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 ارزیابی ریسک

سیاست محدودیت واردات پنبه توسط اعمال به دلیل  7112-7112تقاضای جهانی برای پنبه در سال 

چین که به منظور کاستن از موجودی داخلی اتخاذ گردیده، قابل توجه خواهد بود. با این حال، 

کیفیت ضعیف پنبه چین احتماالً تولیدکنندگان منسوجات داخلی چین را به سمت واردات پنبه 

 و تقاضای چین را برای پنبه افزایش دهد.  دادهباکیفیت سوق 

درصد از  34 تنهاکمتر بوده است. پنبه  غالباًدر بخش منسوجات، سهم پنبه در برابر الیاف مصنوعی 

در سال رقم در حالی که این  داده؛تشکیل  7112-7112واردات منسوجات ایاالت متحده را در سال 

-یپیشرفتهای فنی بخش منسوجات، در الیاف مصنوعی متمرکز م. ه استدرصد بود 32، 7111-7117

و تاثیر بوده با سایر الیاف به راحتی قابل ترکیب نیز و  یاف مصنوعی نسبت به پنبه ارزانترالزیرا  ،باشد

 7112قیمت پنبه در سال  سریعافزایش . این در حالی است که گذاردکمتری بر محیط زیست می

 . است نمودهتشدید را % در ماه ژانویه و دسامبر( رقابت الیاف مصنوعی با پنبه 37)

بزرگ مشتریان بالقوه در بازارهای مصرفی بهبود چشم انداز رشد تقاضای جهانی برای منسوجات با 

افزایش خواهد درصدی در ایاالت متحده(  3/7و رشد  7112سال  یورودرصدی منطقه  9/1)رشد 

عرضه منسوجات در مقیاس سرانجام اینکه  خواهد شد.مصرف خانوارها موجب افزایش یافت و 

فعالیت چشمگیر اقتصادهای آسیای جنوب شرقی )بنگالدش، ویتنام، سریالنکا( نشان دهنده  جهانی،

  می باشد.در بازار منسوجات 

 
 ارزیابی ریسک منسوجات و پوشاک در مناطق مختلف دنیا

 اروپای غربی اروپای مرکزی آسیای نوظهور آمریکای التین آمریکای شمالی
خاورمیانه و 

 ترکیه
 پرریسک پرریسک ریسک متوسط پرریسک پرریسک پرریسک

 

 نقاط قوت و ضعف:

 نقاط قوت:

 رشد طبقه متوسط در بازارهای نوظهور 

 بهبود چشم انداز رشد جهانی 

  صنعت منسوجات و پوشاک                                                           
  موسسه کوفاس 8102 ژانويهگزارش ماه  به نقل از                                                    
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:نقاط ضعف  

  تقاضای بازار جهانی را محدود می نماید ترخیص آنموجودی قابل توجه پنبه در چین که. 

 .تولید محصول با کشش باالی تقاضا همراه است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8102سال پیش بینی 

 تقاضا 

با آغاز ) فتهدرصد افزایش یا 3مصرف پنبه در سطح جهان تا  7112-7112رود در سال انتظار می

میلیون تن در سال برسد. تداوم سیاست سهمیه بندی  72( و به  7112اوایل آگوست شروع فصل در 

بر تقاضای جهانی پنبه  ،اتخاذ شدموجودی داخلی ش واردات پنبه توسط چین که به منظور فرو

 استفادهمنجر به  شود کیفیت ضعیف پنبه چینپیش بینی می در عین حالتاثیرگذار خواهد بود. 

افزایش  واردات چینو بدین ترتیب شود تولیدکنندگان منسوجات داخلی از پنبه باکیفیت وارداتی 

کننده پنبه له بنگالدش و ویتنام(، تولیدمتقاضی پنبه )از جمعمده یابد. با توجه به این که کشورهای 

همچنین  از پویایی برخوردار باشد.پیش بینی می شود تجارت پنبه به طور قابل توجهی  باشند،نمی

مصرف جهانی منسوجات در شرایط بهبود شاخصهای اقتصاد کالن جهانی افزایش یابد.  رودانتظار می

 3/7درصدی و  9/1روپا و ایاالت متحده با رشد بعد از چندین سال رشد ناامیدکننده، اتحادیه ا

نشانه این بهبود، کاهش نرخ بیکاری  . بطور خاصگردندمی به مسیر رشد باز 7112درصدی در سال 

