene har organiserte klesleverandører uttrykt en viss bekymring for økende lønninger i
det desidert største importlandet, Kina. Det finnes ikke en separat lønnsstatistikk for
tekstilindustrien i Kina. Det er derfor vanskelig å bekrefte eller avkrefte hvorvidt dette stemmer.
Men vi vet imidlertid at kinesiske industriarbeidere generelt har hatt en lønnsvekst de siste
tiårene, og at lønnsnivået i Kina er høyere enn i andre land hvor vi nå ser vokser på
importstatistikken for klær.
Det kan selvfølgelig være flere elementer enn utelukkende lønnsforhold som spiller inn i
klesaktørenes valg av produksjonsland. Norske klesimportører kan basere sine bekymringer på
økte lønninger innad på enkelte fabrikker. Spørsmålet om økte lønninger er også knyttet til
produktivitet: Dersom det er slik at lønningene i tekstilindustrien i Kina stiger, så er det imidlertid
ikke sikkert at de totale kostnadene stiger. Kinesiske arbeidere har nemlig økt produktiviteten
betraktelig siden 1990 tallet. En gjennomsnittlig industriarbeider har økt produktiviteten omtrent
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like mye som hun har fått lønnsvekst. Prisen per kinesisk plagg har med andre ord ikke
nødvendigvis blitt dyrere for norske klesimportører, men en detaljert analyse av disse forholdene
eksisterer ikke.
Det vi vet med sikkerhet er at norske klesimportører importerer stadig mer fra asiatiske land med
lavere lønnskostnader, som Vietnam. Den gruppen land som øker mest, er de minst utviklede
landene (MUL). Ved å sammenligne lovfestet minstelønn i tekstilindustrien og lønnsnivået generelt
i de asiatiske landene, har vi i denne rapporten kunnet konkludere med at lønningene er lavere i
Vietnam enn i Kina og langt lavere i MUL-landet Bangladesh enn i Vietnam.
Som tidligere påpekt kan vi ikke med sikkerhet fastslå om lønnskostnadene i den kinesiske
tekstilindustrien har økt, men vi vet med sikkerhet at det er lavere lønnskostnader i andre asiatiske
land, og spesielt i MUL-land. Og at det er fra disse landene at importen til Norge nå øker mest.
Ethvert studie ender opp med en rekke nye spørsmål. Et av spørsmålene som har kommet opp i
løpet av arbeidet med denne rapporten, er hvorvidt norske klesimportører på nytt endrer
importland på grunn av økte lønnskostnader i Kina eller fordi det vil være enda billigere å
importere klær fra de fattigste landene i regionen? Uansett vil norsk klesimport være med i en
global prosess som bidrar til en konkurranse mellom de asiatiske landene på lavest mulige
lønninger.
I Stortingsmeldingen Globalisering og handel legger den norske regjeringen til grunn at
internasjonal handel kan skape sysselsetting og gi folk mulighet til å arbeide seg ut av fattigdom.
Dersom norske importører bidrar til en konkurranse mellom utviklingsland der det landet som
leverer billigst mulig arbeidskraft vinner frem, så står dette i sterk motsetning til regjeringen sin
visjon. I denne rapporten har vi kartlagt lønnsnivået i tekstilindustrien i fire av de største asiatiske
importlandene. Reallønna for indiske tekstilarbeidere og minstelønna for bangladeshiske
tekstilarbeidere ligger på fattigdomsgrensa (2 USD dagen). En kvinnelig indisk tekstilarbeider tjener
bare 1,6 USD dagen. En kvinnelig tekstilindustriarbeider fra India har med andre ikke mulighet til å
arbeide seg ut av fattigdom. Minstelønnen for en vietnamesisk tekstilarbeider en noe høyere, men
er ikke tilstrekkelig til å holde familien over fattigdomsgrensa. Tekstilarbeiderne i alle de fire
landene er langt fra å få levelønn.
Handel kan skape sårt tiltrengte arbeidsplasser i utviklingsland, men dersom slike arbeidsplasser
skal gi folk mulighet til å arbeide seg ut av fattigdom, så kan ikke vestlige importører skifte beite så
fort reallønningene går litt opp. Ved å stadig se seg om etter billigere arbeidsmarkeder så vil tvert
imot norsk vareimport fra utviklingsland bidra til en konkurranse mellom landene om å tilby
arbeidere som jobber for billigst mulig lønn.
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