 .خواهد بود ،دهنداختصاص می پوشاکر بین قشر جوان که بیشتر منابع خود را به ، بویژه ددر اروپا

درصد و در سال  2/12 ،7112در اکتبر )که سال  72متر از کافراد این در حالی است که نرخ بیکاری 

  ، اما همچنان در سطح باالیی قرار دارد.در حال کاهش استه( درصد بود 4/12، 7112
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. در می باشدپدیده تولید و فروش دایم پوشاک نو و ارزان در بازار آسیا  ،تقاضا برای منسوجاتنشانه 

( در حال ورود uniqlo, Zara,H&M مانند)سریع  مدهایطبقه متوسط، فزاینده پاسخ به تقاضای 

به سال آینده،  2نموده و طی شود این بخش به طور قابل توجهی رشد به بازار هستند. پیش بینی می

تواند این مینیز . رشد جمعیت منطقه در سال برخوردار گردد درصد 2/9 از رشد تقریبیطور متوسط 

 روند را در بلندمدت تقویت نماید.  
 

 8102پیش بینی سال 

 عرضه 

شود زمین ، پیش بینی میالمللی پنبهبین مشورتی کمیتهگزارش بعد از دو سال افت متوالی، بر اساس 

میلیون  2/47درصد رشد به  11)با  به حالت سابق بازگردد 7112-7112زیر کشت پنبه در سال 

 بایدمیتولید جهانی پنبه، مناسب فعلی،  آب و هواییشرایط  تداوم نابراین در صورتهکتار برسد(. ب

میلیون تن  2/72درصد رشد به  17تجربه نماید )با  7112-7112افزایش چشمگیری را در سال 

 برسد(. 

به  ،پنبه چینموجودی ترخیص با این افزایش تولید که نسبت به تقاضا رشد بیشتری دارد همراه 

 یابند. می کاهش  7112گردد. بنابراین قیمتها در سال میمنجر  کاهش قیمت پنبه در هر پوند

و در برخوردار شده بیشتری  از پویاییعرضه منسوجات کشورهای جنوب شرقی آسیا  7112در سال 

در مقایسه  7112درصدی در سال  2/3مقابل، صادرات چین با رکود نسبی مواجه خواهد شد )رشد 

های نیروی کار در چین و همچنین اتخاذ (. افزایش نسبی هزینه7112درصدی سال  3/2رشد  با

کارگاههای تولیدی  ،بسیاری از تولیدکنندگان پوشاک جهانسبب شده تا سیاستهای توسعه پایدار، 

خود را به سایر کشورهای منطقه و به ویژه به بنگالدش، ویتنام و کامبوج منتقل نمایند. بنگالدش، 

، رشد بسیار چشمگیری را در صادرات 7112-7112دومین تامین کننده بزرگ بازار اروپا در سال 

( 7112نسبت به سال  7112درصد رشد از جوالی تا آگوست  13) نمودپوشاک و منسوجات تجربه 

ن ویتنام، که دومی همچنین پیشی بگیرد.چین از کشور  ،در بازار اروپا 7171و احتمال دارد که تا سال 

رشد بسیار چشمگیری را در صادرات  باشد،میتامین کننده بزرگ منسوجات و پوشاک ایاالت متحده 

. این در (7112ماهه نخست سال در نه درصد  2/2تجربه کرده است) ایاالت متحدهمنسوجات به 

 3/1)ه استکل واردات پوشاک و منسوجات ایاالت متحده در دوره مشابه افت داشتحالی است که 

پنجمین تامین کننده بزرگ منسوجات اتحادیه اروپا در نیز به عنوان د کاهش(. صادرات کامبوج درص

پاییز فصل حال رشد است اما بعد از مصوبه پارلمان اروپا در ماه دسامبر در واکنش به وقایع سیاسی 

 ترجیحی اتحادیه اروپا قرار دارد.  تعرفهدر معرض لغو احتمالی 
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شود گروهی از تولیدکنندگان منسوجات که سالهای میسبب طح تقاضا بهبود سسرانجام اینکه 

یک نمونه از این شرکتها،  احساس آرامش نمایند.تا حدودی  ،نداهرا پشت سر گذاشت دشواری

Vivarte  با برندهای کوچکتر،  اًمجددرسد بنظر میکه بعد از چندین بار تجدید ساختار،  است

 فعالیت خود را از سربگیرد.

 


